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10 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១១.១.១. រសឆកតីសរម្េឆេតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ េិនគ ួម្តូវបានតេកេ់
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11 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កណំតស់មាគ េរ់ៅរេើឯកសា រយាង នងិរសឆកតរីយាងនន 

រៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នទាងំរនះ សហរេធាវីនេំ ខបាន្តេ់ជូននូវតំណភាជ ប់រៅរគហទំព័  Permanent 

URLs ថ្នេូេដាឋ នទិននន័យសមាា  ៈគតិយ តតិ សម្មាប់ម្បេពននខដ្េបានដ្កម្សង់ កនរងក ណីខដ្េឯកសា 

ទាងំរនះអាឆ ករេើេបាន។ កនរងក ណីខដ្េឯកសា ណាេួយេិនអាឆ ករេើេបានរៅកនរងេូេដាឋ នទិននន័យ 

សមាា  ៈគតិយ តតិរទរនះ វានឹងតភាជ ប់រៅរគហទំព័ េួយរទៀត Stable URL។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់

ថ្ន ឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានដ្កម្សង់រៅកនរងឆរេេើយតបរនះ េិនអាឆ ករេើេបានាេម្បព័នធអ ិនរធើខណត

បានរទ។ ម្បសិនរបើឯកសា ទាងំរនះេិនខេនជ្ញរសឆកតីសរម្េឆ ឬឯកសា រ្សងៗរទៀត បស់ អ.វ.ត.ក រទ

រនះ ឯកសា ទាងំរនះ នឹងម្តូវបាន្តេ់ជូនជ្ញឯកសា ភាជ ប់ រៅកនរងម្កបខណឌ រពេរវលាខដ្េមានរៅកនរងឯក

សា  F56/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធ

រៅនឹងកា េិនអន វតតន៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ាេមាម្ា ៦ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតសតីពីកា ដាក់ឯកសា  ឆ ះថ្ងៃ

ទី០៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២០។  

រសឆកតីរយាងខាងកនរងឯកសា រនះ ក៏មានជ្ញតំណភាជ ប់្ងខដ្ ។  
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12 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១. នសចកានីផាើម 

1. ាងនេឲ្យបណតរ ំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេគន ជ្ញម្ករេខតេួយរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ (“រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី”) សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (“សហរេធាវីនេំ ខ”) 

សូេដាក់ឆរេេើយតប បស់ខេួន (“សា ណាតប” ឬ “សា ណា”) រៅនឹងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ 

រខៀវ សំ្ន (“សា ណាបណត ងឹសាទ កខ”)1។ កា ដាក់សា ណាតបរនះអន រលាេាេរសឆកតីសរម្េឆ

 បស់អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ (“អងគជំន ំជម្េះ”) រេើសំរណើ ក់ព័នធនឹងសា ណាតប បស់

សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះថ្ងៃទី

០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩2 ខដ្េបានអន ញ្ហញ តឲ្យសហរេធាវីនេំ ខដាក់ឆរេេើយតប បស់ខេួនេិនឲ្យរេើស

ពី ៣២០ទំព័  ជ្ញភាសាអង់រគេស ឬភាសាបារំាង រៅកនរង យះរពេ ៤០ថ្ងៃ គិតចប់ពីថ្ងៃជូនដំ្ណឹង

អំពីឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  (“ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព” ឬ “សា ណាតប បស ់ 

ក.ស.ព”)3។ 

2. រៅថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៨ រខៀវ សំ្ន ម្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធពីឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ង

េន សសជ្ញតិ កា បំ  បំ នយា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ហញ ទីម្ករងហសឺខណវ និងឧម្កិដ្ឋកេមម្បេ័យពូជ

សាសន៍ និងម្តូវបាន្តនា រទាសដាក់ពនធនគ អស់េួយជីវិតបខនថេរទៀត (រដាយបង្ហគ ប់ឲ្យបញ្ចូេគន

ជ្ញេួយនឹងរទាសដាក់ពនធនគ អស់េួយជីវិតកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១)4។ រៅកនរង បណត ឹងសាទ កខ

រនះ គត់ជំទាស់រៅនឹងទាងំកា ្តនា រទាស និងកា ដាក់រទាស។ 

                                                 
1 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន (សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ

២០២០។   

2 ឯកសា  F52/1 រសឆកតសីរម្េឆរេើសរំណើ កព់ន័ធនងឹសា ណាតប បសស់ហរេធាវនីេំ ខតណំាងរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណរីៅ

នឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩។ ារាងេូេដាឋ នសំអាង្េូវឆាប់ និងឯកសា ភាជ ប់សម្មាប់សា ណា

រនះ នឹងដាក់ជូនកនរង យះរពេ ២៨ថ្ងៃ អន រលាេាេឯកសា  F56/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខ

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធរៅនឹងកា េិនអន វតតន៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ាេមាម្ា ៦ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតសតីពីកា 

ដាក់ឯកសា  ថ្ងៃទី០៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ២១។ 

3 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ រៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ជំទាស់រៅនឹងសាេម្កេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០។  

4 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៨ (សំអាងរហត បានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃទី២៨ ខខ

េីន ឆ្ន ំ២០១៩) (“សាេម្កេ”) កថ្នខណឌ  ២២៣១-២២៣២។ 

F54/201663179

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf


 

13 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

3. បណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវកីា   កតីមានវិកា ៈយា ងធៃន់ធៃ រៅកនរងវិធីសាន្រសតថ្នបណត ឹងសាទ កខរនះ។ 

បណត ឹងសាទ កខរនះបញ្ចូេគន នូវទ ហីក ណ៍ដាឆ់រដាយខ កពីគន យា ងរម្ឆើន រហើយស ទធសឹងខតជ្ញ 

ទ ហីក ណ៍េិនស សីង្ហវ ក់គន អំពីឆំណ ឆកំប ិកកំប  ក រដាយខកខានេិនបានបង្ហា ញអំពី្េប ះ េ់ថ្ន

បញ្ហា ណាេួយរៅរេើសាេម្កេរនះរ ើយ។ ឆំរ ះបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើន បណត ឹងសាទ កខរនះម្គន់ខត

ជំទាស់តវ៉ារ ើងវិញរៅនឹងបញ្ហា អងគរហត នន ខដ្េខេួនេិនទទួេបានរជ្ញគជ័យរៅកនរងអំ រង

រពេសវនកា ប  រណាណ ះ។ រទាះបីជ្ញយា ងណាក៏រដាយ ាេ យៈកា ជំទាស់តវ៉ាយា ងរម្ឆើន ខដ្េ

ភាគរម្ឆើនអេរៅរដាយកា រម្បើម្បាស់ កយរពឆន៍គម នម្ពំខដ្នកំណត់រនះ វាបរងកើតឲ្យមាននូវ

ឆំណាប់អា េមណ៍រសើៗអំពីសាេម្កេខដ្េរ  រពញរៅរដាយកំហ សរនះ។ ឆំណាប់អា េមណ៍

រនះ េិនអាឆម្បឈេ សូេបីខតជ្ញេួយនឹងកា វិភាគជ្ញេូេដាឋ នរៅរេើសា ណាបណត ឹងសាទ កខបាន 

រ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខដឹ្ងថ្ន អងគជំន ំជម្េះនឹងេិន ងឥទធិពេរដាយសា រវាហា សាន្រសតដ៏្ប ិន

ម្បសពវ ខដ្េេិនមានេ័សតរាង និងទ ហីក ណ៍គតិយ តតិគមំ្ទរនះរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខទទូឆស ំ

ឲ្យមានកា ពិនិតយពិឆ័យម្សរដ្ៀងគន រនះខដ្ ពីអនកអានរ្សងៗរទៀត។ វាជ្ញកា ចបំាឆ់ម្តូវខតកា   

ទប់ទេ់នឹងហានិេ័យសំខាន់ឆំនួនពី ។ 

4. ទីេួយ ប ិមាណថ្នកា រចទម្បកាន់ខតេួយប  រណាណ ះ េិនអាឆអន ញ្ហញ តឲ្យយកេកជំនួសកា ្តេ់ 

េ័សតរាងគមំ្ទបានរនះរទ។ េកខខណឌ គតិយ តតិសម្មាប់បង្ហា ញនូវកំហ សជ្ញសតោន េ័ត ម្តូវខតយក

េកអន វតតយា ងេ ឹងមា ត់ឆំរ ះេូេដាឋ ននីេួយៗថ្នបណត ឹងសាទ កខ។ រេធាវីកា   កតីម្តូវខតបង្ហា ញ

េិនម្តឹេខតកំហ សប  រណាណ ះរទ ប  ខនត ក៏ម្តូវបង្ហា ញអំពី្េប ះ េ់រៅរេើសាេម្កេ្ងខដ្ ។ 

រគេកា ណ៍ទាងំរនះេិនអន ញ្ហញ តឲ្យមានកា វាយតថ្េេជ្ញ ួេកនរងេកខណះទូេំទូលាយ េិនជ្ញក់

លាក់ ឬវិធីសាន្រសតម្តួត ខដ្េបរងកើតរ ើងរឆញពីឆំណ ឆននខដ្េេិនសំខាន់រនះរ ើយ។ បទដាឋ ន

កនរងកា បង្ហា ញេ័សតរាងម្តូវខតបំរពញ។ 

5. ទីពី  ឆរនេ ះម្បរហាង កំហ ស និងកា ភាន់ម្ឆ ំនន ខដ្េមានរម្ឆើន សរពញកនរងសា ណា បណត ឹង

សាទ កខរនះ ង្ហយនឹងជំ  ញឲ្យអនកអានរធវើកា ម្សាវម្ជ្ញវ និងរស ើបអរងកតរដាយខេួនឯង រដ្ើេបខីសវង

យេ់នូវអតថន័យខដ្េរេធាវីកា   កតីឆង់បញ្ហជ ក់។ កា ប  នប ងខបបរនះ ម្តូវខតម្បឆំ្ងដាឆ់ ខាត។ 

ដំ្រណើ កា េួយខដ្េភាគីរឆេើយតបនីេួយៗរធវើកា បកម្សាយរដាយខេួនឯងអំពីទ ហីក ណ៍ខដ្េេិន

អាឆយេ់បានរនះ េិនទំនងជ្ញនឹងនឲំ្យមានកា សននិដាឋ នននខដ្េ ក់ព័នធគន រៅវិញរៅេក និង

ជួយដ្េ់អងគជំន ំជម្េះរ ើយ។ វាជ្ញកាតពវកិឆច បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា ្តេ់េ័សតរាងគមំ្ទដ្េ់
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14 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទ ហីក ណ៍ បស់ខេួន។ រនះជ្ញតម្េូវកា ចបំាឆ់សម្មាប់ដំ្រណើ កា សួ រដ្ញរដាេ។ រៅរពេខដ្េ 

ទ ហីក ណ៍បណត ឹងសាទ កខេិនស ីសង្ហវ ក់គន រនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង ក.ស.ព ព ំមានឳកាស

កនរងកា រឆេើយតបរ ើយ។ មាច ស់បណត ឹងសាទ កខម្តូវមានកាតពវកិឆច្តេ់េ័សតរាងគមំ្ទរៅរេើេូេដាឋ ន

ថ្នបណត ឹងសាទ កខ។ 

6. ឆំរ ះកតីបា េាទូរៅទាងំរនះ សហរេធាវីនេំ ខរសនើស ំឲ្យមានកា ម្បរងម្បយ័តនទីបី និងជ្ញក់លាក់

បខនថេរទៀត ខដ្េទាក់ទិនរៅនឹងសខម្េកតវ៉ាអំពីភាពេិនម្តឹេម្តូវខ្នកនីតិវិធី ខដ្េ ករឃើញរៅកនរង

ខ្នកេួយឆំនួនថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ5។ កា រចទម្បកាន់ទាងំរនះម្តូវខតយកេកវាយតថ្េេរដាយ

ម្បរងម្បយ័តន  ួេទាងំ រដាយរយាងរៅរេើកា សននិដាឋ នេ នៗ បស់រេធាវីកា   កតី (ឬ នតថិភាពថ្នកា 

សននិដាឋ នទាងំរនះ)។ ជ្ញរ ឿយៗ កា រចទម្បកាន់អំពីភាពេិនម្តឹេម្តូវរនះ គម នអវីរម្ៅខតពីេទធ្េ

ថ្នភាពអសកេមផ្លា េ់ខេួន បស់រេធាវីកា   កតីប  រណាណ ះ។ ាេ យៈកា បនតរៅរសៃៀេសាៃ ត់ រៅរពេ

ខេួនបានរធវើកា កត់សមាគ េ់ (ឬគួ បានរធវើកា កត់សមាគ េ់) ឆំរ ះបញ្ហា នន ខដ្េបានជំទាស់តវ៉ារៅ

រពេរនះ រេធាវីកា   កតីខេួនឯងរៅវិញរទបានបរងកើតនូវពយសនកេមខដ្េខេួនសវះខសវងរដ្ើេបីទាញ

យកម្បរយាជន៍រៅកនរងបណត ឹងសាទ កខរនះ។ សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ជ្ញរ ឿយៗ ខកខានេិនបាន

បញ្ហជ ក់អំពីម្បវតតិឆាស់លាស់ថ្នបញ្ហា ទាងំរនះរ ើយ ដូ្រឆនះរហើយ បិទបាងំនូវអងគរហត ខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងេិនម្តូវបានរសនើស ំឲ្យពិនិតយរេើបញ្ហា ទាងំរនះឲ្យបានទាន់រពេរវលា រហើយ

បរញ្ចៀសនូវកា រចទជ្ញសំណួ ថ្នរហត អវីបានជ្ញកា ជំទាស់តវ៉ា ឬសំរណើនន េិនម្តូវបានរធវើរ ើង 

រៅរពេរវលាសេម្សប។ ាេវិធីរនះ ជូនកាេ រេធាវីកា   កតីបរងកើតនូវឆំណាប់អា េមណ៍អំពី

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េេិនរអើរពើឆំរ ះសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ។ វាេិនខេនដូ្រឆនះរ ើយ។ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនម្តូវបានតម្េូវឲ្យរធវើកា សនមតអំពីកា ជំទាស់តវ៉ា បស់រេធាវីកា   

កតីរ ើយ។ វាជ្ញកាតពវកិឆច បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា រេើករ ើងនូវកា ជំទាស់តវ៉ាទាងំរនះ។ 

7. រទាះបីជ្ញ រខៀវ សំ្ន គឺជ្ញកេមវតថរឆេបងយា ងឆាស់ម្កខ តរៅកនរងរ ឿងកតីរនះក៏រដាយ ក៏គត់េិន

ខេនជ្ញេន សសខតមាន ក់ខដ្េទទួេ ង្េប ះ េ់រដាយសា េទធ្េថ្នរ ឿងកតីរនះ ឬរដាយសា 

េកខណៈថ្នកា រដាះម្សាយរ ឿងកតីរនះរ ើយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានសិទធិទទេួបានកា ជំន ំ

                                                 
5 ឧទាហ ណ៍  ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ននអំពីវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង (សូេរេើេជ្ញពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ  ១៥៥ ខាងរម្កាេ) 

និងទ ហីក ណ៍ននអំពីកា ដាក់បង្ហា ញព័ត៌មានរម្កាយសវនកា  ខដ្េព ំបណាត េឲ្យមានកា របើកសំណ ំរ ឿងរ ើងវិញ (សូេរេើេ

ខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ៦.៣.២, កថ្នខណឌ  ១០២-១០៥)។ 
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15 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ និងសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរេើបញ្ហា នន ខដ្េប ះ េ់ដ្េ់្េ

ម្បរយាជន៍ បស់ខេួន្ងខដ្ ។ រៅកនរងសា ណារនះ សហរេធាវីនេំ ខរឆេើយតបរៅនឹងបញ្ហា នន

ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េជ្ញកតីបា េាដ៏្ធំបំ្ ត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

បញ្ហា ទាងំរនះ  ួេមាន កា បំថ្េេ និងកា រម្បើម្បាស់េិនម្តឹេម្តូវនូវេ័សតរាង បស់រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ពេទាងំកា វាយម្បហា គម នេូេដាឋ នរៅរេើភាពរជឿទ កឆិតតបាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី។ បញ្ហា រនះក៏ ួេទាងំ កា បកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវនូវឆាប់ និងទ ហីក ណ៍ននអំពីនីតោន កូ

េភាព រហើយម្បសិនរបើទទួេបានរជ្ញគជ័យរនះ វានឹងរធវើឲ្យកា  ំរលាេបំ ននន ខដ្េរដ្ើេ 

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជួបម្បទះរនះ កាេ យជ្ញម្សបឆាប់។ កា វាយម្បហា យា ងរម្ឆើនម្កាស់ខម្កេរៅ

រេើសំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រទាះបីជ្ញកនរងេកខណៈម្សាេក៏រដាយ ក៏ជ្ញកតីបា េា

សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្ ។ ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន សំអាងរហត ទាងំរនះ 

គឺជ្ញទម្េង់ដ៏្សំខាន់ថ្នកា ទទួេសាគ េ់ជ្ញ្េូវកា   ក់ព័នធនឹងម្ពឹតតកា ណ៍ខដ្េពួកគត់បានជួបម្បទះ 

និងេទធ្េថ្នកា ឈឺចប់ បស់ពួកគត់។ តថ្េេថ្នកា ទទួេសាគ េ់រនះក៏អាម្ស័យ្ងខដ្ រៅរេើ 

ធមាម ន  ូបភាព និងសឆចភាពថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ត លាកា ។ រដាយរយាងរៅរេើរហត ្េ

រនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានឆំណាប់អា េមណ៍ខាេ ងំ្ងខដ្  កនរងកា រសនើស ំឲ្យមានកា ម្បតិបតតិ

ាេវិធាននីតិវិធីត លាកា ឲ្យបានរពញរេញ និងម្តឹេម្តូវ និងរដ្ើេបីកា   ត លាកា ទប់ទេ់នឹងកា 

រចទម្បកាន់គម នខេឹេសា អំពីភាពេរេអៀង។  

8. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីព ំជំទាស់រៅនឹងសា ៈសំខាន់ថ្នសិទធិ បស់ រខៀវ សំ្ន កនរងកា បតឹងសាទ កខ

រនះរ ើយ។ វាជ្ញខ្នកេួយថ្នម្កបខណឌ នីតិវិធីខដ្េធមាម ន  ូបភាព បស់ត លាកា បានខ្អករៅរេើ។ 

រទាះបីយា ងណាក៏រដាយ ម្កបខណឌ ដ្ខដ្េរនះក៏បរងកើតនូវនីតិវិធី និងបទដាឋ ននន្ងខដ្ សម្មាប់ ប

ណត ឹងសាទ កខ ខដ្េសំខាន់ចំបាឆ់ដូ្ឆគន ខដ្ ។ នីតិវិធី និងបទដាឋ នទាងំរនះ េិនម្តឹេខតកា   សិទធិ

 បស់ជនជ្ញប់រចទប  រណាណ ះរទ ប  ខនត ក៏កា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី្ងខដ្ ។ រៅរពេ

រធវើកា វាយតថ្េេជ្ញេួយនឹងនិតិវិធី និងបទដាឋ នទាងំរនះ បណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវកីា   កតី េិន

ទទួេបាន្េរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខរសនើស ំឲ្យបដិ្រសធរចេបណត ឹងសាទ កខរនះ។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១ .១.  ខលឹមសារ និង្រចនសមព័នធននសារណាចនមលើយតបននោះ 

9. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានតួនទីរ្សងគន រៅកនរងដំ្រណើ កា បណត ឹងសាទ កខរនះ ខដ្េមានបង្ហា ញ

រៅកនរងខេឹេសា  និង ឆនសេព័នធថ្នសា ណារនះ។  

10. ក.ស.ព បានរឆេើយតប ួឆរហើយរៅនឹងទ ហីក ណ៍នីេួយៗរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ។ សហ

រេធាវីនេំ ខនឹងេិនរធវើឲ្យជ្ញន់គន រៅនឹងដំ្រណើ កា រនះ រដាយពោយាេរធវើកា រឆេើយតបទូេំ

ទូលាយរៅរេើម្គប់បញ្ហា ទាំងអស់រនះរ ើយ។ ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់រៅខាងរម្កាេរនះ6 សា ណារនះ

រផ្លត តរៅរេើបញ្ហា ជ្ញក់លាក់ខដ្េមាន្េម្បរយាជន៍សំខាន់សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។  

11. សា ណារនះក៏េិនរម្បើម្បាស់ ឆនសេព័នធាេេូេដាឋ នេតងេួយៗរនះរ ើយ។ ឆំរ ះបញ្ហា នន

ខដ្េសថិតរៅកនរង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សហរេធាវីនេំ ខបានរសនើស ំឲ្យដាក់

បញ្ចូេគន នូវទ ហីក ណ៍ពីសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េខ្អករៅរេើេូេដាឋ ន ួេ និងរធវើកា រឆេើយតប

 ួេជ្ញេួយគន ខតេតង។ ទ ហីក ណ៍ននខដ្េបានរេើករ ើងអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗ ឬ 

េ័សតរាង បស់ពួកគត់ ភាគរម្ឆើនម្តូវបានរឆេើយតបរៅវិញ រៅរពេរធវើកា រឆេើយតបរៅនឹងបញ្ហា

សំខាន់ជ្ញពិរសស ខដ្េមានកា ភាជ ប់រៅនឹងេូេដាឋ នថ្នកា រឆេើយតបរនះ។ រទាះបីយា ងណាក៏

រដាយ សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន រៅរពេមានកា រេឆរឆញនូវបញ្ហា សំខាន់បំ្ ត 

ឬសហរេធាវីនេំ ខេិនបានរសនើស ំឲ្យរធវើអនតរាគេន៍រៅរេើបញ្ហា សំខាន់ដូ្ឆបញ្ហជ ក់ខាងរេើរនះរទ

រនះ កា ្តេ់ជូននូវឆរេេើយតបនឹងរធវើរ ើងរៅកនរងខ្នកដាឆ់រដាយខ កេួយ7។ ខ្នករនះ រឆេើយតប

រៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ១៤នក់។  

12. កា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍េិនស ីសង្ហវ ក់គន  ទាក់ទិនរៅនឹងកា ជំទាស់តវ៉ាសំខាន់ៗ។ ទ ហីក ណ៍

ទាងំរនះរឃើញមានរម្ឆើនរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខរនះ។ ខេឹេសា ថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី

េិនម្តឹេខតពិបាកយេ់ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតទ ហីក ណ៍ទាងំរនះរទៀតរសាតេិនបានរ ៀបឆំរៅាេេូេ

ដាឋ នខដ្េកំណត់ឲ្យបានឆាស់លាស់រ ើយ។ កនរងកា ពោយាេរដ្ើេបីរ ៀបរៅាេេំដាប់េំរដាយ 

និងអាឆរឆេើយតបបានរៅនឹងឆំណ ឆននខដ្េបានកំណត់រនះ ក.ស.ព បានរម្បើម្បាស់ឧបសេព័នធ ក 

 បស់រេធាវីកា   កតី ជ្ញបញ្ជីសនមត់េួយអំពី “េូេដាឋ ន” ខដ្េបានដាក់ជ្ញរេខរៅកនរងឧបសេព័នធ គ 

                                                 
6 សូេរេើេ ខ្នក ៣.៣, កថ្នខណឌ  ៥៣ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់រទៀត។ 

7 សូេរេើេ ខ្នក ១០, កថ្នខណឌ  ៧២៧ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់រទៀត។ 
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17 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 បស់ ក.ស.ព8។ “េូេដាឋ ន” ខដ្េបានកំណត់ យករឆញពីឧបសេព័នធ ក  បស់រេធាវីកា   កតី9 

(ខដ្េបានកាេ យរៅជ្ញឧបសេព័នធ គ  បស់ ក.ស.ព រៅរពេដាក់ជ្ញរេខ ួឆ)។ ឧបសេព័នធ ក ម្តូវ

បានចត់ទ កថ្នជ្ញ “រសឆកតីសរងខបេូេដាឋ ន”។ ឧបសេព័នធរនះមានរសឆកតីពនយេ់ម្តួសៗអំពីសា 

ណាបណត ឹងសាទ កខ រដាយរម្បើម្បាស់ឆំណងរជើង បស់សា ណារនះ ខដ្េកនរងរនះមានបញ្ចូេនូវ

ម្បអប់ “រសឆកតីសរងខប” រហើយ “រសឆកតីសរងខប” នីេួយៗ  ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងខ្នកេួយថ្នសា ណា

បណត ឹងសាទ កខ។  

13. រដ្ើេបីឲ្យស ីសង្ហវ ក់គន  និងរដាយសា ខតជ្ញវិធីសាន្រសតស រស កាត់ដ៏្េអរនះ សហរេធាវីនេំ ខបាន

ម្បកាន់យកកា រម្បើម្បាស់ កយ “េូេដាឋ ន”  បស់ ក.ស.ព រដ្ើេបីរយាងរៅទ ហីក ណ៍មានដាក់រេខ 

រៅកនរងឧបសេព័នធ គ  បស់ ក.ស.ព។ រទាះបីយា ងណាក៏រដាយ ពួកគត់អន វតតខបបរនះ រដាយ

បញ្ហជ ក់ថ្ន ជ្ញក់ខសតងវាេិនខេនជ្ញ “េូេដាឋ ន” រទ ាេអតថន័យធេមាថ្ន កយរនះ។ ពួកគត់ម្គន់

ខតរយាងរៅខ្នកននថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីប  រណាណ ះ រដាយខ្នកខេះ ទំនង ជ្ញ ួេ

បញ្ចូេនូវកំហ សអងគរហត  និងអងគឆាប់ ខដ្េបានរចទម្បកាន់រ្សងៗគន ជ្ញរម្ឆើន10 រហើយខ្នក

រ្សងរទៀតទំនងជ្ញ ក់ព័នធខតជ្ញេួយនឹងខ្នករសឆកតីរ្តើេ ឬរសឆកតីសរងខបថ្នខ្នកេួយកនរងសា 

ណាបណត ឹងសាទ កខប  រណាណ ះ11។ រៅម្តង់រនះ សហរេធាវីនេំ ខរយាងរៅអវីខដ្េ “េូេដាឋ ន” 

ទំនងជ្ញ  ក់ព័នធជ្ញេួយរដាយសា ខតរៅកនរងឧបសេព័នធ ក  បស់រេធាវីកា   កតី ព ំមានកា បញ្ហជ ក់

រ ើយថ្នរតើ កថ្នខណឌ ណាខេះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ម្តូវបានដាក់បញ្ចូេរៅកនរងម្បអប់ “រសឆកតី

សរងខប” នីេួយៗរនះ។ ឆំណ ឆរនះតម្េូវឲ្យទាញរសឆកតីសននិដាឋ នពីទីាងំម្បអប់ “រសឆកតីសរងខប” 

ខដ្េ ក់ព័នធនឹងឆំណងរជើង រហើយកនរងក ណីេួយឆំនួន កា អន វតតខបបរនះ េិនឆាស់លាស់

ទាេ់ខតរសាះ។ ខ្នកេួយឆំនួនថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ហាក់ដូ្ឆជ្ញអត់មានរៅកនរងម្បអប់ “រសឆ

                                                 
8 ឯកសា  F54/1.2.3 សា ណាឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រេខទ ហីក ណ៍បណត ឹងសាទ កខសម្មាប់រសឆកតីសរងខបទ ហីក ណ៍ថ្នអនក

បតឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០។  

9 ឯកសា  F54.1.1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេពនធ ក-រសឆកតីសរងខបេូេដាឋ នសម្មាប់បណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន 

(សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) ថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២០ (“ឧបសេពនធ ក ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ”)។  

10 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍េូេដាឋ ន ១២៥ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥-៨២៧។ 

11 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០០-១០៤, ៣៥១-៣៦៦, ៨៧៦-៨៧៩។  
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18 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កតីសរងខប” ណាេួយរ ើយ12។ ្ារយរៅវិញ ម្បអប ់“រសឆកតីសរងខប” ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទិនរៅនឹងេេូ

ដាឋ ន ១២៤ រៅកនរងឧបសេព័នធ គ  បស់ ក.ស.ព ហាក់ដូ្ឆជ្ញព ំ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងអតថបទណាេួយ

រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខរ ើយ។ កងវះកា កំណត់អំពីទំនក់ទំនង វាងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ 

និងឧបសេព័នធ ក ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ ក៏បង្ហា ញឲ្យរឃើញ្ងខដ្ ថ្ន អាឆមានកា យេ់

រឃើញរ្សងគន ឆំរ ះថ្នរតើ “េូេដាឋ ន” េួយណា ដាក់បញ្ចូេកថ្នខណឌ ណាខេះរៅកនរងសា ណាប

ណត ឹងសាទ កខរនះ។ 

14. ឧបសេព័នធ ក ភាជ ប់ជ្ញេួយនឹងសា ណាឆរេេើយតបរនះ បង្ហា ញពីារាងេិបិម្កេេួយខដ្េបង្ហា ញថ្ន 

រតើកថ្នខណឌ ណារៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានសនមតថ្ន មានបញ្ចូេ

រៅកនរង “េូេដាឋ ន” េួយណា ដូ្ឆខដ្េបានដាក់រេខសមាគ េ់រៅកនរងឧបសេព័នធ គ  បស់ ក.ស.ព 

ម្ពេទាងំកា កំណត់នូវឯកសា រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េទំនងជ្ញេិនមានដាក់បញ្ចូេរៅ

កនរង “េូេដាឋ ន” ណាេួយរនះរ ើយ។ ឧបសេព័នធ ក ក៏បង្ហា ញ្ងខដ្ ថ្ន រតើ “េូេដាឋ ន” ណាខេះ ម្តូវ

បានរឆេើយតបរៅកនរងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេំ ខ និងថ្នរតើរៅកនរងកថ្នខណឌ េួយណាកនរង

សា ណារនះ13។ 

១ .២.  វាកយស័ពទ 

15. រដ្ើេបីឲ្យកាន់ខតមានភាពឆាស់លាស់រៅកនរងសា ណារនះ សហរេធាវីនេំ ខបានរម្បើម្បាស់វាកយស័ពា

ជ្ញពិរសសដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ14។ 

                                                 
12 ក ណីរនះរកើតមានខេន ឧទាហ ណ៍ទាក់ទិននឹង ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៥១-៣៦៦ ខដ្េរ ៀបរាប់

អំពីជំហ  បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងឆាប់ខដ្េអាឆយកេកអន វតតឆំរ ះវិសាេភាពទ ហីក ណ៍ម្បរេទ ១។ សូេរេើេ 

ឧបសេពនធ ក៖ េិបិម្កេថ្នេូេដាឋ ននន បស់រេធាវីកា   កតី និងឆរេេើយតប។ ក ណីរនះក៏អញ្ច ឹងខដ្  ទាក់ទិននឹង ឯកសា  F54 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៩៦៦-២០០៩ ខដ្េរ ៀបរាប់អំពខី្នកជ្ញរម្ឆើនថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹង 

សហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ។ សូេរេើេ ឧបសេពនធ ក៖ េិបិម្កេថ្នេូេដាឋ ននន បស់រេធាវីកា   កតី និងឆរេេើយតប រជើងទំព័ឬ ១២។  

13 ឧបសេពនធ ក៖ េិបិម្កេថ្នេូេដាឋ ននន បស់រេធាវីកា   កតី និងឆរេេើយតប។ 

14 សម្មាប់សំរៅរពញរេញថ្នអកស កាត់ខដ្េបានរម្បើម្បាស់រៅកនរងសា ណាឆរេេើយតបរនះ សូេរេើេ ឧបសេពនធ ខ៖ បញ្ជ ី

អកស កាត់។  
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19 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

16. សហរេធាវីនេំ ខរម្បើម្បាស់ កយ “ឧម្កិដ្ឋកេម” រដ្ើេបីសំរៅរៅរេើកា កំណត់បទរចទខដ្េមាន

ខឆងរៅកនរងមាម្ា ៤, ៥ និង ៦ ថ្នឆាប់សតីពី អ.វ.ត.ក15 ខដ្េធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមទាងំរនះ ម្តូវ

បានបកម្សាយរដាយអងគជំន ំជម្េះរនះ។ រៅរពេសហរេធាវីនេំ ខរម្បើម្បាស់ កយ “កា ម្បម្ពឹតតិ” 

បានន័យថ្នសំរៅរៅ អំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េអាឆបរងកើតបានជ្ញធាត ្សសំតោន េ័តថ្នឧម្កិដ្ឋកេម

ខដ្េបានរេើករ ើងរនះ។  

17. សហរេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្ន ចបំាឆ់ម្តូវមានកា ម្បរងម្បយ័តនជ្ញពិរសស រៅកនរងកា រម្ជើស

រ ីស កយរពឆន៍យកេករម្បើ រដ្ើេបីពិភាកាអំពីម្បធានបទថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរៅកនរង

អា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញពិរសស រដ្ើេបីកាត់បនថយន័យបងកប់ាេកា វាយតថ្េេរដាយអរឆតន។ រៅកនរង

សា ណារនះ  កយ “កា  ួេរេទរដាយបងខំ” ម្តូវបានរគនិយេរម្បើម្បាស់ជ្ញង កយ “កា  ំរលាេ 

រសពសនថវៈ រៅរពេពិភាកាអំពីកា ម្បម្ពឹតតិជ្ញេូេដាឋ នរនះ។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន 

“កា  ំរលាេរសពសនថវៈ” គឺជ្ញកា កំណត់បទរចទ  ក់ព័នធនឹងកាត ្េូវឆិតតជ្ញក់លាក់ បស់ច ី

រនះ។ ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខបានពោយាេបរញ្ចៀសនូវកា រ េ កយបញ្េិតបរញ្េៀងខដ្េវាអន 

វតតឆំរ ះអនកទាងំោយខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា  និងកាេ យជ្ញឧបក ណ៍រៅកនរងកា  ំរលាេរសព 

សនថវៈទាងំរនះ។ ពួកគត់ក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន បទរចទជ្ញក់លាក់រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ ខដ្េ ក់

ព័នធនឹងកា  ួេរេទរដាយបងខំ េិនខេនជ្ញបទរចទថ្ន “កា  ំរលាេរសពសនថវៈ” រ ើយ ប  ខនត វាជ្ញ បទ

រចទថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀត ។ រហត រនះ កា រម្បើម្បាស់ កយ “កា  ំរលាេរសព សនថវៈ” 

រដាយយកឆិតតទ កដាក់ និងម្បរងម្បយ័តន អាឆជួយបរញ្ចៀសនូវកា ភាន់ម្ឆ ំ ទាក់ទិននឹងបទរចទ

ខដ្េ ក់ព័នធ។ សា ណារនះរម្បើម្បាស់ កយ “ ួេដំ្រណក” រដ្ើេបីសំរៅរៅរេើកា  ួេរេទបនា ប់ពី

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ួឆ រដាយសា ខតេោ ង កយរនះម្តូវបានរម្បើម្បាស់ សរពញរៅកនរងេ័សតរាង 

និងេោ ងរទៀតរដាយសា ខត  កយរនះបង្ហា ញពីទំនក់ទំនងយា ងម្តឹេម្តូវ វាងអា ហ៍ពិ ហ៍ និង

កា  ួេរេទ ខដ្េមានន័យថ្ន កា  ួេរេទម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញកាតពវកិឆចេួយខដ្េរកើតរឆញពីអា

 ហ៍ពិ ហ៍។  កយ “អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជ្ញកា ស រស កាត់រដ្ើេបី

សំរៅរៅរេើកា ម្បម្ពឹតតិេួយឆំនួន (្ារយពីកា កំណត់បទរចទ) ខដ្េម្បជ្ញជន ម្តូវបានបងខំឲ្យ

                                                 
15 ឆាប់សតពីីកា បរងកើតឱ្យមានអងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ញកនរងត លាកា កេពរជ្ញរដ្ើេបីកាត់រសឆកតីឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្បម្ពឹតតរទបើងរៅកនរង 

យៈកាេថ្នកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០១ ខដ្េបានរធវើ វិរសាធនកេមរៅថ្ងៃទី២៧ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៤ 

(នស/ កេ/១០០៤/០០៦) (“ឆាប់ អ.វ.ត.ក”)។ 
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20 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ៀបកា ពីសំណាក់អនករាជកា ។ កាន់ខតទូេំទូលាយជ្ញងរនះរទៀត  កយ “កា រឆញបទបញ្ហជ អំពី

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍”  ក់ព័នធនឹង យៈកាេកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ រកាត បបញ្ចូេនូវរគេ

នរយាបាយ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ខដ្េទាក់ទិនរៅនឹង អា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេដំ្រណក 

ម្ពេទាងំកា អន វតតរគេនរយាបាយរនះ។  

18. រៅរពេពិភាកាអំពីបញ្ហា នន ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមី សហរេធាវីនំ

េ ខបានរម្បើម្បាស់ជ្ញឆេបងនូវ កយ “ម្បជ្ញជនងមី” និង “ម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន” ប  ខនត រៅម្តង់កខនេងខេះ 

បានរម្បើម្បាស់ កយរពឆន៍ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសី បាន

រម្បើ16។ 

19. ដូ្ឆគន ខដ្  ទាក់ទិនរៅនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញខ្នកនរយាបាយ សហរេធាវីនេំ ខរម្បើម្បាស់ កយ 

“អនកទាងំោយខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងអតីត បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ” ឬ “អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម ”។ ាេ យៈ កយរពឆន៍ទាងំរនះ ពួកគត់ឆង់សំរៅរៅរេើទាំំងជនស ីវិេ ទាងំ

រយាធាថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម  ខដ្េ ួេមាន ឧទាហ ណ៍ ម្គូបរម្ងៀន េន្រនតីនគ បាេ រយាធា និង

អនក ដ្ឋកា  ខដ្េបរម្េើកា រៅកនរង បបសាធា ណ ដ្ឋខខម  ម្ពេទាងំម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគ17។ 

20. ទម្េង់ខបបបទខដ្េដាក់រសនើស ំឋានៈជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬឋានៈជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ម្តូវបានរៅ

ថ្នជ្ញ “ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ” ឬ “VIFs”18។ ឯកសា បខនថេខដ្េដាក់ាេ

រម្កាយទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះម្តូវបានរៅថ្នជ្ញទម្េង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនថេ។ 

21.  ក់ព័នធជ្ញពិរសសឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ្តេ់សកខីកេម សហរេធាវនីេំ ខរម្បើម្បាស់

 កយ “សវនកា សតីពី្េប ះ េ់” រដ្ើេបីសំរៅរៅរេើសវនកា រៅឆ ងបញ្ចប់វគគជំន ំជម្េះ

នីេួយៗ ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី្តេ់េ័សតរាងអំពីពយសនកេមខដ្េខេួនបានទទួេ ង។ ្ារយរៅ

 វិញ កនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរកាះរៅឲ្យេក្តេ់

សកខីកេមអំពីអងគរហត នន រៅកនរងអំ រងសវនកា ខ្នកសំខាន់ថ្នវគគជំន ំជម្េះណាេួយ រហើយម្តូវ

                                                 
16  ក់ព័នធនឹង កយរពឆន៍រ្សងរទៀត ខដ្េបានរម្បើម្បាស់ សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៩៩៨។ 

17 ម្ករេរនះ រពេខេះ រៅកនរងឯកសា េួយឆំនួនកនរងសំណ ំរ ឿង ម្តូវបានរគរៅថ្ន ជ្ញ “អតីតទាហាន និងេន្រនតី បប េន់ នេ់”។ 

សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥២០។ 

18 ឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង រពេខេះ រម្បើម្បាស់ កយ  កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។  
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21 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បាន្តេ់ឳកាសរៅរពេឆ ងបញ្ចប់សវនកា  រដ្ើេបីខងេងអំពីពយសនកេមខដ្េខេួនបានទទួេ ងរនះ 

សហរេធាវីនេំ ខ សូេរៅខ្នកថ្នេ័សតរាងរនះថ្នជ្ញ “ឆរេេើយអំពីទ កខរវទន”។ 

22. រៅរពេរយាងរៅរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ សហរេធាវីនេំ ខបានរម្បើម្បាស់សពវនេខដ្េម្តូវ

គន រៅនឹងរេទ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះ។ សហរេធាវីនេំ ខរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជម្េះអន វតត

ខបបរនះខដ្ រៅកនរងសាេដី្កា បស់ខេួន។ 

២. ចាប់ជាធរមានសាីពកីចិច ំនណ្ើរការនីតិវិធីបណ្ា ងឹ្សាទុកខ 

២ .១.  បទដាឋ នននការពិនិតយន ើង្វិញ 

23.  វិធាន ១០៤(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង កំណត់នូវកំហ សបីម្បរេទខដ្េសាេម្កេអាឆម្តូវបានបតឹងសាទ កខ 

ម្ពេទាងំេូេដាឋ នសម្មាប់បទដាឋ នថ្នពិនិតយរ ើងវិញជ្ញធ មាន  ក់ព័នធនឹងកំហ សនីេួយៗ៖ 

(ក) កំហ សថ្នអងគឆាប់ខដ្េនរំអាយរមាឃៈ សាេម្កេរេើអងគរសឆកតី ឬ រសឆកតីសរម្េឆរនះ។ 

(ខ) កំហ សថ្នអងគរហត  ខដ្េនរំអាយសាេម្កេរេើអងគរសឆកតី ឬរសឆកតីសរម្េឆរនះមានភាព

េិនយ តតិធេ៌។ 

(គ) “កា េ័នតម្ឆ ំខដ្េខសតងរឆញពីកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េ

នឲំ្យប ះ េ់ដ្េ់សិទធិ បស់មាច ស់បណត ឹងសាទ កខ”។ 

24. បទដាឋ នជ្ញធ មានថ្នកា ពិនិតយរ ើងវិញរេើបណត ឹងសាទ កខ ម្តូវបានបរងកើតរ ើងយា ងម្តឹេម្តូវរដាយ

អងគជំន ំជម្េះ រហើយព ំរឃើញមានកា ជំទាស់តវ៉ារ ើយរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខរនះ។ បទដាឋ នទាងំរនះ

ម្តូវបានរេើកយកេកបង្ហា ញរដាយសរងខបរៅកនរងសា ណាតបរនះ រដាយសា ខតបទដាឋ នទាងំរនះ 

បរងកើតបានជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់ទ ហីក ណ៍ននខាងរម្កាេ។  

២.១.១. កំហុសអង្គចាប ់

25. អងគជំន ំជម្េះព ំមានកាតពវកិឆចម្តូវពិច ណារេើម្គប់រសឆកតីសននិដាឋ នអំពីអងគឆាប់ខដ្េរធវើរ ើង

រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះរធវើកា ពិនិតយរ ើងវិញ “កនរងកម្េិតថ្នបញ្ហា
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22 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េបតឹងសាទ កខប  រណាណ ះ”19 រហើយនឹងរធវើកា ពិនិតយរ ើងវិញរៅរេើបញ្ហា អងគឆាប់ខដ្េសថិតរៅ

រម្ៅបញ្ហា ទាងំរនះ កនរង “កាេៈរទសៈពិរសស” ខតប  រណាណ ះ20។ 

26. រទាះបីជ្ញយា ងណាក៏រដាយ ម្បសិនរបើមានកា រេើករ ើងពីកំហ សអងគឆាប់ អងគជំន ំជម្េះេិនម្តូវ

បានកម្េិតម្តឹេទ ហីក ណ៍ននខដ្េបានរេើករ ើងរដាយភាគីរនះរ ើយ។ ម្បសិនរបើមានកា រេើក

រ ើងថ្ន មានកា ម្បម្ពឹតតិកំហ សអងគឆាប់ រទាះបីជ្ញ ក់ព័នធនឹងបញ្ហា ឆាប់នីតិវិធី ឬឆាប់សា ធាត 

ម្ពហមទណឌ កតី អងគជំន ំជម្េះម្តូវខតវាយតថ្េេថ្ន រតើកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

រៅរេើអងគឆាប់រនះ ម្តឹេម្តូវ ខដ្ ឬយា ងណា (“េិនខេនម្គន់ខតសរម្េឆថ្ន រតើកា យេ់រឃើញ

រនះសេរហត ្េខដ្ ឬយា ងណារនះរទ”)21 និងថ្ន រតើកា យេ់រឃើញរនះម្តូវបានយកេកអន វតត

រដ្ើេបីសរម្េឆបានេទធ្េឆាស់លាស់ និងជ្ញក់លាក់ ខដ្ ឬយា ងណា22។ រហត រនះ “បនារកកនរងកា 

បង្ហា ញេ័សតរាងរេើបណត ឹងសាទ កខ េិនមានេកខណៈដាឆ់ខាតរនះរទ ទាក់ទងនឹងកំហ សអងគឆាប់។ 

រទាះបជី្ញអំណះអំណាង បស់ភាគីេិនមានេកខណៈម្គប់ម្គន់...ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជម្េះត លាកា 

កំពូេអាឆខសវង កេូេរហត ដ្ថ្ទរទៀត រហើយរធវើកា សននិដាឋ នដូ្ឆគន ្ងខដ្ ថ្នមានកំហ សអងគ

ឆាប”់23។ 

27. ប  ខនត រទាះបីកនរងក ណីខដ្េកំហ សអងគឆាប់េួយម្តូវបានកំណត់រឃើញក៏រដាយ ក៏ព ំតម្េូវឲ្យមាន

កា បដិ្រសធរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ ឆំណ ឆរនះរកើតរឆញពីរសឆកតី

រយាងរៅកនរងវិធាន ១០៤(១)(ក)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង រៅរេើ “កំហ សអងគឆាប់ខដ្េនឲំ្យ សាេម្កេ

រមាឃៈ” [រសឆកតីបញ្ហជ ក់បខនថេ]។ អងគជំន ំជម្េះ “អន វតតបទដាឋ នគតិយ តតិម្តឹេម្តូវឆំរ ះេ័សតរាង

ខដ្េមានរៅកនរងកំណត់រហត ជំន ំជម្េះ រហើយកនរងក ណីចបំាឆ់ ម្តូវកំណត់ថ្នរតើ ខេួនរជឿជ្ញក់រេើ

បទដាឋ ន ក់ព័នធនឹងកា បង្ហា ញេ័សតរាង ទាក់ទងរៅនឹងសំអាងរហត ខដ្េម្តូវបានជំទាស់ ខដ្ ឬ

យា ងណា”24។ “រហត រនះ េិនខេនរាេ់កំហ សអងគឆាប់ស ទធខតតម្េូវឲ្យមានកា បដិ្រសធ ឬកា ខក

                                                 
19 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី០៣ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៥។ 
20 Ibid., para. 15. 
21 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៤។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្ន

ខណឌ  ៨៥។  

22 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៤។ 

23 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៥។ 

24 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៦។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៨៦។  
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23 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខម្បរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរនះរទ”25។ ប  ខនត សម្មាប់កំហ សវញិ បណត ឹង

សាទ កខនឹងទទួេបានរជ្ញគជ័យ ខតកនរងក ណីខដ្េមានសាេម្កេសរម្េឆពីពិ  ទធភាពខ សខបេកពីេ ន 

ទាងំម្សរង ឬខ្នកខេះ” ប  រណាណ ះ26។ 

២.១.២. កំហុសអង្គនហត ុ

28. បទដាឋ នថ្នកា ពិនិតយរ ើងវិញ មានេកខណៈខពស់ជ្ញងរនះ កនរងក ណីខដ្េមានកា រចទម្បកាន់ពី

កំហ សអងគរហត ។ អងគជំន ំជម្េះម្តូវ្តេ់ “កម្េិតថ្នកា រគ ព” ឆំរ ះអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង 

រហើយ “នឹងេិនប ះ េ់” ដ្េ់សំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ27។ រហត រនះ អងគ

ជំន ំជម្េះពិច ណា “េិនម្តឹេខតថ្នរតើ សំអាងរហត រនះម្តឹេម្តូវខដ្ ឬយា ងណារនះរទ” ប  ខនតថ្ន

រតើ សំអាងរហត រនះ “គឺជ្ញសំអាងរហត េួយខដ្េគម នអនកវិនិឆេ័យឥតេរេអៀងរេើអងគរហត ណា

មាន ក់អាឆរធវើដូ្រឆនះបាន ឬយា ងណា”28។ ឆំណ ឆរនះរកើតរឆញពីបទដាឋ នេកខណៈខពស់រនះ ខដ្េថ្ន 

“អំណះអំណាងខដ្េមានកម្េិតម្តឹេខតជំទាស់រៅរេើរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង និងសា ណាខដ្េបានខ្អករៅរេើកា បកម្សាយេ័សតរាងដ្ខដ្េ រដាយព ំបានរេើកអំណះ

អំណាងគមំ្ទរ្សងរទៀតរនះ ព ំម្គប់ម្គន់សម្មាប់បដិ្រសធកា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត បាន

រ ើយ”29។ 

29. រៅកនរងកា សរម្េឆថ្នរតើ រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គឺជ្ញរសឆកតីសននិដាឋ នេួយ

ខដ្េរបើកទូលាយដ្េ់អនកវិនិឆេ័យឥតេរេអៀងរៅរេើអងគរហត  ឬយា ងណារនះ អងគជំន ំជម្េះនឹង

មានកា រគ ពយា ងខាេ ងំឆំរ ះសំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងកា វិភាគ បស់

ខេួនរេើអងគរហត ថ្នេ័សតរាងខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា រនះ។ ឆំនួនថ្នសំអាងរហត ខដ្េតម្េូវពីអងគជំន ំ

                                                 
25 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៦។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៨៦។ 

26 ឯកសា  F36  សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៩។ 

27 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៧ (ខដ្េដ្កម្សង់ពីរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ

ថ្នត លាកា  ICTY រៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Furundžija, IT-95-17/1 សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី ២១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្ន

ខណឌ  ៣៧ និងត លាកា  ICTY  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត IT-95-16-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខត លា 

កថ្នខណឌ  ៣០, ៣២)។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៨៨-៨៩។ 

28 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។ 

29 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩០។ 
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24 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជម្េះសាលាដំ្បូងរដ្ើេបី្តេ់ជ្ញយ តតិកេមដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆ បស់ខេួនរនះ នឹងអាម្ស័យេួយខ្នក

រៅរេើេ័សតរាង៖  

…រៅរពេម្បឈេជ្ញេួយនឹងបញ្ហា េ័សតរាងខដ្េេិនស ីសង្ហវ ក់គន  ឬឯកសា ខដ្េព ំសូវ

មានតថ្េេជ្ញេ័សតរាង...។ កា ពនយេ់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ទាក់ទងរៅនឹងបញ្ហា

ថ្ន រតើអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆ្នដ្េ់កា រធវើរសឆកតីសននិដាឋ នខ្នកអងគរហត ខដ្េ

សំអាងរេើេ័សតរាងរនះរដាយ របៀបណារនះ គឺទំនងជ្ញមានសា ៈសំខាន់សម្មាប់រធវើកា 

វាយតថ្េេថ្ន រតើរសឆកតីសននិដាឋ នរនះ សេរហត ្េខដ្ ឬយា ងណា។ ម្សបាេវិធានទូរៅ 

កនរងក ណីេ័សតរាងខដ្េជ្ញេូេដាឋ ន រេើេរៅទំនងជ្ញមានកម្េិតទាប គឺតម្េូវឲ្យ្តេ់

សំអាងរហត ឲ្យបានរម្ឆើនជ្ញង រៅរពេខដ្េេ័សតរាងរនះមានេូេដាឋ នសំអាងម្តឹេម្តូវ30។ 

30. សូេបីកនរងក ណីខដ្េអងគជំន ំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន សំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

បង្ហា ញថ្ន កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត េិនខេនជ្ញកា យេ់រឃើញេួយខដ្េអនកវិនិឆេ័យឥត

េរេអៀងរៅរេើអងគរហត  អាឆរធវើដូ្រឆនះបានរនះ កា យេ់រឃើញរនះនឹងម្តូវបានប ះ េ់ខតកនរង

ក ណីខដ្េវានឲំ្យសាេម្កេមានភាពេិនយ តតិធេ៌ប  រណាណ ះ ខដ្េមានន័យថ្ន “េទធ្េថ្នកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ត លាកា មានភាពេិនយ តតិធេ៌ទាងំម្សរង”31។ ឆំណ ឆរនះនឹងរកើតមានរ ើង

បាន ខតកនរងក ណីខដ្េកំហ សអងគរហត  “បរងកើតឲ្យមានវិេតិសងស័យសេរហត េួយរៅរេើពិ  ទធ

ភាព បស់ជនជ្ញប់រចទ”32 ខដ្េមានន័យថ្ន កំហ សរនះម្តូវខតមាន “កា ប ះ េ់យា ងធៃន់ធៃ ដ្េ់

សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង”33។ ភាគីបតឹងសាទ កខម្តូវមានកាតពវកិឆចបង្ហា ញេិនម្តឹេ

ខតកំហ សប  រណាណ ះរទ ប  ខនត ម្តូវបង្ហា ញ្ងខដ្ ថ្ន កំហ សរនះនឲំ្យសាេម្កេមានភាពេិន

យ តតិធេ៌34។ 

                                                 
30 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩០។ 

31 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៩។ 

32 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៨។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩១។ 

33 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៩។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៩។ 

34 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៩។ 
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25 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

២.១.៣.  កំហុសកនុង្ការអនុវតាឆនទ នុសិទធិ  

31. អងគជំន ំជម្េះរនះក៏អន ញ្ហញ តឲ្យមានបណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ រដាយខ្អករេើទ ហីក ណ៍

ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា អន វតតឆនា ន សិទធិ រៅរពេរធវើរសឆកតីសរម្េឆខ្នក

នីតិវិធី35។ អងគជំន ំជម្េះបានបញ្ហជ ក់ថ្ន ទាក់ទិនរៅនឹងបណត ឹងសាទ កខខបបរនះ អងគជំន ំជម្េះនឹងអន 

វតតាេវិធីសាន្រសត បស់ត លាកា  ICC, ត លាកា  ICTY និងត លាកា  ICTR រៅកនរងកា អន វតត

បទដាឋ នថ្នកា ពិនិតយរ ើងវិញខដ្េទទួេយកថ្នបានកា ឆំរ ះអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង36។ ាេ

 វិធីសាន្រសតរនះ បណត ឹងសាទ កខខបបរនះនឹងទទួេបានរជ្ញគជ័យខតកនរងក ណីដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

…(i) រៅរពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិខ្អករេើកា បកម្សាយឆាប់ខ ស (ii) រៅ

រពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិរនះ មានកំហ សយា ងឆាស់កនរងកា កំណត់អងគរហត  ឬ 

(iii) រសឆកតីសរម្េឆខដ្េមានភាពេិនយ តតិធេ៌ និងព ំសេរហត ្េ នឲំ្យមានកា  ំរលាេ

បំ នរេើឆនា ន សិទធិ37។ 

32. ឆំរ ះេូេដាឋ នរ្សងៗរទៀតថ្នបណត ឹងសាទ កខ មាច ស់បណត ងឹសាទ កខម្តូវខតបង្ហា ញពីកំហ ស ជ្ញជ្ញង

ម្គន់ខតបញ្ហជ ក់រ ើងវិញនូវអំណះអំណាងខដ្េេិនទទួេបានរជ្ញគជ័យរៅរពេសវនកា រនះ៖ 

[អងគជំន ំជម្េះ] នឹងេិនរធវើកា ពិច ណារេើអំណះអំណាងខដ្េម្គន់ខតរេើករ ើងថ្ន រសឆ

កតីសរម្េឆ ឬសំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយព ំបានរេើក

េូេដាឋ នគមំ្ទថ្ន រតើេូេរហត អវីបានជ្ញរសឆកតីសរម្េឆ ឬសំអាងរហត រនះមានកំហ ស

រនះរ ើយ38។ 

                                                 
35 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៧។ 

36 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៧-៩៨។ 

37 ត លាកា  ICC  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kony និងអនករ្សងរទៀត សាេដ្ីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីម្បឆំ្ងនឹង 

“រសឆកតីសរម្េឆសតីពីភាពអាឆទទួេយកបានថ្នសំណ ំរ ឿង អន រលាេាេមាម្ា ១៩(១) ថ្នេកខនតិកៈ” ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន ំ

២០០៩ ICC-02/04-01/05-408 ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨០ ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា  F36 

សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៧។  

38 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០២។ 
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26 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

33. ចបំាឆ់្ងខដ្ ម្តូវបង្ហា ញពី្េប ះ េ់រដាយសា កំហ សរនះ។ រដាយពិច ណារេើកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធីទាងំេូេ កំហ សរៅកនរងអន វតតឆនា ន សិទធិ នឹងនឲំ្យបណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ

ទទួេបានរជ្ញគជ័យ ខតកនរងក ណីខដ្េអងគជំន ំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន កំហ សរនះនឲំ្យសាេម្កេ

មានភាពេិនយ តតិធេ៌ប  រណាណ ះ39។  

េ ោងវិញរទៀត ព ំខេនកំហ សថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីទាំងអស់ស ទធខតនរំៅ កកា ខកខម្ប

សាេម្កេរនះរ ើយ រេើកខេងខតកំហ សរនះបណាត េឲ្យមាន “េទធ្េេិនយ តតិធេ៌

ទាងំម្សរងរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ត លាកា ”40។ 

២.២. លកខខណ្ឌ តម្មូវសម្មាបម់ាច ស់បណ្ា ឹង្សាទុកខ 

២.២.១.  វិសាលពពននបណ្ា ឹង្សាទុកខ 

34. រៅកនរងបណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ មាច ស់បណត ឹងសាទ កខម្តូវខតដាក់រសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពី 

បណត ឹងសាទ កខ ខដ្េកំណត់អំពីេូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខ និងកំហ សអងគឆាប់ និងអងគរហត ខដ្េ

បានរចទម្បកាន់ ទាក់ទិននឹងេូេដាឋ ននីេួយៗ។ អន រលាេាេវិធាន ១១០(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង 

 វិសាេភាពបណត ឹងសាទ កខ ម្តូវកម្េិតម្តឹេបញ្ហា ននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងរសឆកតីជូនដំ្ណឹង

រនះខតប  រណាណ ះ41។ 

២.២.២. ការផាល់ភ័សាុតាង្គមំ្ទមូលដាឋ នបណ្ា ឹង្សាទុកខ 

35. េូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខេិនម្តឹេខតសថិតរៅខតកនរងវិសាេភាពថ្នរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសា

ទ កខរនះរ ើយ េូេដាឋ នទាងំរនះក៏ម្តូវខតមានេ័សតរាងគមំ្ទឲ្យបានម្គប់ម្គន់្ងខដ្ ៖ 

…អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ “េិនតម្េូវឲ្យពិច ណាសា ណា បស់ភាគីជ្ញេេអិតរនះ

រទ ម្បសិនរបើសា ណាទាងំរនះមានេកខណៈេិនឆាស់លាស់ មានេកខណៈ្ារយ និងមាន

េកខណៈម្សពិឆម្សពិេ ឬមានភាពេិនរពញរេញជ្ញ្េូវកា ខដ្េបង្ហា ញឲ្យរឃើញយា ង

                                                 
39 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០០។ 

40 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០០។  

41 សូេរេើេ ខាងរម្កាេបខនថេរទៀត រៅម្តង់ខ្នក ៤.១.១ កថ្នខណឌ  ៦០-៦៣។ 
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27 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញក់ខសតង”។ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេមានឆនា ន សិទធិកនរងកា រម្ជើសរ ីសសា ណាណា

េួយខដ្េស័កតសេទទួេបានកា ពិនិតយពិច ណារដាយេអិតេអន់ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ។ 

អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ អាឆបដិ្រសធទ ហីក ណ៍ណាខដ្េព ំមានេូេដាឋ នសំអាងម្គប់

ម្គន់ រដាយេិនចំបាឆ់្តេ់សំអាងរហត េេអិតរ ើយ42។ 

36. េូេដាឋ នេួយនឹងម្តូវចត់ទ កថ្នគម នេ័សតរាងគមំ្ទ កនរងក ណីខដ្េេូេដាឋ នរនះម្គន់ខតរេើករ ើង

 វិញពីទ ហីក ណ៍ខដ្េម្តូវបានបដិ្រសធរៅដំ្ណាក់កាេជំន ំជម្េះ េិនយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង ឬ្តេ់នូវ “កា បកម្សាយេ័សតរាងដ្ខដ្េរដាយព ំបានរេើកអំណះអំណាងគមំ្ទ

រ្សងរទៀតរនះ”43។ 

37. មាច ស់បណត ឹងសាទ កខគួ ខត្តេ់កា ពនយេ់េេអិតម្គប់ម្គន់ រដ្ើេបីអាឆឲ្យភាគីរធវើកា រឆេើយតប រហើយ

អងគជំន ំជម្េះអាឆកំណត់បាននូវបញ្ហា វិវាទ44។ ឆំណ ឆរនះ  ួេមាន កា ្តេ់រសឆកតីរយាងឲ្យបាន

ម្គប់ម្គន់រៅម្បតិច ឹក និងខ្នកននខដ្េម្តូវបានជំទាស់រៅកនរងសាេម្កេខដ្េ ងបណត ឹងសា

ទ កខរនះ45។  

38. កនរងក ណីខដ្េេូេដាឋ នទាងំរនះេិនស ីសង្ហវ ក់គន  គម នេ័សតរាងគមំ្ទ ឬមានវិកា ៈខ្នកនីតិវិធីរនះ 

អងគជំន ំជម្េះរៅខតមានឆនា ន សិទធិកនរងកា បដិ្រសធេិនទទួេយកេូេដាឋ នទាងំរនះ រដាយព ំចបំាឆ់

រធវើកា ពិច ណារៅរេើេូេដាឋ នទាងំរនះរ ើយ46។ 

39. រដាយរហត ថ្ន អងគជំន ំជម្េះបាន េេឹកដ្េ់រេធាវីកា   កតីាងំពីដំ្បូងរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី

បណត ឹងសាទ កខទាងំរនះ “គត់ម្តូវបង្ហា ញពយសនកេមប ះ េ់ យូ អខងវង ទាក់ទងរៅនឹងទ ហីក ណ៍

                                                 
42 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២០។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០១។ 

43 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្  សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេ

ដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២០។ 

44 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ៤១។ 

45 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២០ និង ៤១។ សូេរេើេ វិធានថ្្ាកនរង ១០៥(៤) (“រាេ់បណត ឹងសាទ កខ

ម្តវូបង្ហា ញ្ ងខដ្ អពំេីេូដាឋន ឬខេេឹសា ថ្នរសឆកតសីរម្េឆ ខដ្េខេនួជទំាសរ់ដាយរយាងរេខទំព ័ នងិវាកយខណឌជ្ញកល់ាកថ់្នរស

ឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង”)។ 

46 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ៤១។ 
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28 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េួយ ឬរម្ឆើន ខដ្េអន ញ្ហញ តឲ្យរធវើបណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ”47។ ដំ្រណើ កា នីតិវិធីរេើ ប

ណត ឹងសាទ កខ “មានរគេបំណងខកតម្េូវកំហ សអងគឆាប់ និងរ្ាៀងផ្លា ត់រេើបញ្ហា ថ្ន រតើបទដាឋ នសតី

ពីេ័សតរាងម្តូវបានបំរពញខដ្ ឬយា ងណា េិនខេនជំន ំជម្េះរេើបញ្ហា ទាងំរនះសាជ្ញងមី រនះ 

រ ើយ”48។  

២.៣.  វិសាលពពននចនមលើយតបរបស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី  

40. អងគជំន ំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានសិទធិកនរងកា រឆេើយតបរៅនឹងសា ណាប

ណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា គមំ្ទដ្េ់បណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ49។ សទិធិ

កនរងកា រឆេើយតបរនះសថិតកនរងកា កម្េិតពី ៖ 

ទីេួយ ទ ហីក ណខ៍ដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងសា ណាតបខដ្េបានរសនើរ ើង ម្តូវខតទាក់

ទិនរៅនឹងេេូរហត នន ខដ្េប ះ េរ់ដាយផ្លា េដ់្េស់ិទធ ិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ។ី ទីពី  សហរេធាវីនេំ ខម្តូវខតពោយាេបរញ្ចៀសនូវភាពម្ឆំ

ខដ្េ និងភាពជ្ញនគ់ន រៅរេើបញ្ហា នន ខដ្េមាន ួឆរហើយរៅកនរងសា ណាតប ខដ្េ

សហម្ពះរាជអាជ្ញញ បានរម្គងរ ៀបឆំរ ើងម្បឆំ្ងរៅនឹងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់

រេធាវកីា   កត5ី0។ 

                                                 
47 ឯកសា  F49 រសឆកតសីរម្េឆរេើសរំណើ បស ់ រខៀវ សំ្ ន ស បំខនថេរពេរវលា នងិឆនំនួទំព ័សម្មាបដ់ាកស់ា ណាបណត ងឹសា

ទ កខ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១៦។ 

48 ឯកសា  F49 រសឆកតសីរម្េឆរេើសរំណើ បស ់ រខៀវ សំ្ ន ស បំខនថេរពេរវលា នងិឆនំនួទំព ័សម្មាបដ់ាកស់ា ណាបណត ងឹសា

ទ កខ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១៦។ 

49 ឯកសា  F10/2  រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៤។ ឯកសា  F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ កព់័នធនឹង

សា ណាតប បស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ

២០១៩ កថ្នខណឌ  ១១។ 

50 ឯកសា  F10/2  រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៧។ ឯកសា  F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ កព់័នធនឹង

សា ណាតប បស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ

២០១៩ កថ្នខណឌ  ១២។ 
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29 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៣. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី និង្ សិទធិ និង្ផលម្បនោជន៍របសព់កួនេ 

៣.១. សមាសពពម្កុមន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ីដ លរួមបញ្ចូលគន ដតមួយ 

41. ជន ងរម្គះស  បឆំនួន ៣.៨៦៩ នក់បានឆូេ ួេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ជ្ញសមាជិកថ្នរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេបញ្ចូេជ្ញម្ករេខតេួយ51។ ពីដំ្បូង កា ិយាេ័យសហរៅម្កេរស ើបអរងកត (ក.

ស.ឆ.ស) បានទទួេយកប គគេឆំនួន ២.១១៧ នក់ ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី52។ ប គគេឆំនួន 

១.៧៥២ នក់ ខងេរទៀតម្តូវបានទទួេយកជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយអងគប រ ជំន ំជម្េះ (អ.

ប.ជ) បនា ប់ពីមានបណត ឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆសតីពីភាពអាឆទទួេយកបាន53។ 

42. ទំហំថ្នម្ករេខដ្េ ួេបញ្ចូេគន ខតេួយម្តូវបានកាត់បនថយកនរងអំ រងរពេដំ្រណើ កា សំណ ំរ ឿង 

០០២54។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់បានដ្កខេួនពីកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធ5ី5។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីជ្ញរម្ឆើននក់បានទទួេេ ណភាព។ រៅម្តឹេខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧ រៅរពេសហរេធាវីនំ

េ ខដាក់សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន ព័ត៌មានខដ្េទទួេបានបង្ហា ញថ្ន រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ១៨១ នក់បានទទួេេ ណភាព56។ ចបា់ងំពីរពេរនះេក សហរេធាវនីំ

េ ខបានទទួេព័ត៌មានរម្ៅ្េូវកា ថ្ន មានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ១៣១ នក់រទៀតបានទទួេ

                                                 
51 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ៤៤០៧។ 

52 សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/2.2.1 [សមាៃ ត់] ឧបសេព័នធ ក.១៖ ម្ករេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេបញ្ចូេគន ខតេួយ និង

ព័ត៌មានសតពីីភាពអាឆទទួេយកបាន ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧។ ក.ស.ឆ.ស និង អ.ប.ជ បានរម្បើម្បាស់េូេដាឋ នថ្នភាព

អាឆទទួេយកបានខ សៗគន ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានទទួេយកជ្ញធេមា រដាយសា េូេដាឋ នរេើសពីេួយ។ រដាយសា 

េូេរហត រនះឆំនួនខដ្េបានរ ៀបរាប់ខាងរេើេិនម្សបរៅនឹងឆំនួនស  បថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េម្តូវបានទទួេយក។ 

53 សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/2.2.1 [សមាៃ ត់] ឧបសេព័នធ ក.១៖ ម្ករេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេបញ្ចូេគន ខតេួយ និង

ព័ត៌មានសតពីីភាពអាឆទទួេយកបាន ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧។ 

54  ក់ពន័ធនឹងកា កាត់បនថយម្ករេ ួេរៅរពេរឆញសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ សូេរេើេ 

ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្បំូង កថ្នខណឌ  ៤៤០៧។ 

55 ឯកសា  E2/39 េិខិតស ំដ្កខេួនរឆញពីកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី (ជ័យ ធារ៉ា) ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខ វឆិេិកា ឆ្ន ំ២០១១។ ឯកសា  E2/28 

េិខិតស ំដ្កខេួនរឆញពីកិឆចដ្រំណើ កា នីតិវិធី (រសង ឆ័នាធា ី) ឆ ះថ្ងៃទី០៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៤។ 

56 សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/2.2.2 [សមាៃ ត់] សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឧបសេព័នធ ក.២៖ បញ្ជ ីរ ម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានទទួេេ ណភាព រដាយ

មានអនកបនតសិទធិរេើបណត ឹង កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េ ណភាព នឲំ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេេ ណភាពខដ្េបានរាយកា ណ៍រម្ៅ្េូវកា ស  ប

មានឆំនួន ៣១២ នក់។ កា អះអាងពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានទទួេេ ណភាពឆំនួន ៤៣ 

ក ណី ម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយសាឆ់ញាតិខដ្េរៅ ស់ ាេ យៈកា ទទួេយកសំរណើស ំាងំខេួនជ្ញ

សិទធិវ័ន ត57។ សហរេធាវីនេំ ខរជឿថ្ន ទំនងជ្ញមានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខងេរទៀតបានទទេួ

េ ណភាព រដាយេិនបានជូនដំ្ណឹង58។ 

៣.២. សិទធិ និង្ផលម្បនោជន៍របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី 

43. រដាយសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអន ញ្ហញ ត ឲ្យរេើករ ើងខតឆំណ ឆននកនរងបណត ឹងសាទ កខ

ខដ្េប ះ េ់រដាយផ្លា េ់ដ្េ់សិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់ខេួន59 រនះ ជ្ញកា សេ េយខដ្េម្តូវ

កំណត់ថ្នរតើសិទធិនិង្េម្បរយាជន៍ទាងំរនះមានអវីខេះ។ គួ កត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះបាន

អន ញ្ហញ តឲ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេក្តេ់សកខីកេម េិនម្តឹេខតរៅរពេសិទធិ បស់ពួករគ ង្េប ះ

 េ់ប  រណាណ ះរទ ខតរៅរពេខដ្េ្េម្បរយាជន៍ បស់ពួករគសថិតកនរងហានិេ័យ្ងខដ្ ។ ទសសនៈ

ទានពី រនះមានទំនក់ទំនងរៅ វិញរៅេក ខតមានភាពខ សគន ។ កា កំណត់និយេន័យថ្នសិទធិនិង

                                                 
57 សូេរេើេ ឯកសា  E465.2 [សមាៃ ត់] ឧបសេព័នធ ក.២៖ បញ្ជ ីរ ម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ERN 01612209-01612211 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានទទួេេ ណភាព រដាយមានអនកបនតសិទធិរេើបណត ឹង)។ សហរេធាវីនេំ ខដ្ឹងថ្នមានសំរណើស ំ

ាងំខេួនជ្ញសិទធិវ័នតេួយកំព ង ង់ចំកា សរម្េឆចប់ាងំពរីឆញសាេម្កេេក ខតេនិទាន់សរម្េឆរៅរ ើយ៖ ឯកសា  F57 សំរណើ

ស ំបនតកា ទាេទា សំណង ដ្ឋបបរវណី ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០។  

58 អាឆមានកា េំបាកកនរងកា បញ្ហជ ក់នូវព័ត៌មានអំពេី ណភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដាយសា រគកម្េទទួេបានេិខិត

បញ្ហជ ក់េ ណភាព ឬឯកសា រ្សងរទៀតខដ្េបញ្ហជ ក់ពីេ ណភាព។ រម្ៅពីរនះ សហរេធាវីនេំ ខពឹងខ្អកយា ងធំរធងរៅរេើ

រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអងគភាពគ ំ ជន ងរម្គះជ្ញអនក្តេ់ព័ត៌មានរនះ។ ( ក់ព័នធនឹង ឆនសេព័នធថ្នកា 

តំណាងាេ្េូវដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅ អ.វ.ត.ក សូេរេើេ វធិាន ១២ សាួនពី  ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)។ ក៏ប  ខនត កា តំណាងរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេ ងកា ប ះ េ់កាន់ខតរម្ឆើនរ ើងៗ រដាយសា ខវះងវិកាឧបតថេា។ មានខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបីនក់

ប  រណាណ ះខដ្េបានទទួេង វិកាឧបតថេាព ីអ.វ.ត.ក កនរងអំ រងដ្រំណើ កា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ជំនួយងវិកាពខីាងរម្ៅកក៏ាន់ខត

ងយឆ ះ រធវើឲ្យរេធា វតីំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អងគភាពគ ំ ជន ងរម្គះ និងអងគកា េិនខេន ដាឋ េិបាេមានកា េំបាក ឬ

េិនអាឆបនតទំនក់ទំនងជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់បាន និង កានូវកណំត់រហត ឲ្យបានម្តឹេម្តូវ ក់ព័នធនឹងេ ណ

ភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។  

59 ឯកសា  F10/2  រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

្េម្បរយាជន៍អាឆជួយឲ្យបរងកើតបានជ្ញម្បធានបទេួយឆំនួន ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆ

បរញ្ចញរយាបេ់បាន។ 

44. កនរងន័យឆាប់ “សិទធិ” គឺជ្ញកា ទទួេបាន ឬកា ទាេទា ខដ្េម្តូវបានទទួេសាគ េ់ាេ្េូវឆាប់៖ វា

ម្តូវបានកា   រដាយឆាប់60។ រៅរពេ “សិទធិ” មានអតថិភាព អនកកាន់កាបស់ិទធិរនះមានសិទធិឲ្យរគ

អន វតតាេ ឬទទួេបានសំណងាេឆាប់ រៅកនរងក ណីមានកា  ំរលាេបំ នសិទធិ61។ ្ារយរៅ

 វិញ “្េម្បរយាជន៍” គឺជ្ញទសសនៈទានកានខ់តទូេំទូលាយ រដាយរកាត បេិនម្តឹេរៅរេើដំ្រណើ កា  

និងេទធ្េខដ្េេន សសមាន ក់មានសិទធិទទួេបានប  រណាណ ះរទ ខតក៏រកាត បរៅរេើឆំណ ឆរ្សងរទៀត

ខដ្េ្តេ់ម្បរយាជន៍ដ្េ់ ូបគត់ខដ្ 62។ មានកា ម្តួតគន រកើតរ ើង រដាយសា  សិទធិ ម្តូវបានទទេួ

សាគ េ់យា ងឆាស់ រដាយសា អតថិភាពថ្ន ្េម្បរយាជន៍ ជ្ញេូេដាឋ ន។ រហត រនះ រគអាឆរេើេ

រឃើញថ្ន សិទធិរកើតរ ើង រៅរពេឆាប់កា   ្េម្បរយាជន៍ជ្ញក់លាកណ់ាេួយ។ វាជ្ញ “្េ

ម្បរយាជន៍ ឬប ពវសិទធិខដ្េម្តូវបានទទួេសាគ េ់ និងកា   រដាយឆាប់”63។ រទាះបីជ្ញសិទធិឆេរះ

បញ្ហច ងំពី្េម្បរយាជន៍កតី ខត្េម្បរយាជន៍អាឆមានអតថិភាពរៅរពេគម នសិទធិ។ 

45. រហត រនះ ម្បកា គួ ឲ្យកត់សមាគ េ់គឺថ្ន អងគជំន ំជម្េះេិនបាន  ិតតបិតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា 

ដាក់សា ណាខតរៅរេើបញ្ហា ននខដ្េប ះ េ់រៅរេើសិទធិ បស់ពួករគរនះរទ។ ្ារយរៅវិញ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យបរញ្ចញរយាបេ់រៅរេើបញ្ហា ននខដ្េប ះ េ់រៅរេើ

                                                 
60 សូេរេើេ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Thomson Reuters, 11th ed.) ឆ្ន ំ២០១៩ ទំព័  ១៥៨១ (“អំណាឆ 

ប ពវសិទធិ ឬអេ័យឯកសិទធិខដ្េឆាប់ធានដ្េ់េន សសមាន ក់” ឬ “កា អះអាងខដ្េអន វតតាេ្េូវឆាប់ថ្ន ប គគេមាន ក់រទៀតនឹងរធវើ ឬ

េិនរធវើអរំពើណាេួយ ្េម្បរយាជន៍ខដ្េម្តូវបានទទួេសាគ េ់ និងកា    រៅរពេមានកា  ំរលាេបំ នរៅរេើ្េម្បរយាជន៍

រនះ”។ ឯកសា ភាជ ប់ ១ 

61 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ សំណ រំ ឿង ០០៤/០២ – ឯកសា  E004/2/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខភាេ េៗ បស់សហ

ម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិម្បឆំ្ងនឹងកា បញ្ចប់អាន ភាពសំណ ំរ ឿង ០០៤/២  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខសីហា 

ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៥៩។ 

62 សូេរេើេ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Thomson Reuters, 11th ed.) ឆ្ន ំ២០១៩ ទំព័  ៩៦៨ (“វតថរខដ្េ

ជ្ញឆណំង់ឆតិត បស់េន សស ជ្ញពិរសស អតថម្បរយាជន៍ ឬ្េម្បរយាជន៍ខដ្េមានេកខណៈខបបហិ ញ្ញវតថរ”)។ ឯកសា ភាជ ប់ ១  

63 Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, (Oxford University Press, 5th ed.) ឆ្ន ំ២០០៣ ទំព័  ៤៣៥។ ឯកសា ភាជ ប់ 

២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

្េម្បរយាជន៍ បស់ពួករគ្ងខដ្ ។ ឆំណ ឆរនះជ្ញកា  កាបាននូវតួនទីឆូេ ួេយា ងទូេំទូលាយ

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងនេជ្ញភាគីេួយរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវីធីទាងំរនះ។ 

៣.២.១.  សិទធិរបសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ ី

46. មាម្ា ៣៣ងមី ថ្នឆាប់ អ.វ.ត.ក តម្េូវថ្ន កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធមី្តូវរគ ពយា ងរពញរេញ “កា 

កា   ឆំរ ះជន ងរម្គះ និង សាកស”ី64។ រគេកា ណ៍រនះឆេរះបញ្ហច ងំរៅកនរង វិធាន ២១(១) ថ្ន

 វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េតម្េូវឲ្យកា   ្េម្បរយាជន៍ បស់ជន ងរម្គះ  កាឲ្យបាននូវត េយភាពថ្ន

សិទធិ វាងភាគី រហើយជន ងរម្គះម្តូវទទួេបានព័ត៌មាន និងរគ ពដ្េ់សិទធិ បស់ពួករគ65។ 

47. សិទធិភាគរម្ឆើនខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅឆំរ ះេ ខ អ.វ.ត.ក ទទួេបាន គឺសិទធិខ្នកនីតិវិធី។ 

កនរងនេជ្ញភាគីថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី66 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេម្បរយាជន៍ពីសិទធិនន

ខដ្េ្តេ់ដ្េ់ “ភាគី” រដាយរហត ថ្ន សទិធិរនះព ំមានកំណត់ជ្ញក់លាកដ់្េ់ភាគីណាេួយ ឬេិនបាន

កម្េិតម្ពំខដ្នជ្ញក់ខសតង67។ និយាយកនរងន័យទូលាយគឺថ្ន សិទធិទាងំរនះអាឆបរងកើតជ្ញម្បរេទនន

ដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

(i) សិទធិ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេបានព័ត៌មាន៖ ជន ងរម្គះទាងំអស់មានសិទធិទទេួបានព័ត៌មាន

អំពីកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី68។ ក៏ប  ខនត រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានសិទធិេេអិតខងេរទៀត 

(ឆូេពិនិតយរេើេសមាា  ៈកនរងសំណ ំរ ឿង69 និងទទេួកា ជូនដំ្ណឹងពីដំ្រណើ  វិវតតន៍រៅកនរង

                                                 
64 ឆាប់ អ.វ.ត.ក មាម្ា ៣៣ងមី សូេរេើេ្ងខដ្  មាម្ា ៣៧ងមី (“ម្បកា ខដ្េបានខឆងរៅកនរងមាម្ា៣៣ ៣៤ និង៣៥ ម្តូវ

អន វតតដ្ូឆគន ឆំរ ះកា ជំន ំជម្េះកតីរៅកនរងអងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ញថ្នត លាកា កំពូេ”)។ 

65  វិធាន ២១(១)(ក) និង (គ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

66 ឯកសា  F10/2  រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១១។ សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹង

សាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៨។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១១។ 

67 ឯកសា  F10/2  រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៤។ 

68  វិធាន ២១(គ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។  

69 ឧទាហ ណ៍  វិធាន ៥៥(៦), ៥៥(១១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 
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33 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី70) ខដ្េចបំាឆ់រដ្ើេបីឲ្យកា ឆូេ ួេ បស់ខេួនមានម្បសិទធិភាពកនរងនេ

ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

(ii) សិទធិ ក់ព័នធនឹងកា បរញ្ចញរយាបេ់៖ វិធានថ្្ាកនរងកំណត់រដាយផ្លា េ់នូវក ណីជ្ញក់ខសតង

េួយឆំនួនខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆបរញ្ចញរយាបេ់បាន  ួេទាងំរៅកនរងដំ្ណាក់

កាេរស ើបសួ 71 ដំ្ណាក់កាេជំន ំជម្េះ72 កនរងរពេបតឹងសាទ កខ73 និងជ្ញទូរៅ74។ 

(iii) សិទធិ ក់ព័នធនឹងភាពយ តតិធេ៌៖ វិធាន ២១(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងតម្េូវឲ្យកិឆចដំ្រណើ កា 

នីតិវិធីម្តូវមានភាពយ តតិធេ៌ និងឆំរ ះេ ខ និងម្តូវ កាត េយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគី75។ 

ភាគីមានសិទធិរសនើស ំឲ្យបកម្សាយអតថបទឆាប់  កព័់នធនឹងកា ធានឲ្យមានភាពសឆចភាព

្េូវឆាប់ និងតមាេ ភាពថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី76។ អងគជំន ំជម្េះរនះក៏បានទទួេសាគ េ់្ង

ខដ្ ថ្ន សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ទទួេបានកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធរីដាយ

យ តតិធេ៌ សំរៅដ្េ់កា ធានខដ្េមានខឆងរៅកនរងមាម្ា ១៤(១) ថ្នកតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិ 

                                                 
70 ឧទាហ ណ៍  វិធាន ៤៦(១)និង(៤), ៥៩(៥), ៦៦(១), ៦៦សាួន(២), ៦៧(៥) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

71 ឧទាហ ណ៍ រៅដ្ំណាក់កាេរស ើបសួ  រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យរសនើស ំ ស.ឆ.ស បំរពញកិឆចរស ើបសួ  ឬ

ម្បេូេេសតរាងេួយឆនំួន  ួេទាងំកា សាត ប់ឆរេេើយពរីដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេួនឯង្ង ( វិធាន ៥៥(១០) និង ៥៩(៥) ថ្ន វិធានថ្្ា

កនរង) រេើករ ើងព ីវិកា ៈខ្នកនីតិ វិធី ( វិធាន ៦៦សាួន(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) បតឹងឧទធ ណ៍ជំទាស់រៅនឹងដ្ីកាបង្ហគ ប់ បស់សហរៅម្កេ

រស ើបអរងកត ( វិធាន ៧៤(៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង)។ 

72 ឧទាហ ណ៍ កនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆរសនើស ំឲ្យសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេក្ត

េ់សកខីកេមរៅរពេជនំ ំជម្េះ ( វិធាន ៨០(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) ឬដាក់េសតរាងរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ( វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) 

រេើករ ើង និងរឆេើយតបរៅនឹងអញ្ញម្តកេមនន ( វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) ដាក់សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ( វិធាន ៩០(២) 

ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) ពួករគកអ៏ាឆរសនើស ំសំណងបានខដ្  ( វធិាន ២៣ សាួនបី ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) និងរធវើរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាកា

រដ្ញរដាេ ( វិធាន ៩៤(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង)។ 

73 ឧទាហ ណ៍ កា បតឹងសាទ កខជំទាស់នឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើសំណង ( វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) បតឹងសាទ កខជំទាស់នឹង

សាេម្កេ្តនា រទាស ម្បសិនរបើសហម្ពះរាជអាជ្ញញ បានបតឹងសាទ កខ ( វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង) រសនើស ំឲ្យទទួេយកេ

សតរាងបខនថេ ( វិធាន ១០៨(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង)។ 

74 ឧទាហ ណ៍ សតីពី វិធានកា កា    ( វិធាន ២៩(១) និង (២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) ចត់ាំងអនកជំនញ ( វិធាន ២៩(១) និង (២) ថ្ន

 វិធានថ្្ាកនរង) និង បតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេ ( វធិាន ៣៤(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង)។  

75  វិធាន ២១(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

76  វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 
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34 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ77 រ េគឺ “មានភាពរសមើគន ឆំរ ះេ ខត លាកា  និង

សាលាជម្េះកតី” និង “សិទធិឲ្យសាលាកតីមានសេតថកិឆចឯករាជយ េិនេរេអៀង ខដ្េបរងកើត

រ ើងរដាយឆាបជ់ំន ំជម្េះរ ឿងកតី បស់ខេួន រដាយសេធេ៌ និងជ្ញសាធា ណៈ”78។ 

(iv) សិទធិទទួេបានកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធឆី្ប់ ហ័ស៖ រម្ៅពីរគេកា ណ៍ទូរៅខដ្េថ្ន ម្តូវ

ពិច ណារដ្ើេបីធានឲ្យកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីឆ្ប ់ហ័ស79 អងគជំន ំជម្េះរនះបានទទួេ

សាគ េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានសិទធិទទួេបានសាេម្កេ្តនា រទាសទាន់រពេ

រវលា80។ 

48. យ តតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក បានទទួេសាគ េ់ថ្ន សិទធិខ្នកនីតិវិធ ីបស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរកើត

រឆញពី “សិទធិឆេបងឆំនួនពី គឺ សិទធិខសវង កកា ពិត និងសិទធិខសវង កយ តតិធេ៌”81។ 

៣.២.២. ផលម្បនោជន៍របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី 

49. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី ខដ្េរេើសពីសិទធិ

ននខដ្េបានរេើករ ើងខាងរេើ។ 

50. ្េម្បរយាជន៍េួយឆំនួនកនរងឆំរណាេរនះ ក់ព័នធនឹងេទធ្េថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ មានកា 

រេើករ ើងយា ងឆាស់ថ្ន កា ទទួេបានសំណងអាឆជ្ញ្េម្បរយាជន៍េួយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណ8ី2។ អងគជំន ំជម្េះរនះក៏បានទទួេសាគ េ់នូវសា សំខាន់ថ្នកា រពញឆិតតខដ្េជ្ញទម្េង់េួយថ្ន

                                                 
77 ឯកសា  F26/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំបខនថេរពេរវលា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  និងសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសម្មាប់សួ រដ្ញរដាេសាកសី SCW-5 ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៧ (ទទួេសាគ េ់ថ្ន រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី “ទទួេបានសិទធិកនរងកា ជំន ំជម្េះម្បករដាយយ តតិធេ៌ខដ្េមានខឆងកនរងមាម្ា ១៤(១) ថ្ន ICCPR” និង “មានតួ

នទីជ្ញក់លាក់ និងមានកម្េិតរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី ដ្ូឆមានខឆងកនរង វិធានថ្្ាកនរង បស់ អ.វ.ត.ក”)។  

78 កតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិ សតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៦៦ មាម្ា ១៤(១)។ 

79 ឯកសា  F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំបខនថេរពេរវលា និងឆនំួនទំព័ សម្មាប់ដាកប់ណត ឹងសាទ កខ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១៩។ 

80 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២០។ 

81 ឯកសា  C22/I/69 រសឆកតបីង្ហគ ប់សតីពីសិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរេធាវតីំណាងកនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យជូន

អងគជំន ំជម្េះរដាយខេួនឯង ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨។  

82  វិធាន ២៣(១)(ខ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។  

F54/201663201

https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/decision-co-prosecutors-and-civil-party-lead-co-lawyers-request-additional-time


 

35 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សំណង  ួេមាន ាេ យៈរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ត លាកា  និងកា ទទួេសាគ េ់ឆំរ ះកា ឈឺចប់

 បស់ជន ងរម្គះ83។ កា រេើករយាង បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះឆំរ ះសិទធិជ្ញេូេដាឋ នថ្នកា ខសវង ក

កា ពិត84 ក៏ឆេរះបញ្ហច ងំ្ងខដ្ ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍កនរងកា ខសវង កកា 

ពិតខដ្េម្តូវបានបង្ហា ញយា ងម្តឹេម្តូវាេ យៈកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ ត លាកា អនត ជ្ញតិរ្សង

រទៀតបានទទួេសាគ េ់ថ្ន រនះជ្ញ្េម្បរយាជន៍ឆេបងេួយខដ្េជំ  ញដ្េ់ជន ងរម្គះឲ្យឆូេ ួេ

កនរងយនតកា ទាងំរនះ85។ ក៏ប  ខនត ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនម្តូវកម្េិតម្តឹេខត

សំណង និងទទួេបានកា ពិតប  រណាណ ះរទ ខត្េម្បរយាជន៍ទាងំរនះក៏ម្តូវបានទទួេសាគ េ់្ងខដ្  

រដាយរាប់បញ្ចូេនូវ្េម្បរយាជន៍េួយរៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើពិ  ទធភាព ឬភាពគម នរទាស

 បស់ជនជ្ញបរ់ចទ86។ 

51. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មាន្េម្បរយាជន៍្ងខដ្   កព័់នធនឹងេកខណៈថ្នកា រ ៀបឆំកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធី ខដ្េជ្ញេូេដាឋ ន និងមានភាពទូេំទូលាយជ្ញងសិទធិននខដ្េបានរេើករ ើងខាងរេើ។ 

                                                 
83 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦១។ 

84 ឯកសា  C22/I/69 រសឆកតបីង្ហគ ប់សតីពីសិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរេធាវីតណំាងកនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យជូន

អងគជំន ំជម្េះរដាយខេួនឯង ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨។  

85 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Lubanga Dyilo រសឆកតសីរម្េឆសតីពីកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណ ំរ ឿងរេខ 

ICC-01/04-01/06-1119 ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ៩៧។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Katanga 

និង Ngudjolo Chui រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិេួយឆំនួនខ្នកនីតិវិធភីាជ ប់រៅនឹងសាថ នភាពខ្នកនីតិវិធី បស់ជន ងរម្គះរៅដ្ំណាក់

កាេេ នកា ជំន ំជម្េះថ្នរ ឿងកតី សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07-474 ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ៣២-

៣៦។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Gbagbo និង Blé Goudé សំអាងរហត ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆផ្លា េ់មាតថ់្ងៃទី១៥ 

ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៩ រៅរេើ Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant 
sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit 
ordonnée និងរៅរេើសំរណើខដ្េគម នរ ឿងកតីខដ្េម្តូវរឆេើយតប បស់រេធាវីកា   កតី Blé Goudé ឧបសេព័នធ គ៖ រយាបេ់

ជំទាស់ បស់រៅម្កេ Herrera Carbuccia (សំរៅរកាសេ បសម្មាប់សាធា ណៈ) ឧបសេព័នធ  ICC-02/11-01/15-1263-Anx 

C-Red ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៧។  

86 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់សហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំឲ្យរឆញ

រសឆកតីសរម្េឆអពំីសិទធិ បស់សហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា រធវើរសឆកតីសននិដាឋ ន្តនា រទាស និងរសឆកតីខណនំ

ទាក់ទងនឹងកា ស ួជនជ្ញប់រចទ អនកជំនញ និងសាកសីខដ្េបានរកាះរៅឲ្យ្តេ់សកខីកេមទាក់ទងនឹងអតតឆ ិត បស់ជនជ្ញប់រចទ 

ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខត លាកា  ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ២៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  រយាបេ់ជទំាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne កថ្នខណឌ  ៧ 

និង ២៣។ 

F54/201663202

https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/11-01/15-1263


 

36 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ពួករគមាន្េម្បរយាជន៍េួយកនរង “កា ធាននូវសឆចភាពាេ្េូវឆាប់ និងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី

ម្បកបរដាយតមាេ ភាព”87 ម្ពេទាងំកនរងកា ទទួេបាន “យ តតិធេ៌ម្បកបរដាយអតថន័យ និងទាន់រពេ

រវលា”88។ 

52. ឆ ងរម្កាយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗមាន្េម្បរយាជន៍ ក់ព័នធ ថ្នរតើកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី

ជះឥទធិពេរៅរេើពួករគមាន ក់ៗរដាយ របៀបណា។ ឆំណ ឆរនះ ួេមាន ្េម្បរយាជន៍កនរងកា 

ទទួេសាគ េ់ឋានៈ បស់ពួករគពីត លាកា  កនរងនេជ្ញជន ងរម្គះថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងកា ឈឺចបខ់ដ្េ

ពួករគបានទទួេ ង89។ ឆំណ ឆរនះក៏ ួេទាងំ្េម្បរយាជនក៍នរងកា ធានថ្ន កិឆចដំ្រណើ កា នីតិ វធីិ

ខដ្េេិនបងកឲ្យពួករគទទួេ ងពយសនកេមរដាយផ្លា េ់ រទាះជ្ញបញ្ហា ស ខ មាេភាពរាងកាយ និង្េូវ

ឆិតត90 ឯកជនភាព91 ឬកនរងន័យជ្ញរសឆកតីថ្ងេងន ូផ្លា េ់ខេួន92។ ម្សរដ្ៀងគន ខដ្  រៅរពេេ័សតរាង បស់

                                                 
87 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  D288/6.65/9 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបស់សហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី – ម្ករេ 

១ ខដ្េស ំឲ្យអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងជួយសម្េួេឲ្យមានកា ្សពវ្ាយដ្េ់ភាគីនូវ បាយកា ណ៍ បស់ UN-OIOS ឆ ះថ្ងៃទី

២៣ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ១៤ និង ១៦។ រៅកនរងប ិបទថ្នត លាកា  ICC សូេរេើេ្ងខដ្ ៖ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី  ដ្ឋ

អាជ្ញញ  ទេ់នឹង Gbagbo និង Blé Goudé សំអាងរហត ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆផ្លា េ់មាតថ់្ងៃទី១៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៩ រៅរេើ 
Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit 
prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée និងរៅរេើសំរណើខដ្េ

គម នរ ឿងកតីខដ្េម្តូវរឆេើយតប បស់រេធាវីកា   កតី Blé Goudé ឧបសេព័នធ គ៖ រយាបេ់ជំទាស់ បស់រៅម្កេ Herrera 

Carbuccia (សំរៅរកាសេ បសម្មាប់សាធា ណៈ) ឧបសេព័នធ  ICC-02/11-01/15-1263-Anx C-Red ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខកកកដា 

ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៧។ 

88 ឯកសា  E301/5/5/1 រសឆកតសីរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំពនោ រពេកា ចប់រ្តើេសវនកា រេើសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២  ហូតដ្េ់មានសាេម្កេសាថ ព រេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៥។ 

89 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Lubanga Dyilo រសឆកតសីរម្េឆសតីពកីា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណ ំរ ឿងរេខ 

ICC-01/04-01/06-1119 ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ៩៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  សំណ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 

សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦១។ 

90  វិធាន ២៩(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង (“អងគជំន ំជម្េះ វិសាេញ្ញម្តូវធានអំពីកិឆចកា   ដ្េ់អនកបតឹង រដ្ើេបណដ ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី 

ដ្ូឆមានខឆងកនរងកិឆចម្ពេរម្ពៀងបខនថេសដីពសីនដិស ខ និង ស វតថិភាព និងរៅកនរងរសឆកដីខណនអំន វតដដ្ថ្ទរទៀត”)។ 

91 ឯកសា  E467/6 ដ្ីកាបង្ហគ ប់ឲ្យរធវើឆណំាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេកជ្ញឯកសា សាធា ណៈ 

ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១១។ 

92 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Lubanga Dyilo រសឆកតសីរម្េឆសតីពកីា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណ ំរ ឿងរេខ 

ICC-01/04-01/06-1119 ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ៩៧។ 
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37 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ងកា ជំទាស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍កនរងកា កា   

ភាពរជឿជ្ញក់បាន បស់ខេួន និងតស៊ែូេតិរដ្ើេបីឲ្យទទួេបាននូវភាពអាឆទ កឆិតតបានថ្នេ័សតរាងរនះ93

។ 

៣.៣. កាីរំពឹង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ីនៅកនុង្នសចកាអីណំ្ោះអំណាង្ននោះ 

53. រដ្ើេបឲី្យម្សបរៅនឹងអាណតតិកា ង្ហ  បស់សហរេធាវនីេំ ខ និងកា កម្េិតថ្នសិទធិ បស់ខេួនរៅកនរង

បណត ឹងសាទ កខរនះ94 សា ណារនះម្តូវបានកម្េិតម្តឹេខតកា រេើករ ើងរេើបញ្ហា ននខដ្េមានភាព

ជ្ញប ់ក់ព័នធខាេ ងំបំ្ តរៅនឹង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

54. សហរេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្ន បញ្ហា េួយឆំនួនគួ ខត ក.ស.ព ជ្ញអនករេើករ ើងរទើបស័កតិសេ 

រេើកខេងខតកនរងក ណីខដ្េមាន្េប ះ េ់រៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់ណាមាន ក់ 

ឬមានកា រេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍ននខដ្េ កព័់នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ជ្ញពិរសស រៅ

រពេ ក់ព័នធរៅនឹងទិដ្ឋភាពពី ដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

(i) សហរេធាវីនេំ ខបានយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព  ក់ព័នធនឹងសហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ (“JCE”) 

ឬកា ទទួេខ សម្តូវម្ពហមទណឌ ជ្ញប គគេ បស់ រខៀវ សំ្ន95 រេើកខេងខត វិសាេភាពថ្ន

េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានរចទសួ  រដាយរេធាវីកា   កតី។ ម្សរដ្ៀង

គន ខដ្   ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញរម្ឆើនខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ សហរេធាវីនេំ ខេិនបាន

រេើកជ្ញអំណះអំណាងរដាយឯកឯង រៅរេើទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងរឆតន រហើយរៅកនរង

ក ណីភាគរម្ឆើន សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបរៅនឹងជំហ  បស់ ក.ស.ព។ កនរងក ណី

េួយឆំនួនតូឆ រៅរពេខដ្េេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ងកា ជំទាស់ ឬរៅ

                                                 
93 ឯកសា  F50/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបដ្ិរសធសា ណា បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆ ះថ្ងៃ

ទី២៩ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ១០។ 

94 សូេរេើេកថ្នខណឌ  ៤០ ខាងរេើ។ 

95 ជ្ញរគេកា ណ៍ បញ្ហា ទាំងរនះម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេដាឋ ន ១៧៥ ដ្េេ់េូដាឋ ន ២៥១ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹង

សាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩៩-២១៤១) ក៏ប  ខនត បញ្ហា សតីពីរឆតនកម៏្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងប  ិបទថ្នទ ហីក ណ៍នន ក់ពន័ធនឹង

ឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញក់លាក់ខដ្ ។ 
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38 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រពេខដ្េ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីហាក់ដូ្ឆជ្ញ ក់ព័នធជ្ញពិរសសរៅ

នឹងទ ហីក ណ៍សតីពីរឆតន សហរេធាវីនេំ ខនឹងរធវើកា រឆេើយតិឆតួឆ។ 

(ii) ទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹងកា កំណត់រទាស96 ជ្ញកិឆចកា ឆេបង បស់ ក.ស.ព។ ក៏ប  ខនត 

មានក ណីរេើកខេងេួយ ទាកទ់ិននឹងេូេដាឋ នពី ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា កំណត់រទាស ខដ្េ

ប ះ េ់រដាយផ្លា េ់ដ្េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី97។ 

55. រៅកនរងអងគរសឆកតីរ្សងរទៀតថ្នបណត ឹងសាទ កខ (ខដ្េ ួេមាន បញ្ហា នន ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆ

ខ្នកនីតិវិធី វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង រគេកា ណ៍ននខដ្េអាឆអន វតតបានឆំរ ះេ័សតរាង ធាត 

្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងនីតោន កូេភាពថ្នធាត ្សទំាងំរនះ និងសំអាងរហត  កព័់នធនឹងធាត ្សសំតោន 

េ័តថ្នឧម្កិដ្ឋកេមទាងំរនះ) បញ្ហា េួយឆំនួនគឺជ្ញ្េម្បរយាជន៍ជ្ញពិរសសឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី។ រដាយព ំមានរគេបំណង្តេ់នូវបញ្ជីេេអិត សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនរងសា 

ណារនះ ពួករគរផ្លត តជ្ញឆេបងរៅរេើបញ្ហា ននដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

(i) រសឆកតីអំណះអំណាងខដ្េកា   រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗ និងេ័សតរាង បស់ពួករគ

ពីកា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា   កតី។ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើន

ខដ្េរដាះម្សាយជ្ញពិរសសឆំរ ះេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗ និងេ័សតរ

ាងខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានយកេករម្បើម្បាស់។ រៅកនរងក ណីេួយឆំនួន ភាព

អាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗម្តូវបានជំទាស់រដាយផ្លា េ់។ រៅកនរង

ក ណីរ្សងរទៀត េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានបកម្សាយរដាយេិនម្តឹេ

ម្តូវ។ រៅកនរងក ណីរ្សងរទៀត មានកា អះអាងរេើអងគរហត ជ្ញ វិជជមានរដាយេិនម្តឹេម្តូវ

អំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសមាជិកម្គួសា បស់ពួករគ។ កា រឆេើយតបរៅនឹងឆំណ ឆ

ទាងំរនះគឺជ្ញឆំណ ឆសនូេថ្នសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ អងគជំន ំ

ជម្េះបានទទួេសាគ េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រឆេើយតបរៅ

                                                 
96 ម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេេូដាឋ ន ២៥២ ដ្េេ់េូដាឋ ន ២៥៦ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៥-

២១៨៣)។ 

97 សូេរេើេខាងរម្កាេ រៅម្តង់ខ្នក ១១ កថ្នខណឌ  ៨៤២ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។  
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39 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

នឹងកា ជំទាស់ននរៅនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ9ី8។ រដាយមានសំអាង

រហត ម្សរដ្ៀងគន  រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មាន្េម្បរយាជន៍កនរងកា កា   រសឆកតី

ថ្ងេងន ូ និងកិតតិយស បស់ខេួន្ងខដ្  រៅរពេខដ្េេ័សតរាង បស់ខេួនម្តូវបានបកម្សាយ

ខ ស ឬយកេករម្បើម្បាស់រដាយេិនម្តឹេម្តូវ។ រម្ៅពីរនះ សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

កនរងកា ខសវង កកា ពិត ាេ យៈកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធទីាងំរនះតម្េូវថ្ន រ ឿងរ៉ាវ បស់ពួក

រគម្តូវបានឆេរះបញ្ហច ងំយា ងម្តឹេម្តូវរៅកនរងកំណត់រហត ជ្ញសាធា ណៈ។ ឆំណ ឆរនះតម្េូវ

ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានរេើករ ើងយា ងម្តឹេម្តូវរៅឆំរ ះេ ខ

អងគជំន ំជម្េះ រដ្ើេបីឲ្យអងគជំន ំជម្េះយករៅពិច ណាកនរងកា រឆញសាេដី្កាេួយខដ្េឆេរះ

បញ្ហច ងំនូវកំណត់រហត ពិតថ្នម្ពឹតតិកា ណ៍ននខដ្េយកេកពិភាកា។ 

(ii) រសឆកតីអំណះអំណាង ក់ព័នធនឹងកា កំណត់ថ្នទរងវើជ្ញក់លាក់េិនម្សបឆាប់ ឬខដ្េរេើក

រ ើងនូវទ ហីក ណ៍ននអំពីរគេកា ណ៍នីតោន កូេភាព។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន

សិទធិខសវង កកា ពិតខដ្េ ួេមាន កា រឃើញថ្នទរងវើេួយឆំនួនម្តូវកំណត់ជ្ញបទរេមើស និង

្េម្បរយាជន៍ កនរងកា រឃើញថ្នប គគេខដ្េទទួេខ សម្តូវឆំរ ះកា ឈឺចប់ បស់ពួករគ 

ម្តូវបានដាក់ឲ្យទទេួខ សម្តូវខ្នកម្ពហមទណឌ ។ ឆំណ ឆរនះមានន័យថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណីមាន្េម្បរយាជន៍េិនម្តឹេខតថ្ន ម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េយកេកពិភាកាម្តូវបានកត់ម្ា 

និងម្តូវបានទទួេសាគ េ់ជ្ញសាធា ណៈប  រណាណ ះរទ ខតម្ពឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានកំណត់

យា ងម្តឹេម្តូវថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមរៅរម្កាេឆាប់អនត ជ្ញតិ។ កា កំណត់ជ្ញបទរេមើសរនះខដ្េ

បង្ហា ញនូវភាពទទួេខ សម្តូវ កនរងរគេបំណងរធវើឲ្យញរញើតឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេមនរពេ

អនគត ជ្ញកា ធានេិនឲ្យមានរកើតរ ើងជ្ញងមីរទៀត។ រហត រនះ រៅរពេសា ណាបណត ឹង

សាទ កខទទួេសាគ េ់ថ្ន ទរងវើជ្ញក់លាក់បានរកើតរ ើង ខតបដិ្រសធថ្ន វាេិនបានបរងកើតជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេឆាប់អនត ជ្ញតិរនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍កនរងកា 

រឆេើយតប វិញ។ រហត រនះ រៅកនរងឆំណ ឆេួយឆំនួន សា ណារនះបានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍

ននខដ្េ ក់ព័នធនឹងនិយេន័យម្តឹេម្តូវថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងបញ្ហា នីតោន កូេភាព។ 

                                                 
98 ឯកសា  F50/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបដ្ិរសធសា ណា បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆ ះថ្ងៃ

ទី២៩ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ១០។ 
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40 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(iii) រសឆកតីអំណះអំណាង ក់ព័នធនឹងពយសនកេមខដ្េបានទទួេ ង។ ទាក់ទិននឹងឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញ

រម្ឆើនខដ្េយកេកពិភាកា ធាត ្សសំំខាន់េួយថ្នបទរេមើស ក់ព័នធនឹងភាពធៃន់ធៃ ថ្នឧម្កិដ្ឋ

កេម ឬកម្េិតថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េជន ងរម្គះបានទទួេ ង (ឬទាងំពី )។ រនះជ្ញបញ្ហា ថ្ន

្េម្បរយាជន៍ជ្ញក់លាក់ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ពួករគជ្ញប គគេខដ្េបានឆេង

កាត់នូវកា ឈឺចបរ់នះ។ ឆំរ ះអនកខដ្េបានេក្តេ់សកខីកេម វាជ្ញទិដ្ឋភាពឆេបងថ្នេ័សតរ

ាង បស់ខេួន ខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់បាន សរ់ៅរដាយទទួេ ងកា ឈឺចបពី់

ឧម្កិដ្ឋកេមទាងំរនះ។ រហត រនះ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវកីា   កតីខដ្េបនថយទេៃន់ថ្នកា 

ឈឺចប់គឺជ្ញបញ្ហា ថ្នម្បរយាជន៍ពិរសស បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយម្តូវរឆេើយតប

រៅកនរងសា ណារនះ។ បញ្ហា េួយម្សរដ្ៀងគន បានរកើតរ ើង រៅរពេរេធាវីកា   កតី

ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដ្េបានបង្ហា ញពីទរងវើជ្ញេូេដាឋ ន ខដ្េបានបងកកា ឈឺ

ចប់ដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឧទាហ ណ៍ កា រធវើទា  ណកេម កា រធវើេន សសឃាត ឬកា 

បាត់ខេួនសមាជិកម្គួសា  បស់ខេួន ឬកា ទទួេ ងកា រធវើបាប។ 

(iv) សឆចភាព្េូវឆាប់ និង ភាពយ តតិធេ៌ និងភាពម្សបឆាប់ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ 

ម្បរយាជន៍ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេបាន អាម្ស័យរៅនឹងសឆចភាព ភាពយ តតិធេ៌ 

និងភាពម្សបឆាប់ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ ឆំណ ឆទាងំរនះម្តូវបានគំរាេកំខហងរដាយទ

 ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីរេើបណត ឹងសាទ កខ។ ឧទាហ ណ ៍ ឆំណ ឆទាងំរនះ ួេមាន

កា និយាយបញ្េិតបរញ្េៀងរដាយគម នេូេដាឋ នដ្ខដ្េនូវភាពេរេអៀង ខដ្េប ះ េ់ដ្េ់

ភាពម្សបឆាប់ បស់ត លាកា  និងទ ហីក ណ៍ននខដ្េបានដាក់បង្ហា ញរដាយកា ពនោ 

រពេយា ងយូ  និងគម នកា ពនយេ់ពីេូេរហត ។ ឆំណ ឆទាងំរនះរាប់បញ្ចូេ្ងខដ្ នូវទ ហី

ក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េរសនើស ំជំទាស់រៅនឹងរសឆកតីសរម្េឆខ្នកនីតិវិធី ខដ្េ

បានពិច ណាយា ងម្តឹេម្តូវរៅរេើភាពយ តតិធេ៌ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ្េ

ម្បរយាជន៍ទាងំរនះក៏ ក់ព័នធ្ ងខដ្ រៅនឹងដំ្រណើ កា យា ងយ តតិធេ៌ នូវកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ

 វិធី ឧទាហ ណ៍ ភាពយ តតិធេ៌ និងសឆចភាពតម្េូវឲ្យរេធាវីកា   កតីម្តូវអន វតតាេឆាប់

នីតិវិធីខដ្េម្គប់ម្គងបណត ឹងសាទ កខ និង បញ្ហជ ក់ជ្ញក់លាក ់ និងគមំ្ទដ្េ់េូេដាឋ ននន

 បស់ខេួន រដ្ើេបីរធវើកា រឆេើយតប។ 
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41 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

56. រម្ៅពី្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងបញ្ហា ទាងំរនះ សា ណារនះព ំមានរគេ

បំណងរេើករ ើងនូវ្េម្បរយាជន៍យា ងទូេំទូលាយរទ។ ឆំណ ឆរនះគឺរដាយសា កា រេើករ ើង

ជ្ញរម្ឆើន បស់សហរេធាវីនេំ ខម្តូវបានដាក់បង្ហា ញ ួឆរហើយ រដាយមានខេឹេសា ម្សរដ្ៀងគន រៅ

នឹងកា រេើករ ើងរដាយ ក.ស.ព។ 

57. រទាះបីសហរេធាវីនេំ ខេិនរធវើកា រេើករ ើងជ្ញក់លាក់រៅរេើបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើនកតី ក៏សហរេធាវីនំ

េ ខយេ់ថ្នជ្ញកា ចបំាឆ់ខដ្េអងគជំន ំជម្េះ រហើយភាគីរ្សងរទៀតម្តូវដឹ្ងពីជំហ  បស់ខេួនរៅរេើ

បញ្ហា ននខដ្េ ងកា ជំទាស់។ ឆំណ ឆរនះម្តូវបានបង្ហា ញជ្ញញឹកញយ រដាយបង្ហា ញកា យេ់

ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព និងេិនបខនថេឆំណ ឆរ្សងរទៀតរៅកនរងរសឆកតីអំណះអំណាងជ្ញលាយ

េកខណ៍អកស  បស់ខេួនរទ99។ 

៤.  វិការៈនៅកនុង្បណ្ា ឹង្សាទុកខ 

58. ដូ្ឆបានពិភាកាខាងរេើ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ឆាស់លាស់ឆំរ ះសឆចភាព្េូវ

ឆាប់។ កា ម្បកាន់ខាជ ប់នូវនីតិវិធីឆាបខ់ដ្េអន វតតឆំរ ះបណត ឹងសាទ កខ ជ្ញកា កា   នូវសិទធិ បស់

ភាគីទាងំអស់ និងធានឲ្យមានកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីយា ងយ តតិធេ៌ និងឆ្ប ់ហ័ស។ 

59. រៅកនរងខ្នកខាងរម្កាេ សហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនបានបំរពញរៅាេ

េកខខណឌ តម្េូវខ្នកនីតិវិធី  ក់ព័នធនឹងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធរីេើបណត ឹងសាទ កខរ ើយ។ េទធ្េគឺ

ថ្ន គួ ម្ចនរចេបណត ឹងសាទ កខទាងំេូេ ឬជ្ញជរម្េើសេ ោងរទៀត គួ ម្ចនរចេេួយខ្នក។ កា 

រេើករ ើងខាងរម្កាេ  ក់ព័នធនឹងក ណីខដ្េថ្នទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ ឬទ ហីក ណ៍េួយឆំនួនសតីពី  វិកា

 ៈ េិនម្តូវបានទទួេយក។ 

                                                 
99 សហរេធាវីនេំ ខរម្តៀេខេួនជ្ញរម្សឆកនរងកា ដាកជ់ូនអងគជំន ំម្ជះនូវកា សននិដាឋ ន បស់ខេួនរេើបញ្ហា ទាងំរនះ កនរងក ណីខដ្េអងគ

ជំន ំជម្េះរសនើស ំ កនរងអំ រងរពេសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ។ 
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42 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៤.១. នសចកាីជូន ំណ្ឹង្អពំីបណ្ា ឹង្សាទុកខដ លមាន វកិារៈ 

៤.១.១. ចាបជ់ាធរមាន 

60. បណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងសាេម្កេមាន វិសាេភាពតូឆឆរងអៀត100។ វិសាេភាពរនះម្តូវបានកំណត់

រដាយរយាងរៅរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េម្តូវដាក់រដាយមាច ស់បណត ងឹសាទ កខ101។ 

 វិធាន ១០៥(៣) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងឆាស់ពីេកខខណឌ តម្េូវឆំរ ះរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសា

ទ កខ និង របៀបខដ្េវិធានរនះ ក់ព័នធនឹងសា ណាបណត ឹងសាទ កខខដ្េបានដាក់ាេរម្កាយ៖ 

ភាគីខដ្េមានបណំងបតឹងសាទ កខឆំរ ះសាេម្កេ បស់អងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្តូវ

ដាក់រសឆកតីជនូដ្ណំឹង អំពីបណត ឹងសាទ កខ រដាយបញ្ហជ ក់ពីេូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខ

រនះ។ រសឆកតីជនូដ្ណំឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េបញ្ហជ ក់ពីេេូដាឋ ននេីួយៗ ម្តូវបញ្ហជ ក់ពី

កំហ សអងគឆាប ់ខដ្េនឲំ្យរសឆកតីសរម្េឆរនះរមាឃៈ និងកំហ សអងគរហត  ខដ្េនឲំ្យ

រសឆកតីសរម្េឆរនះមានភាពេនិយ តតិធេ៌។ បនា បេ់ក មាច សប់ណត ឹងសាទ កខ ម្តូវដាក់សា 

ណាបណត ឹងសាទ កខរដាយបញ្ហជ ក់ពីទ ហីក ណ៍ និងឯកសា សំអាង្េូវឆាប់ខដ្េគមំ្ទេូេ

ដាឋ ននេីួយៗ អន រលាេាេេកខខណឌ រៅកនរងវាកយខណឌ ទ ី២ (ក) និង (គ) ថ្ន វធិានរនះ។ 

រហត រនះ ទ ហីក ណ៍ននខដ្េមានរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខម្តូវខត ក់ព័នធនឹងេូេដាឋ នថ្នប

ណត ឹងសាទ កខខដ្េមានរៅកនរងរសឆកតីជូនដំ្ណឹង។ វិធាន ១១០(១) ខឆងថ្ន វិសាេភាពថ្នបណត ឹងសា

ទ កខ “ម្តូវកម្េិតម្តឹេបញ្ហា  ខដ្េរេើករ ើងកនរងរសឆកតីជូនដំ្ណឹង”។ 

61. រគេកា ណ៍ដូ្ឆគន អន វតតរៅសាលាកតីអនត ជ្ញតិរ្សងរទៀត៖ ាេពិត ត លាកា  MICT តម្េូវថ្ន 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ “ម្តូវខតបរងកើតរ ើង និងកំណត់ឆំនួនរៅាេេំដាប់េំរដាយដូ្ឆគន រៅនឹង

រសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ បស់មាច ស់បណត ឹងសាទ កខ េ ះម្ាខតមានកា អន ញ្ហញ តរ្សងពី

អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ”102។ រទាះបីអងគជំន ំជម្េះរនះបានសរម្េឆថ្ន ព ំមានេកខខណឌ តម្េូវ

                                                 
100 សូេរេើេកថ្នខណឌ  ៣៤ ខាងរេើ។  

101  វិធាន ១០៥(៣) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

102 ត លាកា  MICT រសឆកតខីណនអំន វតតសតីពីេកខខណឌ តម្េូវ និងនីតិវិធីសម្មាប់បណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  MICT/10/Rev.1 ឆ ះ

ថ្ងៃទី២០ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ ៖ ត លាកា  ICTY រសឆកតខីណនអំន វតតសតីពីេកខខណឌ ជ្ញ្េូវកា 

សម្មាប់បណត ឹងសាទ កខជំទាស់នឹងសាេម្កេ ឯកសា  IT/201 ឆ ះថ្ងៃទី០៧ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០២ កថ្នខណឌ  ៤។ 
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43 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅ អ.វ.ត.ក អំពីទំនក់ទំនងជ្ញក់ខសតង របៀបរនះកតី ក៏អាឆមានក ណីខដ្េអន ញ្ហញ តឲ្យ “ភាគីរធវើ

កា រេើករ ើងអំពីទំនក់ទំនងរនះ” បានខដ្ 103។ 

62. រៅរពេដាក់រសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ រហើយមាច ស់បណត ឹងសាទ កខម្បរេើេរេើេអំពីភាព

ខ សគន  វាងឯកសា រនះ និងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ដំ្រណើ កា ខដ្េសេម្សបគឺរសនើស ំកា 

អន ញ្ហញ តខកខម្បរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ104។ រទាះបីអតថបទឆាប ់បស់ អ.វ.ត.ក េនិ

បានខឆងឆាស់អំពីេទធភាពរនះ (្ារយពីសាលាកតីអនត ជ្ញតិរ្សងរទៀត)105 កតី ក៏អងគជំន ំជម្េះបាន

ទទួេសាគ េ់អំណាឆ បស់ខេួន កនរងកា អន ញ្ហញ តឲ្យរធវើកា ខកខម្បេូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខ106។ 

                                                 
103 ឯកសា  F18/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ទាក់ទងនឹងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះ

ថ្ងៃទី១៦ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៦។ 

104 កនរងឆំរណាេក ណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានរធវើកនេងេក សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង 

Blagojević និង Jokić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ Dragan Jokić ស ំកា អន ញ្ហញ តដាក់រសឆ

កតីជូនដ្ំណឹងអំពបីណត ឹងសាទ កខខដ្េបានខកខម្បរេើកទីបី និងសា ណាបណត ឹងសាទ កខខដ្េបានខកខម្ប ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេិង ន ឆ្ន ំ

២០០៦។ ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី Muvunyi ទេ់នឹង  ដ្ឋអាជ្ញញ  សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-2000-55A-A រសឆកតីសរម្េឆរេើ 

“សំរណើ បស់ជនជ្ញប់រចទ Tharcisse Muvunyi ស ំកា អន ញ្ហញ តខកខម្បេូេដាឋ នបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន និងសំរណើស ំពនោ 

រពេរដ្ើេបីដាក់សា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន” និង “សំរណើ បស់ ដ្ឋអាជ្ញញ ខដ្េបដ្ិរសធ “េូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខខដ្េបាន

ខកខម្ប បស់ជនជ្ញប់រចទ Tharcisse Muvunyi” ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៧។ ត លាកា  ICTR រ ឿកតី Zigiranyirazo ទេ់

នឹង  ដ្ឋអាជ្ញញ  សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-73-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ Protais Zigaranyirazo ស ំកា អន ញ្ហញ តខកខម្ប

រសឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពបីណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៩។ ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Nyiramasuhuko 

និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-42-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ Élie Ndayambaje ស ំខកខម្បរសឆកតីជនូ

ដ្ំណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន ឆ ះថ្ងៃទី០៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៣។ 

105 ត លាកា  ICTY  វិធាននីតិវិធីនិងេសតរាង (វិ.រេើកទី៥០) ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥  វិធាន ១០៨។ ត លាកា  ICTR 

 វិធាននីតិវិធីនិងេសតរាងថ្នត លាកា  ICTR ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥  វិធាន ១០៨។ ត លាកា  MICT  វិធាននីតិវិធីនិងេ

សតរាង (វិ.រេើកទី៧) ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០២០  វិធាន ១៣៣។ ត លាកា  ICC បទបញ្ហជ  បស់ត លាកា  ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខ វឆិេិកា 

ឆ្ន ំ២០១៨ បទបញ្ហជ រេខ ៦១។ ត លាកា  STL  វិធាននីតិវិធីនិងេសតរាង (វិ.រេើកទី១០) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៩  វិធាន 

១៧៧(ខ)។ ត លាកា  KSC  វិធាននីតិវិធីនិងេសតរាងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះឯករទសរៅ Kosovo (វិ.រេើកទី២) ឆ ះថ្ងៃទី០៥ 

ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២០  វិធាន ១៧៦។ 

106 ឯកសា  F44/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យពចិ ណារ ើងវិញនូវរសឆកតីសរម្េឆអំពីកា រសនើស ំបខនថេ

រពេរវលា និងឆំនួនទំព័ រេើរសឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពបីណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី០៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ ទំព័  ៥។ 
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44 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

63. រៅរពេព ំមានកា រសនើស ំរធវើកា ខកខម្ប (ឬេិនម្តូវបានអន ញ្ហញ ត) រហើយបញ្ហា េួយឆំនួនម្តូវបាន

រេើករ ើងនរពេរម្កាយរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េហួសពីខេឹេសា ថ្នរសឆកតីជូនដំ្ណឹង

អំពីបណត ឹងសាទ កខ ជ្ញេទធ្េគឺថ្ន បញ្ហា ទាងំរនះេិនម្តូវបានទទួេយករទ។ រេធាវីកា   កតីបាន

ទទួេសាគ េ់រៅកនរងអំ រងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ន៖ “េូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខខដ្េេិនម្តូវ

បានបង្ហា ញ ឬរេើករ ើងរៅកនរងដំ្ណាក់កាេថ្នរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ នឹងេិនអាឆ

ម្តូវបានរេើករ ើងរៅរពេរម្កាយបានរ ើយ រហើយអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេខដ្េជ្ញសាថ ប័ន

សរម្េឆរសឆកតីឆ ងរម្កាយ ក៏នឹងេិនអាឆរេើកយកេូេដាឋ នងមីខបបរនះេកពិច ណាខដ្ ”107។ អងគ

ជំន ំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន “ម្បសិនរបើអំណះអំណាងណាេួយរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខព ំមាន

ទំនក់ទំនងរៅនឹងទ ហីក ណ៍ថ្នបណត ឹងសាទ កខរៅកនរងរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខរនះរទ អំ

ណះអំណាងរនះព ំម្តូវបានយកេករធវើកា ពិច ណាដូ្ឆធេមារ ើយ ដ្រាបណាអំណះអំណាងរនះ

មាន្េម្បរយាជន៍ថ្នយ តតិធេ៌”108។ 

៤.១.២. នសចកាីជូន ំណ្ងឹ្អំពីបណ្ា ឹង្សាទុកខរបសន់មធាវីការ រកា ី

64. រេធាវីកា   កតីបានដាក់រសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ (“រសឆកតីជូនដំ្ណឹង”) រៅថ្ងៃទី០១ ខខ

កកកដា ឆ្ន ំ២០១៩។ សំរៅជ្ញភាសាបារំាងមានកម្មាស់ ៦១ ទំព័ ។ រសឆកតីជូនដំ្ណឹងបានរេើក

រ ើងថ្ន បាន ករឃើញ “កំហ សឆំនួន ១.៨២៤ យា ងតិឆ” រៅកនរងសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ម្ពេទាងំ បញ្ជី “រៅមានរទៀត” ថ្នរសឆកតីសរម្េឆបនា ន់បងខំឆំនួន ៣៥៥ ខដ្េមានរៅ

កនរងឧបសេព័នធ109។ 

65. កា ពិត “កំហ ស” េិនខេនជ្ញេូេដាឋ នខដ្េបង្ហា ញជ្ញកំហ សអងគឆាប់ ឬអងគរហត  និងពនយេ់ពី

្េ វិបាកថ្នកំហ សនីេួយៗ (ខដ្េតម្េូវរដាយ វិធាន ១០៥(៣) រនះរទ)។ ្ារយរៅវិញ ឯកសា 

រនះគឺជ្ញបញ្ជីថ្នកា យេ់រឃើញ ឬកថ្នខណឌ ននពីសាេម្កេខដ្េរេធាវីកា   កតីេិនយេ់ម្សប 

                                                 
107 ឯកសា  F3 សំរណើបនា ន់ បស់រេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន និងរេធាវីកា   កតីរលាក នួន ជ្ញ ស ំពនោ រពេកំណត ់

និងបរងកើនឆនំួនទំព័ ថ្នបណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

108 ឯកសា  F18/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ទាក់ទងនឹងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះ

ថ្ងៃទី១៦ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៦។ 

109 ឯកសា  E465/4/1 រសឆកតីជូនដ្ណំឹងអំពបីណត ឹងសាទ កខ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (សំណ រំ ឿង ០០២/០២) ឆ ះថ្ងៃទី០១ ខខក

កកដា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១៥។ 
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45 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដាយេិនបាន្តេ់កា ពនយេ់អំពីេូេដាឋ នខដ្េពួករគជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញទាងំរនះរ ើយ 

រៅកនរងក ណីភាគរម្ឆើន។ ជ្ញងរនះរទៀត កថ្នខណឌ ខដ្េបានរេើករ ើងទាងំរនះ ទំនងជ្ញរផ្លត តភាគ

រម្ឆើនរៅរេើសាេម្កេ។ 

66. កាត ទាងំរនះបង្ហា ញថ្ន ាេ យៈរសឆកតីជូនដំ្ណឹង សហរេធាវីនេំ ខេិនអាឆយេ់ដឹ្ងបានថ្ន 

ខ្នកណាខេះថ្នសាេម្កេខដ្េរេធាវីកា   កតីជំទាស់ ឬេូេដាឋ នខដ្េពួករគរធវើកា ជំទាស់រនះ

រទ។ រសឆកតីជូនដំ្ណឹងេិនបំរពញរៅាេរគេបំណង បស់វារទ៖ គឺថ្ន “រផ្លត តរៅរេើកា យេ់

រឃើញ បស់អនករឆេើយតប ចប់ពីថ្ងៃដាក់រសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េជ្ញទ ហីក ណ៍

េូេដាឋ នកនរងកា បរងកើតជ្ញសា ណាបណត ឹងសាទ កខ”110។ 

67. សា ណាបណត ឹងសាទ កខម្តឹេខតអះអាងជ្ញងមីនូវរសឆកតីសននិដាឋ នរនះប  រណាណ ះ។ ព ំមានរយាងរៅរសឆ

កតីជូនដំ្ណឹងរទ។ មានកា ទទួេសាគ េ់ថ្ន ឯកសា ទាងំពី ព ំមាន ឆនសេព័នធ ួេគន រទ ខតអះអាងថ្ន 

“វាម្សួេណាស់កនរងកា ភាជ ប់ឯកសា ទាងំពី ” រដាយសា  “ កាទ កកា បង់រេខរយាងដ្ខដ្េរេើ

កំហ សរ្សង” រៅកនរង “ម្បអប់សរងខប” ថ្នឧបសេព័នធ ក  បស់រេធាវីកា   កតី111។ រនះេិនខេនជ្ញ

កា ពិតរទ។ កា បញ្ចូេរៅកនរងម្បអប់ “សរងខប” ថ្នបញ្ជីរេខកថ្នខណឌ ពីរសឆកតីជូនដំ្ណឹងព ំមាន

ម្បរយាជន៍រទ រដាយសា រេខកថ្នខណឌ ទាងំរនះេិនម្តូវបានភាជ ប់រៅនឹងកំហ សខដ្េបានបង្ហា ញ

រទ ខតម្គន់ខតភាជ ប់រៅនឹងកថ្នខណឌ េួយរៅកនរងសាេម្កេប  រណាណ ះ។ ជ្ញងរនះរទៀត ដូ្ឆបានពនយេ់

ខាងរេើគឺថ្ន ជួនកាេ ទំនក់ទំនងឆាស់លាស់ វាងម្បអប់ “សរងខប” នីេួយៗរៅកនរងឧបសេព័នធ ក 

និងអតថបទថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខព ំមានភាពឆាស់លាស់រទ112។ មានកា រម្បៀបរធៀបតិឆតួឆ 

 វាងកថ្នខណឌ ននខដ្េរ ៀបរាប់រៅកនរងម្បអប់ “សរងខប” និងខ្នកថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខខដ្េ

                                                 
110 ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សង ទេ់នឹង  ដ្ឋអាជ្ញញ  សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-52-A រសឆកតីជនូដ្ំណឹងអំពី

សំរណើ បស់មាច ស់បណត ឹងសាទ កខ Jean-Bosco Barayagwiza ស ំកា អន ញ្ហញ តដាកេ់ូេដាឋ នបខនថេថ្នបណត ឹងសាទ កខ ស ំខកខម្បរស

ឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពបីណត ឹងសាទ កខ និងខកតម្េូវសា ណា បស់មាច ស់បណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  ២០ 

ដ្កម្សង់ពី រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Bagilishema សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-95-1A-A រសឆកតីសរម្េឆ (Requete Tendant a 

voir Declarer Irrecevable l’Acte d’Appel du Procureur) ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០១ ទំព័  ៤។  

111 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៧។ 

112 សូេរេើេកថ្នខណឌ  ១៣ ខាងរេើ។ (សូេរេើេ្ងខដ្  ឧបសេព័នធ ក)។ ដ្ូឆបានពនយេ់រៅទីរនះ ខ្នកអងគរសឆកតីទាងំេូេថ្ន

សា ណាបណត ឹងសាទ កខហាកដ់្ូឆជ្ញេិនម្សបរៅនឹងម្បអប់ “សរងខប” រៅកនរងឧបសេព័នធ ក រទ។ រហត រនះ ខ្នកទាងំរនះក៏គម ន

ទំនក់ទំនងអវីរៅនឹងរសឆកតីជូនដ្ំណឹងខដ្ ។  
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46 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានរយាង រដ្ើេបបីង្ហា ញថ្នមានទំនក់ទំនង វាងគន 113។ កា ណ៍ខដ្េថ្ន ឧបសេព័នធ ក មានតថ្េេគួ 

ឲ្យេនាិេ កនរងកា ភាជ ប់ទំនក់ទំនង វាងសា ណាបណត ឹងសាទ កខរៅនឹងេូេដាឋ នបណត ឹងសាទ កខខដ្េ

បានបង្ហា ញជ្ញេ ន ម្តូវបានបញ្ហជ ក់រដាយរសឆកតីប ិយាយផ្លា េ់ បស់រេធាវីកា   កតីឆំរ ះ

ឧបសេព័នធ ក ថ្នជ្ញ “េរធោបាយបខនថេ” ខដ្េ “េិនខេនជ្ញខ្នកផ្លា េ់” ថ្នសា ណា និងេិនមាន 

“សា សំខាន់” រនះរទ114។ 

68. កថ្នខណឌ ជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងរសឆកតីជូនដំ្ណឹង េិនម្តូវបានយកេកសំអាងរៅកនរងឧបសេព័នធ ក រទ។ 

សហរេធាវីនេំ ខរាប់រឃើញមានកថ្នខណឌ ឆំនួន ១៨៣៩ ខដ្េមានរ ៀបរាប់េេអិតរៅកនរងរសឆកតី

ជូនដំ្ណឹង ខដ្េកនរងរនះកថ្នខណឌ ឆំនួន ៦៨២ (ជ្ញងេួយភាគបី) ពួករគេិនបាន កេិនរឃើញថ្ន

ម្តូវបានរេើករ ើងថ្នជ្ញ “កំហ ស” រៅកនរងម្បអប ់“សរងខប” ថ្នឧបសេព័នធ ក រទ។ កថ្នខណឌ េួយ

ឆំនួនម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញ “កំហ សបនា ប់/ ក់ព័នធ” ក៏ប  ខនត េិនឆាស់ថ្នរតើកា កំណត់ថ្បបរនះ

បង្ហា ញអំពីអវីរទ រហើយព ំមានបញ្ចូេកា ពនយេ់អំពីកា កំណត់ខបបរនះរៅកនរងម្បអប់ “សរងខប” រទ 

ខដ្េ្ារយពី “កំហ ស”។ កនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ រសឆកតីជូនដំ្ណឹងេិនបានបង្ហា ញឆាស់ថ្នរតើ

ខ្នកណាខេះថ្នកថ្នខណឌ ខដ្េបានដ្កម្សង់ពីសាេម្កេម្តូវបានរចទជ្ញបញ្ហា  ឬខ្អករេើេូេដាឋ នអវី

រនះរទ។ រហត រនះ ចំបាឆ់ម្តូវមានកា ពនយេ់ខងេរទៀតរៅកនរងម្បអបស់រងខបនីេួយៗថ្នឧបសេព័នធ 

                                                 
113 ជ្ញឧទាហ ណ៍ សហរេធាវីនេំ ខរយាងរៅេេូដាឋ ន ១៦៥ ខដ្េម្តូវបានពនយេ់េេអិតរៅកនរង ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹង

សាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩១-១២១០។ វាមានកម្មាស់ ១០,៥ ទំព័  ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខជ្ញភាសាអង់រគេស ខដ្េរដាះម្សាយនូវ

ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ ក់ព័នធនឹងបទបញ្ហជ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កនរងសេ័យកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ និងកំហ សឆគងកនរងកា 

វាយតថ្េេ បស់សាេម្កេរៅរេើេសតរាងជ្ញឯកសា  េសតរាងពកីមាម េិបាេកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ម្ពេទាងំកា អន វតតនូវអវី

ខដ្េរគរៅថ្ន វិធីសាន្រសត “សថិតិ” ឆំរ ះេសតរាង (ខដ្េនឹងរឃើញបខនថេរទៀតរៅកនរងខ្នក ៨.៥ ខាងរម្កាេ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  

២៦០ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់)។ ម្បអប់ “សរងខប”រៅកនរង ឯកសា  F54.1.1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ក រៅទំព័  ៨១ 

ព ំមានកថ្នខណឌ ននពីរសឆកតីជូនដ្ំណឹងរទ ខតម្តឹេខតរយាងរៅរសឆកតីសរម្េឆេួយកនរងឆរំណាេរសឆកតីសរម្េឆននខដ្េមាន

រៅកនរងឧបសេព័នធប  រណាណ ះ។ រសឆកតីសរម្េឆរនះគឺជ្ញកា បដ្ិរសធ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងកា បដ្ិរសធេិនសាត ប់សកខី

កេម បស់ Stephen Heder និង François Ponchaud។ រសឆកតីសរម្េឆរនះម្តូវបានរយាងរៅកនរងកថ្នខណឌ េួយថ្នសមាា  ៈរៅកនរង

សា ណាបណត ឹងសាទ កខខដ្េម្គបដ្ណត ប់រៅរេើេេូដាឋ ន ១៦៥ រហើយយា ងរម្ឆើនណាស់វា ក់ព័នធខតនឹងសមាា  ៈននខដ្េបាន

រេើករ ើងរៅទីរនះខតប  រណាណ ះ។ សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩៥ និងរជើងទំព័  ២២២៧។ 

114 ឯកសា  F55/1 ឆរេេើយតប បស់រេធាវកីា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន រៅនឹងសំរណើស ំបខនថេឆំននួទំព័  បស់សហម្ពះរាជ

អាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៤។ 
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47 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ក រដាយពនយេ់អំពីកំហ សខដ្េបានរចទម្បកាន់ និង្េ វិបាក បស់វា។ ជ្ញកា អន វតត ឧបសេព័នធ 

ក រសនើស ំឲ្យរធវើនូវអវីខដ្េរសឆកតីជូនដំ្ណឹងគួ ខតបានរធវើកាេពីម្បាំបីខខេ នរេេ ះ។ 

69. រហត រនះ រសឆកតីជូនដំ្ណឹងមានកំហ សជ្ញេូេដាឋ ន។ ខេឹេសា  បស់វាមានន័យទូេំទូលាយរពក 

(រដាយម្គបដ្ណត ប់រៅរេើអវីៗទាងំអស់រៅកនរងសាេម្កេខដ្េ ក់ព័នធនឹង រខៀវ សំ្ន) និងព ំមាន

រេើករ ើងពីខេេឹសា រទ (រដាយេិនបាន្តេ់កា បង្ហា ញពីកំហ សននខដ្េបានរចទម្បកាន ់ រម្ៅពី

កំហ សខដ្េមានេកខណៈអងគរហត  និង/ឬអងគឆាប់)។ រហត រនះ រសឆកតីជូនដំ្ណឹងេិនបាន្តេ់

កា ជូនដំ្ណឹងអំពីបញ្ហា ននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខរទ។ 

70. ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើ ដំ្រណាះម្សាយជ្ញធេមារៅរពេខដ្េរសឆកតជីនូដំ្ណងឹអំពីបណត ងឹសា

ទ កខមាន វិកា ៈ គឺកា ខកតម្េូវរៅរេើរសឆកតីជូនដំ្ណឹងរនះ (រដាយមានកា អន ញ្ហញ ត) ឬបដិ្រសធ

រដាយេនិយកេកពិច ណារៅរេើេូេដាឋ នននខដ្េេនិម្តូវបានបង្ហា ញយា ងរពញរេញ។ ព ំ

មានសំរណើស ំរធវើកា ខកតម្េូវរៅរេើរសឆកតីជូនដំ្ណឹងរទ។ រហត រនះ បញ្ហា ខដ្េរកើតរ ើងគឺថ្នរតើ

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឬខ្នកននថ្នសា ណា គួ ម្តូវបានគូសរចេ ឬយា ងណា។ កា េំបាក

រៅកនរងក ណីរនះគឺថ្ន េិនម្តឹេខតខ្នកតូឆេួយថ្នបណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតីសថិតរៅខាង

រម្ៅ វិសាេភាពថ្នរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើងយា ងម្តឹេម្តូវ

ប  រណាណ ះរទ។ រសឆកតីជូនដំ្ណឹងទាងំេូេេិនបានបំរពញរៅាេេកខខណឌ តម្េូវថ្ន វិធាន ១០៥(៣) 

ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េនឲំ្យមាន្េវិបាកគឺថ្ន បណត ឹងសាទ កខទាងំេូេរធវើរ ើងរដាយគម នេូេដាឋ ន

អន រលាេាេ វិធាន ១១០(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ ព ំមានកា រេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន េូេដាឋ នជ្ញក់លាក់

គួ យកេកពិច ណារដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍យ តតិធេ៌រនះរទ។ រហត រនះ បណត ឹងសាទ កខទាងំេូេគួ ម្តូវ

បានបដិ្រសធរដាយសា េិនអាឆទទួេយកបាន។ 

71. រដាយបានម្បរេើេរេើេអំពីភាពសាា ក់រសាើ ាេ្េូវត លាកា  រៅរពេម្បឈេនឹងេទធ្េតឹងខតង

ខបបរនះ (ម្បសិនជ្ញកា ពិតទាងំម្សរង) សហរេធាវីនេំ ខរសនើស ំអងគជំន ំជម្េះតម្េូវយា ងរហាឆ

ណាស់ឲ្យរេធាវីកា   កតីបង្ហា ញពីេូេរហត ខដ្េថ្ន កា ទទួេយកបណត ឹងសាទ កខរនះរដ្ើេបជី្ញ

ម្បរយាជន៍យ តតិធេ៌ រទាះបីរេធាវីកា   កតីេិនបានបំរពញរៅាេម្កបខណឌ គតិយ តតិជ្ញធ មានក៏

រដាយ។ កា រម្បើម្បាស់ជរម្េើសរ្សងរទៀតគឺជ្ញសញ្ហញ ថ្ន កា អន វតតាេ វិធានថ្ននីតិវិធី ក់ព័នធនឹង

បណត ឹសាទ កខគឺជ្ញជរម្េើសេួយ រដាយសា ព ំមាន្េវិបាកអវិជជមានឆំរ ះកា  ំរលាេបំ ន។ កា 
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48 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ពិត រគអាឆសននិដាឋ នបានថ្ន កា េ បរចេខ្នកននថ្នរសឆកតីជូនដំ្ណឹងអំពីបណត ឹងសាទ កខកានខ់ត

រម្ឆើន ទំនងជ្ញនឹងបណាត េឲ្យបាន្េវិបាកអវិជជមានកានខ់តតិឆ។ 

៤.២.  វិការៈនផេង្នទៀត 

72. ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ115 សហរេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្នមានកា េំបាកនឹងយេ់អំពីខ្នកនន

ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ។ ពួករគពោយាេខសវងយេ់អស់ពីសេតថភាពនូវទ ហីក ណ៍នន និង 

ខិតខំរឆេើយតបវិញ រដាយខ្អករេើន័យម្តង់ថ្នទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ។ រទាះបីមានកា ខិតខំម្បឹងខម្បង

ទាងំរនះកតី ខតឆ ងរម្កាយរេធាវីកា   កតីជ្ញអនកទទួេបនារក្តេ់សំអាងរហត រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់បណត ឹង

សាទ កខ បស់ខេួន116។ រគេកា ណ៍ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីឆំរ ះេ ខខដ្េរេធាវីកា   កតីរេើក

រ ើងជ្ញរ ឿយៗរនះ117 តម្េូវថ្ន ភាគីទាងំអស់មានឱ្កាសកនរងកា  “្តេ់រយាបេ់ ... រៅរេើសា 

ណា បស់ភាគីខដ្េរធវើកា ជំទាស់ កនរងរគេបំណងរដ្ើេបឲី្យមានឥទធិពេរៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ

 បស់ត លាកា ”118។ ឆំណ ឆរនះចបំាឆ់តម្េូវឲ្យភាគីអាឆយេ់បាននូវអំណះអំណាងខដ្េបានរធវើ

រ ើង119។ រហត រនះ រទាះបី “អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេេិនមានេ ខង្ហ កនរងកា ពិនិតយអំពីគ ណ

ភាព ថ្នសា ណាកា   បណត ឹងសាទ កខជ្ញលាយេកខណ៍អកស  បស់ជនជ្ញប់រចទ”120 ក៏រដាយ 

រទាះជ្ញយា ងណាកតី អងគជំន ំជម្េះគួ រដាះម្សាយឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េអាឆយេ់បានខតប  រណាណ ះ។ 

រហត រនះ កា ភាន់ម្ឆ ំ ភាពេិនទាក់ទងគន  ឬកា េ បរចេរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខគួ ម្តូវ

បានរដាះម្សាយ រដាយបដិ្រសធរចេេូេដាឋ នណាខដ្េេិនអាឆយេ់បាន ឬគម នេូេដាឋ នគមំ្ទ121

។ 

                                                 
115 សូេរេើេខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១២-១៣។  

116 សូេរេើេខាងរេើរៅម្តង់ខ្នក ២.១ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២៣ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

117 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៨, ១៤១, ១៤២, ១៥៧, ១៥៨-១៧៤។  

118 ឯកសា  F36 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១៨៥។ 

119 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១។ 

120 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១។ 

121 សូេរេើេខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣៥-៣៩។ 
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49 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

73. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន េេូដាឋ ន ១៥ (សតង់ដា ពី  វាងកា ដាក់បនារក និងរដាះ

បនារក)122 េេូដាឋ ន ២២ (ភាព្ារយគន )123 េេូដាឋ ន ២៦ (ប រ  វិនិឆេ័យវបបធេ៌)124 េេូដាឋ ន ១២៤ 

(វិសាេភាព ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ)125 េេូដាឋ ន ១៩១ (កា 

រម្បើ កយអងគកា )126 និងេេូដាឋ ន ១៩២ ( ក់ព័នធនឹងេនាី  ៨៧០)127 ម្តូវខតបដិ្រសធរចេរដាយ

សា មាន វិកា ៈ រដាយព ំចំបាឆ់ពិច ណាខងេរទៀតរៅរេើអងគរសឆកតី បស់វា។ 

74. សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទកា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ទ ហីក ណ៍ខដ្េមានរៅកនរងេេូដាឋ ន 

១៥ ព ំបានបញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់ រហើយម្តូវខតបដិ្រសធរចេ128។ េូេដាឋ នរនះរធវើកា រចទម្បកាន់

យា ងធៃន់ធៃ ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានអន វតត “សតង់ដា ពី ”  ក់ព័នធនឹងេ័សតរាងដាក់បនារក 

និងរដាះបនារក។ ក៏ប  ខនត េូេដាឋ នរនះមានខតេួយកថ្នខណឌ ខដ្េមានរជើងទំព័ ខតេួយគត់ខដ្េ

រ ៀបរាប់នូវកំណត់សមាគ េ់រយាងរៅកថ្នខណឌ រ្សងរទៀតរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រដាយព ំ

មានកា  វិភាគ ឬកា ពនយេ់អវីរទ129។ 

75. រៅកនរងេេូដាឋ ន ២២ មានឆំណងរជើង “ភាព្ារយគន ” រេធាវីកា   កតីរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានអន វតតម្កបខណឌ ម្សបគន  ឆំរ ះកា វិភាគពីភាពរជឿជ្ញក់បានថ្នេ័សតរាង 

                                                 
122 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៣៤។ 

123 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៣។ 

124 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៥៤-២៥៦។ 

125 ឯកសា  F54.1.1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ក ទំព័  ៦៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  F54/1.2.3 សា ណាបណត ឹង

សាទ កខបស់ ក.ស.ព ឧបសេព័នធ គ រេខទ ហីក ណ៍បណត ឹងសាទ កខសម្មាប់រសឆកតីសរងខបទ ហីក ណ៍ថ្នអនកបតឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១២ 

ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០ ទំព័  ៦៥។ 

126 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៦៣៣-១៦៣៦។ 

127 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៦៣៧-១៦៣៩។ 

128 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ១២១។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៣៤។ 

129 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៣៤ រជើងទំព័  ៣១៦ (រយាងរៅសា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខនឌ ២៤១-

២៤២, ២៩៣-៣០៥, ៣១២-៣១៣, ៣១៤-៣១៩, ៣២៩-៣៣០, ៨៩១, ៩២២, ៩៩៩, ១១៩៥, ១២៣៥, ១៣៨៣, ១៥២៩, 

១៧៥២ (រជើងទំព័  ៣៤០០))។ សហរេធាវីនេំ ខរដាះម្សាយកថ្នខណឌ ទាងំរនះជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នឆរេេើយតប

រនះ។ 
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50 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េខេួនេិនបានជំទាស់130។ រេធាវីកា   កតីបាន្តេ់ឧទាហ ណ៍េួយអំពីភាពេិនម្សបគន រនះ 

រហើយេិនបានរេើករ ើងនូវកថ្នខណឌ ជ្ញក់លាក់រៅកនរងសាេម្កេខដ្េ ងកា ជំទាស់រនះរទ131។ 

76. រៅកនរងេេូដាឋ ន ២៦ រេធាវកីា   កតីរចទម្បកាន់រៅម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពីកា បង្ហា ញប 

រ វិនិឆេ័យវបបធេ៌ កនរងកា យេ់រឃើញេួយឆំនួន ខដ្េជ្ញកា រចទម្បកានធ់ៃន់ធៃ 132។ រេធាវីកា   

កតីេិនបាន្តេ់េូេដាឋ នគំម្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ បស់ខេួនរទ។ រេធាវីកា   កតីបានរយាងរៅម្បេពពី 

អំពីភាព កព័់នធតិឆតួឆឆំរ ះកាតពវកិឆច បស់រៅម្កេអនត ជ្ញតិ និងេិនបានបញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់ថ្ន

រតើអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន ំរលាេកាតពវកិឆចទាំងរនះ រដាយ របៀបណារទ។ កំណត់សមាគ េ់

រយាងទូរៅេួយ ក់ព័នធនឹងបទបញ្ហជ សតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនបានបខនថេអវីរសាះរៅរេើទ

 ហីក ណ៍ខដ្េមានរេើករ ើងរៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រហើយេិនបាន្តេ់កា 

ពនយេ់ថ្នរតើទ ហីក ណ៍ទាងំរនះបង្ហា ញនូវភាពេរេអៀងរដាយ របៀបណារទ133។ កា រយាងរៅកា 

យេ់រឃើញ បស់សា ណាបណត ឹងសាទ កខខតេួយេ ខ េិនម្គបម់្គន់រដ្ើេបបីរងកើតជ្ញកា រចទម្បកាន់

ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ខបបរនះរទ134។ សហរេធាវីនេំ ខសូេអះអាងថ្ន េូេដាឋ នរនះម្តូវខត

បដិ្រសធរចេ រដាយសា ព ំមានេូេដាឋ នគមំ្ទ។ 

77. សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទកា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងេេូដាឋ ន ១៩១ (កា រម្បើ កយអងគ

កា )135 និងេេូដាឋ ន ១៩២ ( ក់ព័នធនឹងេនាី  ៨៧០)136 ខតពិច ណាថ្ន េូេដាឋ នទាងំពី រនះគួ ម្តូវ

បានបដិ្រសធរចេ រដាយសា ព ំមានេូេដាឋ នគមំ្ទ។ រៅកនរងេូេដាឋ ននីេួយៗ រេធាវីកា   កតី

បានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ទូរៅថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “្តេ់តថ្េេេិនម្តឹេម្តូវ” ឆំរ ះេ័សតរាង 

ខតេិនបានពនយេ់ថ្នរធវើខ សរដាយ របៀបណារទ។ រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតរ ៀបរាប់កថ្នខណឌ ខដ្េ

                                                 
130 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៣។ 

131 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៣ រជើងទំព័  ៣៤៧។ 

132 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៥៤-២៥៦។ 

133 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៧៩។ 

134 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៥៥។ 

135 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៦៣៣-១៦៣៦។ ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៩៤៦-៩៤៨។ 

136 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៦៣៧-១៦៣៩។ ឯកសា  ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព 

កថ្នខណឌ  ១០៥៧-១០៥៩។ 
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51 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ងកា ជំទាស់រៅកនរងឧបសេព័នធ ក137 រដាយេិនបានបញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់ថ្នរតើេ័សតរាង ឬកា យេ់

រឃើញណាខេះខដ្េពួករគេិនយេ់ម្សប ឬេូេរហត ខដ្េេិនយេ់ម្សប រនះរទ។ វាេិនយ តតិធេ៌

ដ្េ់ភាគីននរទ ជ្ញពិរសសរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេ័សតរាង បស់ខេួនម្តូវបានយកេកសំអាង

រៅកនរងកថ្នខណឌ ថ្នសាេម្កេ ខដ្េម្តូវរធវើកា ទសសន៍ទាយឆំរ ះកា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា   កតី

រនះ។ 

78. សហរេធាវីនេំ ខសូេអះអាងថ្ន េេូដាឋ ន ១២៤ មាន វកិា ៈ រហើយម្តូវបដិ្រសធរចេ។ រទាះបីវា

រេឆរ ើងរៅកនរងឧបសេព័នធ ក ក៏រដាយ ខតវាព មំានរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខខតេតង138។ រហត 

រនះ ព ំមានន ណាមាន ក់ដឹ្ងអំពីខេឹេសា ថ្នេូេដាឋ នរនះរទ។ 

79. រៅកនរងខ្នកខាងរម្កាេរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតបរៅនឹងកា រចទម្បកាន់ បស់រេធាវី

កា   កតីសតីពីភាពេរេអៀង។ កា រចទម្បកាន់ភាគរម្ឆើនេិនម្តូវបានបង្ហា ញជ្ញ “េូេដាឋ ន” ឆាស់

លាស់រទ។ រទាះជ្ញយា ងណាកតី អន រលាេរៅាេសំអាងរហត ននខដ្េនឹងពនយេ់ខាងរម្កាេ កា 

រចទម្បកានទ់ាងំរនះគួ ម្តូវបានបដិ្រសធរចេជ្ញក់ខសតង រដាយសា ព ំមានេូេដាឋ នគមំ្ទ។ 

៥. មូលដាឋ ន ក់ព័នធនឹង្ពពលនមអៀង្ 

80. សា ណាបណត ឹងសាទ កខរ  រពញរៅរដាយកា អះអាងននខដ្េថ្ន ជ្ញ ួេ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងមានភាពេរេអៀងម្បឆំ្ងនឹង រខៀវ សំ្ន។ មានេូេដាឋ នជ្ញង ៥០ ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញក់

ខសតងថ្ន ក់ព័នធនឹងកា រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀង139 រហើយរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខទាងំ

                                                 
137 ឯកសា  F54.1.1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ក ទំព័  ៩៣។ 

138 ឯកសា  F54.1.1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ក ទំព័  ៦៦។ រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ េូេដាឋ ន ១២៣ ហាក់ដ្ូឆ

ជ្ញឆប់រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៨២៤ រហើយេេូដាឋ ន ១២៥ ចបរ់្តើេរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៨២៥។  

139 េូេដាឋ នឆនំួនម្បាេំួយសថិតរម្កាេឆណំងរជើង “ វិធីសាន្រសតេរេអៀងថ្នរគេកា ណ៍នេំ ខរៅកនរងកា ជំន ំជម្េះកតីម្ពហមទណឌ  

(េូេដាឋ ន ២ ដ្េ់ ៧)។ េូេដាឋ នឆំនួន ៣០ រទៀតសថិតរម្កាេឆណំងរជើង “ វិធីសាន្រសតេរេអៀងកនរងកា ម្គប់ម្គងេសតរាង” (េូេ

ដាឋ ន ៨ ដ្េ់ ៣៧) ( ួេមានេូេដាឋ នេួយមានឆណំងរជើង “ប រ  វិនិឆេ័យវបបធេ៌” (េូេដាឋ ន ២៦))។ េូេដាឋ នេួយមានឆំណងរជើង 

“កា បង្ហា ញអំពីភាពេរេអៀងទាក់ទងនឹងរគេរៅថ្នកា ដាក់រទាស” (េូេដាឋ ន ២៥២)។ រម្ៅពីរនះ េេូដាឋ ន ១៧ រទៀត ួេមាន 

“ភាពេរេអៀង”  ក់ពន័ធនឹងកហំ សខដ្េបានរចទម្បកាន់រៅកនរងរសឆកតីសរងខបរៅកនរងឧបសេព័នធ ក (េេូដាឋ ន ១៦៤, ១៦៥, ១៦៦, 

១៧០, ១៧៤, ១៧៦, ១៨១, ១៩៩, ២០២, ២០៣, ២០៤, ២០៦, ២០៧, ២២២, ២២៣, ២៤៤, ២៥០)។ 
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52 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េូេ ជ្ញរ ឿយៗមានកា រចទម្បកានរ់ដាយឥតម្ ងទ កនូវកា សនមតថ្នមានភាពេរេអៀងពីអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េគួ ឲ្យភាញ ក់រ្អើេ140។ 

81. កា អះអាងពីភាពេរេអៀងទាំងរនះអាឆខបងខឆកជ្ញពី ម្បរេទគឺ៖ ម្បរេទទីេួយរចទម្បកានពី់ភាព

េរេអៀងជ្ញក់ខសតង ឬាេកា យេ់រឃើញ ខដ្េរកើតរ ើងពីកា ឆូេ ួេ បស់រៅម្កេខដ្េធាេ ប់បាន

 វិនិឆេ័យបញ្ហា  ក់ព័នធ ួឆេករហើយ។ ម្បរេទទីពី រកើតរឆញពីកា សននិដាឋ នពីភាពេរេអៀង ពីរសឆកតី

សរម្េឆ ឬកា វិភាគ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ កា រចទម្បកាន់ទាងំពី ម្បរេទរនះម្តូវបាន

រធវើរ ើងេតងរហើយេតងរទៀតរដាយ រខៀវ សំ្ន រៅកនរងអំ រងដំ្រណើ កា សំណ ំរ ឿងរនះទាងំេូេ។ 

អងគជំន ំជម្េះគួ បដិ្រសធកា រចទម្បកានទ់ាងំពី ម្បរេទរនះភាេ េៗខតេតង រដាយព ចំំបាឆ់យកេក

ពិច ណារនះរទ រដាយរយាងរេើរហត ្េដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ។ 

82. ទ ហីក ណ៍ម្បរេទទីេួយ បានរេើករ ើងរៅកនរងេេូដាឋ ន ៤141។ រេធាវីកា   កតីរចទម្បកាន់ពីភាព

េរេអៀងខដ្េរេឆរ ើងរដាយសា  សមាសភាពរៅម្កេដ្ខដ្េរៅអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង (ឬ

រៅម្កេភាគរម្ឆើន) បានឆូេ ួេជំន ំជម្េះកតី រខៀវ សំ្ន ពី ដ្ងបនតបនា ប់គន ។ បញ្ហា រនះគួ ម្តូវបាន

បដិ្រសធរចេ រដាយសា ជ្ញរ ឿងអាជ្ញញ អស់ជំន ំ។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបរៅនឹងកា 

សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព142។ 

83. ម្បរេទទីពី ថ្នកា រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀង រកើតរឆញពីកា អះអាងពីភាពេរេអៀងយា ងរម្ឆើន

រេើសេ បរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ។ ក ណីទាងំរនះរកើតរ ើងរៅរពេរេធាវីកា   កតី

                                                 
140 សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៧, ២១៦, ២៣៣, ៦៧៥, ១០០៧, (រជើងទំព័  ១៨៦១), ១០៣០, 

១០៧២, ១១២៤, ១១៥៦, ១១៥៨, ១១៧២, ១១៧៥, ១១៨៦, ១២១១, ១២២៦, ១២២៨, ១២២៩, ១២៣៣, ១២៤១, ១២៤៤, 

១២៤៦, ១២៤៩, ១២៥១, ១២៥៥, ១២៥៩, ១២៦២, ១២៦៣, ១២៧៨, ១២៧៩, ១២៨០, ១៣១២, ១៣២២, ១៣២៤, 

១៣៣៩, ១៣៤០, ១៣៤១, ១៣៧០, ១៣៨៦, ១៣៨៧, ១៣៩៧, ១៤១៧, ១៤២៤, ១៤២៦, ១៤៣៥, ១៤៤១, ១៤៤៣, 

១៤៤៤, ១៤៤៧, ១៤៥៥, ១៤៩៦, ១៥១០, ១៥៣០, ១៥៩៣, ១៥៩៤, ១៦០១, ១៦០៣, ១៦៧០, ១៧០២, ១៧១៤ (រជើងទំព័  

៣៣០៨), ១៧៣៦, ១៧៥៤, ១៧៨៥, ១៨២៤, ១៨៨៣, ១៩១៨, ១៩៦៨, ២១១៥, ២១៤១។ មានកា រយាងបខនថេរទៀតរៅរេើ

កា យេ់រឃើញខដ្េបានរធវើរ ើង ម្បសិនរបើ វធិីសាន្រសត “េិនេរេអៀង” ឬ “ឥតេរេអៀង” ម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់៖ សូេរេើេ 

ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១៤, ១២៣៩, ១២៦៩, ១២៧៣, ១៣៧៣, ១៦២២, ១៦៣៦។ 

141 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧-១៣៣។ 

142 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៣៩-៤៤។ 
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53 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ហាក់ដូ្ឆជ្ញរចទម្បកាន់ថ្ន ភាពេរេអៀងម្តូវបានបង្ហា ញរៅកនរងខេឹេសា ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ 

84. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះគួ ម្តូវបានបដិ្រសធរចេ រដាយសា មាន

ភាពេិនឆាស់លាស់ និងគម នេូេដាឋ នគមំ្ទ។ ក ណីយ តតិសាន្រសត បស់ត លាកា រនះ និងត លាកា 

រ្សងរទៀតបរងកើតេកខខណឌ វិនិឆេ័យឆាស់លាស់ឆំរ ះភាពេរេអៀង បស់ត លាកា  ខដ្េេកខខណឌ

 វិនិឆេ័យអាឆអន វតតបាន អាម្ស័យរៅរេើថ្នរតើ ភាពេរេអៀងខដ្េបានរចទម្បកាន់រនះមានភាព

ជ្ញក់ខសតង ឬាេកា យេ់រឃើញ143។ គួ កត់សមាគ េ់ថ្ន សា ណាបណត ឹងសាទ កខព ំបានបង្ហា ញថ្ន

រតើម្បរេទណាេួយថ្នភាពេរេអៀងម្តូវបានរចទម្បកាន់រនះរ ើយ។ រហើយសា ណារនះក៏េិនបាន

ពោយាេ វិភាគរៅរេើភាពេរេអៀង រដាយរយាងរៅបទដាឋ នគតិយ តតិខដ្េម្តឹេម្តូវខដ្ ។ កា ពិត 

្ារយពីឆំនួនថ្នកា អះអាងខដ្េមានរៅកនរងរនះ សា ណាបណត ឹងសាទ កខេិនបានរេើករ ើងនូវ

េកខខណឌ វិនិឆេ័យគតិយ តតិខដ្េអន វតតឆំរ ះកា អះអាងទាងំរនះរទ។ សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់

សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន នរពេរនះ កា អះអាងពីភាពេរេអៀងេួយឆំនួនជ្ញកា រេើករ ើងម្ឆំខដ្េខដ្េ 

រខៀវ សំ្ន ធាេ ប់បានរធវើរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដ្េម្តូវបានបដិ្រសធរដាយ

អងគជំន ំជម្េះ រដាយសា  កា អះអាងទាងំរនះ “េិនស ីជរម្ៅ និងព ំមានេូេដាឋ នគមំ្ទ ថ្នរតើ

កំហ សរនះ ម្បសិនរបើមាន បានបង្ហា ញឲ្យរឃើញនូវភាពេរេអៀងយា ងដូ្ឆរេត ឆរ ើយ ខដ្េព ំខេន

ជ្ញកំហ សអងគឆាប់ ឬអងគរហត ”144។ 

                                                 
143 សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេម្បាេំួយ ូបថ្នអងគ

ជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៦៣។ 

ឯកសា  E55/4 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងដ្ិតឆិតត បស់ រអៀង ធី ិទធ, នួន ជ្ញ និង រអៀង សា ី ខដ្េបតឹងដ្ិតឆិតតឆំរ ះរលាក

រៅម្កេ និេ ណ ន រៅម្កេ Silvia Cartwright រៅម្កេ យា  ស ខន រៅម្កេ Jean-Marc Lavergne និងរៅម្កេ ធូ េណី ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១១-១២។ ឯកសា  E137/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ងឹដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Silvia 

Cartwright ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៣។ ឯកសា  E171/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ងឹដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Silvia 

Cartwright ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ១២។ ឯកសា  E191/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹង បស់ រអៀង សា ី ស ំ

ដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Judge Cartwright ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខេិង ន ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៣។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង 

Furundžija សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ១៨៩។ 

144 ឯកសា  F36 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១៣១។ 
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54 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

85. រទាះបអីងគជំន ំជម្េះពិច ណារៅាេឆនា ន សិទធិ បស់ខេួនថ្ន ទ ហីក ណ៍ននកនរងឆំរណាេទ ហីក 

ណ៍ទាងំរនះស័កតិសេនឹងយកេកពិច ណាក៏រដាយ ក៏ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះអាឆម្តូវបានម្ចនរចេ ួឆ

ជ្ញរម្សឆរៅរហើយ។ មានកា ទទួេសាគ េ់យា ងឆាស់ រដាយត លាកា រនះ145 ម្ពេទាងំត លាកា 

រ្សងរទៀត146 ថ្ន ភាពេរេអៀង បស់ត លាកា េិនម្គន់ខតម្តូវបានបង្ហា ញាេកា យេ់រឃើញ បស់

ភាគីខដ្េរចទម្បកាន់ថ្ន រៅម្កេណាមាន ក់ ឬអងគជំន ំជម្េះណាេួយបានម្បម្ពឹតតកំហ សប  រណាណ ះ

រទ។ ម្គន់ខតកា េិនយេ់ម្សបរៅនឹងរសឆកតីសរម្េណាេួយ រដាយព ំមានេូេដាឋ នបខនថេរទៀត 

េិនគមំ្ទដ្េ់កា អះអាងពីភាពេរេអៀងរ ើយ។ កា អះអាងពីភាពេរេអៀងម្សរដ្ៀងគន ខដ្េបានរធវើ

រ ើងរដាយ រខៀវ សំ្ន ម្បឆំ្ងនឹងអងគជំន ំជម្េះរនះម្តូវបានម្ករេម្បឹកាជំន ំជម្េះពិរសសបដិ្រសធ

រចេាំងពីរដ្ើេឆ្ន ំរនះរេេ ះ រដាយរយាងដ្េ់រគេកា ណ៍រនះ147។ 

86. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ជ្ញពិរសសកនរងកា ធានថ្ន កា រចទម្បកានពី់ភាព

េរេអៀង បស់ត លាកា ម្តូវបានរដាះម្សាយយា ងម្តឹេម្តូវ។ ត លាកា បានទទួេសាគ េ់នូវតួនទី

ខដ្េថ្ន កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ខេួនកនរងកា សរម្េឆឲ្យបាននូវសិទធិ បស់ជន ងរម្គះកនរងកា 

                                                 
145 ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹងដ្ិតឆតិតរៅម្កេម្បាេំួយ ូបថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ

ខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ១០១ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្ន

ខណឌ  ១២២២ បដ្ិរសធខ្នក កយស ំ បស់ រខៀវ សំ្ន សតីពីភាពេរេអៀងរនះ។ 

146 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Šešelj សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-67-PT រសឆកតីសរម្េឆរេើ

សំរណើស ំបតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ  ១១។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Šešelj 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-67-R77.2-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស បំតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Fausto Pocar និងរៅម្កេ Theodor 

Meron រឆញពីកិឆចដ្រំណើ កា នីតិវិធីរេើបណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ១៣។ ត លាកា  STL រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿងម្បឆំ្ងនឹង Akhbar Beirut S.A.L. និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ STL-14-06/PT/OTH/R25 រសឆកតីសរម្េឆរេើ

សំរណើស ំបតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Lettieri ឆ ះថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣០, ៣១។ ត លាកា  STL រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  

ទេ់នឹង Ayyash និងអនករ្សងរទៀត សណំ ំរ ឿងរេខ STL-11-0l/T/OTH/R25 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី 

Oneissi ាេវិធាន ២៥ ស ំបតឹងដ្ិតឆិតត និងដ្ករឆញនូវរៅម្កេម្បធាន David Re រៅម្កេ Janet Nosworthy និងរៅម្កេ 

Micheline Braidy ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ  ៥១, ៧៥។  

147 ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹងដ្ិតឆតិតរៅម្កេម្បាេំួយ ូបថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ

ខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ១០៥, ១១១, ១២២។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខសវង កកា ពិត និងទទួេបានយ តតិធេ៌148 និងទទួេបានកា ្សះ្ាជ្ញតិ149។ តួនទីទាងំរនះពឹង

ខ្អកជ្ញេូេដាឋ នរៅរេើភាពម្សបឆាប់ ពីភាពរជឿជ្ញក់បាន បស់ត លាកា ។ កា តេកេ់ភាពម្សប

ឆាប់ និងភាពរជឿជ្ញក់បានរនះម្តូវខត ក់ព័នធនឹងកា ធានជ្ញងមីដ្េ់ភាគី និងសាធា ណជនថ្ន កា 

ម្ពួយបា េាខដ្េមានេូេដាឋ នម្តឹេម្តូវ អំពីភាពេរេអៀងម្តូវយកេករដាះម្សាយឲ្យបានម្គបម់្ជរង

រម្ជ្ញយ និងសេ េយ។ ក៏ប  ខនត វាក៏មានន័យថ្ន កា រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀងគួ ម្តូវរធវើរ ើងម្សប

ាេ្េូវត លាកា  និងមានេូេដាឋ នគមំ្ទម្គប់ម្គន់ប  រណាណ ះ។ ត លាកា បានម្បរេើេរេើេពីរម្គះ

ថ្នន ក់ខដ្េរកើតរ ើង ម្បសិនរបើរៅម្កេរម្តៀេជ្ញរម្សឆនឹងដ្កខេួនរឆញ ជ្ញកា រឆេើយតបរៅនឹងកា 

រចទម្បកានពី់ភាពេរេអៀងខដ្េគម នេូេដាឋ ន៖ 

រដាយសា ខតវាជ្ញកា គំរាេកំខហង រៅរេើ្េម្បរយាជនថ៍្ន ដ្ឋបាេត លាកា  ម្បកប

រដាយយ តតិធេន៌ិងឥតេរេអៀង ខដ្េរៅម្កេម្តូវបានបតឹងដ្ិតឆិតត រដាយខ្អករេើេូេដាឋ ន

ថ្នកា រចទម្បកាន់ ខដ្េគម នេេូដាឋ ន ឬគម នកា គមំ្ទ ថ្នភាពេរេអៀងជ្ញក់ខសតង ថ្នជ្ញ

កា បង្ហា ញយា ងពិតម្បាកដ្ពីភាពេរេអៀង150។ 

87. ទមាេ ប់រធវើកា អះអាងរ្តសផ្លត ស និងគម នេូេដាឋ នគមំ្ទពីភាពេរេអៀង មានឆ ិតេកខណៈរម្គះថ្នន ក់

ដូ្ឆគន  ខដ្េអាឆរធវើឲ្យប ះ េ់ធៃន់ធៃ ដ្េ់ភាពម្សបឆាប់ បស់ត លាកា ។ បនា ប់ពីបានទទួេ

សាេម្កេ្តនា រទាសខដ្េខេួនេិនរពញឆិតត រខៀវ សំ្ន ពិតជ្ញមានសិទធិជំទាស់រៅនឹងសាេម្កេ

រនះយា ងម្តឹេម្តូវាេ យៈបណត ឹងសាទ កខ។ ក៏ប  ខនត រគេបំណង បស់បណត ឹងសាទ កខគឺរដ្ើេបី

បង្ហា ញអំពីកំហ ស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្បសិនរបើមាន េិនខេនរធវើឲ្យសាេម្កេរនះ

អស់តថ្េេរនះរទ។ សហរេធាវីនេំ ខរសនើស ំអងគជំន ំជម្េះេិនម្តឹេខតម្ចនរចេ “េូេដាឋ ន”  ក់

ព័នធនឹងភាពេរេអៀងប  រណាណ ះរទ ខតក៏បញ្ហជ ក់ឲ្យឆាស់ថ្ន កា អះអាងម្ឆំខដ្េពីភាពេរេអៀងរៅកនរង

សា ណាបណត ឹងសាទ កខទាងំេូេ ជ្ញរ ឿងខដ្េគម នេូេដាឋ នម្តឹេម្តូវ។ 

                                                 
148 ឯកសា  C22/I/69 រសឆកតីបង្ហគ ប់សតីពីសិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរេធាវតីំណាងកនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យជូន

អងគជំន ំជម្េះរដាយខេួនឯង ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨។ 

149 ឯកសា  D404/2/4 សាេដ្ីការេើម្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាំងអស់ ម្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាសរម្េឆនន បស់សហរៅម្កេរស ើបអរងកត

រេើភាពអាឆទទួេយកបានថ្ន កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆ ះថ្ងៃទី២៤ េិង ន ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ៦៥។ 

150 ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹងដ្ិតឆតិតរៅម្កេម្បាេំួយ ូបថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ

ខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៦៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៦. មូលដាឋ ននន កព់័នធនឹង្ការនោទម្បកាន់ពកីាររំនលាភនីតិវិធ ី

៦ .១.  ទិ ឋពពទនូៅ 

88. សហរេធាវីនេំ ខសូេរយាងរៅបទដាឋ នខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើង ឆំរ ះកា បតឹងសាទ កខពីកា អន 

វតតឆនា ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសតីពីបញ្ហា នីតិវិធ1ី51។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបំរពញ

រៅាេបទដាឋ នទាក់ទិននឹងេេូដាឋ ន ៨ (រសឆកតីសរម្េឆរេើកា រកាះរៅសាកសី អនកជំនញ និង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឲ្យឆូេេកបង្ហា ញខេួនបរណត ើ ៗ)152 េេូដាឋ ន ១០ (កា ដាក់បង្ហា ញេ័សតរាង

ពីសំណ ំរ ឿង០០៣ និងសំណ ំរ ឿង ០០៤)153 េេូដាឋ ន ២៣ (ឆរេេើយននខដ្េបានដាក់បង្ហា ញ

រម្កាយរពេមានកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី)154 េេូដាឋ ន ៦ (កា កំណត់បទរចទសាជ្ញងមី)155 នងិេេូ

ដាឋ ន ១២៥ នងិ ១២៦ (រដាយសា  ក់ព័នធនឹងឥទធិពេរៅរេើសំអាងរហត កនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២)156។ 

89. សហរេធាវីនេំ ខកម្េិតកា រឆេើយតប បស់ខេួន កព័់នធនឹងបញ្ហា នីតិវិធី ឆំរ ះេូេដាឋ នខាងរេើ 

ម្តឹេខតវិសាេភាពខដ្េថ្ន បញ្ហា ទាងំរនះប ះ េ់រដាយផ្លា េ់ដ្េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងេិនម្ឆំខដ្េជ្ញេួយនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព។ ជ្ញពិរសស សហរេធាវីនំ

េ ខសូេគូសបញ្ហជ ក់ថ្ន ពួករគគមំ្ទដ្េ់កា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅរេើេេូដាឋ ន ១ (កា ពនោ 

រពេរឆញសំអាងរហត )157 និងេេូដាឋ ន ៦ (កា កំណត់បទរចទសាជ្ញងមីាេ្េូវឆាប់)158។ 

                                                 
151 សូេរេើេខ្នក ២.១.៣ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣១-៣៣។  

152 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៧៥-១៨១។ 

153 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៩៨-២២៥។ 

154 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៤-២៤៦។ 

155 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥-១៥៧។ 

156 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥-៨២៧ (េូេដាឋ ន ១២៥) និងកថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥ (េូេដាឋ ន 

១២៦)។ 

157 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣០-៧៩។ ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៤-

២៨។ 

158 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥-១៥៧។ ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៤-

៩១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៦.២. នសចកាីសនម្មចនលើការនកាោះនៅសាកេី/ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី/អនកជនំញឲ្យចូលមក

បង្ហា ញខលនួបនណ្ា ើរៗ 

90. រៅកនរងេេូដាឋ ន ៨ រេធាវកីា   កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “បានម្បម្ពឹតតកំហ សកនរង

កា អន វតតឆនា ន សិទធិ បស់ខេួន” រដាយរឆញបញ្ជីរ ម្ ះសាកសី អនកជំនញ និង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី (“WECPs”) េ នរពេចបរ់្តើេកា ជំន ំជម្េះរេើវគគនីេួយៗ រហើយថ្ន នីតិវិធីរនះបងក

ពយសនកេមដ្េ់ពួករគ159។ សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍នន បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ 160

។ 

91. សហរេធាវីនេំ ខបខនថេថ្ន អំណះអំណាង បស់រេធាវកីា   កតីេិនចបអ់ា េមណ៍ឆំរ ះប ិបទថ្ន

កា អន វតតឆនា ន សិទធិរនះ។ ជ្ញកា  ក់ព័នធបំ្ ត ឆំណ ឆរនះ ួេមានកា ជំន ំជម្េះដ៏្យូ  និងវ័យចស់

ជរា បស់សាកសី និង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីភាគរម្ឆើន។ ជ្ញធេមា និងមានភាព ក់ព័នធម្សរដ្ៀងគន

ខដ្ គឺកា ជំទាស់កនរងកា ធាននូវកា បង្ហា ញខេួន បស់អនកជំនញ។ កាត ទាងំរនះមានន័យថ្ន រសឆកតី

សរម្េឆេិនអាឆរធវើបានរៅរេើ WECPs ទាងំអស់ េ នរពេជំន ំជម្េះបានរទ។ កា រធវើខបបរនះនឹង

 ក់ព័នធដ្េ់កា កំណត់អំពី WECPs រម្ឆើននក់ ជ្ញរម្ឆើនឆ្ន ំេ នរពេេកបង្ហា ញខេួនាេរពេកំណ

ត់។ កា រ ៀបឆំខបបរនះ ភាគី និង អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងនឹងបរងកើនធនធានជ្ញរម្ឆើនកនរងកា រម្តៀេ 

WECPs ខដ្េេិនអាឆេកឆូេ ួេបាន។ រទាះបីបញ្ជីទាងំរនះម្តូវបានរឆញ ួឆរហើយកតី ខដ្េរៅ

រពេសវនកា ជិតេកដ្េ់ មានកា ផ្លេ ស់បត ូជ្ញរម្ឆើនរេើក រដាយសា ភាពអាឆ កបាន េ ណភាព 

និងសាថ នភាពស ខភាព បស់ WECP161។ 

                                                 
159 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៧៥-១៨១។ 

160 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤៥-៥២។ 

161 ឯកសា  E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកាតពវកឆិចដាក់បង្ហា ញឯកសា 

 បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២៦ (“ដ្ូឆកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះបានអន វតត

 វិធីសាន្រសតរៅាេដ្ំណាក់កាេឆំរ ះកា កំណត់ថ្ន រតើសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង អនកជំនញណាខេះ នឹង្តេ់សកខីកេមរេើ

ម្បធានបទណាេួយ។ អងគជំន ំជម្េះរធវើដ្ូរចន ះរដាយេូេរហត េួយឆំនួន  ួេទាងំភាពេិនអាឆទាយទ កជ្ញេ នបានថ្ន សាកសីខដ្េ

ម្តូវបានទាក់ទងរៅរពេចប់រ្តើេកា ជំន ំជម្េះ នឹងអាឆមានរពេេក្តេ់សកខីកេមាេកាេប ិរឆេទេួយដ្៏យូ នរពេខាងេ ខ 

និង ធនធានមានកម្េិត បស់អងគភាពគ ំ សាកសី និង អនកជំនញរដ្ើេបីទាក់ទងរៅប គគេខដ្េម្តូវបានរសនើរ ើង។ ជ្ញទូរៅអងគជំន ំ

ជម្េះជូនដ្ំណឹងរៅភាគីយា ងរហាឆណាស់ឆំនួនបួនសបាត ហ៍អំពីបញ្ជ ីរ ម្ ះសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េខេួន
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

92. រេធាវីកា   កតីេិនបានរេើករ ើងនូវកា ្តេ់សំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធ

នឹងកា អន វតតឆនា ន សិទធិរនះ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពិច ណាដ្េ់សិទធិ បស់ជនជ្ញបរ់ចទ

កនរងកា ទទួេបានកា ជំន ំជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌ ភាពយ តតិធេ៌ និងភាពឆ្ប ់ហ័សរនះកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធី ខដ្េ WECPs បាន ួេឆំខណករម្ឆើនជ្ញងរគកនរងកា ខសវង កកា ពិត ទនាឹេនឹងកា ធានថ្ន 

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី “ម្តូវខតមានយ តតិធេ៌ និងម្តូវរគ ពរគេកា ណ៍ឆំរ ះេ ខ រហើយម្តូវ កា

បាននូវត េយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគីទាងំោយ”162។ 

                                                 
មានបំណងសាត ប់សកខីកេមរេើម្បធានបទថ្នកា ជំន ំជម្េះណាេួយ។ អងគជំន ំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន រពេរវលារនះម្គប់ម្គន់សម្មាប់

ភាគីរ ៀបឆំកា សួ រដ្ញរដាេសាកសី រដាយពិច ណារឃើញថ្ន សាកសីបានឆូេ ួេកនរងសំណ ំរ ឿងរនះកនរងដ្ំណាក់កាេេ នកា ជំន ំ

ជម្េះ។ កា ម្បគេ់នរពេរនះនូវបញ្ជ ីរ ម្ ះេេអិត បស់សាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង អនកជំនញ គឺព ំអាឆរធវើរៅបានរ ើយ 

រហើយក៏ព ំមានភាពចបំាឆ់ខដ្េតម្េូវឲ្យរធវើដ្ូរឆនះខដ្ ”)។ ឯកសា  E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង

អនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសាត ប់សកខីកេមរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ២៨, ៥០, 

៥១, ៧៥, ៨០, ១០៣-១០៤, ១៥១, ១៦៨, ១៧៤-១៧៧, ១៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E380/2 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើស ំសាត ប់សកខីកេមសាកសីបខនថេរៅរេើអងគរហត កា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណាេ និងស ំឲ្យទទួេយក

កំណត់រហត សាត ប់ឆរេេើយសាកសី ក់ព័នធ (E380, E381, E382) (សំអាងរហត រពញរេញ) ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ 

កថ្នខណឌ  ២៦ (“អងគជំន ំជម្េះបានពិច ណារៅរេើប គគេទាងំអស់ ខដ្េបានរសនើស ំឲ្យ្តេ់សកខីកេមរៅរេើអងគរហត រនះ  ួេទាងំ

ប គគេទាងំ ៦ ូប ខដ្េសហម្ពះរាជអាជ្ញញ បានរសនើរ ើង រហើយបានជូនដ្ំណឹងរៅភាគីអំពីបញ្ជ ីសាកសី និង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខដ្េរម្គងនឹងេក្តេ់សកខីកេមអពំីកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ ដ្ំរណើ កា ថ្នកា រម្ជើសរ ីសប គគេេក្តេ់សកខីកេម 

គឺជ្ញដ្ំរណើ កា ខដ្េ វិវតតន៍រដាយខ្អករៅរេើភាពចបំាឆ់ថ្នសវនកា  សាកសីខដ្េអាឆ កបាន និងកាេៈរទសៈខដ្េេិនអាឆ

ម្បរេើេរឃើញដ្ថ្ទរទៀត។ រហត រនះ អងគជំន ំជម្េះសូេបញ្ហជ ក់បំេេឺថ្ន កា ជូនដ្ំណឹងអំពីបញ្ជ ីរនះេិនបានម្ចនរចេនូវេទធភាព

ថ្នកា រកាះរៅសាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសម្មាប់អងគរហត រនះរទ។ អងគជំន ំជម្េះបាន

កំណត់នូវេរធោបាយជ្ញដ្ំណាក់កាេ កនរងកា រម្ជើសរ ីសសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ឲ្យេក្តេ់សកខីកេមរៅ

កនរងសំណ ំរ ឿងរនះ រហើយអងគជំន ំជម្េះ ដ្ូឆខដ្េមានអន វតតកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នឹងរឆញរសឆកតីសរម្េឆអំពីសាកសីរដាយ

មានសំអាងរហត រពញរេញរៅកនរងរពេរវលាសេម្សប”។ ឯកសា  E390/3 អន សស ណៈ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមាន

ឆំណងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  អន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ស ំឲ្យរកាះរៅ

សាកសីបខនថេមាន ក់ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេមាន ក់ រៅកនរងអំ រងវគគសវនកា េនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខកកកដា 

ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៣, ៥។  

162 ឯកសា  E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពសីាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសាត ប់សកខីកេមរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ៩-២១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

93. រម្ៅពីរនះ កា ណ៍ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរម្ជើសរ ីស WECPs េក្តេ់សកខីកេមរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េិនបានរកើតរ ើងរដាយគម នកា  ំពឹងទ ករនះរទ។ ប គគេខដ្េម្តូវបានរម្ជើស

រ ីសេក្តេ់សកខីកេម ម្តូវបានរសនើរដាយភាគីទាងំអស់ាេ យៈបញ្ជីរ ម្ ះ WECP ខដ្េបានរធវើ

បឆចរបបននភាព ខដ្េបានដាក់រៅខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤163 រៅាេសំរណើាេ វិធាន ៨៧(៤) ខដ្េ

បានរធវើរ ើងកនរងអំ រងរពេដំ្រណើ កា នីតិ វិធ1ី64។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានកត់សមាគ េ់ពី

កា ឆូេ ួេ បស់ភាគី រៅកនរងដំ្ណាក់េ នកា ជំន ំជម្េះថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ165។ ជ្ញទូរៅ អងគជនំ ំ

                                                 
163 ឯកសា  E305/6 បញ្ជីសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េបានរសនើរ ើងរដាយសហម្ពះរាជអាជ្ញញ  និងរសឆកតី

សរងខបសម្មាប់ជំន ំជម្េះកនរងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០២ (ជ្ញេួយនឹងឧបសេព័នធសមាៃ ត់ឆំនួន ៥៖ I, II, IIក, III និង IIIក) ឆ ះថ្ងៃទី

០៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯកសា  E305/7 បញ្ជីរ ម្ ះសាកសី អនកជំនញ និង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអន រលាេាេ វិធាន ៨០ 

 បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសម្មាប់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ជ្ញេួយឧបសេព័នធសមាៃ ត់ ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯកសា  E305/5 សាកសី និងអនកជំនញរសនើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សម្មាប់សំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯកសា  E305/4 បញ្ជីរ ម្ ះ និងព័ត៌មានសរងខបខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព 

សតីពីសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េបានរសនើស ំ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤។ បនា ប់ពដីាក់បញ្ជ ីទាងំរនះ 

ភាគីម្តូវបានខណនឲំ្យដាក់សំរណើាេ វិធាន ៨៧(៤) ស ំឲ្យប គគេេកបង្ហា ញខេួន រៅាេបញ្ជីរ ម្ ះខដ្េបានខកសម្េួេ ខដ្េ

េិនបានេកបង្ហា ញរៅកនរងបញ្ជ ីរ ម្ ះ WECP រដ្ើេរៅឆ្ន ំ២០១១។ សូេរេើេ ឯកសា  E9/35 [សមាៃ ត់] បញ្ជ ីរ ម្ ះសាកសី អនក

ជំនញ និង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានរសនើរ ើង៖  ហសសនេ ឆ ះថ្ងៃទី០៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១២។ ឯកសា  E307/1 អន សស 

ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់ភាគីស ំកា បំេេឺអំពីកា អន វតត វិធាន ៨៧

(៤) (ឯកសា  E307) និងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង បស់ម្ករេរេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ សតីពីកា េិនដាក់បញ្ជ ីេសតរាងខដ្េបានរធវើបឆចរបបនន 

(ឯកសា  E305/3)” ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯកសា  E307/6 [សមាៃ ត់] សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) ខដ្េរសនើស ំទទួេយកជ្ញេសតរាងនូវសកខីកេមផ្លា េ់មាត់ និង ឯកសា  ម្ពេទាងំ

វតថរាង ខដ្េ ក់ព័នធនឹងសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរសនើស ំឲ្យេក្តេ់សកខីកេមកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯកសា  E307/2 សំរណើ បស់រេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យរកាះរៅអនក

ជំនញងមី សម្មាប់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (វិធាន ៨៧.៤ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង) ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯកសា  E307/4 

បញ្ជីរ ម្ ះសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញងមី សម្មាប់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ ឯក

សា  E307/3/2 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ទាក់ទងនឹងសាកសីខដ្េបានរសនើស ំសម្មាប់សវនកា អន រលាេាេ វិធាន ៨៧

(៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង សម្មាប់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ 

164 សំរណើទាងំរនះេកពរីេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ ក.ស.ព និង សហរេធាវនីេំ ខ។ សូេរេើេ ឯកសា  E465.1 សាេម្កេ បស់

អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឧបសេព័នធ ១៖ ម្បវតតិនីតិវិធី កថ្នខណឌ  ៤៧ និងរជើងទំព័  ១១៣។ 

165 ឯកសា  E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ពន័ធនឹងកាតពវកឆិចដាកប់ង្ហា ញឯកសា 

 បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើកា ជូនដំ្ណឹងអំពីបញ្ជីរ ម្ ះ WECP ខដ្េបានរម្ជើសរ ីសេក្តេ់សកខី

កេមរេើវគគសវនកា ជ្ញក់លាក់  យៈរពេបួនសបាត ហ៍េ ន។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញកំហ ស

ណាេួយកនរងកា អន វតតឆនា ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬពយសនកេមណាេួយរដាយសា 

ទមាេ ប់អន វតតរនះរទ រហើយកា ពិត រេធាវីកា   កតីបានឆូេ ួេកនរងកា ាងំសំណួ យា ងម្សួឆ

ម្សាេ់ដ្េ់ WECP ខដ្េបង្ហា ញខេួនកនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះ។ 

៦.៣. ការដាក់បង្ហា ញសមាា រៈ 

94. សហរេធាវីនេំ ខរឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍េួយឆំនួន បស់រេធាវីកា បា កតី ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា 

ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈពីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និងសំណ ំរ ឿង ០០៤ រដាយសា ពួករគមាន្េម្បរយាជន៍

រដាយខ កឆំរ ះសមាា  ៈខដ្េបានដាក់បង្ហា ញ និងកនរងនេជ្ញអនកទទួេសមាា  ៈខដ្េបានដាក់

បង្ហា ញ ខដ្េម្បឈេនឹងកា ជំទាស់ម្សរដ្ៀងនឹងកា ម្បឈេ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្ ។ សហ

រេធាវីនេំ ខរសនើស ំអងគជំន ំជម្េះរធវើកា ពិច ណាដ្េ់ប ិបទថ្នកា ដាក់បង្ហា ញ កនរងកា កំណត់អំពី

អងគរសឆកតីថ្នឆំណ ឆពី ថ្នកា ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈ ខាងរម្កាេ។ សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់សមាគ េ់

្ងខដ្ ថ្ន រៅទីរនះ ពួករគរដាះម្សាយបញ្ហា នន ក់ព័នធនឹងកា ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈេួយឆំនួន

រដាយ ក.ស.ព បញ្ហា រដាយខ កថ្នកា ទទួេយកសមាា  ៈរនះជ្ញេ័សតរាងម្តូវបានរដាះម្សាយខាង

រម្កាេ រៅកនរងខ្នកថ្នឆរេេើយតបរនះខដ្េទាកទ់ិននឹងេ័សតរាង និងកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាង166។ 

៦.៣.១.  ការដាក់បង្ហា ញសមាា រៈពសីំណុ្ំនរឿង្ ០០៣ និង្សំណុ្ំនរឿង្ ០០៤ កនុង្អំ ុង្នពលជំនុំ

ជម្មោះ 

95. រៅកនរងេេូដាឋ ន ១០167 រេធាវីកា   កតីជំទាស់ថ្ន អងគជនំ ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានអន វតតេកខ

ណៈ វិនិឆេ័យាេ្េូវឆាបឲ់្យបានម្តឹេម្តូវ  កព័់នធនឹងកាតពវកិឆចថ្នកា ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈ បស់ ក.

ស.ព។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន កនរងកា កំណត់អំពីេូេដាឋ នរនះ អងគជំន ំជម្េះគួ 

ពិច ណាដ្េ់ប ិបទថ្នកា ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈ ម្ពេទាំងរគេកា ណ៍ជ្ញសា វ័នតខដ្េថ្ន “ដំ្រណើ 

                                                 
166 សូេរេើេខាងរម្កាេ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២៥៤-២៥៧។ 

167 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៩៨-២១៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា នីតិវិធីរៅកនរងអងគជំន ំជម្េះ វិសាេញ្ញ ម្តូវខតមានយ តដិធេ៌ និង ម្តូវរគ ពរគេកា ណ៍ឆំរ ះេ ខ 

រហើយម្តូវ កាបាននូវត េយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគីទាងំោយ”168។ 

96. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយកឆិតតទ កដាក់ជ្ញខាេ ងំដ្េ់បញ្ហា ថ្នកា 

ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈ កា កំណត់កាេវិភាពថ្នកិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា រៅថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្ន ំ

២០១៥ រម្កាយពីបានម្បកាសនូវកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា រេើកទីពី 169។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

បានអរញ្ជើញភាគីេករធវើកា ពិភាកាយា ងរពញរេញរៅរេើបញ្ហា ននខដ្េបានរេើករ ើង និង

្េប ះ េ់ថ្នកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា ទាងំរនះេករេើភាគីទាងំអស់170។ កនរងអំ រងរពេថ្នកិឆច

                                                 
168  វិធាន ២១(១)(ង) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

169 សហរេធាវីនេំ ខកតស់មាគ េ់ថ្ន កា ដាក់បង្ហា ញឯកសា រេើកទីេួយ េិនបានរេើករ ើងនូវបញ្ហា ដ្ូឆគន រទ ចប់ពីបានរធវើរ ើង

រៅថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ េ ននឹងចប់រ្តើេសាត ប់សកខីកេមេសតរាង។ សូេរេើេ ឯកសា  E319 កា ដាក់បង្ហា ញកំណត់រហត 

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៤  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤។ ម្បធានបទរនះម្តូវបានរដាះម្សាយរៅ

ឯកិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា រៅថ្ងៃទី២១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/243.1 [អសាធា ណៈ] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី

២១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ៣-៥។ រេធាវីកា   កតីេិនបានឆូេ ួេកនរងកិឆចម្បជ ំរនះរទ។ សូេរេើេ 

ឯកសា  E320 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “កា ម្ េរេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ និង រខៀវ សំ្ន” 

ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤។ កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា េួយរទៀតម្តូវបានរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី២៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ រៅរពេ

រនះ រេធាវីកា   កតីទាំងពី ម្ករេមានវតតមាន។ ឯកសា  E1/244.1 [សមាៃ ត់] [ខកតម្េូវរេើកទី៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខត លា 

ឆ្ន ំ២០១៤ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ៥ - ទំព័  ១៤ បនា ត់ ២ រម្កាយ [១៤.១០.០២]។ ព ំមានភាគីណាេួយ

ជំទាស់រៅនឹងសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ស ំឲ្យទទួេយកឆរេេើយននអន រលាេាេ វធិាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងរទ។ 

រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតជំទាស់រៅនឹងទមាេ ប់អន វតតថ្នកា ពិនិតយរេើេឆរេេើយ បស់សាកសីេ នរពេពួករគេក្តេ់សកខីកេម។ សូេ

រេើេ ឯកសា  E319/7 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ ស ំឲ្យទទួេយកឯកសា ខដ្េទាក់ទងនឹង

សហក ណ៍ម្ាកំក់ និងេនាី សនតិស ខម្កាំងាចន់ និងរសឆកតីបង្ហគ ប់សតីពីកា រម្បើម្បាស់កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១០។ 

170 ឯកសា  E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ១ បនា ត់ ២ - ទំព័  ២ បនា ត់ 

១៨ រម្កាយ [១៣.៤៤.០៧] (“កាេពីេសិេេ ិញ រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ បាន្តេ់ជូនជ្ញេកខណៈរម្ៅ្េូវកា ដ្េ់អងគជំន ំជម្េះ 

និងភាគីនននូវសំរៅថ្នសំរណើស ំេួយ ក់ព័នធនឹងកា ដាក់បង្ហា ញកំណត់រហត  ពីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤។ សំរណើស ំរនះ

បានដាក់រៅថ្ងៃរនះ ជ្ញភាសាអង់រគេស និងជ្ញភាសាខខម ។ រៅកនរងសំរណើ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ បានរសនើដ្េ់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងឆំរណាេបញ្ហា រ្សងៗ ឲ្យកំណត់ប ិរឆេទសម្មាប់កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា  រដ្ើេបីសម្េបសម្េួេដ្េ់ភាគី

រធវើកា ពិភាការៅរេើដ្ំរណើ កា ដាក់បង្ហា ញកំណត់រហត ខដ្េមានជ្ញបនតបនា ប់ និងរដ្ើេបីពិនិតយរេើេ វិធីសាន្រសតសេម្សបខដ្េ

ម្តូវអន វតតនរពេអនគត។ រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ ក៏បានរសនើស ំឲ្យផ្លអ កសវនកា សាត ប់សកខីកេមសាកសីខដ្េមាន ហសសនេ 2-

TCW-803 និង 2-TCW-809។ រម្កាយពីបានសាត ប់កា រេើករ ើងរដាយសរងខប បស់ភាគីរៅរេើកា ផ្លអ កសវនកា សាត ប់សកខី
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា រនះ ព ំមានភាគីណាេួយរេើករ ើងថ្ន កា ដាក់បង្ហា ញសមាា  ៈទាងំរនះជ្ញ

រ ឿងេិនម្តឹេម្តូវ រៅាេសំអាងរហត ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងនរពេរនះរទ171។ 

្ារយរៅវិញ រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន “ម្បសិនរបើភាគីណាេួយ គិតថ្នរសឆកតីខងេងកា ណ៍

មានអតថម្បរយាជន៍សម្មាប់ខសវង កកា ពិត ភាគីរនះម្តូវខតរសនើស ំឲ្យសាកសីរ ើង្តេ់សកខីកេម 

រដាយអន រលាេរៅាេឆាប់ខដ្េអន វតត”172។ 

97. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេយកសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ ស ំឲ្យផ្លអ កសវនកា  

រដាយមានកា គមំ្ទពីរេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន និង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីពិនិតយរៅរេើ

ឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហា ញងមីៗ  ក់ព័នធនឹងកា ដាក់បង្ហា ញរនះ173។ អងគជំន ំជម្េះក៏បានទទេួ

យកសំរណើដូ្ឆគន ខដ្ រៅកនរងឯកសា នរពេបនា ប់ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពនយេ់រៅ

ថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ ថ្ន 

                                                 
កេមសាកសី 2-TCW-803 អងគជំន ំជម្េះបានជម្មាបដ្េ់ភាគីាេ យៈអ ីខេ េ និងកា ជម្មាបជូនបខនថេកាេពីម្ពឹកេ ិញរនះថ្ន ថ្ងៃ

រនះអងគជំន ំជម្េះនឹងេិនសាត ប់សកខីកេមសាកសីខដ្េមាន ហសសនេ 2-TCW-803 ដ្ូឆខដ្េបានកំណត់កាេប ិរឆេទ កាេពីេ ន

រនះរទ។ រហើយជ្ញជំនួស វិញ អងគជំន ំជម្េះនឹងរ ៀបឆំកិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា េួយ រដ្ើេបីអន ញ្ហញ តឲ្យភាគីអាឆពិភាការពញ

រេញ រៅរេើដ្ំរណើ កា ដាក់បង្ហា ញកំណត់រហត ពីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង០០៤ ខដ្េកំព ងខតមានជ្ញបនតបនា ប់។ រហើយរៅកនរង

កិឆចពិភាការនះ អងគជំន ំជម្េះ្តេ់ជូននូវភាគីនីេួយៗមាន យៈរពេ ២០នទី រដ្ើេបីរ ើងរធវើរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ខេួន ...”)។ 

171 អំណះអំណាងទាងំេូេ បស់រេធាវីកា   កតីរៅថ្ងៃរនះអាឆ កបានរៅម្តង់ឯកសា  E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន 

ឆ្ន ំ២០១៥ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ១៤ បនា ត់ ៨ - ទំព័  ១៧ បនា ត់ ១៨ រម្កាយ [១៤.១៦.១៣], ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ១៦ 

- ទំព័  ៣៤ បនា ត់ ២២ េ ន [១៥.៤៤.៣៥]។ 

172 ឯកសា  E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ៩-១០។  

173 ឯកសា  E1/280 កំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកឆិចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី ថ្ងៃទី១៩ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៤ (“អងគជំន ំ

ជម្េះបានរធវើរសឆកតីសរម្េឆផ្លា េម់ាតរ់េើសំរណើស ំឲ្យមានកា ផ្លអ កសវនកា ពរីេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ (សូេរេើេ E319/16, 

T. 4 March 2015, T. 5 March 2015) រហើយបានម្បកាសថ្ននឹងផ្លអ កកឆិចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីចប់ពីថ្ងៃទី០៦  ហូតដ្េ់ថ្ងៃទី០៩ ខខ

រេសា រហើយនឹងចប់រ្តើេរធវើសវនកា រ ើងវិញបនា ប់ពកីា ឈប់សម្មាកឆេូឆ្ន ំខខម  រដ្ើេបី្តេ់ឱ្កាសឲ្យភាគីមានរពេរវលា

ម្គប់ម្គន់កនរងកា ពនិិតយឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហា ញ”)។ សហរេធាវីនេំ ខកតស់មាគ េ់ថ្ន សវនកា ម្តូវបានផ្លអ ករដ្ើេបីពិនិតយ

រេើេសមាា  ៈខដ្េបានដាកប់ង្ហា ញពថី្ងៃទី២៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥  ហូតដ្េ់ រសៀេថ្ងៃទី០៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ េ នរពេមានកិឆច

ម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/268 កំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី ថ្ងៃទី២៤ ខខ

ក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដាយកត់សមាគ េ់អំពីរពេរវលាសម្មាបអ់ាន និង វិភាគឯកសា ខដ្េម្តូវបានដាក់

បង្ហា ញងមីៗកនរងឆំននួដ្រ៏ម្ឆើន អងគជំន ជំម្េះបានចត ់វធិានរដ្ើេបីសម្មាេបនារករនះ។ អងគជនំ ំ

ជម្េះបានផ្លអ កកិឆចដ្រំណើ កា នតិីវិធីខដ្េមាន យៈរពេស  បឆំនួន ៤,៥ សបាត ហរ៍ដ្ើេបី

អន ញ្ហញ តឲ្យភាគពិីនិតយរេើេឯកសា េ័សតរាងខដ្េដាក់បង្ហា ញ រហើយអងគជនំ ំជម្េះបាន

បង្ហា ញឆនាៈកនរងកា បនតផ្លអ កសវនកា តរៅរទៀត។ កនរងក ណសីេម្សប អងគជនំ ំជម្េះ

បានពនោ រពេសាត ប់សកខីកេម បសស់ាកសី ឬរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណេីួយឆំននួ និង បាន

ជូនដ្ណំឹងរៅភាគថី្ន សាកសីអាឆម្តូវបានរកាះរៅជ្ញងមី ម្បសិនរបើមានរហត ្េរដ្ើេបី

រធវើដ្ូរចន ះ។ អងគជនំ ំជម្េះក៏បានរឆញរគេកា ណខ៍ណនខំដ្េកំហិត វសិាេភាពថ្នកា 

ដាក់បង្ហា ញ កយស ាំងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពីសំណ រំ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រៅ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ រេើសពីរនះ រៅរពេបានដ្ឹងថ្ន រេធាវកីា   កតីម្តូវកា 

ធនធានបខនថេ អងគជនំ ំជម្េះបានទាក់ទងកា យិាេ័យ ដ្ឋបាេ ខដ្េបានសនោកំណត់

ធនធានហិ ញ្ញវតថរបខនថេ សម្មាប់ធានដ្េន់ីតិវិធីថ្នកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា ។ រហត រនះ 

អងគជនំ ំជម្េះខណនមំ្ករេរេធាវកីា   កតីឲ្យទាក់ទងរៅខ្នកគ ំ កា កា   កតី ម្បសិន

របើខេួនយេរ់ឃើញថ្នម្តូវកា ធនធានបខនថេ174។ 

98. សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទកា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព175 ទនាេឹនឹងរនះក៏ទទួេសាគ េ់កា េំបាកខដ្េ

រេធាវីកា   កតីបានម្បឈេ កនរងកា ពិនិតយរៅរេើឯកសា យា ងរម្ឆើនសនធឹកសនធ ប់ កនរងអំ រងរពេ

ជំន ំជម្េះទាងំេូេ។ រេធាវីកា   កតីយេ់រឃើញថ្ន រដាយសា ខេួនសថិតកនរងជំហ ម្សរដ្ៀងរៅនឹង

ជំហ  បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា ពិនិតយរៅរេើព័ត៌មានដ៏្រម្ឆើន ខដ្េកនរងរពេដំ្ណាេគន រនះក៏

កំព ងរម្តៀេឆូេ ួេកា ជំន ំជម្េះរនះ ឧបសគគ ម្ពេទាងំកា ទទួេខ សម្តូវរ្សងរទៀតខដ្េមាន

េកខណៈពិរសសឆំរ ះអាណតតិកា ង្ហ  បស់ខេួន176។ ក៏ប  ខនត មានភាព ក់ព័នធ្ ងខដ្ ខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានគិតរៅដ្េ់កាត រំាងសាះរ្សងរទៀត។ 

                                                 
174 ឯកសា  E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ពន័ធនឹងកាតពវកឆិចដាក់បង្ហា ញឯកសា 

 បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៣៨។ 

175 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៦៨-៧០។ 

176 ឯកសា  E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ២៦ បនា ត់ ៥ - ២១ រម្កាយ 

[១៥.២២.៣៧], ទំព័  ២៩ ទំព័  ៥ - ២១ រម្កាយ [១៥.៣១.១៣]។ សហរេធាវីនេំ ខកតស់មាគ េ់ថ្ន ដ្ំរណើ កា ដាក់បង្ហា ញ

ឯកសា បានបងកជ្ញឧបសគគ ក់ព័នធនឹងកា រម្ជើសរ ីសរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េក្តេ់សកខីកេមសតីពពីយសនកេមខដ្េពួករគបាន

ទទួេ ង រៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នវគគសវនកា នីេួយៗ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E315/1/4 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខ
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64 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

99. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍យា ងធំរធង ឆំរ ះកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីខដ្េមាន

ម្បសិទធ្េ និងឆ្ប់ ហ័ស ខតពួករគក៏មាន្េម្បរយាជន៍្ងខដ្ កនរងកា រឃើញអងគរហត  ក់ព័នធ

ម្តូវបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងឲ្យបានកានខ់តរម្ឆើន177។ កា ពិត សមាា  ៈខដ្េ

បានដាក់បង្ហា ញមានតថ្េេធំរធង ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ ឬ ០០៤ ្ងខដ្ ។ 

                                                 
តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំដាក់បញ្ជ ីរ ម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េម្តូវ្តេ់សកខីកេមរៅកនរងអំ រងរពេសវនកា រេើ

ពយសនកេមខដ្េបានទទួេ (ខ្នកជនំ ំជម្េះទី ៣) និងសំរណើ អន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) (រដាយមានឧបសេព័នធសមាៃ ត់) ឆ ះថ្ងៃ

ទី១០ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៦ (“រទាះជ្ញយា ងណាកតី រដាយកត់សមាគ េ់រៅរេើកា ពិភាការៅថ្ងៃទី០៨ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ 

 ក់ព័នធនឹងឯកសា ខដ្េរៅរសសសេ់ ខដ្េម្តូវទទួេបានពីសហម្ពះរាជអាជ្ញញ  សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី េេឹកថ្ន រយាងាេកា បា ន់ម្បមាណ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ រៅកនរងសវនកា  រៅមាន “កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយ បស់សាកសីឆំនួន ១២០ រទៀត  បាយកា ណ៍រស ើបអរងកត និងឧបសេព័នធឆំនួនពី បី ភាជ ប់រៅនឹងកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយ និង កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួនបួន ឬក៏ឆំនួន ៥០០” រហើយរៅកនរងឆំរណាេឯកសា ទាំងរនះ “វាហាក់

ដ្ូឆជ្ញ មានកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់សាកសីបខនថេរទៀតឆំនួនម្បខហេជ្ញ ៣០ មានកា ទាក់ទងេួយឆំនួនរៅនឹងខ្នក

ជំន ំជម្េះរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេ ខដ្េមានកា ទាក់ទងនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ ឬក៏ខខម រម្កាេ”។ ដ្ូរឆនះរហើយ រដាយ ង់ចកំា ពិ

និតយរៅរេើឯកសា ខដ្េនឹងម្តូវដាក់បង្ហា ញរនះ សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសូេដាក់ឧបសេព័នធ ក និង 

ឧបសេព័នធ ខ ជ្ញបរណាត ះអាសននសិន”)។ អំណះអំណាងដ្ខដ្េរនះបានរសនើស ំឲ្យទទួេយកឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហា ញពរីដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ខដ្េម្តូវបានរសនើឲ្យេក្តេ់សកខីកេម កនរងអំ រងរពេសវនកា សតីពីពយសនកេម។ ឯកសា  E315/1/4 សំរណើ

 បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំដាក់បញ្ជ ីរ ម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េម្តូវ្តេ់សកខីកេមរៅកនរង

អំ រងរពេសវនកា រេើពយសនកេមខដ្េបានទទួេ (ខ្នកជំន ំជម្េះទី ៣) និងសំរណើ អន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) (រដាយមាន

ឧបសេព័នធសមាៃ ត់) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ១១-១៤។ 

177 ឯកសា  E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (កិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័  ២៦ បនា ត់ ១ - ៩ រម្កាយ 

[១៥.២១.១១] (“ខញរំនឹងចប់រ្តើេរដាយកា ពនយេ់អំពីរគេជំហ ទូរៅ។ រយើងជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រយើងបានបង្ហា ញជ្ញ

រម្ឆើនដ្ងរម្ឆើនសាេករហើយ គឺថ្នសូេឲ្យសវនកា ្នរៅេ ខ រហើយរយើងឆង់ពិភាការៅថ្ងៃរនះជ្ញេួយភាគីអំពីខបបបទថ្ន

កា បនតសវនកា រៅេ ខរទៀត រដ្ើេបីរធវើយា ងរេ ឆឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស។ អវីខដ្េសំខាន់្ងខដ្ រនះ គឺថ្នកា លាតម្តដាងឲ្យរឃើញ

កា ពិត។ ដ្ូរឆនះរយើងមាន្េម្បរយាជន៍ផ្លា េ់។ ដ្ូរឆនះឲ្យមានឯកសា រម្ឆើនខដ្េម្តូវបង្ហា ញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនះ។ 

ជ្ញពរិសស រដាយខ្អករៅរេើភាពេិនឆាស់លាស់ កព់័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០៣, ០០៤ ខដ្េរៅកនរងរនះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

 បស់រយើងជ្ញរម្ឆើនបានដាក់ កយស ំ្ងខដ្ ។ ដ្ូរឆនះរយើងមានកា ឯកសា ជ្ញេួយ នឹងកា បនតបង្ហា ញឯកសា បនតរៅរទៀតខបប

រនះ”)។  
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65 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

100. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេសាគ េ់ពីតថ្េេ បស់សមាា  ៈ ខដ្េបានដាក់បង្ហា ញដ្េ់រេធាវី

កា   កតី នួន ជ្ញ178។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិរសមើគន ខដ្  កនរងកា ពិច ណារេើកាត េួយ

ខដ្េថ្ន ម្ករេរេធាវីកា   កតីបានរសនើស ំឲ្យទទួេ និងទទួេយកជ្ញេ័សតរាងនូវសមាា  ៈពីសំណ ំរ ឿង 

០០៣ និង០០៤។ 

101. សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន នីតិវិធីថ្នកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា ខដ្េបានរម្បើម្បាស់រៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ មានឧបសគគនន ខតរេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា អន វតតឆនា ន សិទធិ បស់ខេួនរទ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានអន 

វតតឆនា ន សិទធិរនះយា ងម្តឹេម្តូវរៅកនរងសាថ នភាពងមី។ អងគជំន ំជម្េះបានផ្លអ ក និងពនោ រពេសវន

កា យា ងសេ េយ179 បានរសនើស ំធនធានកនរងនេភាគីខដ្េ ង្េប ះ េ់180 និងបានកំណត់កាេ

ប ិរឆេទឆ ងរម្កាយរដ្ើេបឲី្យភាគីអាឆដាក់រសនើស ំឲ្យទទួេយកឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហា ញ ជ្ញេ័សតរ

ាង អន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤)181។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងបខនថេថ្ន ព ំមានភាពេនិ

                                                 
178 ឯកសា  E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់រេធាវកីា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ពន័ធនឹងកាតពវកឆិចដាក់បង្ហា ញឯកសា 

 បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២៨ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់

ជ្ញពរិសសម្តង់កថ្នខណឌ  ៣៣ ថ្ន៖ “អងគជំន ំជម្េះកតស់មាគ េ់បខនថេរទៀតថ្ន រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ ខដ្េបានរសនើស ំឲ្យដាក់

បង្ហា ញឯកសា បខនថេពសីំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ និងរសនើស ំឲ្យទទួេយកឆរេេើយពសីំណ ំរ ឿងទាងំរនះដាក់រៅកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ អាឆរធវើឲ្យមានកា ប ះ េ់ ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះម្បកាន់យកនូវកា ដាក់បង្ហា ញរដាយ ិតតបិត។ ជ្ញកា ពិត កា 

 ំរលាេរៅរេើកា ដាក់បង្ហា ញឯកសា ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅឯត លាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀត ជ្ញទូរៅ វារកើតរ ើងខតរៅ

រពេខដ្េរេធាវីកា   កតីពចិ ណារឃើញថ្ន េសតរាងទាងំរនះម្តូវបានលាក់ទ ករដាយេិនដាក់បង្ហា ញឲ្យបានម្តឹេម្តូវ។ ជន

ជ្ញប់រចទរៅខតមានសិទធិអន វតតយ ទធសាន្រសតកា   កតី បស់ខេួនជ្ញេកខណៈពិរសស ប  ខនតអងគជំន ំជម្េះម្តូវទទួេសាគ េ់នូវកា 

គ ំ សិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ និងភាគីរ្សងរទៀត”។ 

179 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៤៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E363/3 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហា ញឯកសា  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី

២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៣៨ និងរជើងទំព័  ៧៥។  

180 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៤៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E363/3 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហា ញឯកសា  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី

២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៣៨ និងរជើងទំព័  ៧៨, ៧៩។ 

181 ឯកសា  E465 សាេម្កេអងគ បស់ជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៤៥។ ឯកសា  E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ

 បស់រេធា វកីា   កតី រខៀវ សំ្ន  កព់័នធនឹងកាតពវកឆិចដាកប់ង្ហា ញឯកសា  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៥ កថ្នខណឌ  ៣៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សេ េយកនរងកា សាត ប់សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ (ម្ ប ស រខឿន) ខដ្េឆរេេើយ បស់

គត់ម្តូវបានដាក់បង្ហា ញកនរងអំ រងរពេថ្នដំ្រណើ កា រនះរទ182។ ្ារយរៅវិញ ឆំណ ឆរនះគូស

បញ្ហជ ក់ពីតថ្េេជ្ញេ័សតរាង បស់ព័ត៌មានខដ្េបានដាក់បង្ហា ញ កនរងកា ខសវង កកា ពិតរដាយអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង។ 

៦.៣.២.  ចនមលើយននពលបនទ ប់ដ លម្តូវបានដាក់បង្ហា ញនម្កាយនពលចបក់ារជំនុជំម្មោះ 

102. សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតបតិឆតួឆរៅនឹងឆំណ ឆដំ្បូងថ្នេេូដាឋ ន ២៣183 ខដ្េកនរងរនះ 

រេធាវីកា   កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយបដិ្រសធេិនរបើកកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធីរ ើង វិញ រម្កាយរពេដាក់បង្ហា ញឆរេេើយនរពេបនា ប់ខដ្េ្តេ់រដាយសាកសពីី នក់ 

និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់ ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមកនរងអំ រងរពេសវនកា រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២។ សមាា  ៈទាងំរនះ ួេមានកំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកា សាត បឆ់រេេើយ

ឆំនួនម្បាំ ទម្េង់ខបបបទជន ងរម្គះឆំនួនេួយ និងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានបខនថេឆំនួនពី 184។ សហ

រេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ទ ហីក ណ ៍បស់រេធាវកីា   កតីរៅកនរងេូេដាឋ នរនះកំណត់ខ សប

  ិបទ។ 

                                                 
182 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១១, ២១២។ សហរេធាវីនេំ ខរឆេើយតបខាងរម្កាេកាន់ខតជ្ញក់លាក់

ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីរនះ  ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងកា សាត ប់សកខីកេមរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត និង ម្ ប ស រខឿន សូេរេើេខាងរម្កាេរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២៥៦-២៥៩។ ពួករគកត់សមាគ េ់្ងខដ្ 

ថ្ន ភាព ក់ព័នធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត ឆំរ ះេេូដាឋ ន ១០  បស់រេធាវីកា   កតី ព ំឆាស់លាស់រទ រដាយសា ថ្ន 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត េិនសថិតកនរងឆរំណាេប គគេខដ្េម្តូវដាក់បង្ហា ញពីសំណ ំរ ឿង ០០៣ ឬ ០០៤ រនះរ ើយ។ 

183 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៤-២៤៦។ 

184 ឯកសា  E319/71 [សមាៃ ត់] កា រសនើស ំដាកប់ង្ហា ញឯកសា ពសីំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ 

ឆ ះថ្ងៃទី០៣ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨។ ឯកសា  E319/71/1 [សមាៃ ត់] អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង 

“សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ (ស.ព.អ) ស ំដាក់បង្ហា ញឯកសា ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៣ និងសំណ ំរ ឿង ០០៣ ឆ ះថ្ងៃទី

១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ  ២-៣ (កត់សមាគ េ់ជ្ញពរិសសថ្ន “រដាយសា រនះជ្ញដ្ំណាក់កាេឆ ងរម្កាយថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា 

នីតិវិធីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរសនើស ំរលាករៅម្កេពិច ណារេើឲ្យបានឆ្ប់ាេខដ្េអាឆរធវើរៅ

បាន”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

103. រៅថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរសនើស ំឲ្យ ស.ឆ.ស អន ញ្ហញ តដ្េ់កា 

ដាក់បង្ហា ញឯកសា ទាងំរនះដ្េ់ភាគីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២185។ ស.ឆ.ស បានអន ញ្ហញ តដ្េ់

កា បង្ហា ញរនះ186។ បនា ប់ពីដាក់បង្ហា ញឆរេេើយទាងំរនះ ព ំមានភាគីណាេួយរសនើស ំឲ្យដំ្រណើ កា 

សវនកា សាជ្ញងមី ឬស ំឲ្យទទួេយកឯកសា ននជ្ញេ័សតរាងរទ។ 

104. សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន វិធាន ៩៦(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន កនរងអំ រងរពេអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងពិភាកាសរម្េឆ “គម ន កយស ំណាេួយអាឆម្តូវបានរេើកយកេកសំអាងរទៀត

រទរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និង គម នរសឆកដីសននិដាឋ នណាេួយ អាឆទទួេយកបាន

រទៀតរ ើយ”។ ក៏ប  ខនត ឆំរ ះបញ្ហា ថ្នកា ដាក់បង្ហា ញរនះ សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិពិតជ្ញបាន

ដាក់ឯកសា ជូនអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េម្តូវបានទទួេយក ជូនដំ្ណឹងដ្េ់ភាគី និងដំ្រណើ 

កា រៅរេើឯកសា រនះ។ រហត រនះមានសេរហត ្េសេ េយខដ្េរជឿបានថ្ន ម្បសិនរបើរេធាវី

កា   កតីដាក់ឯកសា រេើម្បធានបទដូ្ឆគន  អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បាកដ្ជ្ញនឹងទទួេយកខដ្ ។ 

រេធាវីកា   កតីេិនបានពោយាេរសនើស ំកា ខណន ំ ឬកា បញ្ហជ ក់បំេេឺពីអងគជំន ំជម្េះឆំរ ះកា អន 

វតត វិធាន ៩៦(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រហើយេិនបានដាក់ កយស ំឲ្យរបើកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធសីាជ្ញងមី

រទ187។ ព ំមានកា រធវើខបបរនះរទ ហូតដ្េ់ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៩ រៅរពេរេធាវីកា   កតីរសនើស ឲំ្យ

ទទួេយកកំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយឆំនួនពី  ជ្ញេ័សតរាងបខនថេរេើប

ណត ឹងសាទ កខ ខដ្េជ្ញឆរេេើយ បស់សាកសី ឯក រហន និង សាកសី ជួន ធី។ 

                                                 
185 ឯកសា  E319/71/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ 

(ស.ព.អ) ស ំដាកប់ង្ហា ញឯកសា ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៣ និងសំណ ំរ ឿង ០០៣ (សមាៃ ត់) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ  

២-៣។ 

186 ឯកសា  E319/71/2 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសរំណើស ំដាក់បង្ហា ញឯកសា  E319/71/1 បង្ហគ ប់ាេ យៈអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង 

ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ  ៨។ ឯកសា  E319/71/3 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ E319/71/1 ស ំដាកប់ង្ហា ញឯកសា 

ាេកា ខណនាំេ យៈអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ  ៩។ 

187 សហរេធាវីនេំ ខកតស់មាគ េ់ថ្ន កនរងអំ រងរពេជនំ ំជម្េះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ទាំងេូេ ភាគីអាឆរសនើស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺ 

ឬកា ខណនអំំពីបញ្ហា នន ដ្ូឆជ្ញបញ្ហា រនះជ្ញរដ្ើេ ាេ យៈកា រ្ញើអ ីខេ េរៅេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូ

ង។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

105. នរពេរនះ រេធាវីកា   កតីតវ៉ាអំពី “កា បាត់បង់ឱ្កាសរដ្ើេបបីង្ហា ញទ ហីក ណ៍បញ្ហជ ក់អំពីភាព

្ារយគន ងមីៗរទៀត បស់ ឯក រហន និងបញ្ហជ ក់ពីសកខីកេមរសាះបនារក បស់ ជួន ធី”188។ ក៏ប  ខនត រេធាវី

កា   កតីជ្ញអនករធវើឲ្យបាត់បង់ឱ្កាសរនះរដាយខេួនឯង រដាយេិនបានរធវើសំរណើណាេួយខដ្េមាន

េកខណៈខបបរនះរទ។ កនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ សមាា  ៈងមីរនះមានរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

ត លាកា កំពូេជ្ញរម្សឆ189។ រហត រនះ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញនូវពយសនកេមណាេួយរនះ

រទ។ 

៦.៤. តួនទីននសំអាង្នហតុននននសំណុ្ំនរឿង្ ០០១ នៅកនុង្សំណុ្ំនរឿង្ននោះ 

106. សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតបរៅនឹងឆំណ ឆជ្ញក់លាក់េួយ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងេេូដាឋ ន 

១២៥ និងេេូដាឋ ន ១២៦190 គឺ វិសាេភាពខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងជ្ញប់កាតពវកិឆចឆំរ ះ

សំអាងរហត ពីសំណ ំរ ឿង ០០១  ក់ព័នធនឹងបញ្ហា ននខដ្េម្តូវបានតវ៉ារៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ្ងខដ្  (រៅកនរងក ណីរនះ បញ្ហា នន ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញរៅេនាី  ស-២១)។ សហ

រេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវបង្ហា ញ

កា យេ់រឃើញ បស់ខេួន រដាយខ្អករេើេ័សតរាងននខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខ រហើយេិនជ្ញប់

កាតពវកិឆចឆំរ ះសំអាងរហត ននខដ្េបានរឆញរៅកនរងសំណ ំរ ឿងណារ្សងរទ។ 

107. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបរៅនឹង ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតីបានបកម្សាយខ សឆំរ ះ

រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះរនះរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១191 ខតបានគូសបញ្ហជ ក់ថ្ន សំណ ំរ ឿង

រនះ ក់ព័នធនឹងបទរចទរ្សងគន  រហើយេទធ្េ បស់វាេិនអាឆម្តូវបានកំណត់ជ្ញេ ន ឬម្តូវបាន

                                                 
188 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៦។ 

189 ឯកសា  F51/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំដាក់េសតរាងបខនថេ ឆ ះថ្ងៃទី០៦ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្ន

ខណឌ  ៤០។ 

190 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥-៨២៧ (េូេដាឋ ន ១២៥) និងកថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥ (េូេដាឋ ន 

១២៦)។ 

191 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៦៤៥ រយាងរៅ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  

៨៣៣-៨៣៤ និង សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៨១-២៨៤ និង ឯកសា  F54/1 

សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៤៨ រយាងរៅ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៦-៨២៧ និង សណំ ំ

រ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៨២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កំហិតរដាយរយាងរៅសណំ រំ ឿងេួយរដាយខ ករទ192។ រេធាវីកា   កតីធាេ ប់បានរេើកទ ហីក ណ៍

ថ្ន រៅម្កេេិនម្តូវសថិតរម្កាេឥទធិពេថ្នសំអាងរហត រៅកនរងសំណ ំរ ឿងពីេ នៗរទ193។ កាតពវកិឆច

ខតេួយគត់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅកនរងឆំណ ឆរនះ គឺម្តូវពិច ណាឲ្យបានម្តឹេម្តូវរៅ

រេើេ័សតរាងរៅកនរងសំណ ំរ ឿងរនះ ខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខ  ួេទាងំសមាា  ៈពីសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដ្េ

ម្តូវបានទទួេយកជ្ញេ័សតរាងរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីេិន

បានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះេិនបានរធវើខបបរនះរទ។ 

108. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងេេូដាឋ ន ១២៥ ថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនបាន្ត

េ់េូេដាឋ នគមំ្ទដ្េ់កា អះអាង បស់ខេួនរៅកថ្នខណឌ  ៨២៧ ថ្ន “រទាះបជី្ញសណំ ំរ ឿងពី រ្សងគន

ក៏រដាយ ក៏េ័សតរាងបង្ហា ញរៅេនាី  ស-២១ េិនម្បាកដ្ជ្ញជួយ្តេ់ធាត ្សងំមីៗ ខដ្េអាឆឲ្យរធវើរស

ឆកតីសននិដាឋ នេួយខដ្េខ សពីរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ត លាកា កំពូេរទ”194។ ម្សរដ្ៀងគន ខដ្  រៅរពេ

រចទម្បកាន់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា ពិច ណាដ្េ់កា យេ់រឃើញនន

                                                 
192 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E301/9/1/1/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខភាេ េៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតី

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីបខនថេរេើសំណ ំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៨៥ រៅរពេខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានរេើករ ើងម្សរដ្ៀងគន   ក់

ព័នធនឹងកា យេ់រឃើញពសីំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Đorđević សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-05-87/1-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៨០ (“រទាះបីមានអងគរហត ដ្ូឆគន ករ៏ដាយ ខតេសតរាង 

និងសកខីកេម បស់សាកសីអាឆមានភាពខ សគន ពសីំណ ំរ ឿងេួយរៅសំណ ំរ ឿងេួយរទៀត។ រហត រនះ អាឆទទួេយកបានអនក វិនិឆេ័

យសេរហត ្េព ីរៅរេើអងគរហត ននអាឆសរម្េឆនូវរសឆកតីសននិដាឋ នខ សគន  ខតសេរហត ្េដ្ូឆគន  រទាះបីពួករគ កព់័នធ

នឹងម្ពឹតតិកា ណ៍ដ្ូឆគន ។ បញ្ហា រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេគឺថ្នរតើ ព ំមានអនក វនិិឆេ័យសេរហត ្េណាេួយរៅរេើ

អងគរហត អាឆរឆញរសឆកតីសននិដាឋ នដ្ូឆគន រទ កនរងនេជ្ញអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬយា ងណា រហើយេិនខេនថ្នរតើ រសឆកតី

សននិដាឋ នខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងេួយរទៀត មានភាពសេរហត ្េ ឬយា ងណារទ”)។ សូេរេើេ្ងខដ្  

ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Lukić និង Lukić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32/1-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ

២០១២ កថ្នខណឌ  ៣៩៦ (“អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ េេឹកថ្ន អនក វនិិឆេ័យសេរហត ្េព ីរៅរេើអងគរហត ននអាឆសរម្េឆ

នូវរសឆកតីសននិដាឋ នខ សគន  ខតសេរហត ្េដ្ូឆគន  រៅរពេវាយតថ្េេរៅរេើភាពទ កឆិតតបាន បស់សាកសី និងកំណត់រៅរេើតថ្េេ

ថ្នេសតរាងខដ្េបានដាក់បង្ហា ញរៅរពេជំន ំជម្េះ។ កំហ សេិនអាឆបញ្ហជ ក់បានរដាយម្គន់ខតបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងរ្សងរទៀតបានអន វតតឆនា ន សិទធិាេ វិធីេួយរ្សងរទៀតរនះរទ”)។  

193 ឯកសា  F53 សំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំបតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេ ៦  ូប ថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេខដ្េបានសរម្េឆរសឆ

កតី រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៩។  

194 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅកនរសំណ ំរ ឿង ០០១ ទាកទ់ិននឹងេេូដាឋ ន ១២៦ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់េូេដាឋ នគមំ្ទដ្េ់

កា អះអាង បស់ខេួនថ្ន “អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងព ំមានពិច ណារេើកា  វិនិឆេ័យេួយរនះ រដាយព ំ

បានរធវើយ តតិកេមថ្នរហត អវីបានជ្ញរៅកនរងរ ឿងកតីរនះ កា បកម្សាយេ័សតរាងមានភាពខ សគន ”195។ 

សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទកា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅរេើបញ្ហា រ្សងៗរទៀតខដ្េបានរេើករ ើង

រដាយេូេដាឋ នទាងំរនះ196។ 

៧. មូលដាឋ នននដ ល ក់ព័នធនឹង្ វិសាលពពននសំណុ្ំនរឿង្ 

109. រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណា បស់ខេួន សហរេធាវនីេំ ខសូេរឆេើយតបរៅនឹងកា ជំទាស់ បស់

រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង197។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានសរម្េឆពី

                                                 
195 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៣៥។ 

196 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៤៤-៨៥០ (េូេដាឋ ន ១២៥) និង កថ្នខណឌ  ៦៣៩-៦៤៥ (េូេដាឋ ន 

១២៦)។ 

197 ទ ហីក ណ៍ននខដ្េ កព់័នធនឹង វិសាេភាព ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញឆេបងរៅកនរងភាគទី ២ ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េ

មានឆំណងរជើង “កំហ ស កព់ន័ធនឹង វិសាេភាពថ្នបណត ឹង” និងជ្ញពិរសសជ្ញងរទៀតរៅកនរង េេូដាឋ ន ៣៨ ដ្េ ់៨២ និង េេូ

ដាឋ ន ៨៤ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៥-៥៤៣ និង ៥៤៧-៥៤៩)។ ក៏ប  ខនត ទ ហីក ណ៍រេើអងគរសឆកតី

បខនថេរទៀត កព់័នធនឹង វិសាេភាពកម៏ានរៅកនរងេេូដាឋ ន ១១២ ្ងខដ្  (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  

៧៥៧) េេូដាឋ ន ១២៣ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨១៤-៨២៤) និង េូេដាឋ ន ១៣៤ (ឯកសា  F54 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៤-៨៨៦)។ រម្ៅពីរនះ រទាះបីេិនបានបញ្ហជ ក់ឆាស់ក៏រដាយ ខតទ ហីក ណ៍ខដ្េ ក់ពន័ធនឹង

 វិសាេភាពជ្ញទូរៅម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេេូដាឋ ន ២ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៦-១១៨)។ សហ

រេធាវីនេំ ខយេ់ដ្ឹងពីឆំណ ឆននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេដាឋ ន ២ ខដ្េម្តូវបានធវរ ើងរដ្ើេបីគមំ្ទេូេដាឋ នរ្សងរទៀត 

ជ្ញពិរសស គឺេូេដាឋ នបណត ឹងសាទ កខ កព់ន័ធនឹង វសិាេភាព ជ្ញជ្ញងបរងកើតជ្ញេូេដាឋ នរដាយខ កសម្មាប់បណត ឹងសាទ កខរៅាេ

សិទធិ បស់ខេួន រដាយសា រេធាវីកា   កតីេិនបានម្បរេើេរេើេឲ្យបានឆាស់ពី្េប ះ េ់ននរៅរេើសាេម្កេ្តនា រទាសថ្ន

កំហ សខដ្េបានរេើករ ើង។  

រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណា បស់ខេួន សហរេធាវីនេំ ខសូេេិនរធវើកា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ននខដ្េរចទម្បកាន់ពកីា 

រម្បើម្បាស់នូវអវីខដ្េរៅថ្ន “អងគរហត រម្ៅប ិបទ” ( ួេមានេេូដាឋ ន ៣ នងិ េេូដាឋ ន ១១២)។  កព់ន័ធនឹងទ ហីក ណ៍ទូរៅ បស់

រេធាវីកា   កតីសតីពីម្បធានបទរនះ (េេូដាឋ ន ៣) សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបរៅនឹងជំហ  បស់ ក.ស.ព ខដ្េបានរេើករ ើង

នរៅម្តង់ ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៣៥១-៣៥៩។ ឆរេេើយតបេួយរៅនឹងេេូដាឋ ន ១១២ នឹងម្តូវ

រេើករ ើងរៅខ្នកបនា ប់កនរងសា ណារនះ Error! Reference source not found.Error! Reference source not 

found.Error! Reference source not found. រៅកនរងកថ្នខណឌ  ៥៨៨-៥៨៩ និង ៥៩៧-៦០៣។ រៅកនរងខ្នករនះ សហ

រេធាវីនេំ ខកេ៏ិនរឆេើយតបរៅនឹងេេូដាឋ ន ៨៣ ខដ្ ។ រទាះបីវាម្តូវបានបញ្ចូេរៅកនរងអំណះអំណាងនន ក់ព័នធនឹង វិសាេ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េ នេក198 រេធាវីកា   កតីម្តូវរេើករ ើងនូវកា ជំទាស់ កព័់នធនឹង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង រៅ

កនរងរពេរវលាខដ្េសេម្សប កា េិនបានរធវើខបបរនះមានន័យថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះនឹងេិនម្តូវ

បានយកេកពិច ណារទ។ ប  ខនត ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី ក់

ព័នធនឹង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ម្តូវបានពនោ រពេជ្ញយូ  ដូ្ឆខដ្េនឹងបង្ហា ញខាងរម្កាេ។ សហ

រេធាវីនេំ ខរសនើស ំអងគជំន ំជម្េះកា   ដ្េ់សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ទទួេបាន

សឆចភាព្េូវឆាប់ រដាយបដិ្រសធរចេទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ។ 

110. របើាេសាវា សរងខប សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេយក

អងគរហត ននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយេកពិនិតយ199 ដូ្ឆខដ្េម្តូវបានកម្េិត

រដាយរសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកសំណ ំរ ឿងឆំនួនពី គឺ៖ រសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ

 វិធរីេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១200 និងរសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីបខនថេរេើ

                                                 
ភាពថ្នសំណ ំរ ឿងកតី ខតវា ក់ពន័ធនងឹរគេកា ណ៍គម នកា កាត់រទាសពី ដ្ងរេើរ ឿងកតីខតេួយ ជ្ញបញ្ហា ខ សគន ។ េូេដាឋ នរនះនឹង

ម្តូវរដាះម្សាយរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៦១៨-៦២៦ ថ្នសា ណារនះ។  

ឆ ងរម្កាយ េូេដាឋ ន ១២៤ ម្តូវបានពណ៌នរៅកនរងឧបសេព័នធ ក រដាយសា វា ក់ពន័ធនឹង វិសាេភាព ខតព ំមានរៅកនរងសា ណាប

ណត ឹងសាទ កខរទ។ រហត រនះ រគេិនដ្ឹងពបីំណងថ្នអងគរសឆកតីថ្នេេូដាឋ នរនះរទ។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរដាះម្សាយខាងរេើ

ជ្ញេួយេូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខខដ្េមាន វិកា ៈ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៧២-៧៣ និង ៧៨។ 

198 ឯកសា  F36 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៣៧។ 

199 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ (ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ) គឺខ្អករេើកា រស ើបអរងកត បស់សហរៅម្កេរស ើបអរងកត ខដ្េ

ម្តូវបានកណំត់រៅកនរងដ្ីកាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  និងដ្ីកាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  

ម្បសិនរបើមាន។ សូេរេើេ វិធាន ៥៥(២) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង។ 

200 ឯកសា  E284 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនា ប់ពមីានរសឆកតីសរម្េឆ បស់ 

អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៣, ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៣។ (ម្តូវបានតេកេ់រដាយអងគជំន ំ

ជម្េះរនះរៅកនរងឯកសា  E284/4/8 [ខកតម្េូវ ១] រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខភាេ េៗម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើកទីពី 

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពីកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៣)។ សូេ

រេើេ្ងខដ្   ក់ព័នធនឹង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១៖ ឯកសា  E124 ដ្ីកាសរម្េឆបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធ ី

អន រលាេាេ វិធាន ៨៩សាួនពី ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១១។ ឯកសា  E163/5 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “រសឆកតីជូនដ្ំណឹងសតីពីរសឆកតសីរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ខដ្េរសនើស ំដាក់

បញ្ចូេទីាំងឧម្កិដ្ឋកេមបខនថេ រៅកនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជម្េះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា  E163) និងរពេរវលា

កំណត់ថ្នកា ដាក់រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ ក់ព័នធនឹងឆាប់ជ្ញធ មាន ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២។ ឯក
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សំណ ំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (“រសឆកតីសរម្េឆបំខបកសំណ ំរ ឿង

បខនថេ”)201។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវខតទទួេយក និងសាត ប់សកខីកេមេ័សតរាង ក់ព័នធនឹងអងគ

រហត ទាងំរនះ និងរឆញសំអាងឆាប់រៅាេេ័សតរាងទាងំរនះ202។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេនិ

ជ្ញបក់ាតពវកិឆចរៅនឹងកា កំណត់បទរេមើសាេ្េូវឆាប់ បស់ ស.ឆ.ស រៅរេើអងគរហត ទាងំរនះ

រទ ដ្រាបណាកា កំណត់បទរេមើសសាជ្ញងមីេិនបានបង្ហា ញធាត ្សងំមីៗសំខាន់ៗថ្នឧម្កិដ្ឋកេមណា

េួយ203។ 

111. ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បានបង្ហា ញ ួឆរហើយ204 កា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា   កតីរៅនឹង វិសាេភាពថ្ន

សំណ ំរ ឿងសថិតកនរង “ម្បរេទ” ទូេំទូលាយឆំនួន ៤ គឺ៖ (១) ថ្ន អងគរហត េួយឆំនួនេិនគួ ម្តូវបាន

បញ្ចូេរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយរទ រដាយសា អងគរហត ទាងំរនះេិនមានរៅកនរងដី្កាសននិដាឋ ន

បញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ឬដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ បខនថេ (២) ថ្ន អងគរហត េួយឆំនួន

េិនគួ ម្តូវបានបញ្ចូេរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយរទ រដាយសា អងគរហត ទាងំរនះេិនម្តូវបានគមំ្ទ

យា ងរពញរេញរដាយេ័សតរាងខដ្េមាន205 (៣) ថ្ន អងគរហត េួយឆំនួនេិនគួ ម្តូវបានបញ្ចូេរៅ

                                                 
សា  E163/5/1/13 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខភាេ េៗ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៣។ 

201 ឯកសា  E301/9/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីបខនថេរេើសំណ រំ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២ ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៤ ម្តូវបានតេកេ់រៅកនរង ឯកសា  E301/9/1/1/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខភាេ

េៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា បំខបកកឆិចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីបខនថេរេើ

សំណ ំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។ សូេរេើេ្ងខដ្   ក់ពន័ធនឹងកា 

បញ្ចប់ខ្នករៅរសសសេ់ថ្នសំណ រំ ឿង ០០២ ឯកសា  E439/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា កាត់បនថយ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៧។ 

202  វិធាន ៨៧(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង និងវិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

203  វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

204 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៤៥។  

205 សហរេធាវីនេំ ខកតស់មាគ េ់ថ្ន កា កំណត់ម្បរេទ បស់ ក.ស.ព ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី សតីពី វសិាេភាព

ថ្នសំណ ំរ ឿង គឺខបងខឆកទ ហីក ណ៍ម្ករេរនះជ្ញពី ម្បរេទ៖ ទ ហីក ណ៍ខដ្េរចទម្បកាន់ថ្ន ខ្នកថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយេិនម្តូវ

បានគមំ្ទដ្េ់េសតរាងរពញរេញ រៅកនរងវិស័យជ្ញក់លាក់។ សូេរេើេ ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

២៤៥។ ឆំរ ះរគេបំណងថ្នទ ហីក ណ៍ខដ្េរធវើរ ើងរដាយសហរេធាវនីេំ ខ ឆំណ ឆទាងំរនះអាឆម្តូវបានយកេករដាះម្សាយ

ជ្ញេួយគន ។  

F54/201663239

https://www.legal-tools.org/doc/b8838e/


 

73 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជម្េះរទ រដាយសា វារៅខាងរម្ៅវិសាេភាពថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយ 

(៤) អងគរហត េួយឆំនួនេិនគួ ម្តូវបានបញ្ចូេរៅកនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជម្េះរទ រដាយសា វា

រៅខាងរម្ៅប ិរវណថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រដាយសា កា បំខបកសំណ ំរ ឿង។ 

112.  ក់ព័នធនឹងខេឹេសា ថ្នទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេគមំ្ទដ្េ់កា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព 

សតីពី “កា ទទួេសំណ ំរ ឿង និង វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជម្េះ”206 និងយេ់ម្សបថ្ន កនរងក ណណីាក៏

រដាយ េូេដាឋ នននថ្នេូេដាឋ នទាងំរនះខដ្េេិនបានម្ចនរចេ  ក់ព័នធនឹងកា ដាក់យឺតយា វរនះ 

គួ ម្តូវបានបដិ្រសធរដាយសា អងគរសឆកតី បស់វា។ រៅទីរនះ សហរេធាវីនេំ ខនឹងេិនបខនថេអំ

ណះអំណាងសតីពីខេឹេសា ថ្នេូេដាឋ នទាងំរនះរទ207។ 

113. ្ារយរៅ វិញ អំណះអំណាងទាងំរនះរផ្លត តរេើកា ដាក់ទាន់រពេរវលាថ្នកា ជំទាស់ បស់រេធាវី

កា   កតី ក់ព័នធនឹង វិសាេភាព។ ឆំរ ះរគេបំណងថ្នអំណះអំណាងទាងំរនះ ទ ហីក ណ៍ បស់ 

រេធាវីកា   កតីអាឆម្តូវបានពិច ណារៅកនរងម្បរេទឆំនួនពី គឺ៖ ម្បរេទទី១ និង ទី២ (អន រលាេ

ាេកា ខបងខឆង បស់ ក.ស.ព ដូ្ឆបានពនយេ់ខាងរេើ) គឺបណត ឹងអំពីកិឆចរស ើបសួ ។ ម្បរេទទាងំ

រនះគឺជ្ញបញ្ហា ខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងកនរងអំ រងរពេកិឆចរស ើបសួ  ឬរៅកនរងបណត ឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ង

នឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ។ ម្បរេទទី៣ និង ទី៤ គឺជ្ញបណត ឹងអំពីកា បកម្សាយ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងឆំរ ះដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ឬរសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកសំណ ំរ ឿងបខនថេ។ កា 

ជំទាស់រៅរេើបញ្ហា ទាងំរនះគួ ម្តូវបានរេើករ ើងភាេ េៗ រម្កាយរពេរេធាវីកា   កតីបានដឹ្ងពី

បកម្សាយទាងំរនះ ខដ្េពួករគជំទាស់រៅរពេរនះ។ 

114. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះភាគរម្ឆើនម្តូវបានរេើករ ើងរដាយមានកា ពនោ រពេជ្ញយូ ។ រៅកនរងក ណី

ភាគរម្ឆើន ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះេិនម្តឹេខតម្តូវបានរេើករ ើងយឺតយា វដ្េ់រៅរាប់ឆ្ន ំប  រណាណ ះរទ ខត

រម្កាយរពេដំ្ណាក់កាេ ក់ព័នធថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីម្តូវបានបញ្ចប់រទៀត្ង។ ្េវិបាក្េូវ

                                                 
206 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៤៥-៣៥៩។ 

207 អំណះអំណាងននសតីពីេេូដាឋ ន ១១២ ខដ្េម្តូវបានដាកប់ង្ហា ញថ្នជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន “អងគរហត រម្ៅប  ិបទ” ខតខ្អករេើកា 

យេ់ដ្ឹងេិនម្តឹេម្តូវឆរំ ះដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្តូវបាន ករឃើញរៅកខនេងរ្សងរទៀតថ្នសា ណារនះ (សូេរេើេ កថ្នខណឌ  

៥៨៨-៥៨៩ និង ៥៩៧-៦០៣)។ 

F54/201663240



 

74 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆាបថ់្នកា ពនោ រពេរនះនឹងម្តូវបានរេើករ ើងខាងរម្កាេ ដំ្បូង ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី

១ និងទ២ី រហើយបនា ប់េកគឺម្បរេទទី៣ និងទី៤។ 

៧.១. សិទធិ និង្ផលម្បនោជន៍របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ក់ព័នធនឹង្ វិសាលពពននកិចច

 ំនណ្ើរការនីតិវិធ ី

115. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ កព័់នធនឹងកា របើកកិឆចដំ្រណើកា នីតិវិធរីដាយ

យ តតិធេ៌ និងឆ្ប ់ហ័ស សឆចភាព្េូវឆាប់ និងកា កំណត់ាេ្េូវត លាកា រៅរេើបទរចទខដ្េ

 ក់ព័នធនឹងសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ទាងំរនះ208។ 

116. អងគជំន ំជម្េះរនះបានទទួេសាគ េ់នូវសា សំខាន់ថ្នកា ្តេ់កា រឆញឆិតតដ្េ់ជន ងរម្គះ រៅកនរង

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីរៅឆំរ ះេ ខ អ.វ.ត.ក ខដ្េ “អាឆសរម្េឆបានាេ យៈ៖ “កា រ្ាៀងផ្លា ត់ 

អងគរហត  និងកា បង្ហា ញកា ពិតរពញរេញ និងជ្ញសាធា ណៈ” ដូ្ឆខដ្េរេើករ ើងរដាយសំអាង

រហត  បស់អងគជំន ំជម្េះនន ាេ យៈកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ កនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី និង

កា ទទួេសាគ េ់ជ្ញប គគេរៅកនរងសាេម្កេ និងកា កំណត់អតតសញ្ហញ ណជន ងរម្គះ ខដ្េបង្ហា ញ

នូវកា ទទួេសាគ េ់ជ្ញសាធា ណៈនូវកា ឈឺចប ់បស់ពួកគត់”209។ 

117. បញ្ហា រៅឆំរ ះេ ខ ក់ព័នធនឹងអនត កេម វាងសិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ទទួេបានកា រពញ

ឆិតត ( ួេទាងំសិទធិខសវង កកា ពិត) និង្េម្បរយាជន៍ បស់ពួករគកនរងកា ទទួេបានសឆចភាព្េូវ

ឆាប់។ រៅកនរងអំ រងរពេសំខាន់ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី ជ្ញពិរសស កា រឆញដី្កាដំ្រណាះម្សាយ 

និងរសឆកតីសរម្េឆបំខបកសំណ ំរ ឿងបខនថេ មានកា កំណត់ឆាស់លាស់ថ្នរតើបញ្ហា ណាខេះខដ្េ

សថិត រហើយបញ្ហា ណាខេះខដ្េេិនសថិតកនរងកា សរម្េឆ បស់ត លាកា ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន

សំអាងរៅរេើជំហ រនះ កនរងអំ រងរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្ន ំេករនះ រហើយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ

ឆំនួនបាន្តេ់សកខីកេមាេកា យេ់ដឹ្ងរនះ ខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀតម្តឹេខតយេ់ថ្ន 

បទពិរសាធន ៍បស់ពួករគនឹងម្តូវបានទទួេសាគ េ់ រៅកនរងសាេម្កេ/សាេដី្កា បស់ត លាកា ។ 

្េម្បរយាជន៍ បស់ពួកគត់ឆំរ ះសឆចភាព្េូវឆាប់210 មានរគេបំណងកា   កា សំអាង

                                                 
208  វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ សេូរេើេខ្នក ៣.២ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣២ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

209 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីការេើបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦១។ 

210  វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 
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75 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បរេទរនះយា ងឆាស់។ នរពេរនះ ្េ វិបាកថ្នកា សរម្េឆខដ្េកម្េិត វិសាេភាពថ្នសំណ ំ

រ ឿងនឹងបំបាត់រចេនូវកតី ំពឹងននខដ្េមានកនរងអំ រងរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្ន ំេករនះ ខដ្េរេធាវីកា   

កតីថ្នរសៃៀេសាៃ ត់រៅម្បធានបទននខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខ។ 

៧.២. ម្បនភទទី ១៖ មូលដាឋ នននដ លនោទម្បកាន់ថ្ន កិចចនសុើបសួរហួសពី វសិាលពពដ ល

បានកំណ្ត ់

៧.២.១.  ទិ ឋពពទនូៅ និង្ ម្បវតាិនីតិវិធី 

118. រៅកនរងេូេដាឋ នជ្ញរម្ឆើន រេធាវីកា   កតីរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងម្តូវបាន

កាត់បនថយ រហត រនះ កា ្តនា រទាសគួ ម្តូវបានម្ចនរចេ រដាយសា  ស.ឆ.ស ព ំម្តូវបាន្តេ់

សិទធិអំណាឆឲ្យរធវើកា រស ើបអរងកតរៅរេើបញ្ហា េួយឆំនួន។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន បញ្ហា ទាងំ

រនះរៅខាងរម្ៅម្ពំខដ្នកំណត់រៅកនរងដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  និងដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូន

រ ឿងឲ្យរស ើបសួ បខនថេ។ 

119. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរង៖ េេូដាឋ ន ៣៩ (ម្ពឹតតិកា ណ៍រៅខាងរម្ៅម្បាបំីឃ ថំ្ន

ម្សរកម្ាកំក់ខដ្េរ ៀបរាប់រៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ)211 េេូដាឋ ន ៤០ (កា សាេ ប់រម្ៅពីកា អត់

ឃាេ ន)212 េេូដាឋ ន ៤១ (កា ន ិរទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេពីម្សរកម្ាកំក់)213 េេូដាឋ ន ៤២ (កា 

បាត់ខេួនរដាយបងខំរៅទំនប់ម្ត ងំងម)214 េេូដាឋ ន ៤៣ (កា សមាេ ប់េន សសរៅវតតបារាយ៍ជ្ញន់

ខដ្ក)215 េេូដាឋ ន ៤៤ (កា សាេ ប់រដាយរម្គះថ្នន ក់រៅទំនប់ ១ េករា)216 េេូដាឋ ន ៤៥ (កា រ សី

រអើងឆំរ ះម្បជ្ញជនងមីរៅទំនប់ ១ េករា)217 េេូដាឋ ន ៤៦ (កា រ ីសរអើសរដាយសា េូេរហត 

សាសនឆំរ ះម្បជ្ញជនចេរៅទំនប់ ១ េករា)218 េេូដាឋ ន ៤៧ (កា បាត់ខេួនរៅទំនប់ ១ េក

                                                 
211 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៦៧-៣៧៧។ 

212 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៧៨-៣៧៩។ 

213 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៨០-៣៨៥។ 

214 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៨៦-៣៨៧។ 

215 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៨៨-៣៩០។ 

216 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៩១-៣៩២។ 

217 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៩៣-៣៩៤។ 

218 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៩៥។ 
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76 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រា)219 េូេដាឋ ន ៤៨ (កា រធវើឲ្យកាេ យជ្ញទាសក រៅេនាី  ក-១៧ និងគ កេនំរម្កាេ)220 េេូដាឋ ន ៤៩ 

(អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀត រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា ប ះ េ់ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងន ូ បស់េន សសរៅេនំ

រម្កាេ)221 េេូដាឋ ន ៥០ (កា បាត់ខេួនរដាយបងខំរៅេនាី  ក-១៧ និងេនំរម្កាេ)222 េេូដាឋ ន ៥១ 

(កា សាេ ប់រដាយសា េកខខណឌ រៅម្កាងំាចន់)223 េេូដាឋ ន ៥២ (កា រធវើឲ្យកាេ យជ្ញទាសក រៅ

ម្កាងំាចន់)224 េេូដាឋ ន ៥៣ (កា រធវើទា  ណកេមរៅម្កាងំាចន់)225 េេូដាឋ ន ៥៤ (កា រធវើបាប

ជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀត រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា ប ះ េ់ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងន ូ បស់េន សសរៅ 

ម្កាងំាចន់)226 េេូដាឋ ន ៥៥ (កា បាត់ខេួនរៅម្កាងំាចន់)227 េេូដាឋ ន ៥៦ (កា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយេូេរហត ពូជសាសន៍ឆំរ ះម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅអូ កខនសង)228 េេូដាឋ ន ៥៧ (គម នកា 

ខងទារំវជជសាន្រសត និង កា រធវើបាប្េូវកាយ និង្េូវឆិតត ជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀតរៅអូ 

កខនសង)229 េេូដាឋ ន ៥៨ (កា របាសសមាអ តថ្្ាកនរងរៅេូេិភាគឧតត  និងេូេិភាគបូ ៌)230 េេូដាឋ ន 

៥៩ (កា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះព ទធសាសនិករៅសហក ណ៍ម្ាកំក់)231 េេូដាឋ ន ៦០ (កា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះ

ជនជ្ញតិរវៀតណាេ)232 និង េូេដាឋ ន ១២៣ (កា សាេ ប់រដាយរម្គះថ្នន ក់រៅម្ពលានយនតរហាះកំពង់

ឆ្ន ំង)233។ 

                                                 
219 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៩៦។ 

220 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៩៧-៣៩៨។ 

221 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៩៩-៤០០។ 

222 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤០១-៤០៣។ 

223 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤០៤-៤០៧។ 

224 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤០៨-៤០៩។ 

225 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១០-៤១១។ 

226 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១២-៤១៣។ 

227 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១៤-៤១៥។ 

228 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១៦-៤១៧។ 

229 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤១៨-៤១៩។ 

230 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤២០-៤២៥។ 

231 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤២៦-៤៣៤។ 

232 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៣៥-៤៣៨។ 

233 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨១៨។ 

F54/201663243



 

77 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

120. រេធាវីកា   កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបកម្សាយរដាយេិនម្តឹេម្តូវរៅរេើឆាបជ់្ញ

ធ មានខដ្េម្គបម់្គងទំនក់ទំនង វាងដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ( ួេទាងំឧបសេព័នធគំ

ម្ទ) និង ដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ បខនថេ និង ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ234។ សហរេធាវនីំ

េ ខសូេគមំ្ទអំណះអំណាង បស់ ក.ស.ព  ក់ព័នធនឹងេូេរហត ខដ្េទ ហីក ណ៍ទាងំរនះគួ ម្តូវ

បានបដិ្រសធរចេ235។ 

121. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រម្ៅពីក ណីរេើកខេងេួយ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

សរម្េឆថ្នទ ហីក ណ៍កនរងម្បរេទទី ១ េិនអាឆទទួេយកបាន រដាយខ្អករេើ វិធានថ្្ាកនរង និងម្កេ

នីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ236។ រៅកនរងេេូដាឋ ន ៣៨ រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់រៅនឹងរសឆកតី

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសតីពីភាពអាឆទទួេយកបាន រៅរេើទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី ១ 

ខតេិនបានរេើករ ើងនូវខេឹេសា ថ្នកា ្តេ់សំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ237។ 

122. ដូ្ឆខដ្េបញ្ជីរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៩ ខាងរេើបង្ហា ញ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីមាន្េប ះ

 េ់េួយខ្នកធំរៅរេើសំណ ំរ ឿងរនះ។ មានខតទ ហីក ណ៍ពី ប  រណាណ ះកនរងឆំរណាេទ ហីក ណ៍អំពី

 វិសាេភាពថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ម្តូវបានរេធាវីកា   កតីរេើករ ើងរៅរពេបញ្ចប់កា ជំន ំជម្េះ

កតី។ 

123. ទ ហីក ណ៍ទីេួយ ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ខដ្េមានរៅកនរងេេូដាឋ ន ៥៨។ រៅខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦ 

រេធាវីកា   កតីបានដាក់សំរណើស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដាយ

រេើករ ើងនូវបញ្ហា អំពី វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ក់ព័នធនឹង “កា របាសសមាអ ត”238។ សំរណើ បស់

រេធាវីកា   កតីមានភាព ក់ព័នធយា ងធំរធងរៅនឹងកា បកម្សាយដី្កាដំ្រណាះម្សាយ និងរសឆកតី

សរម្េឆបំខបកសំណ ំរ ឿងបខនថេ ខតក៏បានបញ្ចូេកា រយាងរដាយសរងខបរៅដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូន

                                                 
234 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៥១-៣៦៦។ 

235 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៥៣-២៥៦។ 

236 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៨០៩, ១២០៦, 

១៤៣៥, ១៧១៤, ២៦៣៨, ២៩៨១, ៣០២៤, ៣១៧៩, ៣៣៥៦។ 

237 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៥-៣៥០។ 

238 ឯកសា  E420 សំរណើបនា ន់ បស់រេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យ្តេ់កា បំេេឺអំពីវិសាេភាពថ្នបណត ឹងរៅអងគជំន ំ

ជម្េះ  ក់ព័នធនឹង “កា របាសសមាអ ត” ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ឿងឲ្យរស ើបសួ  និងកា ទទួេយកសំណ ំរ ឿង បស់ ស.ឆ.ស239។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

សរម្េឆថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរៅសថិតដ្ខដ្េដូ្ឆមានរ ៀបរាប់រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆបំខបក

សំណ ំរ ឿងបខនថេ240។ អងគជំន ំជម្េះបានកត់សមាគ េ់ថ្ន “ជ្ញកា គួ ឲ្យរសាកសាត យខដ្េបញ្ហា រនះ

ម្តូវបានរេើករ ើងរៅដំ្ណាក់កាេឆ ងរម្កាយថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធ”ី241។ រហត រនះ រៅកនរង

សាេម្កេ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹង វិសាេភាព

ថ្នដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ក់ព័នធនឹងកា របាសសមាអ តម្តូវបានរធវើរ ើង រៅកនរងសំរណើ

រៅខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦ និងបានកត់សមាគ េ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ “េិនម្តូវបានរេើករ ើងរៅ

ឆំរ ះេ ខអងគប រ ជំន ំជម្េះ ឬរៅេ នរពេរបើសវនកា កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ រ ើយ”242។ 

124. ទ ហីក ណ៍រ្សងរទៀតខដ្េបានរេើករ ើងេន នរពេបញ្ចប់កា ជំន ំជម្េះ គឺ ក់ព័នធនឹងកា បញ្ចូេ

កា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ (នរពេរនះ ម្តូវបានរេើករ ើងរៅ

កនរងេូេដាឋ ន ៤១)243។ ទ ហីក ណ៍ននខដ្េជំទាស់រៅនឹងកា បញ្ចូេអងគរហត ទាងំរនះរៅកនរង 

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ម្តូវបានរេើករ ើងរដាយ រអៀង សា ី រៅកនរងបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់គត់ម្បឆំ្ង

នឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយរៅឆំរ ះេ ខអងគប រ ជំន ំជម្េះ244។ អងគប រ ជំន ំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន ទ ហី

ក ណ៍ទាងំរនះេិនអាឆទទួេយកបានរទ រដាយយេ់រឃើញថ្ន ទ ហីក ណទ៍ាងំរនះគួ ដាក់ជូនអងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរដាះម្សាយ245។ រអៀង សា ី បានរេើកទ ហីក ណ៍ បស់ខេួនេតងរទៀតរៅ

                                                 
239 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ ឧទាហ ណ៍ កថ្នខណឌ  ១១-១៦។  

240 ឯកសា  E420/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆណំងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនា ន់ បស់ រខៀវ 

សំ្ន ស ំឲ្យ្តេ់កា បំេេឺអំពី វសិាេភាពថ្នកា របាសសមាអ តថ្្ាកនរង រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី០១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦ 

កថ្នខណឌ  ៩។ 

241 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១០។ 

242 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រជើងទំព័  ៣៦២។ 

243 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៨០-៣៨៥។ 

244 ឯកសា  D427/1/6 បណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ម្បឆំ្ងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១០ កថ្នខណឌ  

២០៤។ 

245 ឯកសា  D427/1/30 សាេដ្ីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ម្បឆំ្ងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០១១ កថ្នខណឌ  ៤៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅខខេករា ឆ្ន ំ២០១១ េ នរពេចបរ់្តើេកា ជំន ំជម្េះ246។ 

រដាយសា បញ្ហា រនះេិន ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានពនោ រពេ

សរម្េឆរសឆកតី ហូតដ្េ់ឆ្ន ំ២០១៤ ខដ្េរៅរពេរនះ រអៀង សា ី បានទទួេេ ណភាព ភាគីម្តូវ

បានរសនើស ំឲ្យបង្ហា ញថ្នរតើពួករគយេ់ម្សបនឹងជំហ  បស់ជនជ្ញប់រចទ ូបរនះ ឬយា ងណា រហើយ

របើយេ់ម្សប សូេឲ្យពួករគរធវើអំណះអំណាង បស់ខេួន247។ កនរងកា រឆេើយតប រខៀវ សំ្ន បាន

រេើករ ើងនូវបញ្ហា ជ្ញរេើកដំ្បូង រដាយម្បកាន់យកទ ហីក ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ខដ្េថ្ន ដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយមាន វិកា ៈ កព័់នធនឹងកា និ រទស (“សំរណើសតីពីកា និ រទស”)248។ ទ ហីក ណ៍ទាងំ

រនះម្តូវបានបដិ្រសធរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆ

 បស់ខេួនរេើអញ្ញម្តកេម បស់រេធាវីកា   កតី ទាកទ់ងនឹងយ ាត ធិកា រៅរេើកា និ រទស ខដ្េជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ (“រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស”) ខដ្េបានសរម្េឆថ្ន អញ្ញម្ត

កេមរធវើរ ើងរដាយហួសរពេរវលា និងេិនអាឆទទួេយកបាន រដាយសា េិនបានរធវើរ ើងរៅកនរង

ដំ្ណាក់កាេថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីខដ្េតម្េូវរដាយ វិធាន ៧៦ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង249។ 

125.  វិធាន ៧៦ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងគឺជ្ញយនតកា រៅកនរងម្កបខណឌ គតិយ តតិ ខដ្េបរងកើតរ ើង រដ្ើេបីរដាះម្សាយ

 វិកា ៈខ្នកនីតិវិធី រដ្ើេបីដំ្រណើ កា កិឆចរស ើបសួ ។ របើាេ  វិធាន ៧៦(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង “កនរង

អំ រងរពេថ្នកិឆចរស ើបសួ  រៅរពេខដ្េភាគីទាំងោយយេ់រឃើញថ្ន មានខ្នកណាេួយ ម្តូវ

បានចត់ទ កជ្ញរមាឃៈ ភាគីរនះអាឆដាក់ កយស ំរដាយបញ្ហជ ក់េូេរហត រៅសហរៅម្កេរស ើប

អរងកត រដ្ើេបរីសនើស ំឲ្យសហរៅម្កេរស ើបអរងកត បដឹងរៅអងគប រ ជំន ំជម្េះរសនើស ំឲ្យរធវើរមាឃភាព

                                                 
246 ឯកសា  E58 ញ្ញតតិ បស់ រអៀង សា ី រសនើស ំេ បរចេខ្នកខេះថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរដាយសា កំហ សនីតិវិធី ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខ

េករា ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១១។ 

247 សូេរេើេ ឯកសា  E306 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “ព័ត៌មានបខនថេទាក់ទងនឹងអញ្ញម្ត

កេមខដ្េរៅរសសសេ់” ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១ និង ៥។ 

248 ឯកសា  E306/2 រសឆកតីសននដិាឋ នរេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សតីពីអញ្ញម្តកេមខដ្េអងគជំន ំជម្េះេិនទាន់បានរដាះ

ម្សាយ (“សំរណើសតីពីកា និ រទស”) ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៤-២០។ 

249 ឯកសា  E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើអញ្ញម្តកេម បស់រេធាវីកា   កតី ទាក់ទងនឹងយ ាត ធិកា រៅរេើកា និ រទស ខដ្េជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៥-១០ (“រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស”)។ 
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80 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

”250។ ក៏ប  ខនត វិធានរនះកំណត់ថ្ន បញ្ហា ទាងំរនះម្តូវយកេករដាះម្សាយរៅដំ្ណាក់កាេេ នកា ជនំ ំ

ជម្េះ។  វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន៖ “រេើកខេងខតជ្ញកេមវតថរថ្នបណដ ឹងឧទធ ណ៍ ដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយម្តូវខកតម្េូវកំហ សថ្នកា េិនរគ ព វិធានបញ្ញតដិកនរងកា រស ើបសួ ។ គម នបញ្ហា ណា

េួយខដ្េ ក់ព័នធនឹងកំហ សនីតិវិធីខបបរនះ អាឆម្តូវបានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូង ឬ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេរ ើយ”251។ 

126. កា អន វតតរគេកា ណ៍ទាងំរនះ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន រខៀវ សំ្ន គួ រេើក

រ ើងនូវបញ្ហា រនះកនរងដំ្ណាក់កាេរស ើបអរងកត252។ ក៏ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆ 

រៅកនរងកាេៈរទសៈេួយឆំនួន [ពិច ណា]រៅរេើកា ជទំាសខ់្នកនីតិវិធី ខដ្េមានសំអាង

រហត ជ្ញក់លាក់ ទាក់ទងកា រចទម្បកាន់ពីភាពេិនម្បម្កតីខដ្េបានរកើតរ ើងកនរងអ ំរង

រពេេ នជនំ ំជម្េះ កនរងក ណភីាគីអាឆបង្ហា ញថ្ន ពួកគត់េិនមានឱ្កាសកនរងកា  កឲ្យ

រឃើញនវូកា ខកេងបនេ ំ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ រៅេ នរពេសវនកា រេើអងគរសឆកតី

ឆំរ ះរសឆកតីខងេងកា ណណ៍ាេួយខដ្េខ សពីកំណត់រហត ថ្នកិឆចសមាា សន៍ រៅដ្ណំាក់

កាេរស ើបសួ  ឬកនរងក ណមីានភាពចបំាឆ់រដ្ើេបីគ ំ ភាពយ តតិធេ៌ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ

 វិធីជំន ជំម្េះកត”ី253។ [គូសបញ្ហជ ក់បខនថេ] 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន រខៀវ សំ្ន មានឱ្កាសអាឆ ករឃើញបញ្ហា រនះ និងបាន

សរងកតរឃើញថ្ន “ម្បសិនរបើ វិសាេភាពថ្នកិឆចរស ើបសួ  គឺជ្ញបញ្ហា ថ្នភាពឆម្េូងឆម្មាស បញ្ហា រនះ

គួ ខតម្តូវបានរេើករ ើងេ នរពេរបើកសវនកា ។ រយាងាេ វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង អងគ

                                                 
250  វិធាន ៧៦(២) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង។ វិធាន ៧៦(៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន  កយស ំរមាឃភាពរនះេិនអាឆទទួេយកបាន 

ម្បសិនរបើ កយស ំេិនបានបង្ហា ញរហត ្េម្គប់ម្គន់  កយស ំរនះមាន ក់ព័នធជ្ញេួយដ្ីកាខដ្េម្តូវបដឹងឧទធ ណ៍ ឬ  កយស ំរនះ 

“គម នេូេដាឋ នឆាស់លាស់”។ រសឆកដីសរម្េឆ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះបិទ្េូវបដឹងឧទធ ណ៍។  

251  វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ សូេរេើេ្ងខដ្  ម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ មាម្ា ២៥៦។ 

252 ឯកសា  E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ  ៥។ 

253 ឯកសា  E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ  ៦។ 
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81 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េម្តូវបានខកតម្េូវកំហ សថ្នកា េិនរគ ព

បញ្ញតតិកនរងកា រស ើបសួ ”254។ 

127. រទាះបអីងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ ន ក់ព័នធនឹង វិកា ៈរៅកនរងដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយម្តូវខតរេើករ ើងរៅកនរងដំ្ណាេ់កាេរស ើបសួ  (ឬ កនរងកាេៈរទសៈឆរងអៀត គឺេ ន

រពេចបរ់្តើេកា ជំន ំជម្េះ) កតី ខតបីឆ្ន ំរម្កាយេក រៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ បស់ខេួន រខៀវ សំ្ន បានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍េតងរទៀតថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយមានវិកា ៈ។ 

រៅរពេរនះ រេធាវីកា   កតីបានពម្ងីកទ ហីក ណ៍ បស់ខេួនហួសឆ្ៃ យពីកា និ រទស រដ្ើេបីបញ្ចូេ

 វិស័យរ្សងៗរទៀតជ្ញរម្ឆើន255។ 

128. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានអះអាងជ្ញងមីេតងរទៀតនូវរគេកា ណ៍នន ខដ្េអងគជំន ំជម្េះបាន

យកេកអន វតតរៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា និ រទស256។ អងគជំន ំជម្េះបានកត់សមាគ េ់ថ្ន កនរង

ឆំរណាេបទរចទននខដ្េរេធាវីកា   កតីបានជំទាស់ មានខតបទរចទេួយគត់ខដ្េម្តូវបាន

រេើករ ើងរៅឆំរ ះេ ខអងគប រ ជំន ំជម្េះ (រទាះបី រដាយជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀតក៏រដាយ) គឺកា 

រធវើនិ រទស257។ រហត រនះ អងគជំន ំជម្េះបានបដិ្រសធអញ្ញម្តកេមរ្សងៗរទៀតរដាយសា ហួសរពេ

រវលា258 រដាយរធវើកា កត់សមាគ េ់ជ្ញពិរសសថ្ន៖ 

                                                 
254 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៩។ 

255 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (០០២/០២) ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខឧស

ភា ឆ្ន ំ២០១៧ (ម្តូវបានខកខម្បរៅថ្ងៃទី០២ ខខត លាកា  ឆ្ន ំ២០១៧) (“រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវី

កា   កតី”)។ នរពេរនះ ទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី១ រៅខតអាឆ កបានរៅកនរងកថ្នខណឌ  ២១៩-២៧៦, ២៧៧-២៩៣, ៨៤៨-៨៥២, 

៨៥៩-៨៦៣, ១០១៨-១០២១, ១០៦៣-១០៦៨, ១០៦៩-១០៧០, ១០៧២-១០៧៤, ១១០៦-១១១៦, ១២២៣-១២៤២, ១២៤៣-

១២៤៦, ១២៤៩-១២៥៣, ១២៧៤-១២៧៦, ១២៧៧-១២៨៣, ១៣២៦-១៣២៩, ១៣៣០-១៣៣៣, ១៣៧២-១៣៧៩, 

១៣៩៤-១៣៩៩, ១៤៩២-១៥២១, ១៩៣៣-១៩៣៤។ សូេរេើេបខនថេរទៀតរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១២៩ រជើងទំព័  ២៦៣ ខាង

រម្កាេ កព់ន័ធនឹងវិសាេភាពថ្នទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី១ ខដ្េបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដ្ំបូងរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ។  

256 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦០។  

257 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦៣។ 

258 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៨០៩, ១២០៦, 

១៤៣៥, ១៧១៤, ២៦៣៨, ២៩៨១, ៣០២៤, ៣១៧៩, ៣៣៥៦។  
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82 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា រចទម្បកាន់ននដ្ូឆមានកនរងអញ្ញម្តកេមទាងំអសរ់នះ គឺខ្អករេើកា អានខបបរម្បៀប

រធៀបរៅរេើដ្កីាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  និងដ្ីកាសននដិាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ 

បខនថេ និងដ្កីាដ្ំរណាះម្សាយខតប  រណាណ ះ។ ព័ត៌មានសខំាន់ៗ ទាងំអស់ អាឆ កបានាងំពី

ថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០ េករេេ ះ រៅរពេខដ្េរឆញដ្កីាដ្រំណាះម្សាយ។ ជនជ្ញប់

រចទទទួេបានកា ជនូដ្ណំឹងអំពី វិសាេភាពថ្នកា រចទម្បកាន់ម្បឆំ្ងពួកគត់ចបា់ងំ

ពីរពេរនះេក ប  ខនតជនជ្ញប់រចទេនិបានយកឱ្កាសរនះ រដ្ើេបីរេើកយកបញ្ហា រនះេក

ដាក់ឆំរ ះេ ខអងគប រ ជនំ ំជម្េះ ឬរៅឆំរ ះេ ខអងគជនំ ជំម្េះរនះ រៅកនរងបញ្ហា អញ្ញម្តកេម

រ ើយ259។ 

ទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹងកា និ រទសម្តូវបានទទួេយករដាយខ្អករេើអងគរសឆកតីប  រណាណ ះ រដាយ

សា បញ្ហា រនះម្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្ន រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទសេិនបានពិច ណារៅរេើកា 

ពនោ  (ម្បខហេេិនម្តឹេម្តូវ)  បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ រៅអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើបញ្ហា

រនះ រដាយបរងកើតជ្ញហានិេ័យថ្ន ជនជ្ញប់រចទេិនទទួេបានដំ្រណាះម្សាយណាេួយ260។ ជ្ញឆ ង

រម្កាយ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានបដិ្រសធរចេរដាយបញ្ហា អងគរសឆកតី261។ 

129. នរពេរនះ រេធាវីកា   កតីរសនើស ំឲ្យរេើកយកបញ្ហា ទាំងរនះេករដាះម្សាយរ ើង វិញ។ រៅកនរង

េូេដាឋ នននខដ្េបានបង្ហា ញរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៩ ខាងរេើ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងនូវទ ហី

ក ណ៍ម្បរេទទ១ី ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េបានរ ៀបរាប់រៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ

 បស់ខេួន262 រហើយហាក់ដូ្ឆជ្ញបខនថេទ ហីក ណ៍ងមីៗទាងំម្សរងេួយឆំនួនរទៀត ខដ្េសហរេធាវនីំ

េ ខេិនអាឆ ករឃើញរៅកនរងសំរៅណាេួយថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ

 បស់រេធាវីកា   កតីរទ263។ សហរេធាវីនេំ ខសូេអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរេើក

                                                 
259 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦៥ រជើងទំព័  ៣៦៣។ 

260 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦៤។ 

261 ឯកសា  E465 សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ១៦៦-១៦៨។ 

262 សូេរេើេ រជើងទំព័  ២៥៥ ខាងរេើ ឆំរ ះកា រយាងរៅកថ្នខណឌ ននរៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ

 បស់រេធាវីកា   កតី។ 

263 សហរេធាវីនេំ ខកតស់មាគ េ់ថ្ន ពួករគេនិអាឆ ករឃើញនូវសំរៅណាេួយថ្នេេូដាឋ ន ៤៤ រៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់

កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី ( ក់ព័នធនឹងរម្គះថ្នន ក់រៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា) រទ។ ខ្នកថ្នរសឆកតីសននិដាឋ ន

បញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េទាក់ទិនរៅនឹង វិសាេភាពថ្នកា ទទួេយកសំណ ំរ ឿង  ក់ព័នធនឹងកា 
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83 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ើងយា ងម្តឹេម្តូវថ្ន (រេើកខេងខតអញ្ញម្តកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា និ រទស ខដ្េម្តូវបានរេើក

រ ើងរៅកនរងសំរណើរេើកា និ រទស) ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះេិនអាឆទទួេយកបានរទ។  ក់ព័នធនឹងទ

 ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹងកា និ រទស (េេូដាឋ ន ៤១) សហរេធាវីនេំ ខសូេអះអាងថ្ន ទ ហីក ណ៍

ទាងំរនះគួ ម្តូវបានបដិ្រសធរេើអងគរសឆកតី រដាយរយាងរៅរេើរហត ្េននខដ្េបានដាក់ជូន

រដាយ ក.ស.ព264។ 

៧.២.២. មនធោបាយតាមផលូវនីតិវិធីសម្មាប់ការនលើកន ើង្អំពកីំហុសនននៅកនុង្ កីា នំណាោះ

ម្សាយ និង្នពលនវលាកណំ្ត់សម្មាប់កំហុសទងំ្ននោះ 

130. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា   កតីអាឆមានេរធោបាយជ្ញរម្ឆើន ខដ្េាេ យៈ

រនះ កា ជំទាស់នឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយខដ្េមានវិកា ៈ អាឆម្តូវបានរធវើរ ើង  ួេទាំង សំរណើស ំឲ្យ

រធវើរមាឃភាពេ នរពេរឆញដី្កាដំ្រណាះម្សាយ265 បណត ឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងខ្នកខេះថ្នដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយរៅឆំរ ះេ ខអងគប រ ជំន ំជម្េះ266 ឬកា ជំទាស់តវ៉ារៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង267។ ប  ខនត រៅរពេខដ្េរេធាវីកា   កតីខកខានព ំបានរម្បើម្បាស់េធយបាយទាងំរនះ 

កនរងរពេរវលាសេម្សប រនះ វិធាន ៧៦(៧) និង វិធាន ៨៩ ហាេឃាត់េិនឲ្យរធវើបណត ឹងឧទធ ណ៍

ខបបរនះរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះរ ើយ។  

                                                 
រធវើេន សសឃាត និងកា សមាេ ប់ ង្ហគ េរៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា េិនបានរេើករ ើងអំពរីម្គះថ្នន ក់រទ។ សូេរេើេ ឯកសា  

E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១០៤៩-១០៦១។ ទ ហីក ណ៍នន

ខដ្េបានរធវើរៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀត

រៅអូ កខនសង ហាក់ដ្ូឆជ្ញម្តូវបានកម្េិតម្តឹេខតកា អះអាងថ្ន កា ទទួេយកសំណ ំរ ឿងេិនពម្ងីក វិសាេភាពដ្េ់កា គម នកា 

ខងទារំវជជសាន្រសតរទ។ រៅទីរនះ ព ំមានកា រេើករ ើងនូវកា រធវើបាប្េូវឆិតតរទ (នរពេរនះ បានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍រៅកនរងេេូ

ដាឋ ន ៥៧)។ សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  

១៣៣០-១៣៣៣។  

264 ឯកសា  F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៨៤។ 

265  វិធាន ៧៦(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។  វិធាន ៧៤(៣) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរងខឆងអំពីសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទរដ្ើេបីរធវើបណត ឹងឧទធ ណ៍

ម្បឆំ្ងនឹងកា បដ្ិរសធ កយស ំរធវើរមាឃភាព។ សូេរេើេ្ងខដ្  វិធាន ៤៨ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

266 សូេរេើេ វិធាន ៦៧(៥) និង វិធាន ៧៤ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

267  វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 
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84 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

131. ដូ្ឆខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើង ួឆេករហើយ268 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសរេើក

រ ើងយា ងម្តឹេម្តូវអំពីឆាប់ជ្ញធ មាន និងកំណត់យា ងម្តេម្តូវរៅរេើឆំណ ឆជ្ញរម្ឆើន រៅកនរង

រពេរវលាេួយខដ្េរេធាវីកា   កតីបានដឹ្ងអំពីកិឆចរស ើបសួ ាេ្េូវត លាកា  ខដ្េកា ជំទាស់

ទាងំរនះគួ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅរពេរនះ269។ រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន 

ទ ហីក ណ៍រៅរេើកំហ សរៅកនរងកិឆចរស ើបសួ  ឬដី្កាដំ្រណាះម្សាយ អាឆរេើករ ើងបានខតកនរង

អំ រងកិឆចរស ើបសួ ប  រណាណ ះ ទាងំរៅឆំរ ះេ ខ ស.ឆ.ស ឬអងគប រ ជំន ំជម្េះកតី270។ ក ណីរេើក

ខេងឆំរ ះបញ្ហា រនះមានខត “រៅកនរងកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន” គឺ (១) ភាគីេិនមានឱ្កាស

 កឲ្យរឃើញកំហ សខបបរនះ រៅកនរងអំ រងរពេរស ើបសួ  ឬ (២) “កនរងក ណីមានភាពចបំាឆ់រដ្ើេបី

គ ំ ភាពយ តតិធេ៌ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធជីំន ំជម្េះ” ប  រណាណ ះ271។ 

132. រម្កាយេក សាេម្កេបានគមំ្ទដ្េ់ជំហ រនះ្ងខដ្  រដាយរេើករ ើងថ្ន កនរងន័យរនះ វិធានថ្្ាកនរង

ម្សបគន ជ្ញេួយនឹងម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ272។ សាេម្កេបានបនតពិច ណាបខនថេរទៀត ថ្ន

រតើកា ជំទាស់ ក់ព័នធនឹងកំហ សដូ្ឆបានរេើករ ើងរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយេួយ អាឆម្តូវបាន

រេើករ ើងជ្ញអញ្ញម្តកេមរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រម្កាេ វិធាន ៨៩ បានខដ្ ឬយា ង

ណា273។ សាេម្កេបានរយាងរៅ វិធាន ៨៩ រដ្ើេបីធានថ្ន ដំ្រណើ កា ថ្នកា ជំន ំជំន ជំម្េះមាន

េកខណៈឆាស់លាស់ េ នរពេរពេសួ រដ្ញរដាេរៅរេើេ័សតរាងណាេួយ និងបានសននិដាឋ នថ្ន 

កា ជំទាស់តវ៉ារេើដី្កាដំ្រណាះម្សាយអាឆម្តូវបានរេើករ ើងរដាយអន រលាេាេ វិធាន ៨៩ កនរង

                                                 
268 ឯកសា  E1/526.1 ម្បតិច ឹកសវនកា ថ្ងៃទី ២១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រសឆកតីខងេងផ្លា េ់មាត់បិទបញ្ចប់កិឆចពភិាការដ្ញ

រដាេ) ទំព័  ៣៤ បនា ត់ ២៣ ដ្េ់ ទំព័  ៣៦ បនា ត់ ១៣ បនា ប់ពីរមា ង [១៣.៣៧.១៥]។ 

269 ឯកសា  E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ  ៥-១០។ 

270 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៥។ 

271 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦។ 

272 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦០ ខដ្េរយាងរៅម្កេនីតិវិធីម្ពហមណឌ កេពរជ្ញ មាម្ា ២៥៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯក

សា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦១ រយាងរៅម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ មាម្ា ៣២៣ រដាយសា វាបរម្េើដ្េ់រគេ

បំណងម្បហាក់ម្បខហេគន ខដ្េបានសរម្េឆដ្ូរឆនះ ាេ យៈ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

273 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ក ណីខដ្េបញ្ហា រនះម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងកម្េិតរពេរវលាខដ្េបានកំណត់ (៣០ ថ្ងៃ រម្កាយ

រពេខដ្េដី្កាដំ្រណាះម្សាយឆូេជ្ញធ មាន) 274។ 

133. ប  ខនត សាេម្កេព ំបានរេើករ ើងឲ្យឆំថ្ន  វិធាន ៧៦(៧) និង វិធាន ៨៩ មានទំនក់ទំនងអវីនឹងគន រនះ

រទ។ សហរេធាវីនេំ ខបញ្ហជ ក់ថ្ន រដ្ើេបីឲ្យ វិធាន ៧៦(៧) មានន័យអវីេួយបាន េ ះម្ាខត វិធាន ៨៩ 

អន វតតឆំរ ះក ណីខដ្េមានេូេរហត   ឹងមំាសម្មាប់កា ជំទាស់រៅនឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េ

អាឆរេើករ ើងរម្កាយដំ្ណាក់កាេរស ើបសួ ប  រណាណ ះ។ អាឆនិយាយេោ ងរទៀតថ្ន អាឆយកវិធាន 

៨៩ េករម្បើម្បាស់បាន កនរងក ណីមានកា រេើកខេងណាេួយរកើតមានរ ើងឆំរ ះវិធាន ៧៦(៧) 

ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកំណត់រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសខតប  រណាណ ះ។ 

មានខតកនរងក ណីរនះខតប  រណាណ ះ រទើបកា ជំទាស់តវ៉ារៅនឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ អាឆម្តូវបានរេើក

រ ើងយា ង ឹងមំារៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ជ្ញបញ្ហា អញ្ញម្តកេមម្សបាេវិធាន ៨៩ 

បាន។ 

134. សា ៈសំខាន់ថ្ន វិធាន ៧៦(៧) ម្តូវបានអងគប រ ជំន ំជម្េះរេើករ ើងេតងរទៀតនរពេងមីៗរនះ រដាយ

កា បញ្ហជ ក់ថ្ន រទាះបីជ្ញមាន វិធីសាន្រសត បស់ខេួនរៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់ រអៀង សា ី អំពីកា 

ជរេេៀសម្បជ្ញជន រៅកនរងក ណីបឆចរបបននកតី275 ក៏នរពេរនះ អងគប រ ជំន ំជម្េះយេ់រឃើញថ្នៈ 

អងគប រ ជំន ំជម្េះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន អំណាឆ បស់អងគជំន ំជម្េះកនរងកា ម្តួតពិនិតយ អាឆ

ម្តូវយេ់បានយេ់រៅកនរង វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េខឆងថ្ន “រេើកខេងខតជ្ញកេម

វតថរថ្នបណត ឹងឧទធណ៍ ដី្កាដំ្រណាះម្សាយម្តូវខកតម្េូវកំហ សថ្នកា េិនរគ ពវិធានបញ្ញតតិកនរង

កា រស ើបសួ ”។ អំណាឆម្តួតពិនិតយរនះមានសា ៈសំខាន់ណាស់ និងកំណត់ឆាស់ថ្ន “គម ន

បញ្ហា ណាេួយខដ្េ ក់ព័នធនឹងកំហ សនីតិវិធីខបបរនះ អាឆម្តូវបានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេ ខ

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេរ ើយ”។ ជ្ញេទធ្េ អងគប រ ជំន ំ

                                                 
274 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។ 

275 សូេរេើេខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១២៤។ 

F54/201663252



 

86 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជម្េះទទួេខ សម្តូវកនរងកា ធានរៅកនរងដំ្ណាក់កាេរស ើបសួ ថ្ន រគេកា ណ៍ជ្ញសា វ័នត

ខដ្េជ្ញេូេដាឋ នថ្ននីតិវិធីម្ពហមទណឌ ជ្ញធ មានរៅឆំរ ះេ ខ អ.វ.ត.ក ម្តូវបានរគ ព276។ 

135.  វិធីសាន្រសតខដ្េស ីសង្ហវ ក់គន ម្តូវបានរេើករ ើងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងសរម្េឆថ្ន កា ជំទាស់តវ៉ាអំពីកំហ សទាងំោយរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ បានរេើករ ើងជ្ញ

រេើកដំ្បូងរៅដំ្ណាក់កាេឆ ងរម្កាយថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ំជម្េះ គឺយឺតរពេរពករហើយ និង

េិនអាឆទទួេយកបានរ ើយ277។ វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានយេ់ម្ពេរដាយអងគជំន ំជម្េះរនះឆំរ ះប

ណត ឹងឧទធ ណ2៍78។ 

136. អាម្ស័ហរហត រនះ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេំ ខេិនជំទាស់នឹងរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព ខដ្េ

ថ្ន អំណះអំណាង បស់រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងកំហ សនន ដូ្ឆខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ម្តូវបានរេើករ ើងយឺតរពេរៅរហើយ អន រលាេាេវិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ា

កនរង279 ក៏ពួករគជំទាស់ថ្ន រទាះជ្ញកនរងក ណីណាក៏រដាយ ក៏ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានហាេឃាត់

រដាយ វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ួឆរៅរហើយ រេើកខេងខតមានកាេៈរទសៈេួយ កនរងឆំរណាេ

កាេៈរទសៈទាងំោយខដ្េបានកំណត់រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស ម្តូវបានយកេក

បង្ហា ញ។ 

៧.២.៣. នមធាវីការ រកាីពុំបានបង្ហា ញកហំុសណាមួយ នៅកនុង្នសចកាីសនម្មចរបស់អង្គជំនំុជម្មោះ

សាលា ំបូង្ ថ្ន  វិសាលពពននទ ីីករណ្៍ម្បនភទទី ១ មិនអាចទទួលយកបានននោះនទ 

137. សហរេធាវីនេំ ខសូេ េេឹក280ថ្ន អងគជំន ំជម្េះនឹងបដិ្រសធរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងរៅកនរងកា អន វតតឆនា ន សិទធិ បស់ខេួនរេើបញ្ហា ជ្ញក់លាក់ខតប  រណាណ ះ៖  

                                                 
276 សំណ ំរ ឿង ០០៤/២ ឯកសា  D359/24 & D360/33 រសឆកតពីិច ណារេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងដី្កាដ្ំរណាះម្សាយ ឆ ះ

ថ្ងៃទី១៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៥២។ 

277 ឯកសា  E313 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  កថ្នខណឌ  ៦២៨។ 

278 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៣៧។ 

279 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស ់ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៧៣-២៨០។ 

280 សូេរេើេ ខ្នកទី ២.១.៣ ខាងរេើ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៣១-៣៣។ 
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87 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

…(១) រៅរពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទិធ មានកំហ សកនរងកា បកម្សាយឆាប់ 

(២) រៅរពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទិធរនះ មានកំហ សយា ងឆាស់កនរងកា កំណត់

អងគរហត  ឬ (៣) រសឆកតីសរម្េឆខដ្េមានភាពេិនយ តតិធេ៌ និងព ំសេរហត ្េ នឱំ្យ

មានកា  ំរលាេបំ នរេើឆនា ន សិទធិ281។ 

138. កនរងេេូដាឋ នទ ី៣៨ រេធាវកីា   កតីហាក់ជំទាស់ថ្ន (១) អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរៅ

កនរងកា សរម្េឆថ្ន វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ម្តូវបានយកេកអន វតតរៅកនរង វិសាេភាពទ ហីក ណ៍

ម្បរេទទី ១282 និង (២) រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរេើភាពអាឆទទួេយកបាន

រសមើនឹង “យ តតិនិរសធ”283។ កនរងកា រេើករ ើងដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតប

រដាយកា សំអាងរៅរេើេកខខណឌ ម្តឹេម្តូវាេ្េូវឆាប់ ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើ។ 

៧.២.៣.១. នមធាវកីារ រកាីពុំបានបង្ហា ញឱ្យន ើញថ្ន អង្គជំនុជំម្មោះសាលា ំបូង្បានសំអាង្នលើ

ការសនម្មចអពំពីពអាចទទួលយកបានរបស់ខលនួ នដាយសារការបកម្សាយចាប់

ខុសននោះនទ 

139. កនរងខ្នកដំ្បូងថ្នទ ហីក ណ៍ បស់ខេួនរៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ៣៨ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន កា តវ៉ា

 បស់ខេួន ក់ព័នធនឹងកំហ សននកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ម្តូវខតអាឆទទួេយកបានរៅដំ្ណាក់

កាេឆ ងរម្កាយថ្នកា ជំន ំជម្េះ រដារយហត ថ្ន ព ំមានេរធោបាយ្េូវឆាប់សម្មាប់ឲ្យពួករគរេើក

រ ើងរៅដំ្ណាក់កាេដំ្បូងៗណាេួយបានរ ើយ284។ រេធាវីកា   កតីព ំបានបង្ហា ញរៅរេើេេូ

ដាឋ នជ្ញក់លាកណ់ាេួយ ខដ្េអន ញ្ហញ តឲ្យខេួនរេើកកា តវ៉ាខបបរនះ រៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះ

រនះរ ើយ។ ្ារយរៅវិញ រេធាវីកា   កតីរផ្លត តខតរៅរេើកា ជំទាស់តវ៉ាថ្ន ខេួនេិនអាឆរធវើកា តវ៉ា

                                                 
281 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៧ ខដ្េដ្កម្សង់រឆញពីត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ រ ឿងកតី វាង 

 ដ្ឋអាជ្ញញ ថ្ន តទេ់នឹង Kony និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត  សាេដ្ីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីម្បឆំ្ងនឹង “រសឆ

កតីសរម្េឆអំពីភាពអាឆទទួេយកបានថ្នសំណ ំរ ឿង រដាយអន រលាេាេមាម្ា ១៩(១) ថ្នេកខនតិកៈ” ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន ំ

២០០៩ សំំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/05-408 ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨០។ 

282 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៦-៣៤៦។ 

283 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤៧-៣៥០។ 

284 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៦-៣៤៦។ 

F54/201663254



 

88 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឲ្យបានឆ្ប ់ហ័សបានរទ។ សហរេធាវីនេំ ខសូេបដិ្រសធឆំរ ះកា អះអាងរនះ រដាយមានេូេ

រហត ដូ្ឆខាងរម្កាេ។ 

140. រេធាវីកា   កតីចប់រ្តើេរដាយរធវើកា វិភាគប ិបទ ឆំរ ះ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រដាយអះអាង

ថ្ន ម្បរេទថ្នកា ជំទាស់ខដ្េខេួនឆង់រេើករ ើង េិនមានខឆងកនរង វិធានថ្្ាកនរងរទ អាម្ស័យរហត រនះ 

ខេួនម្តូវបានហាេឃាត់េិនឲ្យតវ៉ា រៅរពេចបរ់្តើេរធវើកា ជំន ំជម្េះរទ285។ រៅកនរងកា  វិភាគរនះ 

មានកំហ សតូឆឆំនួនពី ។ 

141. ទីេួយ រេធាវីកា   កតីេិនគិតគូ ដ្េ់ វិធាន ៧៥៦ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ រេធាវីកា   កតីព ំបានពនយេ់

ថ្នរហត អវីបានខេួនេិនអាឆជំទាស់តវ៉ារេើកិឆចរស ើបសួ  និងដី្កាសំរណាះម្សាយ រៅេ នរពេ ្ន

ដ្េ់ដំ្ណាក់កាេជំន ំជម្េះរនះរទ រហើយក៏ព ំបានពនយេ់ថ្នរហត អវីបានជ្ញទ ហីក ណ៍សតីពីកំហ ស

រៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េរេើករ ើងរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះេិនអាឆម្តូវបានហាេ

ឃាត់រដាយ វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងរនះខដ្ ។ រដាយកា េិនគិតគូ រៅរេើ វិធាន ៧៦ ថ្នវិធាន

ថ្្ាកនរង រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញ ូបភាពេិនម្តឹេម្តូវថ្នម្កបខណឌ នីតិវិធទីូេំទូលាយ រដាយកា 

ជំទាស់តវ៉ាយា ងឆាស់លាសថ់្ន ម្បសិនរបើកា តវ៉ាេិនអាឆដាក់ជនូបានរម្កាេ វិធាន ៨៩ រនះខេួន

ម្តូវខតអាឆរេើកកា តវ៉ារនះរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះបាន។ កា រេើករ ើងខបបរនះ េិនគិតគូ 

ដ្េ់អតថន័យឆាស់លាស់ និងរគេបំណងពិតម្បាកដ្ថ្ន វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង  រហើយកា 

តវ៉ាខេះម្តូវខតរេើករ ើងរៅដំ្ណាក់កាេរស ើបអរងកត ឬរបើព ំរនះរទ កា តវ៉ាទាងំរនះនឹងេិនម្តូវ

បានយកេកពិនិតយពិច ណាទាេ់ខតរសាះ។  

142. ទីពី  រេធាវីកា   កតីក៏ខកខានព ំបានរេើករ ើងពីរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសខដ្ ។ រទាះបី 

ជ្ញរសឆកតីសរម្េឆរនះព ំបានពិច ណារេើ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េរៅរពេរនះ រេធាវី

កា   កតីកំព ងរផ្លត តកា យកឆិតតទ កដាក់កតី ក៏រសឆកតីសរម្េឆរនះជ្ញប់ ក់ព័នធយា ងឆាស់ម្កខ ត។ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបញ្ហជ ក់ឆាស់រហើយ (រដាយកា សំអាងរៅរេើ វិធាន ៧៦ ថ្ន វិធានថ្្ា

កនរង) ថ្ន រទាះបីជ្ញកំហ សរៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយគួ ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញធេមា រៅេ ន

                                                 
285 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៦-៣៣៩។ 
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89 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដំ្ណាក់កាេជំន ំជម្េះក៏រដាយ ក៏យា ងរហាឆណាស់ កំហ សទាងំរនះអាឆម្តូវបានរេើករ ើងរៅ

ឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងកាេៈរទសៈជ្ញក់លាកេ់ួយឆំនួនបានខដ្ 286។ 

143. ជ្ញកា ពិតរហើយ ឆំរ ះកា អះអាងថ្ន ទ ហីក ណ៍សតីពីកំហ សទាងំោយរៅកនរដី្កាដំ្រណាះម្សាយ 

េិនអាឆរេើរ ើង ហូតដ្េ់រពេឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះ រេធាវីកា   កតីម្បឈេនឹងបញ្ហា ជ្ញក់

ខសតងេួយរៅម្តង់ថ្ន ខេួនព ំបានរេើកកា តវ៉ាណាេួយខបបរនះរៅរពេចបរ់្តើេរធវើកា ជំន ំជម្េះរទ 

(រៅកនរងសំរណើសតីពីកា និ រទស)287។ រហត ដូ្រឆនះរហើយ រទើបរេធាវីកា   កតីអះអាងនរពេរនះ

ថ្ន សំរណើសតីពីកា និ រទសេិនខេនដាក់ជូនរដាយអន រលាេាេ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងរនះ

រ ើយ ខត្ារយរៅវិញ សំរណើរនះម្តូវបានដាក់ជូនរដាយសំអាងរេើេូេដាឋ នឆាប់ខេះៗ ខដ្េេិនបាន

បញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់រៅវិញរទ288។ រៅកនរងកា តវ៉ារេើជំហ រនះ រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញរៅរេើរស

ឆកតីសរម្េឆ ឆ ះខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១១  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េបានម្ចនរចេខ្នកខេះថ្ន

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ រដាយសា ខតមានវិកា ៈ289។ ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី290 រៅ

កនរងរសឆកតីសរម្េឆរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងព ំបានរធវើកា ខញកពីគន  វាងអញ្ញម្តកេម និង

សំរណើស ំឲ្យេ បរចេខ្នកខេះថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះរទ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

ទទួេយកសំរណើទាងំពី រនះ រដាយមានកា យេ់ម្ពេាេសំរណើស ំឱ្យេ បរចេខ្នកខេះ និង

រដាយកា សរម្េឆថ្ន វាេិនមានភាពចំបាឆ់ខដ្េម្តូវពិច ណារេើសំរណើសតីពីអញ្ញម្តកេមរនះ

រទ291។ ទីបំ្ ត វាេិនមានភាពចបំាឆ់អវីខដ្េម្តូវពិច ណាថ្នរតើសំរណើស ំឱ្យេ បរចេខ្នកខេះ 

(ក) ម្តូវបានចត់ទ កថ្នសថិតកនរង វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រដាយេិនមានកា បញ្ហជ ក់ឱ្យឆាស់ លាស ់

                                                 
286 ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើកនរងកថ្នខណឌ  ១២៦។ សូេរេើេ ឯកសា  E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ  

៦។ 

287 ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងកា និ រទសខដ្េ រខៀវ សំ្ន បានយកាេ រអៀង សា ី៖ ឯកសា  E306/2 សំរណើសតីពីកា និ រទស។ 

288 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤៥-៣៤៦។ 

289 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤៦។ ឯកសា  E122 រសឆកដីសរម្េឆរេើអញ្ញម្តកេមនន បស់រេធាវី

កា   កដី (អាជ្ញញ យ កាេថ្នបទឧម្កិដ្ឋាេឆាប់ជ្ញតិ) ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១១។ 

290 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤៦ រជើងទំព័  ៥៥១ រយាងរៅឯកសា  E122 រសឆកដីសរម្េឆរេើអញ្ញម្ត

កេមនន បស់រេធាវីកា   កដី (អាជ្ញញ យ កាេថ្នបទឧម្កិដ្ឋាេឆាប់ជ្ញតិ) ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១-២។ 

291 ឯកសា  E122 រសឆកដីសរម្េឆរេើអញ្ញម្តកេមនន បស់រេធាវីកា   កដី (អាជ្ញញ យ កាេថ្នបទឧម្កិដ្ឋាេឆាប់ជ្ញតិ) ឆ ះថ្ងៃ

ទី២២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១១។ 
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90 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឬ (ខ) ម្តូវបានទទួេយករដាយអន រលាេាេេូេដាឋ នគតិយ តតិខេះរទៀតរនះរទ។ ឆំណ ឆរនះរៅខត

ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆាេសំរណើរនះ រដាយកត់សមាគ េ់ថ្ន រទាះជ្ញព ំមាន

េរធោបាយជ្ញក់លាក់រៅកនរងម្កបខណឌ គតិយ តតិ បស់ អ.វ.ត.ក សម្មាប់កា រសនើស ំឱ្យមានដំ្រណាះ

ម្សាយកតី ក៏សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ បស់ជនជ្ញប់រចទ តម្េូវឱ្យមានដំ្រណាះ

ម្សាយរនះខដ្ 292។ រហត ដូ្រឆនះ យ តតិសាន្រសតរនះគឺម្គន់ខតរម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបង្ហា ញថ្ន រខៀវ សំ្ ន 

េិនម្តូវបានរារំាងាេ្េូវនីតិវិធីឆំរ ះកា តវ៉ា បស់គត់រៅកនរងរពេរវលាខដ្េ ក់ព័នធរនះរទ។ 

144. ឆ ងរម្កាយបំ្ ត រេធាវីកា   កតីបានរយាងរៅរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០៣293។ ជ្ញងមីេតងរទៀត ហួសពីកា ខដ្េអាឆជួយដ្េ់រេធាវីកា   កតី រសឆកតីសរម្េឆរនះ 

ាេពិតរៅសងកត់ធៃន់ថ្ន មានេរធោបាយជ្ញរម្ឆើនខដ្េអាឆឱ្យម្ករេរេធាវីកា   កតីរសនើស ំកា រធវើ

រមាឃភាពឆំរ ះដំ្ណាក់កាេរស ើបសួ  ឬដី្កាដំ្រណាះម្សាយខដ្េមានវិកា ៈ។ អងគប រ ជំន ំជម្េះ

បានបដិ្រសធេិនទទួេយកសំរណើ បស់ មាស េ ត ស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺរេើឆាស់នីតិវិធខីដ្េអាឆអន 

វតតបាន រដាយសរម្េឆថ្ន ព ំមានភាពចបំាឆ់សម្មាប់កា បញ្ហជ ក់បំេេឺាេខបបសនមតរទ។ អងគប រ 

ជំន ំជម្េះបានបង្ហា ញរៅរេើ “សិទធិេួយរដ្ើេបទីទួេបានដំ្រណាះម្សាយម្បកបរដាយម្បសិទធភាព 

ឆំរ ះកា  ំរលាេសិទធិ [ជ្ញសា វ័នត]  បស់ជនជ្ញប់រចទ ដូ្ឆខដ្េបានឆេរះបញ្ហច ងំកនរងមាម្ា ២(៣)

(ក) ថ្នកតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ” និងបានកត់សមាគ េ់ថ្ន រគេ

កា ណ៍រនះ និងមាម្ា ៣៥(ងមី) ថ្នឆាប់បរងកើត អ.វ.ត.ក ម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់រដ្ើេបបីងកេកខ

ណៈអាឆឱ្យដាក់បណត ឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយបាន294។ ឆំរ ះបញ្ហា ជ្ញក់លាកថ់្ន

កា ជំទាស់តវ៉ាខដ្េអាឆមានឆំរ ះកិឆចរស ើបសួ  ខដ្េយេ់ថ្នរធវើរ ើងហួសពីវិសាេភាពថ្នដី្កា

សននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឱ្យរស ើបសួ វិញរនះ អងគប រ ជំន ំជម្េះបានសងកត់ធៃន់ថ្ន កា តវ៉ាខបបរនះអាឆ

                                                 
292 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៦ និង ២២។ 

293 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤០ រយាងរៅសំណ ំរ ឿង ០០៣ ឯកសា  D158/1 [រកាសេ ប] រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើស ំឲ្យអងគប រ ជំន ំជម្េះបកម្សាយទូលាយ អំពីវិសាេភាពខដ្េអាឆអន ញ្ហញ តបានថ្នបណត ឹងឧទធ ណ៍ជំទាស់

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ និងបញ្ហជ ក់បំេេឺអំពីនតីិវិធីរមាឃភាពដី្កាដ្ំរណាះម្សាយ ឬ ខ្នកននថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្បសិនរបើ

ចបំាឆ់] ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៦។ 

294 សំណ ំរ ឿង ០០៣ ឯកសា  D158/1 [រកាសេ ប] រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំឲ្យអងគប រ ជំន ំជម្េះបកម្សាយទូលាយអំពី

 វិសាេភាពខដ្េអាឆអន ញ្ហញ តបានថ្នបណត ឹងឧទធ ណ៍ជំទាស់ដី្កាដ្ំរណាះម្សាយ និង បញ្ហជ ក់បំេេឺអំពីនតីិវិធីរមាឃភាពដី្កា

ដ្ំរណាះម្សាយ ឬ ខ្នកននថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្បសិនរបើចំបាឆ់] ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ១៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

មានយា ងជ្ញក់ឆាស់ ាេ យៈកា រសនើស ំឱ្យរធវើរមាឃភាពរៅកនរងអំ រងរពេថ្នកិឆចរស ើបសួ  ឬរៅ

កនរងកា រឆេើយតបរៅនឹងដី្កាសននិដាឋ នសាថ ព  បស់ ក.ស.ព ឬក៏រៅរពេសវនកា ក៏បាន (រដាយ

សំអាងរៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីកា និ រទស)295។ រដាយកត់

សមាគ េ់ថ្ន សំរណើស ំព ំបានបង្ហា ញពីកងវះភាពឆាស់លាស់ណាេួយខដ្េអាឆរារំាងដ្េ់កា ទទួេ

បានសិទធិម្សបាេនីតិវិធីណាេួយ អងគប រ ជំន ំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន សំរណើស ំរនះេិនអាឆទទួេ

យេបានរ ើយ296។ អាម្ស័យរហត រនះ រដាយសា អងគប រ ជំន ំជម្េះព ំបានសរម្េឆរេើ វិសាេភាព

ថ្នបណត ឹងឧទធ ណ៍ខដ្េអាឆអន ញ្ហញ តរៅបាន រម្កាយពីកិឆចរស ើបសួ  ក៏រសឆកតីសរម្េឆ បស់ខេួនបាន

បញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន មានជរម្េើសេួយឆំនួនសម្មាប់កា បដិ្រសធរេើកិឆចរស ើបសួ ាេ្េូវត លាកា 

ខដ្េមានេកខណៈទួេំទូលាយ។ 

145. រហត ដូ្រឆនះ កា តវ៉ា បស់រេធាវីកា   កតីខកខានព ំបានបង្ហា ញថ្ន  បាងំាេ្េូវនីតិវិធីបានរារំាងខេួន

េិនឱ្យរេើកកា ជំទាស់រៅឆំរ ះេ ខ ក.ស.ឆ.ស ឬ អ.ប.ជ ឬរៅរពេចប់រ្តើេដំ្រណើ កា នីតិវិធី

ជំន ំជម្េះ។ ព ំមានរហត ្េបង្ហា ញថ្នរហត អវីបានជ្ញ វិធីសាន្រសត ខដ្េបានកំណត់កនរងដី្ការសឆកតី

សរម្េឆអំពីកា និ រទស និងកនរងសាេម្កេមានកំហ សរនះរទ។ 

146. ឆ ងរម្កាយ ជ្ញកា ជំទាស់តវ៉ាាេ របៀបេួយរ្សងរៅវិញរនះ រេធាវីកា   កតីរយាងរៅយ តតិ

សាន្រសត បស់ត លាកា  MICT និងត លាកា  ICTY ខដ្េរេធាវីកា   កតីអះអាងគមំ្ទដ្េ់េទធភាព

ដាក់សំរណើបឋេខដ្េយឺតរពេ297។ រដាយសា ខតឯកសា ឆាបខ់បបបរនះអាឆ្តេ់កា ខណនំ

រេើរគេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ ន កនរងក ណីមានភាពឆរនេ ះម្បរហាង ឬភាពេិនឆាស់លាស់អំពី វិធាន

ននខដ្េអាឆអន វតតបាន បស់ អ.វ.ត.ក298 ឯកសា ឆាប់ទាងំរនះេិនអាឆយកេកជំនួស វិធាន

                                                 
295 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២០។ 

296 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២១-២២។ 

297 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤៩។ 

298 កិឆចម្ពេរម្ពៀង វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ ដាឋ េិបាេកេពរជ្ញ ទាក់ទងនឹងកា កាត់រសឆកតីរៅរម្កាេឆាប់កេពរជ្ញ នូវ

ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្បម្ពឹតតរ ើងរៅកនរង យៈកាេថ្នកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៥ (“កិឆចម្ពេរម្ពៀង អ.វ.ត

.ក”) មាម្ា ១២(១)។ ឆាប់បរងកើត អ.វ.ត.ក មាម្ា ៣៣ ងមី។ 

F54/201663258



 

92 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រនះបានរទ299។ កនរងក ណីណាក៏រដាយ ដូ្ឆបានពនយេ់បានពនយេ់ខាងរម្កាេ300 ឯកសា ឆាបខ់ដ្េ

បានយកេកសំអាង េិនទាំងគមំ្ទដ្េ់ជំហ  បស់រេធាវីកា   កតី្ង។ រេធាវីកា   កតីរេើក

រ ើងពីរគេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ នថ្ន កា ជំទាស់តវ៉ាម្តូវដាក់ឱ្យទាន់រពេរវលា និងថ្ន កនរងក ណី

ខដ្េកា រេើកខេងឆរងអៀតម្តូវបានអន ញ្ហញ តសម្មាប់កា តវ៉ាខដ្េយឺតរពេ រនះបនារកគឺសថិតរៅ

រេើភាគីតវ៉ាខដ្េម្តូវបង្ហា ញថ្ន កាេៈរទសៈពិរសសអន ញ្ហញ តឱ្យខេួនអាឆដាក់សំរណើយឺតរពេ

បាន301។ 

147. អាម្ស័យរហត រនះ រេធាវីកា   កតីខកខានព ំបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស

រៅកនរងកា បញ្ហជ ក់ពីឆាប់ ក់ព័នធ រៅរពេខដ្េអងគជំន ំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន វិសាេភាពថ្នទ ហី

ក ណ៍ម្បរេទទ ី១  បស់រេធាវីកា   កតី គឺដាក់ជូនយឺតរពេ និងេិនអាឆទទួេយកបានរ ើយ។  

៧.២.៣.២. ទ ីីករណ្រ៍បស់នមធាវកីារ រកាីនលើបញ្ហា  “យុតាិនិនសធ” ពុំបង្ហា ញឱ្យន ើញពី

កំហុសណាមួយនៅកនុង្ការអនុវតាឆនទ នុសិទធិរបស់អង្គជំនំុជម្មោះសាលា ំបូង្ននោះនទ 

148. ទ ហីក ណ៍ជ្ញជរម្េើសេួយរ្សងរទៀត បស់រេធាវីកា   កតី ម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើងរដាយកា រម្បើ

 កយទប់សាក ត់ “យ តតិនិរសធ”។ ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើ បទដាឋ ន ក់ព័នធថ្នបណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រេធាវីកា   កតីម្តូវបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិ បស់ខេួនរដាយ

ឈ រេើេូេដាឋ នថ្នមាន “កំហ សយា ងឆាស់កនរងកា កំណត់អងគរហត ” ឬថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ បស់

                                                 
299 ឯកសា  F46/2/4/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនា ន់ កព់័នធរៅនឹង្េប ះ េ់ដ្េ់ កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីបណត ឹងសាទ កខ

រម្កាយេ ណភាព បស់ នួន ជ្ញ រៅេ នរពេរឆញសាេដី្កា ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៤០។ 

300 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ១៧៣ ខាងរម្កាេ។ 

301 ទាក់ទងនឹងរគេកា ណ៍ននខដ្េបានឆេរះបញ្ហច ងំកនរងរ ឿងកតី បស់ Šainović, Simić និង Niyitegek (ខដ្េបានរយាងកនរងឯក

សា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ៥៥៦) និងឯកសា ឆាប់ ក់ព័នធ សូេរេើេខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ១៧៣។  ក់ព័នធ

នឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើរ ឿងកតី Turinabo (ខដ្េបានរយាងកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ៥៥៥) សហ

រេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្ន រសឆកតីសរម្េឆរនះ្តេ់កា ខណនតំឆិតួឆបណ្ តរៅរេើកាេៈរទសៈកនរងរ ឿងកតីបឆចបបនន។ រសឆកតី

សរម្េឆរនះ ក់ព័នធនឹងសរំណើស ំកា ពនោ រពេរវលាឆំនួន ២០ ថ្ងៃ សម្មាប់កា ដាក់អញ្ញម្តកេម រៅកនរងរពេេ នកិឆចដ្ំរណើ កា 

នីតិវិធីជំន ំជម្េះ។ រសឆកតីសរម្េឆរនះព ំជ្ញប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហា  ថ្នរតើអញ្ញម្តកេមទាងំរនះអាឆម្តូវបានរេើករ ើងម្បកបរដាយស 

ពេភាពជ្ញរេើកដ្ំបូង  យៈរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្ន ំរម្កាយេក រៅរពេបញ្ចប់សវនកា បានខដ្ ឬយា ងណា។ សូេរេើេ រ ឿងកតី វាង 

 ដ្ឋអាជ្ញញ ត លាកា  MICT ទេ់នឹង Turinabo និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-18-116-PT រសឆកតីសរម្េឆ

រេើសំរណើស ំកា ពនោ រពេរដ្ើេបីដាក់សា ណារេើបញ្ហា អញ្ញម្តកេម ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ ឧបសេព័នធ ៣។ 
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93 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមាន “ភាពេិនយ តតិធេ៌ និងព ំសេរហត ្េ នឱំ្យមានកា  ំរលាេរេើឆនា

ន សិទធិ”302។ 

149. រេធាវីកា   កតីក៏ព ំបានបង្ហា ញ្ងខដ្ ។ រេធាវីកា   កតីក៏ព ំបានបង្ហា ញពីបញ្ហា អងគរហត េិនម្តឹេ

ម្តូវណាេួយ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានយកេកសំអាង រហើយាេពិតរៅ បាន កាកា 

រសៃៀេសាៃ ត់ បស់ខេួនរៅរេើបញ្ហា អងគរហត  ខដ្េអាឆជ្ញប់ទាក់ទងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង។ ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើ ទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយមាន វិកា ៈ 

គួ ខតម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញក ណីរេើកខេងាងំពីដំ្ណាក់កាេដំ្បូងថ្នកា ជំន ំជម្េះខដ្េខេួនបាន

បង្ហា ញ (១) ភាគីព ំមានឱ្កាសរេើកបញ្ហា រនះរ ើងរៅកនរងអំ រងរពេរស ើអរងកត ឬថ្ន (២) វា

ចបំាឆ់ម្តូវធានដ្េ់ភាពម្តឹេម្តូវថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធជីំន ំជម្េះ303។  

150. រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រេធាវីកា   កតីព ំបាន្តេ់កា ពនយេ់ ថ្នរតើរហត អវីបានជ្ញ

កា តវ៉ា បស់ខេួនរៅរេើ វិសាេភាពថ្នកា រស ើបអរងកតាេ្េូវត លាកា  ព ំម្តូវបានដាក់ជូនរៅកនរង

អំ រងរពេរស ើបអរងកត រៅរពេបញ្ចប់កា រស ើបសួ  ឬរៅរពេចប់រ្តើេរបើកកា ជំន ំជម្េះ។ ព ំ

មានកា រេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា   កតីឱ្កាសរេើកបញ្ហា ទាងំរនះរៅកនរងរពេរស ើបអរងកតរទ 

រហើយក៏ព ំមានកា ្តេ់េូេរហត ណាេួយថ្នរហត អវីក៏កា តវ៉ាយឺតយា វេួយគួ ម្តូវបានអន ញ្ហញ ត 

រដ្ើេបីធានដ្េ់ភាពម្តឹេម្តូវកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីរនះខដ្ ។ ព ំមានកា ្តេ់កា ពនយេ់បខនថេរៅ

កនរងបណត ឹងសាទ កខរនះរទ។  

151. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន បនារករនះធាេ ក់រៅរេើរេធាវីកា   កតីរដ្ើេបីបង្ហា ញឱ្យ

រឃើញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរៅកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិរនះ។ េិនខេនសហ

រេធាវីនេំ ខរទ ខដ្េម្តូវបង្ហា ញ្ារយពីរនះរទ។ រទាះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ សហរេធាវីនេំ ខរេើក

                                                 
302 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៧ ដ្កម្សង់រឆញពីរ ឿងកតីត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញត ិវាង ដ្ឋ

អាជ្ញញ  តទេ់នឹង Joseph Kony និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត  សាេដ្ីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីម្បឆំ្ងនឹង “

រសឆកតីសរម្េឆអពំភីាពអាឆទទួេយកបានថ្នសណំ ំរ ឿង រដាយអន រលាេាេមាម្ា ១៩(១) ថ្នេកខនតិកៈ” ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន ំ

២០០៩ សំំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/05-408 ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨០។ សូេរេើេ ខ្នកទី ២.១.៣ 

ខាងរេើ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៣១-៣៣។ 

303 ឯកសា  E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ  ៦។ 
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94 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ើងនូវកាត ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េអងគជំន ំជម្េះគួ យកេកគិតគូ រៅរពេពិច ណារៅរេើសំរណើនន

 បស់រេធាវីកា   កតី។ 

152. ជ្ញេកខណៈទូេំទូលាយ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន កា វាយតថ្េេ ក់ព័នធអំពីភាពម្តឹេ

ម្តូវរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី ម្តូវខតងេឹងខងេងរៅរេើសិទធិ បស់ភាគីទាងំអស3់04 រហើយរហត 

ដូ្រឆនះ ម្តូវខតពិច ណារៅរេើពយសនកេមធៃន់ធៃ  េិនខេនខតឆំរ ះរេធាវីកា   កតីរទ ប  ខនតក៏ឆំរ ះ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី្ងខដ្ ។ 

153. រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេំ ខសូេបញ្ហជ ក់ថ្ន កា វាយតថ្េេណាេួយខបបរនះម្តូវខត

ពិច ណារៅរេើឆ ិតេកខណៈឆៃន់ធៃ ថ្នកា ពនោ រពេរវលា រៅកនរងដាក់ជូនទ ហីក ណ៍ខដ្េរចទ

ជ្ញបញ្ហា រនះ។ ដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឱ្យរស ើបសួ ម្តូវបានដាក់ជូនរៅថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ

២០០៧305។ ដំ្ណាក់កាេរស ើបអរងកតភាគរម្ឆើនខដ្េអាឆជ្ញកា ជូនដំ្ណឹងដ្េ់រេធាវីកា   កតី

អំពីបញ្ហា ទាងំោយ ខដ្េកំព ងម្តូវបានរស ើបអរងកត បានរកើតមានរ ើងកនរងអំ រងឆ្ន ំ ២០០៨ និង 

២០០៩។ កា េនាិេសងស័យអំពី វិសាេភាពថ្នកិឆចរស ើបសួ រធវើរ ើងរដាយ ស.ឆ.ស បានបញ្ចប់

ជ្ញេួយនឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េបានដាក់ជូនរៅថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០306។ រេធាវកីា 

  កតីបានបតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ប  ខនត ខកខានព ំបានរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍

ណាេួយថ្ន ស.ឆ.ស បានបំរពញកិឆចរស ើបសួ ហួសពីយ ាត ធិកា  បស់ខេួនរនះរទ។ ្ារយរៅវិញ 

ខេួនបាន ង់ច ំហូតដ្េ់ឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះរដ្ើេបរីេើកកា តវ៉ាទាងំរនះរៅកនរងរសឆកតី

សននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន ខដ្េបានដាក់ជូនកាេរៅថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ

២០១៧។ រៅរពេរនះ រេធាវីកា   កតីបានដឹ្ងអំពីអងគរហត ទាងំោយ ខដ្េខេួនយកេកសំអាង

រដ្ើេបតីវ៉ារៅរេើេូេដាឋ នទាំងរនះ អស់ យៈរពេជ្ញងម្បាេំួយឆ្ន ំកនេះកនេងេករហើយ។ ប គគេជ្ញ

រម្ឆើននក់បានឆំណាយរពេរវលា បស់ពួកគត់ រដ្ើេបី្ តេ់សកខីកេមរៅឆំរ ះេ ខត លាកា  រៅរេើ

                                                 
304  វិធាន ២១(១)(ក) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន៖ (“ដ្ំរណើ កា នីតិវិធីរៅកនរង អ.វ.ត.ក ម្តូវខតមានយ តតិធេ៌ រហើយម្តូវ កាបាននូវ

ត េយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគីទាងំោយ”)។ 

305 ឯកសា  D3 ដ្ីកាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៧។ 

306 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០។ 
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95 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បញ្ហា ឆម្េូងឆម្មាស់រនះ រហើយរពេរវលាដ៏្រម្ឆើនម្តូវបានភាគី និងអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពនោ 

សម្មាប់កា សិកា និងកា រដាះម្សាយេ័សតរាងរេើបញ្ហា ទាងំអស់រនះ។  

154. រយាងាេកាត ទាងំរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងដូ្ឆខាងរម្កាេរនះថ្ន កា អន ញ្ហញ តឱ្យ

រេើកទ ហីក ណ៍ទាងំរនះរ ើងរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះជ្ញរេើកដំ្បូង (១) ព ំមានេកខណៈ

ចបំាឆ់រដ្ើេបីធានថ្ន កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីមានភាពយ តតិធេ៌ដ្េ់រេធាវីកា   កតីរនះរទ និង (២) 

អាឆនឱំ្យខូឆខាតយា ងពិតម្បាកដ្ដ្េ់ភាពម្តឹេម្តូវថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធទីេ់នឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី។  

៧.២.៣.២.១. កា អន ញ្ហញ តឱ្យមានអញ្ញម្តកេមយតឺយា វ ព ចំបំាឆរ់ដ្ើេបធីានដ្េសិ់ទធទិទេួបានកា ជនំ ជំម្េះ

ម្បកបរដាយយ តតធិេ ៌បស់រេធាវកីា   កតរីនះរទ 

155. សហរេធាវីនេំ ខព ំយេ់ម្សបជ្ញេួយកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតីថ្ន អងគជំន ំជម្េះម្តូវខត

រដាះម្សាយរេើកា តវ៉ា បស់ខេួនទាក់ទងនឹង វិសាេភាព រដ្ើេបជី្ញ្េម្បរយាជន៍ថ្ន “សេធេ៌ និង

កា ធានភាពម្តឹេម្តូវថ្ននីតិវិធី”307 រនះរទ។ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះេិនខេនជ្ញ ឬេិនគួ ជ្ញ

កាភាញ ក់រ្អើេរនះរទ។ កនរងអំ រងរពេរស ើបសួ  រេធាវីកា   កតីបានដឹ្ងពី វិសាេភាពថ្នកិឆចរស ើប

សួ  និងបញ្ហា ននខដ្េសថិតរម្កាេកិឆចរស ើបសួ  រហើយខេួនទទួេបាននូវកា កា   ាេ្េូវនីតិវិធី

ជ្ញរម្ឆើនរៅដំ្ណាក់កាេរនះ ម្ពេទាងំមានសិទធិដាក់សំរណើស ំឱ្យរធវើរមាឃភាពកិឆចរស ើបស ួ308 

មានសិទធិបតឹងឧទធ ណ៍ជំទាសន់ឹងកា បដិ្រសធ309 និងមានសិទធិបតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្រណាះ

ម្សាយរទៀត្ង310។ សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់សមាគ េ់រឃើញ្ងខដ្ ថ្ន រេធាវីកា   កតីពិតជ្ញបាន

រេើកទ ហីក ណ៍រៅដំ្ណាក់កាេរនះ ទាក់ទងនឹង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ខដ្េ ក់ព័នធនឹងខ្នក

                                                 
307 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៤៧-៣៥០ ពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ  ៣៤៩។ 

308  វិធាន ៧៤(៣)(ឆ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

309 វិធាន ៧៤(៣)(ខ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

310 សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រេើជំហ ្ារយខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើងរៅរេើឆំណ ឆរនះ។ ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខកត់

សមាគ េ់នូវ កយ “កេមវតថរថ្នបណត ឹងឧទធ ណ៍” កនរង វធិាន ៧៦(៧) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង។ រយាងាេរសឆកតីរៅរេើកា និ រទស អាន ភាព

ថ្ន វធិាន ៧៦(៧) គឺរដ្ើេបីធានថ្ន េិនអាឆរេើករ ើងអំពីកហំ សនីតិវិធីរៅកនរងកា រស ើបអរងកត រម្កាយកា រឆញដ្ីកាដ្ំរណាះ

ម្សាយបានរទ។ កប៏  ខនត រដាយសា ខតវាជ្ញ “កេមវតថរថ្នបណត ងឹឧទធ ណ”៍ រនះវាឆាសរ់ហើយថ្ន កហំ សនតីិវធិអីាឆរេើករ ើងរៅ

កនរងបណត ឹងឧទធ ណ៍ម្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយបាន។ 
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96 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ្សងរទៀតថ្នកិឆចរស ើបសួ 311។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពិតជ្ញម្តឹេម្តូវរៅកនរងកា ពិច ណាថ្ន 

សិទិធទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ បស់រេធាវីកា   កតីម្តូវបានកា   យា ងរពញរេញ 

ាេ យៈយនតកា សម្មាប់កា តវ៉ា និងកា បតឹងឧទធ ណ៍ខដ្េរបើកឆំហដ្េ់ខេួនរៅកនរងដំ្ណាក់កាេ

រស ើបសួ ។  

៧.២.៣.២.២. សិទធ ិបស់រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណីឆរំ ះកឆិចដ្រំណើ កា នតីិវធិរីដាយម្តេឹម្តវូ នងិជ្ញកល់ាក់

អាឆម្តវូបានរធវើឱ្យអនតរាយរដាយកា អន ញ្ហញ តឱ្យមានកា តវ៉ារៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជនំ ជំម្េះ 

156. សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌េិនខេនជ្ញសិទធិផ្លត ឆ់េ ខ បស់រេធាវីកា   កតីរនះរទ។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ខដ្ 312។ រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធី បស់ អ.វ.ត.ក ម្តូវ កាឱ្យមានត េយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគីនីេួយៗ313 រហើយម្តូវខត

កា   សទិធិ បស់ជន ងរម្គះរៅទូទាងំកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធ3ី14។ អាម្ស័យរហត រនះ កនរងកា វាយ

តថ្េេថ្នរតើកា តវ៉ាយឺតរពេគួ ម្តូវបានទទួេយកពិច ណាខដ្ ឬយា ងណា រដ្ើេបីធានឱ្យមានកា 

ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ វាក៏ជ្ញកា សេម្សប្ងខដ្ ឆំរ ះកា ពិច ណារេើ្េប ះ េ់ ខដ្េ

អាឆមានេករេើសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ3ី15។ 

                                                 
311 សូេរេើេ ឯកសា  D97/16/1 បណត ឹងឧទធ ណ៏ម្បឆំ្ងនឹងដី្កាសរម្េឆសតីពីកា អន វតតន៏រៅ អ វ ត ក នូវទម្េង់ថ្នកា ទទួេ

ខ សម្តូវខាងម្ពហមទណឌ ខដ្េរគរៅថ្ន សហឧម្កឹដ្ឋកេម ួេ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១០។ ជ្ញពិរសសសូេរេើេ កថ្នខណឌ  ២៥ 

ខដ្េរេធាវីកា   កតីសំអាងរេើ វិសាេភាពថ្នកិឆចរស ើបសួ  ខដ្េម្តូវកំណត់រដាយ “សេតថកិឆចទូរៅថ្ន អ.វ.ត.ក” (បញ្ហា រនះ

សថិតរៅរម្កាេបណត ឹងសាទ កខ) អងគរហត ខដ្េបានកំណត់ជ្ញក់លាក់រៅកនរងបណត ឹងសាទ កខ (បញ្ហា ខដ្េម្តូវបានតវ៉ានរពេរនះ)។ 

312 ឯកសា  F26/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំបខនថេរពេរវលា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  និងសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសម្មាប់សួ រដ្ញរដាេសាកសី SCW-5 ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៧ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េ “ទទួេបានសិទធិកនរងកា ជនំ ំជម្េះម្បកបរដាយយ តតិធេ៌ ខដ្េមានខឆងកនរងមាម្ា ១៤(១) ថ្ន [កតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពសិិទធិ

ពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ]” មាន “តួនទីជ្ញក់លាក់ និងមានកម្េិតរៅកនរងកិឆចដ្រំណើ កា នីតិវិធី ដ្ូឆខដ្េមានខឆងកនរង វិធានថ្្ា

កនរង បស់ អ.វ.ត.ក”)។ 

313  វិធាន ២១(១)(ក) ថ្ន វធិានថ្្ា។ 

314  វិធាន ២១(១)(គ) ថ្ន វធិានថ្្ា។ 

315 ត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Ongwen សាេដ្ីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក Dominic 

Ongwen “ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងទី ៩ រេើសា ណា បស់រេធាវីកា   កតីរចទម្បកាន់ថ្នមាន

 វិកា ៈរៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆអំពកីា បញ្ហជ ក់អះអាង” សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/15-1562 ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៩ 

F54/201663263



 

97 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

157.  វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងអំពីកា ធានដ្េ់កា កា   សឆចភាព្េូវឆាប់ និងតមាេ ភាពរៅ

កនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ អ.វ.ត.ក។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានសិទធិ “ទទួេបានសាេ

ម្កេទាន់រពេរវលា”316 ខដ្េអាម្ស័យយា ងចបំាឆ់រៅរេើកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី ខដ្េម្បម្ពឹតតរៅ

យា ងឆ្ប់ ហ័ស (វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ា)។ កា កា   ដ្េ់សឆចភាព្េូវឆាប់ តមាេ ភាព និង

ដំ្រណើ កា ឆ្ប់ ហ័ស តម្េូវឱ្យមានកា អន វតតាេម្កបខណឌ រពេរវលា។ ភាគីម្តូវខតអាឆសំអាង

រៅរេើ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងខដ្េបានកំណត់ ខណៈខដ្េកា តវ៉ាទាងំោយេិនម្តូវបានរេើក

រ ើងកនរង ងវ់រពេរវលាេួយមានកំណត់។ 

158. ភាពឆាសល់ាសឆំ់រ ះវសិាេភាពថ្នសណំ រំ ឿង េនិខេនសខំានស់ម្មាបខ់តរេធាវកីា   កតរីនះ

រទ ប  ខនត ក៏សម្មាប់ភាគីទាំងអស់្ងខដ្ ។ កា ខកខានព ំបានតវ៉ារេើបញ្ហា ទាងំោយឱ្យបានទាេ់

រពេរវលា វាមាន្េវិបាកឆំរ ះរពេរវលារនះ រហើយរៅទីបញ្ចប់ ធនធានននខដ្េបាន

ឆំណាយរេើបញ្ហា ទាងំរនះអាឆជ្ញកា ឥតម្បរយាជន៍។ 

159. សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីទាងំអស់បានឆំណាយ

រពេ បស់ពួកគត់េក្តេ់សកខីកេម រហើយអនកខេះបានឆេងកាត់បទពិរសាធន៍ាេ្េូវឆិតតយា ងេំបាក

រៅរេើបញ្ហា ខដ្េរចទរ ើងរនះ។ កា សរម្េឆរៅរេើបញ្ហា ទាងំរនះ ក៏នឹងពនោ ដ្េ់រពេរវលា

ទូរៅថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ្ងខដ្  ខដ្េជ្ញកា ម្ពួយបា េាពិរសសឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយ

ពួកគត់ភាគរម្ឆើនេិនអាឆ ស់រានតបានរឃើញសាេដី្កាសាថ ព  បស់អងគជំន ំជម្េះរ ើយ317។ រដាយ

កា ព ំមានកា តវ៉ាពីសំណាក់រេធាវីកា   កតី អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបនតសាត ប់ឆរេេើយ និង

ពិច ណារេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធនឹងខ្នករ្សងៗថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយ 

                                                 
កថ្នខណឌ  ១៤៧ (“រទាះបីជ្ញសា ណាខដ្េអាឆម្តូវបានដាក់ជូនរៅេ នកា ចប់រ្តើេរបើកសវនកា  អាឆម្តូវបានដាក់ជូនរៅ

ដ្ំណាក់កាេរម្កាយេករទៀតក៏រដាយ ក៏វាខតងខតអាម្ស័យរៅរេើអងគរហត  និងកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកតី ក៏កា ពិច ណាម្តូវខត

សរម្េឆរេើភាពម្តឹេម្តូវជូនភាគី និងអនកឆូេ ួេដ្ថ្ទរទៀត ម្ពេទាងំេកខខណឌ ឆាប់សតីពីដ្ំរណើ កា រជឿនរេឿន្ងខដ្ ”) [មាន

រសឆកតីបញ្ហជ ក់បខនថេ]។ 

316 ឯកសា  F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំព័ សម្មាប់ដាក់សា ណាបណត ឹង

សាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ២០។  

317 សហរេធាវីនេំ ខបានទទួេពត័៌មានថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៣១២ នក់បានសាេ ប់ ចប់ាងំពីកា ចប់រ្តើេកិឆច

ដ្ំរណើ កា នីតិវិធីរេើសំណ ំរ ឿង ០០២ កនេងេក។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៤២ ខាងរេើ។ 
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98 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េរពេរនះរេធាវីកា   កតីតវ៉ាថ្នមាន វិកា ៈ318។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសមាជិកម្គួសា 

 បស់ពួកគត់ខដ្េរៅមានជីវិតមានកា  ំពឹងទ ក យា ងខាេ ងំរៅរេើកា ពិច ណាាេ្េូវត លាកា 

ឆំរ ះអងគរហត ខដ្េពួកគត់បាន្តេ់ជូន។ 

៧.២.៣.៣. នសចកាីសននដិាឋ នទក់ទង្នងឹ្វិសាលពពននទ ីីករណ្៍ម្បនភទទី ១ 

160. សម្មាប់េូេរហត ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើ សហរេធាវីនេំ ខសូេអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងព ំមានកំហ សរនះរទ រៅរពេខដ្េអអគជំន ំជម្េះបានម្ចនរចេ វិសាេភាពទ ហីក 

ណ៍ម្បរេទទី ១ (រម្ៅពីទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងកា និ រទស) ថ្នេិនអាឆទទួេយកបាន។ ទ ហីក ណ៍

ទាងំរនះម្តូវបានរេើករ ើងហួសរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្ន ំេករហើយ និងរដាយព ំមានយ តតិកេមសម្មាប់កា 

យឺតយា វរនះរទ។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះបញ្ហជ ក់ថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គឺ

សេរហត ្េទាងំម្សរង។ រេធាវីកា   កតីព ំបានបង្ហា ញថ្ន មានកំហ សរៅកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆនា

ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ។ 

៧ .៣.  ម្បនភទទី ២៖ មូលដាឋ នដ លនោទម្បកានថ់្ន មានកំហុសនៅកនុង្ កីា នំណាោះម្សាយ 

នដាយសារដតពុំភ័សាុតាង្ម្េប់ម្គន់ 

161. កនរងេូេដាឋ នឆំនួនបី រេធាវីកា   កតីតវ៉ាថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយមានកំហ សខេះកនរងខ្នកខេះ 

រដាយសា ខត វិកា ៈទាងំរនះព ំមានេ័សតរាងគមំ្ទឱ្យបានម្គប់ម្គន់។ កា តវ៉ារនះម្តូវបានរេើក

រ ើងកនរងេេូដាឋ នទ ី ៦២ (កា សាេ ប់រដាយកាអត់ឃាេ នរៅសហក ណ៍ម្ាកំក់)319 េេូដាឋ នទ ី ៦៣ 

(កា ម្បម្ពឹតតិរ ីសរអើងរេើម្បជ្ញជនងមី)320 និងេេូដាឋ នទ ី៦៤ (កា ឃាេ រំេើេ និងកា បាត់ខេួនអនកខដ្េ

ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងអតីត បបសាធា ណៈ ដ្ឋខខម )321។ 

                                                 
318 សូេរេើេទាហ ណ៍ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន ខដ្េេសតរាងទាំងម្សរង បស់គត់ទាក់ទងនឹងរហត 

កា ណ៍ខដ្េបានរកើតរ ើងរៅឃ ំលាយបូ  ម្សរកម្ាកំក់។ ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកសវនកា  ថ្ងៃទី២២ ខខ

េករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៣៦-៧២។ ឯកសា  E1/253.1 [ខកតម្េវូ ២] ម្បតិច ឹកសវនកា  

ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៣-៦៩។ 

319 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៤៥-៤៤៧។ 

320 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៤៨-៤៥០។ 

321 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៥១-៤៥៧។ 
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99 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

162. ទ ហីក ណ៍ទាងំបីម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដំ្បូងរៅកនរង រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ  បស់រេធាវីកា   កតី322។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបដិ្រសធទ ហីក ណ៍ទាងំរនះរចេ 

រដាយសា ព ំមានេ័សតរាងបង្ហា ញឱ្យបានជ្ញក់លាក់ ឬម្តឹេម្តូវម្គបម់្គន់ ខដ្េជ្ញរហត េិនអាឆឱ្យ

អងគជំន ំជម្េះយេ់ដឹ្ងរៅរេើបទរចទខដ្េម្តូវបានយកេកជំទាស់តវ៉ារនះ323។  

163. រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ៦១ រេធាវីកា   កតីជំទាស់តវ៉ាពីកា ម្ចនរចេជ្ញរេើកដំ្បូងរដាយអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងនូវទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ ប  ខនត េិនជ្ញប់ទាក់ទងនឹងកា អន វតតរគេកា ណ៍ឆាប់

 ក់ព័នធ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ324។ រទាះជ្ញយា ងនក៏រដាយ រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះ ទ ហីក 

ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី ព ំបានបង្ហា ញពីកំហ ស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ ពួករគម្គន់ខត

េិនយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខតប  រណាណ ះ។  

164. រទាះជ្ញកនរងរហត កា ណ៍ណាក៏រដាយ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងព ំបានបដិ្រសធទ ហីក ណ៍ទាងំរនះថ្ន ម្តូវបានបញ្ហច ក់ឱ្យឆាស់លាស់រទ ក៏ទ ហីក ណ៍

ទាងំរនះម្តូវបានបដិ្រសធរដាយសា ខតយឺតរពេសម្មាប់េូេរហត ដូ្ឆគន  ខដ្េេិនទទួេយកេូេ

ដាឋ នម្បរេទទី ១ ខដ្ ។ រសឆកតីម្បកាស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងទាក់ទងនឹងេូេដាឋ នម្បរេទទី 

១ អាឆអន វតតបានដូ្ឆគន រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះ មានន័យថ្ន “ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាងំអស់ អាឆ កបាន

ាងំពីថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០ េករេេ ះ រៅរពេខដ្េរឆញដី្កាដំ្រណាះម្សាយ។ ជនជ្ញប់រចទ

ទទួេបានកា ជូនដំ្ណឹងអំពី វិសាេភាពថ្នកា រចទម្បកាន់ម្បឆំ្ងពួកគត់ចប់ាំងពីរពេរនះ

េក ប  ខនតជនជ្ញប់រចទេិនបានយកឱ្កាសរនះ រដ្ើេបីរេើកយកបញ្ហា រនះេកដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគ

ប រ ជំន ំជម្េះ ឬរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះរនះ រៅកនរងបញ្ហា អញ្ញម្តកេមរ ើយ”325។  

                                                 
322 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពភិាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ៨៨៣-៩១០, ៩២៤-

៩៣១, ២២៨២-២២៩៨។ 

323 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៧៩-១៨០។ 

324 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៣៩-៤៤៤។ 

325 ឯកសា  E465 សាេម្កេ រជើងទំព័  ៣៦៣។ 
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100 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៧.៤. ម្បនភទទី ៣ និង្ ៤៖ មូលដាឋ នដ លនោទម្បកានថ់្ន មានការបកម្សាយខសុនៅនលើ កីា

 ំនណាោះម្សាយ (មូលដាឋ នទី ៦៥-៨១) ឬនសចកាីសនម្មចបំដបកកចិច ំនណ្ើរការនីតិវធិី 

(មូលដាឋ នទី ៨២-៨៤) 

165. រៅកនរង វិសាេភាពថ្នទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី ៣ និង ៤ រេធាវីកា   កតីតវ៉ាថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានរធវើកា បកម្សាយទូេំទូលាយរពករៅរេើដី្កាដំ្រណាះម្សាយ  ួឆទាងំខ្នកេួយឆំនួនខដ្េ

រេធាវីកា   កតីនិយាយថ្ន សថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ។  

166. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ៦៥ (កា សាេ ប់រម្ៅពីកា អត់អាហា  រៅ

ម្សរកម្ាកំក់)326 េេូដាឋ នទ ី៦៦ (កា សាេ ប់បណាត េេកពីកា អត់ឃាេ ន រៅរម្ៅឃ ំសំររាង និងឃ ំ

ារេេ កនរងម្សរកម្ាកំក់)327 េេូដាឋ នទ ី៦៧ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះម្បជ្ញជនងមី រៅម្សរកម្ាកំក់)328 

េេូដាឋ នទ ី ៦៨ (កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយរៅរេើេន សស រម្ៅពីម្បជ្ញជនងមី 

រៅកា ដាឋ នទំនប់ម្ត ងំងម)329 េេូដាឋ នទ ី៦៩ (កា សាេ ប់ជ្ញប់ទាក់ទងនឹងទំនប់ ១ េករា ប  ខនត បាន

រកើតរ ើងរៅរម្ៅកា ដាឋ ន)330 េេូដាឋ នទ ី៧០ (កា សាេ ប់បណាត េេកពីរម្គះថ្នន ក់រ្សងៗ រៅកា 

ដាឋ នទំនប់ ១ េករា)331 េេូដាឋ នទ ី៧១ (កា រ សីរអើងឆំរ ះអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋ

ខខម  រៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា)332 េេូដាឋ នទ ី៧២ (កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ 

រៅម្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្ន ំង)333 េេូដាឋ នទ ី៧៣ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះម្បជ្ញជនងមី រៅម្កាងំា

ចន់)334 េេូដាឋ នទ ី៧៤ (កា រ សីរអើងឆំរ ះអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម  រៅម្កាងំា

                                                 
326 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៥៨-៤៧០។ 

327 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៧១-៤៧៤។ 

328 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៧៥-៤៨១។ 

329 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨២-៤៨៣។ 

330 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៤-៤៨៦។ 

331 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៧-៤៨៩។ 

332 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៩០-៤៩២។ 

333 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៩៣-៤៩៤។ 

334 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៩៥-៤៩៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ចន់)335 េេូដាឋ នទ ី៧៥ (ម្ករេរគេរៅឆំនួនបី រៅម្កាងំាចន់)336 េេូដាឋ នទ ី៧៦ (កា រធវើទ កខ

ប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ រៅអូ កខនសង)337 េេូដាឋ នទ ី៧៧ នងិ ១៣៤ (កា រធវើទ កខប ក

រេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ រៅេនំរម្កាេ)338 េេូដាឋ នទ ី៧៨ (កា សមាេ ប់ជនជ្ញតិចេ រៅ

េូេិម្ទា)339 េេូដាឋ នទ ី ៧៩ (កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយឆំរ ះជនចតិចេ 

រម្កាេសហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ)340 េេូដាឋ នទ ី៨០ (អងគរហត  ក់ព័នធនឹង រៅកនរងខដ្នទឹក)341 េេូដាឋ នទ ី

៨១ (អងគរហត  ក់ព័នធនឹងអតីតទាហាន និងអតីតអនក ដ្ឋកា  បបសាធា ណ ដ្ឋខខម )342 េេូដាឋ នទ ី

៨២ (កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ និងកា ជរេេៀសជនជ្ញតិចេរដាយបងខំ រម្ៅ

ពីកា ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត សាសន រៅកនរងកា ជរេេៀសម្បជ្ញជន

ដំ្ណាក់កាេទី២)343 និងេេូដាឋ នទ ី ៨៤ (កា បាត់ខេួនជនជ្ញតិរវៀតណាេរដាយបងខំ រៅម្សរក

ម្ាកំក់)344។ 

167. ក.ស.ព បានរេើករ ើងអំពីអងគរសឆកតីថ្នេូេដាឋ ននីេួយកនរងឆំរណាេេូេដាឋ នទាំងរនះ345។ សហ

រេធាវីយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងកា រេើករ ើងទាងំរនះ និងព មំានអវីខដ្េម្តូវបខនថេរេើកា រេើករ ើង

ទាងំរនះរទ។  

                                                 
335 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥០០-៥០៤។ 

336 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥០៥-៥១០។ 

337 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥១១-៥១៣។ 

338 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥១៤-៥១៦, ៨៨៤-៨៨៦។ 

339 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥១៧-៥១៨។ 

340 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥១៩។ 

341 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥២០-៥២១។ 

342 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥២២-៥៣០។ 

343 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៣១-៥៤៣។  កយ “MOP” គឺសំរៅរៅរេើកា ជរេេៀសម្បជ្ញជន។  កយ 

MOP2 គឺសំរៅរៅរេើកា ជរេេៀសម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទី២។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ខ៖ បញ្ជ ី កយកាត់។ 

344 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៤៩។ 

345 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៣២២-៣២៣ (េេូដាឋ នទ ី៦៥) កថ្នខណឌ  ៣២៤ (េេូដាឋ នទ ី៦៦) 

កថ្នខណឌ  ៣២៥-៣២៧ (េេូដាឋ នទ ី៦៧, ៧១, ៧៣, ៧៤) កថ្នខណឌ  ៣២៨-៣៣៧ (េេូដាឋ នទ ី៦៨, ៧២, ៧៥, ៧៦, ៧៧, 

១៣៤) កថ្នខណឌ  ៣៣៨ (េេូដាឋ នទ ី៦៩) កថ្នខណឌ  ៣៣៩ (េេូដាឋ នទ ី៧០) កថ្នខណឌ  ៣៤០ (េេូដាឋ នទ ី៧៨) កថ្នខណឌ  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

168. រទាះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ រេធាវីកា   កតីេិនបាននិយាយ ក់ព័នធនឹងបញ្ហា យ តតិសាន្រសតសេរហត 

្េ ថ្នរតើទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរេើករ ើងទាន់រពេរវលា ឬអត់រនះរទ346។ សហរេធាវនីំ

េ ខសូេបញ្ហជ ក់ថ្ន ទ ហីក ណ៍េួយឆំនួនេិនម្តូវបានរេើករ ើងទាន់រពេរវលារនះរទ។ ជ្ញពិរសស 

កា តវ៉ាឆំនួនម្បាំពី  ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដំ្បូងរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខ រដាយព ំមានយ តតិកេម ឬ

កា ពនយេ់អវីរ ើយ។ កា តវ៉ាទារំនះមានកនរងេេូដាឋ នទ ី ៦៥ (កា សាេ ប់រម្ៅពីកា អត់អាហា  រៅ

ម្សរកម្ាកំក់)347 េេូដាឋ នទ ី៦៦ (កា សាេ ប់បណាត េេកពីកា អត់ឃាេ ន រៅរម្ៅឃ ំសំររាង និងឃ ំ

ារេេ កនរងម្សរកម្ាកំក់) 348 េេូដាឋ នទ ី៦៩ (កា សាេ ប់ជ្ញបទ់ាក់ទងនឹងទំនប់ ១ េករា ប  ខនត បាន

រកើតរ ើងរៅរម្ៅកា ដាឋ ន)349 េេូដាឋ នទ ី៧០ (កា សាេ ប់បណាត េេកពីរម្គះថ្នន ក់រ្សងៗ រៅកា 

ដាឋ នទំនប់ ១ េករា)350 េេូដាឋ នទ ី៧១ (កា រ សីរអើងឆំរ ះអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋ

ខខម  រៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា)351 េេូដាឋ នទ ី៧៨ (កា សមាេ ប់ជនជ្ញតិចេ រៅេូេិម្ទា)352 នងិ

េេូដាឋ នទ ី៨៤ (កា បាត់ខេួនជនជ្ញតិរវៀតណាេរដាយបងខំ រៅម្សរកម្ាកំក់)353។ 

169. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងដូ្ឆខាងរម្កាេថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានកំណត់ឱ្យរេើករ ើង

រៅកនរងឱ្កាសដំ្បូងៗ រហើយទ ហីក ណ៍ទាងំរនះេិនអាឆម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដំ្បូងរៅកនរងប

ណត ឹងសាទ កខបានរទ រេើកខេងខតរេធាវីកា   កតីបង្ហា ញឱ្យរឃើញថ្ន ព ំមានកា ជូនដំ្ណឹងឱ្យបាន

                                                 
៣៤១ (េេូដាឋ នទ ី៧៩) កថ្នខណឌ  ៣៤២ (េេូដាឋ នទ ី៨០) កថ្នខណឌ  ៣៤៣-៣៤៥ (េេូដាឋ នទ ី៨១) កថ្នខណឌ  ៣៤៦, ៣៤៩-

៣៥០ (េេូដាឋ នទ ី៨២, ៨៤)។ 

346 េេូដាឋ នទ ី៣៨  បស់រេធាវីកា   កតី (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៥-៤៥០) ទំនងជ្ញឆង់និយាយ

សំរៅខតរៅរេើបញ្ហា ម្កបខណឌ រពេរវលា និងភាពអាឆទទួេយកបានទាក់ទងនឹងទ ហីក ណ៍ បស់ខេួន ក់ព័នធនឹង “អងគរហត 

ខដ្េេិនសថិតកនរងវិសាេភាពថ្នកិឆចរស ើបសួ ” (កថ្នខណឌ  ៣៣៤) គឺទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី ១ ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើ។ 

347 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៥៨-៤៧០។ 

348 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៧១-៤៧៤។ 

349 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៤-៤៨៦។ 

350 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៧-៤៨៩។ 

351 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៩០-៤៩២។ 

352ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥១៧-៥១៨។  

353 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៤៩។ 
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103 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្គប់ម្គនអ់ំពីបទរចទ ខដ្េនបំានបណាត េឱ្យខូឆខាតដ្េ់េទធភាព បស់ខេួនរដ្ើេបរី ៀបឆំកា កា 

  កតី។  

៧.៤.១. លកខខណ្ឌ តម្មូវសម្មាប់ពពទន់នពលនវលាននអញ្ញម្តកមមដ ល ក់ព័នធនឹង្ វិសាលពព 

170.  វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង កំណត់ពី យៈរពេសម្មាប់កា ដាក់អញ្ញម្តកេម។ វិធានរនះខឆងពីសិទធិ

 បស់ជនជ្ញប់រចទកនរងកា ដាក់អញ្ញម្តកេម រដាយខ្អករេើយ ាត ធិកា  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង កា  ំេត់បណត ឹងអាជ្ញញ  រមាឃភាពនីតិវិធីខដ្េម្តូវបានរធវើបនា ប់ពីមានដី្កាដំ្រណាះម្សាយ354

។ អញ្ញម្តកេមរនះម្តូវរធវើរ ើងយា ងយូ  ៣០ (សាេសិប) ថ្ងៃ រម្កាយពីដី្កាដំ្រណាះម្សាយឆូេជ្ញ

សាថ ព 355។ ម្បសិនរបើជនជ្ញប់រចទខកខានេិនបានដាក់អញ្ញម្តកេមកនរងម្កបខ័ណឌ រពេរវលាខដ្េ

បានកំណត់រទ អញ្ញម្តកេមទាំងរនះ “េិនអាឆម្តូវបានទទួេយក” រ ើយ356។  

171.  វិធានថ្្ាកនរង បស់ អ.វ.ត.ក េិនបានរេើករ ើងឆាស់ពីអញ្ញម្តកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹង វិសាេភាពថ្ន

សំណ ំរ ឿងរនះ ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានដឹ្ងកនរងអំ រងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ំជម្េះរនះរទ។ 

ឧទាហ ណ៍ កនរងក ណីខដ្េេ័សតរាងម្តូវបានសាត ប់ ខដ្េរេធាវីកា   កតីរជឿជ្ញក់ថ្នសថិតរៅរម្ៅ

 វិសាេភាពថ្នបទរចទទាងំរនះ357។ វិធាន ៩១ (៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង អន ញ្ហញ តឱ្យភាគីជំទាស់រៅនងឹ

កា សាត ប់េ័សតរាង ម្បសិនរបើ “ខេួនយេ់ថ្ន ឆរេេើយ បស់សាកសីរនះេិនសខេតងឱ្យរឃើញកា ពិត”។ 

 វិធានថ្្ាកនរងរនះកនរងហាក់តម្េូវឱ្យដាក់អញ្ញម្តកេមកនរងរពេសាត ប់េ័សតរាង េិនខេនរម្កាយរពេសាត

ប់េ័សតរាងរនះរទ រម្ ះ វិធានថ្្ាកនរងរនះកំណត់ថ្ន ម្បធានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “ម្តូវសរម្េឆ

ថ្ន រតើម្តូវសាត ប់ ឬេិនម្តូវសាត ប់ឆរេេើយសាកសីរនះ”។ វិធានថ្្ាកនរងរនះេិនបានរេើករ ើងបខនថេរទៀត 

 ក់ព័នធនឹងកា ជំទាស់រៅនឹងកា បកម្សាយជ្ញេូេដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរេើដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយរនះរទ។ រទាះជ្ញយា ងណា សហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងថ្ន រគេជំហ រនះគឺ

ឆាស់លាស់ ទាងំខ្អកាេឆាប់យ តតិសាន្រសត និងរគេកា ណ៍ថ្នកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌។ 

រាេ់កា ជំទាស់ខាងរេើម្តូវរេើករ ើងភាេ េៗបនា ប់ពីបានកត់សមាគ េ់រឃើញ។ 

                                                 
354  វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

355 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 

356  វិធាន ៨៩(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

357  វិធាន ៩១(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 
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104 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

172. កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះរនះសរម្េឆថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិជំទាស់

រៅនឹងទ ហីក ណ៍សតីពី វិសាេភាពថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ រៅរពេខដ្េទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវ

បានរេើករ ើងជ្ញរេើកដំ្បូងកនរងសា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ358។ អងគជំន ំជម្េះកត់

សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីម្តូវបានជូនដំ្ណឹងាេ យៈកា រេើករ ើង បស់ត លាកា រៅអំ រង

រពេជំន ំជម្េះ អំពីវិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងឆំរ ះវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ 

និងថ្ន ដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីអាឆរេើករ ើងពីបញ្ហា រនះឱ្យបានឆ្ប់ជ្ញងរនះ359។ 

173.  វិធីសាន្រសតរនះ ឆេរះបញ្ហច ងំពីេកខណៈខដ្េម្តូវបានកំណត់យា ងឆាស់កនរងត លាកា អនត ជ្ញតិរ្សង

រទៀត។ ភាគីមាន ក់ខដ្េកំណត់ពីអវីខដ្េខេួនយេ់ថ្នជ្ញភាពេិនម្បម្កតីខ្នកនីតិវិធីកនរងរពេជំន ំជម្េះ 

ម្តូវដាក់អញ្ញម្តកេម្ េូវកា 360។ កា ខកខានេិនដាក់អញ្ញម្តកេម្ េូវកា រដាយគម នកាេៈរទសៈ

ពិរសស នឹងម្តូវបានចត់ទ កជ្ញកា របាះបង់សិទធិកនរងកា រេើកយកបញ្ហា រនះេករធវើជ្ញេូេដាឋ នថ្ន ប

ណត ឹងសាទ កខ361។ ឆ ងរចទនឹងម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យរេើករ ើងពីកំហ សកនរងសាេដី្កាខដ្េ ងកា 

                                                 
358 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៣៧។ 

359 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 

360 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២២៣។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Naletilić និង Martinović សំណ ំរ ឿង

រេខ IT-98-34-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  ២១ (អញ្ញម្តកេមរនះ “គួ ម្តូវបានដាក់រៅដ្ំណាក់កាេ

េ នកា ជំន ំជម្េះ (កនរងសា ណាខដ្េរដ្ញរដាេសាេដ្ីការនះ) ឬរៅរពេបង្ហា ញេ័សតរាងថ្នអងគរហត សំខាន់ងមីេួយ”)។ 

ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Karadžić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T រសឆកតីសរម្េឆរេើសា ណា បស់ជនជ្ញប់

រចទស ំឱ្យមានកា សម្មាេរទាសកំហ សកនរងសាេដ្ីការនះ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  

ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bagosora និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-41-AR73 រសឆកតីសរម្េឆ

រេើបណត ឹងសាទ កខបនា ន់បងខំ បស់ Aloys Ntabakuze សតីពីបញ្ហា ថ្នអងគឆាប់ខដ្េរេើករ ើងរៅថ្ងៃទី២៩ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០០៦ អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង I រសឆកតីសរម្េឆរេើសា ណាស ំឱ្យផ្លត់រឆញេ័សតរាង ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  ៤៤-

៤៥។ 

361 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២២៣។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Boškoski និង Tarčulovski សំណ ំរ ឿង

រេខ IT-04-82-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១០ កថ្នខណឌ  ១៨៥។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង 

Simić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  ២៥។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋ

អាជ្ញញ  តទេ់នឹង Naletilić និង Martinović សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-34-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  

២១។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Blaskić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រចទម្បកានជ់្ញរេើកដំ្បូងកនរងបណត ឹងសាទ កខ ម្បសិនរបើមាច ស់បណត ឹងសាទ កខបំរពញបនារកថ្នកា 

បង្ហា ញភាពេរេអៀងធៃន់ធៃ 362។ សនិទានភាពសម្មាប់កា អន ញ្ហញ តឱ្យមានកា រេើករ ើងដូ្រឆនះ

ឆំរ ះរគេកា ណ៍ថ្នកា េះបង់ គឺសិទធិ បស់ជនជ្ញបរ់ចទកនរងកា ទទួេបានកា ជូនដំ្ណឹងអំពី

បទរចទម្បឆំ្ងនឹងជនជ្ញប់រចទរនះ363 ខដ្េបង្ហា ញឆាស់ថ្ន “ភាពេរេអៀងធៃន់ធៃ ” ខដ្េម្តូវ

បង្ហា ញរ ើងរដាយឆ ងរចទ គឺឆ ងរចទេិនទទួេបានកា ជូនដំ្ណឹងម្គប់ម្គនអំ់ពីបទរចទទាងំរនះ

ខដ្េរធវើឱ្យប ះ េ់យា ងខាេ ងំដ្េ់សេតថភាព បស់ឆ ងរចទ កនរងកា រ ៀបឆំកា កា   ខេួន364។  

174. ឆ ងបញ្ចប់  ក់ព័នធនឹងរគេកា ណ៍្េូវឆាប់ទាងំរនះ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រគេ

កា ណ៍ទាងំរនះអន វតតឆំរ ះអញ្ញម្តកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ជូនដំ្ណឹងខដ្េរេធាវីកា   កតីបាន

ដឹ្ងកនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះ។ ម្បសិនរបើរេធាវីកា   កតីអាឆបង្ហា ញថ្ន ខេួនពិតជ្ញេិនអាឆរេើក

រ ើងពីអញ្ញម្តកេមម្បរេទ ១ ឬម្បរេទ ២  បស់ខេួនរៅេ នរពេជំន ំជម្េះរទ រេធាវីកា   កតីម្តូវ

ដាក់អញ្ញម្តកេមទាំងរនះភាេ េៗ រៅរពេខដ្េរេធាវីកា   កតីបានដឹ្ងពីអញ្ញម្តកេមទាងំរនះកនរង

អំ រងរពេជំន ំជម្េះ រម្ ះេ័សតរាងម្តូវបានទាញយកពីខ្នកខដ្េកំព ង ងកា តវ៉ា។  

                                                 
២០០៤ កថ្នខណឌ  ២២២។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Mucić និងអនករ្សងរទៀត (“Čelibići”) សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-96-21-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ៦៤០។ សូេរេើេ្ងខដ្  ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី 

Kambanda តទេ់នឹង  ដ្ឋអាជ្ញញ  សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-97-23-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ២៥។ 

362 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២២៤។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Naletilić និង Martinović សំណ ំរ ឿង

រេខ IT-98-34-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៦ រជើងទំព័  ៧៦។ 

363 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២២៤។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Simić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-A 

សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  ២៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  ត លាកា  ICTR Niyitegeka តទេ់នឹង 

Prosecutor សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-14-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៤ កថ្នខណឌ  ២០០។ 

364 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Simić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៦ 

កថ្នខណឌ  ២៥។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kvočka សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ 

ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៥ កថ្នខណឌ  ៣៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៧.៤.២. ការអនុវតាចំន ោះទ ីីករណ្៍សាីពី វិសាលពពម្បនភទ ៣ និង្ម្បនភទ ៤ របស់នមធាវី

ការ រកា ី

175. ខ្អកាេរគេកា ណ៍ខដ្េម្តូវបានកំណត់យា ងម្តឹេម្តូវកនរងខ្នកខាងរេើ សា ណាបណត ឹងសាទ កខ

 បស់រេធាវីកា   កតីរៅខតេិនរេើករ ើងពីេូេរហត ខដ្េរេធាវីកា   កតី គួ ម្តូវបានអន ញ្ហញ ត

ឱ្យរេើកទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ ក់ព័នធនឹង វិសាេភាពជ្ញរេើកដំ្បូង កនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ

 បស់ខេួន។  

176. គួ កត់សមាគ េ់ថ្ន សម្មាប់បញ្ហា រ្សងរទៀតខដ្េរេធាវីកា   កតី ករឃើញថ្ន េ័សតរាងម្តូវបាន

ទាញយក ក់ព័នធនឹងបញ្ហា ខដ្េរេធាវីកា   កតីចត់ទ កថ្នក់សថិតរៅរម្ៅវិសាេភាពរនះ មានកា 

ជំទាស់យា ងខាេ ងំសូេបីខតរៅអំ រងរពេជំន ំជម្េះ។ ឧទាហ ណ៍ មានកា ជំទាសេ័់សតរាងខដ្េ

 ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះម្បជ្ញជនខខម រម្កាេ365 គ កអងគ កា366 វតតបារាយណ៍ជ្ញន់ខដ្ក367 ទាីងំ

សមាេ ប់េន សសរៅជិតទំនប់ម្ត ងំធំ368 ម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទំនប់កំពីងពួយ369 និងកា ផ្លេ សទ់េំីរៅ

ម្បជ្ញជនដំ្ណាក់កាេទី ៣370។ ទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន បញ្ហា េួយឆំនួនសថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្ន

                                                 
365 ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ១៣-១៦ បនា ប់ពីរមា ង [09.48.31] (កា ទទួេ

យកកា ជំទាស់រដាយរេធាវីកា   កតី រេឆរ ើងរៅទំព័  ១៤ បនា ត់ ២០-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [09.51.38])។ 

366 ឯកសា  E1/289.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ៩-២៥ បនា ប់ពីរមា ង 

[16.04.26]។ 

367 ឯកសា  E1/304.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ៨១ បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [15.41.40]។ 

368 ឯកសា  E1/352.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ១៤ បនា ត់ ២២-ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៤ េ នរមា ង 

[09.50.34]។ 

369 ឯកសា  E1/364.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៦១ បនា ត់ ២-ទំព័  ៦២ បនា ត់ ៦ េ នរមា ង 

[14.41.18]។ 

370 ឯកសា  E1/503.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ នប) ទំព័  ៦៧ បនា ត់ ៤-៩ បនា ប់

ពីរមា ង [15.42.57]។ ឯកសា  E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ នប) ទំព័  ៨ 

បនា ត់ ៤-៨ េ នរមា ង [09.25.49] ទំព័  ៩ បនា ត់ ១០-ទំព័  ១០ បនា ត់ ៧ េ នរមា ង [09.30.50] ទំព័  ១៣ បនា ត់ ២៣-២៥ និង

ទំព័  ១៤ បនា ត់ ៦-៩ េ នរមា ង [09.41.45]។ ឯកសា  E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ៧៨ បនា ត់ ៥-១៦ េ នរមា ង [15.44.53]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សំណ ំរ ឿងរនះ ខ្អករេើកា បកម្សាយដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ ក៏ម្តូវបានដាក់បញ្ចូេកនរងរសឆកតី

សននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី្ងខដ្ 371។  

177. ្ារយរៅវិញ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញកា ជំទាស់ រៅអំ រងរពេខដ្េមានកា ពិភាកាពី 

េេូដាឋ នទ ី៦៥, ៦៦, ៦៩, ៧០, ៧១, ៧៨ នងិ ៨៤ កនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះរ ើយ។ រេើសពីរនះ គម ន

កា រដ្ញរដាេជ្ញក់ខសតងរេើវិសាេភាព កនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់

រេធាវីកា   កតីរេើបញ្ហា ជ្ញក់លាក់ទាងំរនះរនះរទ។  ក់ព័នធនឹងបញ្ហា េួយឆំនួន រេធាវីកា   កតី

រៅខតេិនរធវើកា ជំទាស់។ កនរងបញ្ហា រ្សងរទៀត រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់

រេធាវីកា   កតី គឺេិនឆាស់លាស់ រហើយសម្មាប់បញ្ហា រ្សងៗរទៀត រេធាវីកា   កតី ទទួេសាគ េ់ 

ថ្ន អងគរហត ខដ្េរេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្នសថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយ 

សថិតកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ៖  

(i) េេូដាឋ នទ ី៦៥ រេើករ ើងថ្ន ខ្នកសតីពីម្សរកម្ាកំក់កនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយេិនគួ ម្តូវបាន

បកម្សាយថ្ន ួេបញ្ចូេកា រចទម្បកាន់ខ្នកអងគរហត  សតីពីកា សាេ ប់រដាយសា  “បញ្ហា

ស ខភាព និងេកខខណឌ  ស់រៅ”372។ រដាយគម នកា ទទួេសាគ េ់ រេធាវីកា   កតីបាន

ពម្ងីកទ ហីក ណ៍ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើង កនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ បស់ខេួនថ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣១៣ ថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយេិន ួេបញ្ចូេកា សាេ ប់រដាយសា  “បញ្ហា ស ខ

ភាព”373 រដ្ើេបឱី្យមានកា បង្ហា ញទ ហីក ណ៍កាន់ខតទេំូទូលាយ ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់

រដាយសា  “េកខខណឌ  ស់រៅ”។  

(ii) េេូដាឋ នទ ី ៦៦ រេើករ ើងថ្ន កា រចទម្បកានខ់្នកអងគរហត សតីពីកា សាេ ប់រដាយសា កា 

អត់ឃាេ នរៅម្សរកម្ាំកក់ ខដ្េមានបង្ហា ញកនរងកថ្នខណឌ  ៣១២ ថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ 

                                                 
371 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ទ ហីក ណ៍សតីពីកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយរៅាេទីាំងេួយឆំនួន៖ ឯកសា  

E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ៨៨៣-៩១០ (ម្សរកម្ាកំក)់ កថ្ន

ខណឌ  ១១២០-១១២៣ (ម្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្ន ំង) កថ្នខណឌ  ១២៥៤-១២៧១ (ម្កាងំាចន់) កថ្នខណឌ  ១៣២៣-១៣២៥ 

(អូ កខនសង) កថ្នខណឌ  ១៣៨៦-១៣៨៩ (េនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ)។ 

372 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៦៥-៤៧០។ 

373 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ៨៥៩-៨៦០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គួ ម្តូវបានបកម្សាយថ្នកម្េិតម្តឹេទីាំងកនរងឃ សំំររាង និងឃ ាំរេេ374។ រេធា វី

កា   កតីរយាងាេទ ហីក ណ៍ ខដ្េរេើករ ើងកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ បស់ខេួន375។ រទាះជ្ញយា ងណា ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះគឺរ្សងៗពីគន ។ រដាយេិនរេើក

រ ើងថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះមានរឆតនម្គបដ្ណត ប់ខតរេើឃ សំំររាង និងឃ ំា រេេ 

រគយេ់យា ងឆាស់ថ្ន កថ្នខណឌ  ២១៣ ថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ ម្គបដ្ណត ប់រេើម្សរក

ម្ាកំក់ទាងំេូេ និងរេើករ ើងថ្ន គម នេ័សតរាងម្គប់ម្គន់រដ្ើេបីសំអាងទ ហីក ណ៍រនះ។ 

រនះគឺជ្ញទ ហីក ណ៍ម្បរេទ ២ និងគួ ម្តូវបានរដ្ញរដាេរដាយបណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងនឹង

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ។ ាេ យៈកា ប  នប ងខកសម្េួេទ ហីក ណ៍រនះរៅជ្ញទ ហីក ណ ៍

សតីពីកា បកម្សាយម្តឹេម្តូវអំពីដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក 

ណ៍ងមីេួយជ្ញរេើកដំ្បូងកនរងបណត ឹងសាទ កខ។  

(iii) កនរងេេូដាឋ នទ ី ៦៩  ក់ព័នធនឹងកា ដាឋ នកា ង្ហ រៅទំនប់ ១ េករា រេធាវីកា   កតីរេើក

រ ើងថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះេិនរាប់បញ្ចូេកា សាេ ប់ខដ្េបណាត េេកពីេកខខណឌ  ស់

រៅ និងេកខខណឌ កា ង្ហ រៅកា ដាឋ នកា ង្ហ រនះរ ើយ ប  ខនតជ្ញក ណីខដ្េកា សាេ ប់រនះ

រកើតរ ើងរៅឆ្ៃ យពីទីាងំរនះ376។ ឆំណ ឆរនះហាក់ជ្ញកា សំអាងរេើកា សាេ ប់ខដ្េអងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ករឃើញថ្នបានរកើតរ ើងបនា ប់ពី “អនកជំងឺខដ្េមានជំងឺធៃន់ម្តូវ

បានបញ្ជូនម្ត ប់រៅេូេ ិបស់ពួករគ វិញ ឬរៅកាន់ររាងពោបាេកនរងេូេដាឋ ន រហើយ

រម្កាយេកបានសាេ ប់រដាយសា ខតេិនអាឆពោបាេបាន”377។ រទាះជ្ញយា ងណា កនរងរសឆ

កតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីទទួេសាគ េ់ថ្ន កា 

សាេ ប់ខដ្េបណាត េេកពីេកខខណឌ  ស់រៅ  ួេទាងំបញ្ហា ស ខភាព សថិតកនរងវិសាេភាពថ្ន

សំណ ំរ ឿងរនះខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា សមាេ ប់ ង្ហគ េ រដាយេិនបានរេើករ ើងថ្ន ឆំណ ឆរនះ

ផ្លត់រឆញក ណីខដ្េអនកជំងឺខដ្េជិតសាេ ប់ម្តូវបានបញ្ជូនរឆញពីកា ដាឋ នកា ង្ហ រនះេ ន

                                                 
374 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៧១-៤៧៤។ 

375 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ៨៣៧។ ខដ្េរយាងាេ ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា 

ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ៩៣០-៩៣១។ 

376 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៤-៤៨៦។ 

377 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៩។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៤, ៤៨៦។ 

F54/201663275



 

109 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រពេពួករគសាេ ប់378។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដំ្បូងកនរងបណត ឹងសាទ កខ

រនះ។ 

(iv) េេូដាឋ នទ ី៧០ រេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះេិន ួេបញ្ចូេកា សាេ ប់ខដ្េ ប

ណាត េេកពីរម្គះថ្នន ក់រៅកា ដាឋ នកា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា379។ សហរេធាវីនេំ ខេិនអាឆ

រធវើកា ជំទាស់ណាេួយរៅនឹងេ័សតរាង ខដ្េរេើករ ើងរដាយខ្អកាេេូេដាឋ នរនះកនរង

រពេជំន ំជម្េះ ឬទ ហីក ណ៍ណាេួយរៅនឹងអន ភាពរនះកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា 

ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតីបានរ ើយ380។ 

(v) កនរងេេូដាឋ នទ ី៧១ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះគួ 

ម្តូវបានបកម្សាយថ្នេិន ួេបញ្ចូេកា រចទម្បកាន់ពីកា រ ីសរអើងរេើអតីតទាហាន និង

អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា ដាឋ នកា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា381។ កនរងរសឆកតី

សននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី មានកា ជំទាស់េួយឆំនួន

 ក់ព័នធនឹងបទរចទថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយរៅកា ដាឋ ន

កា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា ខដ្េអាឆម្តូវបានបកម្សាយថ្នម្គបដ្ណត ប់រេើកា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយសា េូេរហត នរយាបាយរេើអតីតទាហាន និងអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ

 ដ្ឋខខម 382។ រទាះជ្ញយា ងណា កា ជំទាស់រនះម្តូវបាន ករឃើញកនរងទ ហីក ណ៍ខដ្េរេើក

រ ើងថ្ន ស.ឆ.ស បានអន វតតហួសវិសាេភាពថ្នដី្កាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឱ្យរស ើបសួ 383។ 

្ារយរៅវិញ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងកនរងេេូដាឋ នទ ី ៧១ រផ្លត តសំខាន់

រេើកា បកម្សាយដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះេិនម្តូវបានដាក់បញ្ចូេកនរង

រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេរនះរទ ប  ខនតរេធាវីកា   កតីហាក់ទទួេ

                                                 
378 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១០៥៦-១០៦១។ 

379 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៨៧-៤៨៩។ 

380 សម្មាប់កា សាេ ប់រៅទំនប់ ១ េករា សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/4/1 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវី

កា   កតី កថ្នខណឌ  ១០៤៩-១០៦១។ 

381 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៩០-៤៩២។ 

382 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១០៦៣-១០៦៨។ 

383 សូេរេើេជ្ញពិរសស ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  

១០៦៦-១០៦៧។ 

F54/201663276



 

110 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាគ េ់ថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះមានរឆតន ួេបញ្ចូេបទរចទថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយសា េូេរហត នរយាបាយ រេើអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅទំនប់ ១ 

េករា384។ 

(vi) កនរងេេូដាឋ នទ ី៧៨ រេធាវកីា   កតីរេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ េិន ួេ

បញ្ចូេ “អងគរហត ថ្នកា រធវើេន សសឃាតខដ្េជ្ញធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សស

ជ្ញតិខដ្េបានរកើតរ ើងរៅេនាី សនតិស ខេូេិម្ទា”385។ កនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចបក់ា 

ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន បទរចទថ្នកា រធវើេន សស

ឃាតរម្កាេទម្េង់ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ម្តូវបានកម្េិតម្តឹេកា សមាេ ប់រៅ

េនាី សនតិស ខវតតអូ ម្តកួន ប  ខនតបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះរចទម្បកាន់ 

រខៀវ សំ្ន រេើ “ “អងគរហត ជ្ញធាត ្សថំ្នអំរពើសមាេ ប់ ង្ហគ េជនជ្ញតិចេ ចប់ពីរដ្ើេឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ជ្ញពិរសសរៅេនាី សនតិស ខេូេិម្ទា កនរងេូេិភាគបូ ៌ និងរៅកនរងេនាី សនតិស ខវតត

អូ ម្តកួនកនរងេូេិភាគកណាត េ”386។  

(vii) កនរងេេូដាឋ នទ ី ៨៤ រេធាវកីា   កតីរេើករ ើងថ្ន រទាះបីជ្ញសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  ួេ

បញ្ចូេកា បាត់ខេួនរដាយបងខំកនរងម្សរកម្ាំកក់កតី ក៏រសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ

 វិធ ី បានផ្លត់ក ណីទាងំោយខដ្េជន ងរម្គះផ្លា េ់រដាយសា កា បាត់ខេួនរដាយបងខំគឺជ្ញ

ជនជ្ញតិរវៀតណាេ រឆញពីវិសាេភាពរនះ387។ កនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាកា

រដ្ញរដាេ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីទទួេសាគ េ់ថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ ួេ

បញ្ចូេកា បាត់ខេួនរដាយបងខំកនរងម្សរកម្ាំកក់ រដាយសំអាងាេកថ្នខណឌ  ១៤៧០ ថ្នដី្កា

                                                 
384 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតសីននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ២២៦១, ២២៧០-

២២៧២។ កនរងកា រេើករ ើងថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះម្គបដ្ណត ប់រេើសពីដ្ីកាសននិដាឋ នបញ្ជូនរ ឿងឱ្យរស ើបសួ  រេធាវីកា   កតី

បញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ថ្ន រេធាវីកា   កតីចត់ទ កដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះថ្ន ួេបញ្ចូេកា រធវើទ កប ករេនញអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម ៖ ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១០៦៣ 

និង ១០៦៦។ 

385 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥១៧-៥១៨។ 

386 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១៥៤៦។ 

387 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៤៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដំ្រណាះម្សាយរនះ និងេិនបានអះអាងថ្ន វិសាេភាពរនះផ្លត់រឆញក ណីខដ្េជន ង

រម្គះគឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេរ ើយ388។ 

178. ដូ្ឆកា រេើករ ើងខាងរេើ389 កា បង្ហា ញពីភាពេរេអៀងឆំរ ះរេធាវីកា   កតីាេ យៈកា បង្ហា ញ

ថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនទទួេបានកា ជូនដំ្ណឹងម្គប់ម្គន់អំពីកា បកម្សាយបទរចទទាងំរនះ

រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គឺជ្ញបនារក បស់រេធាវីកា   កតី។ ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខ គម នតួ

នទីបង្ហា ញអវីខដ្េ្ារយពីរនះរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខមានតួនទីម្តឹេខតរធវើរសឆកតីសននិដាឋ នរដាយ

សរងខបដូ្ឆខាងរម្កាេ។ 

179. ទីេួយ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ឆំរ ះកា ពនោ រពេរនះ។ កា សំអាងខតេួយគត់

កនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះសម្មាប់េូេរហត ថ្នកា ពនោ រពេរនះ មានបង្ហា ញកនរងេេូដាឋ នទ ី

២ និង ក់ព័នធខតនឹងទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើងកនរងេូេដាឋ នទ ី៨៤390។ កនរងេូេដាឋ នរនះ រេធាវី

កា   កតីពោយាេពនយេ់ពីកា ភាន់ម្ឆ ំ បស់ខេួន ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ

 វិធីបខនថេ391 និងរេើករ ើងថ្ន ខ្អកាេកា ទាញរសឆកតីសនិនដាឋ នេិនម្តឹេម្តូវ បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា 

ម្បម្ពឹតតិឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ ម្តូវបានផ្លត់រឆញ “ម្បសិនរបើេិនបានយេ់ពីេូេ

រហត  រេធាវីកា   កតីម្បាកដ្ជ្ញនឹងេិនបតឹងតវ៉ា”392។ រនះគឺជ្ញកា ភាន់ម្ឆ ំ។ បញ្ហា  ក់ព័នធនឹងកា 

តម្េូវឱ្យរេធាវីកា   កតី “បតឹងតវ៉ា” គឺ េ័សតរាងកំព ងម្តូវបានសាត ប់រេើបញ្ហា ខដ្េរេធាវីកា   កតី

រជឿថ្ន (រទាះបីជ្ញភាន់ម្ឆ ំ) សថិតរៅរម្ៅសំណ ំរ ឿងរនះ។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់េូេរហត 

សម្មាប់កា េិនជំទាស់ បសខ់េួនរៅឆំណ ឆរនះរទ។ ម្បសិនរបើសា ណាខដ្េរេធាវីកា   កតីរេើក

រ ើងកនរងេេូដាឋ នទ ី២ ម្គន់ខតរដ្ើេបបីង្ហា ញថ្ន រេធាវីកា   កតីពិតជ្ញបានកត់សមាគ េ់បញ្ហា រនះរៅ

រពេរវលាសេម្សប សា ណាទាងំរនះេិនបំរពញកា ដ្កពិរសាធន៍ថ្នភាពេរេអៀងធៃន់ធៃ រ ើយ។  

180. ទីពី  ្ារយពីកងវះកា បង្ហា ញពីភាពេរេអៀងឆំរ ះរេធាវីកា   កតី អាឆមានភាពេរេអៀងយា ង

ឆាស់ឆំរ ះសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បសិនរបើកា ជំទាស់ទាងំរនះ

                                                 
388 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ៩១២។ 

389 ជ្ញពិរសសរៅកថ្នខណឌ  ១៧៣។ 

390 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៤។ 

391 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 

392 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្តូវបានអន ញ្ហញ តរម្កាយរពេកំណត់។ វិធាន ២១(១)(ក) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង តម្េូវឱ្យ កាត េយភាព

 វាងសិទធិ បស់រេធាវីកា   កតី និងសិទធិ បស់ភាគីទាងំោយ។ ឆំណ ឆរនះ ួេមានសិទធិ បស់រដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ទទួេបានកា ជំន ជំម្េះរដាយយ តតិធេ៌ និងសឆចៈភាព្េូវឆាប់393។ ដូ្ឆកា 

េេអិតកនរងខ្នកខាងរេើ ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍សតីពី វិសាេភាពម្បរេទ ១ និង ម្បរេទ ២394 រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានរធវើកា េះបង់្េូវឆិតតយា ងរម្ឆើន រដាយខ្អកាេ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង

រនះ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេម េិនម្តឹេខតបានឆំណាយរពេរវលា បស់ខេួន

ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំម្បឈេរៅនឹងកា រចទសួ  បស់រេធាវីកា   កតី និងកា ពិនិតយពិឆ័យ

ជ្ញសាធា ណៈរទៀត្ង រពេខេះរេើបញ្ហា ខដ្េប ះ េ់យា ងខាេ ងំដ្េ់អា េមណ៍ប គគេ។ ទាងំរនះជ្ញ

កា  ួេឆំខណក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីដ្េ់សំណ ំរ ឿងរនះ រដាយគម នកា ជំទាស់ទាន់រពេ

រវលាពីរេធាវីកា   កតី។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះេិនគួ កាេ យជ្ញអនកចញ់រម្បៀប ាេ យៈ

កា អន ញ្ហញ តឱ្យរេធាវីកា   កតី រធវើកា រដ្ញរដាេរម្កាយរពេកំណត់រដាយគម នយ ាត ធិកា សេ

ម្សបរនះរទ។  

៨. ភ័សាុតាង្ និង្ការពិោរណានលើភ័សាុតាង្ 

៨.១. ទិ ឋពពរួម 

181. កនរងេេូដាឋ នទ ី ១១ ដ្េ ់ ៣៧395 រេធាវីកា   កតីដាក់រឆញនូវវិធីសាន្រសត បស់ខេួនឆំរ ះកា ទទេួ

យក និងកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាង។ អំណះអំណាងជ្ញរម្ឆើនថ្នទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ របើនិយាយឱ្យដាឆ់

                                                 
393 សូេរេើេខ្នក ៣.២ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៤៣ ជ្ញអាទិ៍។ 

394 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ១៥៦-១៥៩។ 

395 េូេដាឋ នទាងំរនះ ួេមាន៖ េេូដាឋ នទ ី ១១ (េ័សតរាងរឆញេកពីម្បវតតិវិទូខដ្េេិនបានឆូេេកបង្ហា ញខេួន) េេូដាឋ នទ ី ១២ 

(កា ទទួេយកបញ្ជីពណ៌ទឹកម្កូឆថ្នេនាី  ស-២១) េូេដាឋ នទ ី ១៣ (ជំរនឿឥសស ឆិតត និងជំរនឿហួសពីវិេតិសងស័យ) េូេដាឋ នទ ី

១៤ (កា បំខបេង ឬកា បំថ្េេេ័សតរាង) េេូដាឋ នទ ី១៥ (សតង់ដាពី   វាងកា ដាក់បនារក និងកា រដាះបនារក) េេូដាឋ នទ ី១៦ (កា បំរេេឆ

រចេនូវេ័សតរាងរដាះបនារក) េេូដាឋ នទ ី១៧ (បនារកេ័សតរាង) េេូដាឋ នទ ី១៨ (អន មានវិធី/េ័សតរាងរទសកាេ) េេូដាឋ នទ ី១៩ 

(កា សននិដាឋ នពម្ងីក/កា សននិដាឋ នទូរៅ) េេូដាឋ នទ ី២០ (ឆនំួនេ័សតរាង និងតថ្េេជ្ញេ័សតរាង) េេូដាឋ នទ ី២១ (ភាពស ីឆង្ហវ ក់គន ) 

េេូដាឋ នទ ី២២ (ភាព្ារយគន ) េេូដាឋ នទ ី២៣ (ឆរេេើយេ នៗ/ឆរេេើយរពេរម្កាយៗេករទៀត) េេូដាឋ នទ ី២៤ (កា អានរ ើងវិញ

េ នរពេឆូេបង្ហា ញខេួន) េេូដាឋ នទ ី២៥ (សំអាងរហត ថ្នកា និយាយក ហក) េេូដាឋ នទ ី២៦ (ប រ  វិនិឆេ័យវបបធេ៌) េេូដាឋ នទ ី

២៧ (ឆរេេើយ/រសៀវរៅ បស់ រខៀវ សំ្ន) េេូដាឋ នទ ី២៨ (េ័សតរាងខដ្េទទួេបានរដាយកា រធវើទា  ណកេម) េេូដាឋ នទ ី២៩ 

(រឃាសនកា ) េេូដាឋ នទ ី៣០ (សកខីកេមជ្ញលាយេកខណ៍អកស ) េេូដាឋ នទ ី៣១ (ឆរេេើយរម្ៅម្បព័នធត លាកា ) េេូដាឋ នទ ី៣២ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណាត់រៅ គឺេិនខេនជ្ញ “េូេដាឋ ន” ថ្នបណត ឹងសាទ កខរដាយផ្លា េ់រ ើយ រដាយរៅកនរងសា ណារនះ 

ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះរដាយផ្លា េ់ េិនបានបង្ហា ញពីឆំណ ឆខដ្េនឹងរធវើឱ្យរមាឃៈសាេម្កេ បស់ជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងរទ។ ្ារយរៅ វិញ ទ ហីក ណទ៍ាងំរនះម្គន់ខតជខជកតវ៉ាអំពីម្កបខ័ណឌ ជ្ញក់លាក់

េួយទាក់ទងនឹងេ័សតរាង ខដ្េរម្កាយេកម្តូវបានអន វតតរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសា ទ កខ។ ខ្នករនះ

ថ្នសា ណារឆេើយតប បស់សហរេធាវីនេំ ខ រេើករ ើងពីកំហ សរៅកនរងម្កបខ័ណឌ ខដ្េរេធាវី

កា   កតីបានបង្ហា ញ និងពនយេ់ពីេូេរហត ម្តឹេម្តូវថ្នរគេកា ណ៍ខដ្េគមំ្ទដ្េ់ វិធីសាន្រសត

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងកា ពិច ណារេើេ័សតរាងទាងំរនះ។ 

182. ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើន បស់រេធាវីកា   កតីទាក់ទងនឹងរគេកា ណ៍សតីពីេ័សតរាង ម្តូវបានរេើករ ើង

យា ងេេអិតរដាយ ក.ស.ព396 និងេិនតម្េូវឱ្យមានឆរេេើយតបដាឆ់រដាយខ កពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវ

ណីរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រដាយខ្អករេើទសសនវិស័យ

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងេេូដាឋ នទ ី ២៥ (សំអាងរហត ថ្នកា 

និយាយក ហក)397 េេូដាឋ នទ ី៣០ (សកខីកេមជ្ញលាយេកខណ៍អកស )398 េេូដាឋ នទ ី៣១ (ឆរេេើយ

រម្ៅម្បព័នធត លាកា )399 េេូដាឋ នទ ី៣២ ( កយឆចេអារ៉ាេ)400 េេូដាឋ នទ ី៣៣ (ទម្េង់ខបបបទ

ព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ)401 និងេេូដាឋ នទី ៣៤ (កា វាយតថ្េេរេើឆរេេើយ)402។ សហរេធាវីនេំ ខ 

ក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ រៅកនរងខ្នករនះអំពីកា រម្បើម្បាស់ បស់រេធាវីកា   កតីនូវកា  វិភាគ“សថិតិ”

                                                 
( កយឆចេអារ៉ាេ) េេូដាឋ នទ ី៣៣ (ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំជីន ងរម្គះ) េេូដាឋ នទ ី៣៤ (កា វាយតថ្េេរេើឆរេេើយ) េេូ

ដាឋ នទ ី៣៥ (ឯកសា ខដ្េទទួេបានសចច ធា ណ៍ថ្នអាឆទទួេយកបាន) េេូដាឋ នទ ី៣៦ (េ័សតរាងជ្ញឯកសា  និងយថ្នភាព) 

និង េេូដាឋ នទ ី៣៧ (អនកជំនញ)។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ក សម្មាប់ទំព័ រយាងថ្នេូេដាឋ ននីេួយៗរៅកនរងឯកសា  F5 4  សា 

ណាបណត ឹងសាទ កខ។ 

396 សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ក សម្មាបទំ់ព័ រយាងថ្នេូេដាឋ ននីេួយៗរៅកនរងឯកសា  F5 4 /1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព។ 

397 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៥៣។ 

398 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៣-៣០៥។ 

399 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣០៦-៣១១។ 

400 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១២-៣១៣។ 

401 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៤-៣១៦។ 

402 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៧-៣១៩។ 
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114 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ថ្នេ័សតរាង ខដ្េភាគរម្ឆើនមានរឃើញកនរងេេូដាឋ នទ ី ១៦៣403 េេូដាឋ នទ ី ១៦៥404 េេូដាឋ នទ ី

១៧០405 េេូដាឋ នទី ១៧៣406 និងេេូដាឋ នទ ី ១៧៤407 ខដ្េេូេដាឋ នទាងំអស់រនះទាកទ់ងនឹងបទ

បញ្ហជ អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ប  ខនតក៏ម្តូវបានរយាង្ងខដ្ រៅ សរពញខ្នករនះថ្នសា ណា

បណត ឹងសាទ កខ។ 

183. េេូដាឋ នទ ី ២៣ ទាកទ់ងនឹងកា បង្ហា ញឯកសា េ័សតរាងបនា ប់ពីកា បិទបញ្ចប់សវនកា រេើអងគ

រសឆកតីរដាយគម នកា របើកសំណ ំរ ឿងរ ើងវិញ ម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណារឆេើយ

តប ទាក់ទងនឹងកា  ំរលាេនីតិវិធីខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់408។ 

៨.២. ភ័សាុតាង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ ី

184. កា អះអាងេិនម្តឹេម្តូវទាក់ទងនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង វិធីខដ្េេ័សតរាងរនះ

គួ ម្តូវបានវាយតថ្េេ ម្តូវបានរេើករ ើងរៅ សរពញសា ណាបណត ឹងសាទ កខ។ រេធាវីកា   កតី

បានរដាះម្សាយបញ្ហា សតីពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញពិរសសកនរងេេូដាឋ នទ ី ៣៣409 

និងេេូដាឋ នទ ី៣៤410 ប  ខនតរៅម្គបខ់្នកទាងំអស់ សា ណារឆេើយតបរនះរធវើកា បញ្ហជ ក់អះអាងយា ង

ជ្ញក់លាកអំ់ពីឆំណ ឆ ក់ព័នធនន411។ ខាងរម្កាេរនះគឺសា ណា ួេសតីពីទ ហីក ណ៍រ្សងគន ទាងំ

រនះ។ 

                                                 
403 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៦-១១៨៨។ 

404 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩៦-១២១០។ 

405 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៣-១២៨០។ 

406 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣២៤-១៣៤០។ 

407 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥៦-១៣៦០។ 

408 សូេរេើេខ្នក ៦.៣.២ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១០២ ជ្ញអាទិ៍។ 

409 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៤-៣១៦។ 

410 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៧-៣១៩។ 

411 សូេរេើេ្ងខដ្  ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធខដ្េបានរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតីរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣០៨ (រៅកនរងេូេដាឋ នទ ី

៣១) កថ្នខណឌ  ១០១៤ (រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១៥៦) កថ្នខណឌ  ១០៩៥ (រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១៥៩) កថ្នខណឌ  ១២៣៥ (រៅកនរងេូេ

ដាឋ នទ ី១៦៦) កថ្នខណឌ  ១៣៨៣-១៣៨៨ (រៅកនរងកថ្នខណឌ  ១៧៤)។ 
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115 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៨.២.១. សកខីកមមរបស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ីនៅចំន ោះមុខ អ.វ.ត.ក 

185. រៅកនរងសាេម្កេ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពនយេ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះបានវាយតថ្េេសកខីកេម

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដាយខ្អករេើេូេដាឋ នដូ្ឆគន នឹងសកខីកេម បស់សាកសី និងអនកជំនញ 

្ងខដ្  ជ្ញអាទិ៍៖ 

...ាេក ណីជ្ញក់ខសតងនីេួយៗ រដាយខ្អករេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នសកខីកេម និង

រដាយពិច ណាខ្អករេើកាត េួយឆំនួន ដូ្ឆជ្ញ អតតឆ ិត បស់ប គគេខដ្េ្តេ់សកខីកេម

ភាពស ីឆង្ហវ ក់គន  និងភាពេិនស ីឆង្ហវ ក់គន ទាក់ទងនឹងអងគរហត សំខាន់ៗ កា ជំ  ញពីខាង

រម្ៅ ខដ្េអាឆមានកា អះអាងបញ្ហជ ក់ និងកាេៈរទសៈទាងំអស់ថ្នរ ឿងកតីរនះ412។ 

186. កា ពនយេ់រនះគឺខ្អករេើរគេជំហ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ដូ្ឆខដ្េបានម្បកាសកនរង

អំ រងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ វិធសីវនកា សណំ ំរ ឿង ០០២/០១413។  វិធីសាន្រសតរនះ “អន ញ្ហញ តឱ្យអងគ

ជំន ំជម្េះអាឆវាយតថ្េេពីភាពរពញរេញ និងគ ណភាពថ្នេ័សតរាង និងកា រម្បើម្បាស់សកខីកេម បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់សមាអ ងរហត ជ្ញក់លាក់ណាេួយកនរងក ណីសេម្សប”414។ 

187. រៅ សរពញសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីពោយាេវាយម្បហា  និងបនថយ េ័

សតរាងខដ្េបាន្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរធវើរ ើងយា ងឆាស់កនរង

                                                 
412 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៩។ 

413 ឯកសា  E267/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំរកាះរៅសាជ្ញងមីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី TCCP-187 និងស ំឲ្យពនិិតយរ ើង វិញ

រេើខបបបទ  ក់ពន័ធនឹងសកខីកេមសតីពីកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសំរណើ និងឆរេេើយតបននខដ្េ ក់ព័នធ 

(E240, E240/1, E250, E250/1, E267, E267/1 និង E267/2) ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ dispositif: “រៅរពេវាយតថ្េេ

អំពីេ័សតរាងរៅកនរងសាេម្កេ ទេៃន់ខដ្េម្តូវ្តេ់រៅឱ្យសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងម្តូវបានវាយតថ្េេរៅាេ

ក ណីនីេួយៗ រដាយពិនិតយរៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នសកខីកេមរនះ រហើយបនា ប់ពីកា វាយតថ្េេខដ្េមានសំអាងរហត អំពីេ័

សតរាងរនះ វិេតិសងស័យអំពីពិ  ទធភាពនឹងម្តូវបានបកម្សាយជ្ញម្បរយាជន៍ដ្េ់ជនជ្ញប់រចទ”។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ២២ 

និងឯកសា  E336/3  រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ បស់រេធា វីកា   កតី នួន ជ្ញ  ក់ព័នធនឹងកា អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២២។ 

414 ឯកសា  E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ បស់រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ  ក់ព័នធនឹងកា អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២២។ 
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116 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េេូដាឋ នទ ី២៥ និងេេូដាឋ នទី ៣៤415 ប  ខនតក៏ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសារៅកនរងេេូ

ដាឋ នរ្សងរទៀត្ងខដ្ 416។ រៅរពេខេះ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរធវើរ ើងថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខវះគ ណតថ្េេ ម្គន់ខតរដាយសា សាថ នភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរធវើរ ើងាេវិធីពី  គឺ (i) េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី មានតថ្េេទាបជ្ញងពីរម្ ះេ័សតរាងរនះេិនម្តូវបាន្តេ់រដាយមានកា រធវើសេបង និង (ii) 

េ័សតរាងខបបរនះម្តូវបានចត់ទ កថ្នមានជ្ញប់េនាិេសងស័យ ពីរម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន

្េម្បរយាជន៍រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ សហរេធាវីនេំ ខសូេបដិ្រសធអំណះអំណាងទាងំ

ពី រនះជ្ញដាឆ់ខាត។ 

188. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវបានពិច ណា និង

បញ្ហជ ក់ ួឆរហើយរដាយអងគជំន ំជម្េះ ថ្នម្តឹេម្តូវរៅកនរងសាេដី្កាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១417។ ដូ្ឆ

បានបកម្សាយេេអិតរៅខ្នកខាងរម្កាេ រនះគឺជ្ញវិធីសាន្រសតម្តឹេម្តូវ និងគួ ម្តូវបាន កាទ ករដាយ

អងគជំន ំជម្េះ។ 

189. រគេជំហ ្េូវឆាប់ទាក់ទងនឹងសកខីកេម និងសេបង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានកំណត់

យា ងម្តឹេម្តូវ។ កនរងនេជ្ញភាគីថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនអាឆម្តូវបានរគ

សាកសួ ាេ របៀបដូ្ឆ “សាកសីធេមា”រ ើយ418។ វិធានថ្្ាកនរងេិនតម្េូវឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

សបង ខដ្េ្ារយរៅនឹងសាកស ីនិងអនកជំនញ419។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះ បាន

                                                 
415 ឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៥៣ និង ៣១៧-៣១៩។ 

416 ជ្ញឧទាហ ណ៍ សូេរេើេឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣០៨ (េេូដាឋ នទ ី៣១) កថ្នខណឌ  ១០១៤ (េេូ

ដាឋ នទ ី១៥៦) កថ្នខណឌ  ១២៣៥ (េេូដាឋ នទ ី១៦៦) កថ្នខណឌ  ១៣៨៣-១៣៨៥ (េេូដាឋ នទ ី១៧៤)។ 

417 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១៤-៣១៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E336/3 រសឆកតីសរម្េឆ

រេើសំរណើស ំ បស់រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ  កព់័នធនឹងកា អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២២។ 

418  វិធាន ២៣(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខដ្េឆេរះបញ្ហច ងំពីម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ មាម្ា ៣១២ ខដ្េខឆងថ្ន “រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី េិនម្តូវបានរគសាកសួ ដ្ូឆជ្ញសាកសីធេមា”។ 

419  វិធាន ២៤(១) និង ៣១(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E74 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង 

សតីពី “ឆរេេើយតប បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅនឹងសំរណើស ំរេខ E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង 

E73 រម្កាយកិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ថ្ងៃទី០៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១១” ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១១ ទំព័  ១។ ឯកសា  E336/3 
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117 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្ចនរចេនូវទ ហីក ណ៍ ខដ្េថ្នអវតតមានថ្នសេបងនឱំ្យមានកា កាត់បនថយជ្ញ ួេរេើស ឆច ិតភាព

ថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី420។ សហរេធាវនីេំ ខកត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន ជនជ្ញប់

រចទ កនរងនេជ្ញភាគីេួយ ក៏េិនតម្េូវឱ្យសបង្ងខដ្  ម្បសិនរបើគត់រម្ជើសរ ីស្តេ់េ័សតរាង421។ 

រទាះយា ងណា រគេិនម្តូវរសនើរ ើងថ្ន េ័សតរាង បស់ជនជ្ញបរ់ចទមាន ក់ អាឆម្តូវបានរចទជ្ញបញ្ហា

រដាយសា រហត ្េរនះរទ422។ កា អន វតតថ្នកា រធវើសេបងេិនខេនជ្ញេកខខណឌ តម្េូវសម្មាប់

បញ្ហជ ក់កា ពិត រហើយកា សបងរនះផ្លា េ់ក៏េិនខេនជ្ញកា ធានពីកា ពិត្ងខដ្ ។ សូេបខីតរៅរពេ

ខដ្េសេបងម្តូវបានរធវើរ ើងក៏រដាយ ក៏វាេិនខេនជ្ញតម្េូវកា ខដ្េអាឆជំនួសឱ្យកា ម្តួតពិនិតយ

 បស់ត លាកា រនះខដ្ 423។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្ន កា ធានាេនីតិវិធីឆាប់រ្សង

រទៀតរដ្ើ តួនទីកាន់ខតសំខាន់ជ្ញងរនះរទៀត កនរងកា ជំ  ញឱ្យមានកា ្តេ់សកខីកេមរ  រពញរៅ

រដាយកា ពិត និងធានថ្ន ត លាកា អាឆវាយតថ្េេពីសកខីកេមខដ្េខេួនបានសាត ប់ឮ។ ម្បកា ខដ្េ

សំខាន់បំ្ តរនះ គឺកា ពិតខដ្េថ្ន សកខីកេមគឺជ្ញកេមវតថរថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរដាយភាគី និង

រៅម្កេ424។ 

                                                 
រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ បសរ់េធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ  ក់ព័នធនឹងកា អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេសួ 

រដ្ញរដាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២១។ 

420 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១៤-៣១៥។ 

421 ឯកសា  E313 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៧ រជើងទំព័  ៦៨ ខដ្េរយាងដ្េ់ វិធាន ៩០ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

សំណ ំរ ឿង ០០១–ឯកសា  E188  សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១០ (“សំណ ំរ ឿង ០០១–ឯកសា  E188 សាេម្កេ”) 

កថ្នខណឌ  ៥២ រជើងទំព័  ៧៨។ ឯកសា  E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ បស់រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ  ក់ព័នធនឹងកា អន 

វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្ន

ខណឌ  ២១។ 

422 ្ារយរៅវិញ វិធាន ៨៧(៥) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង តម្េូវថ្ន “អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្តូវរធវើកា ងេឹងខងេងពិច ណានូវឆរេេើយ

សា ភាព ដ្ូឆគន នឹងម្បរេទេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀតខដ្ ”។ 

423 ឯកសា  E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ បស់រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ  ក់ព័នធនឹងកា អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ២១-២២។ 

424  វិធាន ៩១(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

190. ម្សរដ្ៀងគន រនះខដ្  សហរេធាវីនេំ ខសូេបដិ្រសធកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េថ្នេ័សតរ

ាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវខតមានទេៃន់តិឆជ្ញងេ័សតរាង បស់សាកសី ពីរម្ ះរដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជនរ៍ៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នតិីវិធ4ី25។ 

191. រគេិនអាឆជំទាស់បានរទថ្ន រដ្ើេបបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍រៅកនរងដំ្រណើ កា នីតិវិ

ធី។ រនះ ជ្ញេូេដាឋ នសំខាន់បំ្ តសម្មាប់ឋានៈ បស់ពួកគត់426។ ប  ខនត វាេិនម្តឹេម្តូវរនះរទកនរងកា

 សនមតថ្ន ្េម្បរយាជន៍រនះគឺម្តឹេខតរសមើនឹងកា ្តនា រទាសរដាយសាេញ្ញខតប  រណាណ ះ។ អ.វ.ត.ក 

េិនម្តូវបាន្តេ់សិទធិអំណាឆឱ្យ្តេ់សំណងជ្ញប គគេរៅឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ 

រទាះបីជ្ញកនរងក ណីមានកា ្តនា រទាសក៏រដាយ427។ រដាយសា ខតអាឆទទួេបានសំណង្េូវឆតិត 

និងជ្ញសេូហភាព ពួកគត់េិនអាឆ ង់ចរំៅរេើេទធ្េថ្នកា ជំន ំជម្េះបានរទ ពីរម្ ះមានកា

ឆងអរេបង្ហា ញរដាយ វិធាន ២៣ សាួនបួន(៣)(ខ) ួឆរៅរហើយ428។ កា អន វតតគរម្មាងសំណងបាន

ចប់រ្តើេេ នកា ្តនា រទាស រហើយជ្ញកា ពិត គរម្មាងសំណងខេះបានបញ្ចប់ ួឆេករហើយ429។ 

192. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនខេនជ្ញម្ករេខតេួយរនះរទ។ ពួកគត់អាឆមានបំណងខ សៗគន សម្មាប់

កា ឆូេ ួេកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ត លាកា  និងេទធ្េខដ្េឆង់បានខ សៗគន ។ ព ំមានអវី

គួ ឱ្យេនាិេរ ើយថ្ន រដាយសា ខតពួកគត់ជ្ញរម្ឆើនបានរសនើស ំឱ្យមានកា ្តនា រទាស រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីក៏បានសខេដងពីរគេបំណង បស់ខេួន រសនើស ំឱ្យកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីទាងំរនះខសវង ក 

                                                 
425 ជ្ញឧទាហ ណ៍ សូេរេើេឯកសា  F5 4  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៥៣ និង ៣១៧-៣១៩។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្ន

ខណឌ  ១៣៨៣។ 

426 រទាះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានឋានៈឆរំ ះខតកេមវតថរទាងំោយ ខដ្េប ះ េ់ដ្េ់្េម្បរយាជន៍ បស់

ពួកគត់ប  រណាណ ះ។ សូេរេើេ ឯកសា  F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធា វីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

 ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១១-១៤។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកា

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១១។ 

427  វិធាន ២៣ សាួនបួន(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន៖ (“្េម្បរយាជន៍រនះ េិនម្តូវមានទម្េង់ថ្នសំណងជ្ញម្បាក់ដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីរទ”)។ 

428 សូេរេើេខាងរម្កាេបខនថេរទៀត កថ្នខណឌ  ៨៥០។ 

429 សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៨៥៩ និងរជើងទំព័  ២១១៨-២១២១។ 
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119 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

និងបង្ហា ញកា ពិតអំពីឧម្កិដ្ឋកេមនន430។ រហត ដូ្រឆនះ ្ារយពីកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កត ី

រគេបណំងឆង់បានកា ពិត និងកា ទទួេសាគ េ់អាឆបញ្ហជ ក់ថ្ន យា ងរហាឆណាស់ ក៏រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីខេះអាឆកាន់ខតមានកា ពិតជ្ញង ម្បេពេ័សតរាងខេះរទៀត្ង។  

193. ព ំមានរហត ្េអវីខដ្េម្តូវសនមត ដូ្ឆកា រេើករ ើងយា ងឆាស់ បស់រេធាវីកា   កតីថ្ន សាកសីព ំ

មាន្េម្បរយាជន៍ផ្លា េ់ខេួនរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីទាងំរនះរទ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ សាកសីអាឆ

មានបំណងកាត់បនថយកា ទទួេខ សម្តូវ បស់ខេួនផ្លា េ់ ទាក់ទងនឹងរហត កា ណ៍ទាងំោយខដ្េ

សថិតរៅរម្កាេកា ពិច ណា431។ ហានិេ័យថ្នសកខីកេមេិនពិតអាឆរកើតមានរ ើងទាកទ់ងនឹងម្បេព

េ័សតរាងទាងំោយ។ 

194. សម្មាប់រហត ្េខាងរេើ អងគជំន ំជម្េះរនះគួ  កា វិធីសាន្រសតខដ្េមានម្សាប់ បស់ខេួន ខដ្េកនរង

រនះសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានវាយតថ្េេរ ៀងៗខេួន អាម្ស័យរេើកាត  ក់ព័នធ

ទាងំអស់ កនរង របៀបដូ្ឆគន នឹងសកខីកេម បស់សាកសីខដ្ 432។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងឆេរះបញ្ហច ងំ វធីិ

សាន្រសតរនះ ទាងំរៅកនរងរសឆកតីខងេងអំពីរគេកា ណ៍ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង433 និងកា អន វតតរគេកាណ៍ បស់ខេួនឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗ434។ អាម្សយ័

រហត រនះ អងគជំន ំជម្េះគួ បដិ្រសធេូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េម្តូវបាន

យេ់ម្សបថ្ន បានសំអាងរេើកា ជំទាស់តវ៉ាខដ្េមានតថ្េេទាបជ្ញងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីខងេរទៀត្ង។ 

                                                 
430 សូេរេើេជ្ញទូរៅ ឯកសា  E457/6/2/3.4 សា ណាបញ្ចប់កិឆចពភិាការដ្ញរដាេ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឧបសេព័នធ ង ខដ្េបានខកខម្បៈ សំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៧។  

431 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤៩២-៤៩៩។ 

432 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១៤ សំអាងរេើសំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាសំណ ំ

រ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៤២, ៥៣។ 

433 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៩។ 

434 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ កា វាយតថ្េេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន (ឯកសា  E465 

រជើងទំព័  ១៣១៨៥)។ កា រេើករ ើងបខនថេទាក់ទងនឹងភាពម្តឹេម្តូវថ្នកាវាយតថ្េេរេើេសតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

នីេួយៗ ម្តូវបានរ ើករ ើងរៅទូទាងំសា ណារនះ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

195. រៅម្តង់ខ្នករ្សងរទៀត រេធាវីកា   កតីតវ៉ាថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងព ំបានអន វតតម្កបខណឌ

សម្មាប់កា វាយថ្េេេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បស់ខេួនឲ្យបានម្តឹេម្តូវរទ រដាយកា 

រម្បើម្បាស់សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរដ្ើេបី្ានា រទាស ខដ្េរេធាវីកា   កតីនិយាយថ្ន 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូេិនគួ រធវើដូ្រឆនះរ ើយ។ កា តវ៉ាទាងំរនះ ( ួេទាងំឧទាហ ណ៍ ជ្ញក់លាក់

េួយឆំនួនខដ្េបានរេើករ ើងកនរងេេូដាឋ នទ ី៣៤)435 ម្តូវបានរឆេើយតបរៅម្តង់ខ្នករ្សងរទៀតកនរង

សា ណារនះ436។  

៨.២.២. សាា នពពនននសចកាីដលលង្អំពីពយសនកមម  

196. រេធាវីកា   កតីរ ើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍ខដ្េម្ឆបូកម្ឆបេ់ ឆម្េូងឆម្មាស់គន  និងរដាយយេ់ម្ឆ ំ

ជ្ញរម្ឆើន កព័នធនឹងេ័សតរាងខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់ជូន អំពីពយសនកេមខដ្េពួកគត់

បាន ងឈឺចប់។ 

197. ាេ យៈរ ឿងរ៉ាវរនះ េ័សតរាងសតីអំពីពយសនកេមខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ង មានរៅ

 សរពញេ័សតរាងជ្ញឯកសា  និងាេកា ្តេ់សកខីកេម437។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់សកខី

កេមផ្លា េ់មាត់កនរងសវនកា ឆំនួនពី ម្បរេទ រៅកនរងអំ រងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ំជម្េះរេើសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២438។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន ម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរម្ជើស

រ ីសយករឆញពីបញ្ជីរ ម្ ះសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េភាគីបានរសនើស ំ

                                                 
435 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៩ និងរជើងទំព័  ៥០២។ 

436 ទាក់ទងនឹងប គគេខដ្េមានរ ម្ ះរៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៩ និងរជើងទំព័  ៥០២៖ 

សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៣០៤-៣០៧។ សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប សូេរេើេខាងរម្កាេ ពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ  ៦៤០, ៦៤៤, ៦៤៨ និងខ្នកទី ១០.៦ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៧៦៨-

៧៧៨។ សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់ខ្នកទី ១០.១៣ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៦៣២-៨៤១ និង

សម្មាប់មាច ស់បណត ឹង រៅ ហ ង សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់កថ្នខណឌ  ២១២។ 

437 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៤៣៧។ 

438 ឯកសា  E315/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូ សតីពី “ព័ត៌មានអពំី (១) សវនកា រេើកាបង្ហា ញឯកសា គនេឹះកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) សវនកា រេើ្េប ះ េ់ និងពយសនកេមរៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២” ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៧-៩។ ឯកសា  E365/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺអំពីវិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសវនកា  ឆ ះថ្ងៃទី

២០ ខខ វឆិេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៦។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដ្ើេបឱី្យេក្តេ់សកខីកេមរៅកនរងអំ រងសវនកា រេើអងគរសឆកតី ឬាេ យៈសំរណើស ំឱ្យ្តេ់េ័សតរ

ាងងមី439។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះអរញ្ជើញឱ្យេកបង្ហា ញេ័សតរាង

រៅរេើអងគរហត ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា រនះ។ ពួកគត់ក៏ទទួេបានឱ្កាស្តេ់រសឆកតីខងេងអំពីទ កខ

រវទន រៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ្តេ់សកខីកេម បស់ខេួនរេើអងគរហត ទាងំរនះ្ងខដ្ 440។ ជ្ញធេមា េ័សតរ

ាងថ្នពយសនកេម និងរសឆកតីឈឺចបប់ានរេឆរ ើងរៅកនរងអំ រងរពេ្តេ់សកខីកេម បស់ពួកគត់

រៅរេើអងគរហត ្ងខដ្  រដាយសា ថ្ន ឆំណ ឆទាងំពី រនះជ្ញបទ់ាកទ់ងគន យា ងជិតដិ្តបំ្ ត។ 

198. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀត ម្តូវបានរម្ជើសរ ីសរដាយសហរេធាវីនេំ ខ រដ្ើេបីឱ្យេក្តេ់េ័

សតរាងរេើពយសនកេមខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ រៅកនរងសវនកា រេើ

្េប ះ េ់ ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ជំន ំជម្េះរេើខ្នកនីេួយៗ441។ រដាយសា 

ខតពយសនកេមបានជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងអងគរហត ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា រនះ រនះព័ត៌មានសតីពីអងគរហត ក៏ម្តូវ

បានឆម្មាញ់រៅកនរងសវនកា ទាងំរនះ្ងខដ្  ជ្ញេួយនឹងកា ធានថ្ន រេធាវីកា   កតីមានឱ្កាស

ាងំសំណួ រៅកាន់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី442។ 

                                                 
439 ឯកសា  E365/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺអំពី

 វិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសវនកា  ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខ វឆិេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៩។ ឯក

សា  E459 រសឆកតីសរម្េឆសតពីសីាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសាត ប់សកខីកេមរៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ២៥, ៤៣, ៤៦, ៤៨, ៧១, ៩៥, ៩៧, ១០០, ១៧២។ ឯកសា  

E465. សាេម្កេ ឧបសេព័នធ ១៖ ម្បវតតិនីតិវិធី កថ្នខណឌ  ៤៥, ៤៧។ ឯកសា  E465.3 សាេម្កេ ឧបសេព័នធ ៣៖ បញ្ជ ីរ ម្ ះ

សាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េ្តេ់សកខីកេមរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 

440 ឯកសា  E315/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “ព័ត៌មានអំពី (១) សវនកា រេើកាបង្ហា ញឯកសា គនេឹះ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) សវនកា រេើ្េប ះ េ់ និងពយសនកេមរៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២” ថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៧-៩។ 

441 សម្មាប់ពត័៌មានសតពីីសវនកា  និងកាខបងខឆករពេរវលា សូេរេើេឯកសា  E457/6/2/3 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេខដ្េបានខកខម្ប បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ២៣ និងរជើង

ទំព័  ក់ព័នធ។ សូេកត់សមាគ េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (ថ្នន់ ធីេ) បាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរង របៀបទាងំពី រនះ។ 

442 ឯកសា  E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសាត ប់សកខីកេមរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ១៦ (“រទាះបីជ្ញឆរេេើយ បស់ពួកគត់មានបំណងរផ្លត តរៅរេើ

ទ កខរសាករវទន បស់ខេួនក៏រដាយ ក៏ប  ខនត េតងមាក េ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះ បាន្តេ់េ័សតរាងសតីពីអងគរហត ្ងខដ្ ។ 

រហត រនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងខតងខត្តេ់ឱ្កាសដ្េ់ភាគីកនរងកា ាំងសំណួ រៅពួកគត់ ទាក់ទងនឹងអងគរហត ងមីៗ ឬកា 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

199. រៅកនរងខ្នក បស់ខេួនសតីពីបទបញ្ហជ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រេធាវីកា  កតីរេើកទ ហហីក ណ៍

ឆខេេករ ើងដ្ខដ្េៗ ក់ព័នធនឹងរសឆកតីខងេងអំពីទ កខរវទន។ រេធាវីកា  កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងគួ ខតបានយកពិច ណា រៅរពេសាកសួ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឱ្យរ ៀបរាប់

អំពីកា ឈឺចប ់ខដ្េពួកគត់បានទទួេបទពិរសាធពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ (ឬកា  ួេ

រេទរដាយបងខំ) និងរដ្ើេបីកំណត់ពីសា សំខាន់្ង រពេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីព ំបានរេើកេក

និយាយេតងរហើយេតងរទៀតរៅកនរងរសឆកតីខងេងអំពីទ កខរសាក រៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នកា ្តេ់េ័សតរាង

 បស់ពួកគត់443។ កា អះអាងរនះព មំានេូេដាឋ នរៅកនរងឆាប់ ឬរគេកា ណ៍ណារ ើយ។ រេធាវី

កា  កតីរធវើកា ខវកខញកាេទំរនើងឆិតត វាងខ្នករ្សងៗថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

កា អះអាងរនះរធវើេិនដឹ្ងេិនឮថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើននក់បានទទួេ ងកា ឈឺចបជ់្ញ

រម្ឆើនទម្េង់ រៅកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ រហើយគួ យេ់ថ្ន ពួកគត់ឆង់រម្បើម្បាស់រស

ឆកតីខងេងអំពីទ កខរវទន បស់ពួកគត់ រដ្ើេបនីិយាយពីអវីខដ្េពួកគត់េិនខដ្េបានទទួេឱ្កាសរេើក

រ ើងពីេ នៗេក។ រហត ដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍យា ងឆខេេកទាក់ទងនឹងរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះ ខដ្េបានឆូេខេួនេកកនរងរពេសវនកា សតីពីពយសនកេម រហើយព ំបានរធវើរសឆកតី

ខងេងទ កខរសាករវទនរនះ444។  

200. រៅម្តង់ឆំណ ឆេួយរ្សងរទៀតកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រេធាវីកា   កតីតវ៉ាថ្ន សកខីកេម បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះខដ្េបានេកពីសវនកា សតីពី្េប ះ េ់ មានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងទាប

យា ងខាេ ងំ445។ រេធាវីកា   កតីព ំបាន្តេ់ម្បេព ឬសំអាងរហត សម្មាប់កា អះអាងរនះរទ រម្ៅខត

                                                 
រចទម្បកាន់ងមីៗម្បឆំ្ងនឹងជនជ្ញប់រចទ ខដ្េបានរេឆរ ើងរឆញពីរសឆកតីខងេងអំពីទ កខរសាករវទន បស់ពួកគត់”)។ សូេ

រេើេ្ងខដ្  ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣២០-៣២១។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E365/2 រស

ឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺអំពីវិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញ

រដាេរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសវនកា  ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ១១។ 

443 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៧, ១១៨៥, ១៣០៧ និងរជើងទំព័  ២១៧៥, ២១៧៧, ២១៩៥, 

២២១១។ ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន, ក េ ខណេ, ខង ត ចត, អ៊ែ ៊ុំ រយឿន, សយ ណារ ឿន, យស 

្េ និង េ ី សារវឿន។ 

444 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៧ និងរជើងទំព័  ២១៩៥ (សំរៅរៅរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត, 

សយ ណារ ឿន និង ក េ ខណេ)។ ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត សូេរេើេ្ងខដ្  រជើងទំព័  ២១៧៧។ 

445 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០១៤ (ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ពីការចទម្បកានទ់ូរៅថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានេកខណៈេរេអៀង រដាយសា ខតឋានៈ បស់

គត់រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី446។ ដូ្ឆបានពិភាកាខាងរេើ447 កា យេ់រឃើញរនះម្តូវបានអងគ

ជំន ំជម្េះបដិ្រសធពីេ ន ួឆេករហើយ។ ាេពិតរៅ បញ្ហា ជ្ញក់លាក់ថ្នកា សំអាងរេើសកខីកេមសតីពី

្េប ះ េ់ដ្េ់ជន ងរម្គះម្តូវបានរដាះម្សាយកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដាយអងគជំន ំជម្េះរនះ

សរម្េឆថ្ន រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “ព ំមានកំហ សកនរងកា សំអាងរៅរេើរសឆ

កតីខងេងអំពីទ កខរវទន និងសកខីកេមអំពី្េប ះ េ់ដ្េ់ជន ងរម្គះរដ្ើេបីយកេករធវើជ្ញេ័សតរាង

សតោន េ័តរ ើយ”448។ 

៨.២.៣. ការនោទម្បកាន់ថ្នមានការ ុប ិត ឬមានការជាប់ម្បឡាក់ម្ប ូក  កព់័នធនឹង្ន ើម

បណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ ី

201. រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ យា ងរហាឆណាស់ក៏មានរេើករ ើងឆំនួនពី ដ្ងខដ្  ខដ្េរេធាវី

កា   កតីរចទម្បកាន់ ឬបញ្ហជ ក់ថ្ន េ័សតរាងខដ្េបានេកពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ីសង្ហវ ក់គន រៅ

 វិញរៅេក គឺជ្ញេទធ្េថ្នកា ឃ បឃិត ឬមានកា ជ្ញប់ម្បោក់ម្ប ូក449។  

202. ទីេួយ ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើង (កនរងេេូដាឋ នទ ី២១ និងេេូដាឋ នទ ី១៣១)450  ក់ព័នធយា ង

ឆាស់ជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពី  ូប អ៊ែួង ដ្ ស និង ស ខ ខអ៊ែេ ខដ្េបាន្តេ់កិឆចសមាា សន៍

រៅកាន ់ក.ស.ឆ.ស អំពីេនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ រហើយរពេរនះ ពួកគត់ទាងំពី បានសាេ ប់រហើយ451

។ កា រចទម្បកាន់រនះម្តូវបានរេើករ ើងេេអិតដូ្ឆខាងរម្កាេ452។ រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះ វាម្គប់

ម្គន់រហើយខដ្េម្តូវនិយាយថ្ន រេធាវីកា   កតីព ំបាន្តេ់េ័សតរាងខដ្េបង្ហា ញយា ងឆាស់ពីកា 

                                                 
446 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។ 

447 សូេរេើេ ខ្នកទី ៨.២.១ ម្តង់កថ្នខណឌ  ១៨៥-១៩៥ ពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ  ១៨៨។ 

448 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣២៤។ កា ធានដ្ឆូគន រនះម្តូវបានអន វតតកនរងអំ រងដ្ំរណើ កា នីតិ

 វិធីរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 

449 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦៦ និង ១២២៨។ 

450 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤១-២៤២ (េេូដាឋ នទ ី២១) និងកថ្នខណឌ  ៨៦៥៨៦៦ (េេូដាឋ នទ ី១៣១)

។ 

451 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦៦ និងរជើងទំព័  ៣៤២ (ខដ្េរយាងរៅកថ្នខណឌ  ៨៦៦)។ 

452 សូេរេើេ ខ្នកទី១០.៤ កថ្នខណឌ  ៧៥២-៧៥៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញបម់្បោក់ម្ប ូក កា ឃ បឃិតតិឆ ឬរម្ឆើន រហើយរសឆកតីខងេងអំពីទ កខរសាកទាងំរនះរទៀត

រសាត មានឆំណ ឆននខដ្េបញ្ហជ ក់ថ្នព ំមានកា ឃ បឃិតខបបរនះរទ។ 

203. សាថ នភាពម្សរដ្ៀងគន រនះ អន វតតទាក់ទងនឹងកា រេើករ ើងរដាយផ្លា េ់តិឆតួឆបំ្ ត ឆំរ ះកា ជ្ញប់

ម្បោក់ម្ប ូកខដ្េបានរេើករ ើង ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅ

រេើបទបញ្ហជ ថ្នកា រ ៀបអាហ៍ពិ ហ៍ (េេូដាឋ នទ ី ១៦៦)453។  ក់ព័នធរៅនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីឆំនួនម្បាបំី ូប454 រេធាវីកា   កតីតវ៉ាថ្ន វាដូ្ឆជ្ញ “ខឆដ្នយរពក” ថ្ន ពួកគត់បានបង្ហា ញេ័

សតរាងស ីសង្ហវ ក់គន ថ្ន អងគកា បានម្បាបឱ់្យពួកគត់បរងកើតកូន455។ កា រេើករ ើងរដាយប ិនម្បសប់

ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះបានទទួេឥទធិពេពីគន រៅរេើេ័សតរាងរនះ គឺព ំមានយ តតិកេម 

រហើយគួ ខតម្តូវបានបដិ្រសធ។  

៨.២.៤. ទម្មង់្ដបបបទព័ត៌មានអំពីជនរង្នម្គោះ និង្ទម្មង់្ដបបបទព័ត៌មានបដនាម 

204. សា ណាបណត ឹសាទ កខរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍ពី ម្បរេទ  ក់ព័នធនឹងកា រម្បើម្បាស់ទម្េង់ខបបបទ

ព័ត៌មាន អំពីជន ងរម្គះរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងឆរេេើយដ្ថ្ទរទៀតរធវើរ ើងរៅរម្ៅប ិប

ទត លាកា ។  

205. ទីេួយ រៅទូទាងំកា ជំន ំជម្េះ រេធាវីកា   កតីបានរផ្លត តដ្ខដ្េៗរៅរេើកំហ សរៅកនរងទម្េង់ខបប

បទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ រដាយអះអាងថ្ន ភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន  វាងឯកសា ទាងំរនះ និងសកខី

កេមរៅកនរងត លាកា បានរធវើឱ្យអនតរាយដ្េ់ភាពគួ ឱ្យរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ4ី56។ 

                                                 
453 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១១-១២៤២។ 

454 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់, ម្ េ ស រខឿន, សយ ណារ ឿន, ក េ ខណេ, េ ំ វ ន, ខង ត ចត, ស៊ែូ ស ធាវី និង ជ្ញ រឌ្ៀ

ប។ 

455 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២៨។ 

456 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/116.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) 

ទំព័  ១៣ បនា ត់ ១១ ដ្េ់ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ១០ បនា ប់ពីរមា ង [០៩.៣៨.១៩], ទំព័  ៥៦ បនា ត់១៨ ដ្េ់ទំព័  ៧៨ បនា ត់ ១៧ 

បនា ប់ពីរមា ង [១៦.០១.០៤]។ ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៥១ បនា ត់ ១៥ ដ្េ់ទំព័  ៥២ បនា ត់ ២ បនា ប់ពីរមា ង [១៣.៥៩.១២]។ ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១៧ - ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ៤ េ នរមា ង 

[១៤.០២.៥៧]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខម្ត ប់រៅនិយាយអំពីកា អះអាងរនះរ ើងវិញ រដាយតវ៉ាថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងបានម្បម្ពឹតតកំហ សជ្ញរម្ឆើនរដាយមានទំរន  “រធវើេិនដឹ្ងេិនឮឆំរ ះកា រេេឆ ឬកា ខក

តម្េូវយឺតរពេរៅនទីឆ ងរម្កាយ ឆំរ ះសកខីកេម បស់ [រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី] រេើឆំណ ឆសំខា

ន់ៗដូ្ឆជ្ញ កា  ំរលាេរសពសនថវៈ ឬកា សាេ ប់សាឆ់ញាតិ 457។ ឆំណ ឆដូ្ឆគន រនះម្តូវបានរេើករ ើង

ជ្ញរម្ឆើនកខនេង ជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន ខដ្េរេធាវីកា   

កតីជំទាស់នឹងេ័សតរាង បស់ពួកគត់458។ 

206. ដូ្ឆបានពិភាកាខាងរេើ ួឆេករហើយ សកខីកេមខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់រៅកនរងកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធីាេ្េូវត លាកា  ម្តូវបានវាយតថ្េេយា ងម្តឹេម្តូវបំ្ ត កនរង របៀបដូ្ឆគន រៅនឹង

សកខីកេមខដ្េសាកសីបាន្េេ់ដូ្រចន ះខដ្ 459។ ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់ខាងរម្កាេ កា ពិច ណាខ សៗគន

ខដ្េអន វតតឆំរ ះទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន

បខនថេ (ក៏ដូ្ឆជ្ញសកខីកេមរ្សងរទៀតខដ្េអងគកា ជ្ញតតីយភាគីបានម្បេូេ ដូ្ឆជ្ញ េជឈេណឌ េឯក

សា កេពរជ្ញ ជ្ញរដ្ើេ)។ សហរេធាវីនេំ ខសងកត់ធៃន់ថ្ន ឋានៈរ្សងគន ថ្នឯកសា ទាងំរនះេិនរកើត

រឆញពីកាត ខដ្េថ្ន ម្បេព បស់ឯកសា ទាងំរនះ គឺរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ ខត្ារយរៅវិញ

រកើតរឆញពីនីតិវិធីទន់រខាយ ខដ្េបានយករៅរម្បើម្បាស់សម្មាប់កា បរងកើតឯកសា ទាងំរនះរៅ

 វិញរទ។ 

207. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆស ីយា ងស ីសង្ហវ ក់គន ថ្ន ខេួនយេ់ម្សបរៅរេើតថ្េេជ្ញេ័សតរ

ាងមានកម្េិតឆំរ ះទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ460។ រនះគឺជ្ញកា អន វតតជ្ញក់លាក់

                                                 
457 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៦ (រយាងរៅរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន) និងរជើងទំព័  ២៦១៦ 

(រយាងរៅ េ ំ វ ន)។ 

458 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣៣៩៥ និងរជើងទំព័  ២១៨២ (ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ 

រអឿន) និងកថ្នខណឌ  ១២៣៤ (ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)។ សូេរេើេ្ងខដ្  ទ ហីក ណ៍ម្សរដ្ៀងគន ខដ្េបាន

រេើករ ើងទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៨៩៦  ក់ព័នធនឹងឆរេេើយពេី ន រៅរម្ៅត លាកា ។ 

459 សូេរេើេ ខ្នកទី ១៨៥-១៩៥។ 

460 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧៣ (រេើករ ើងថ្ន ឯកសា ម្បរេទរនះម្តូវបាន “្តេ់តថ្េេជ្ញេស័តរាងតិឆតួឆប  រណាណ ះ 

ម្បសិនរបើមាន”)។ ឯកសា  E319/14/2 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពី “រគេកា ណ៍ខណន ំបស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីកា ដាក់បង្ហា ញ កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២” ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៤ (“អងគជំន ំជម្េះសូេ ំេឹកដ្េ់ភាគីថ្ន  កយស ំាងំខេួនជ្ញរដ្ើេប
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆំរ ះរគេកា ណ៍គន់ខតទូរៅថ្ន “ឆរេេើយខដ្េម្បេូេបានពីខាងរម្ៅម្កបខ័ណឌ ថ្ននីតិវិធ ីបស់

ត លាកា ”461 គឺ “ព ំសូវមានតថ្េេជ្ញេ័សតរាង”រទ462។ អតថន័យឆាស់លាស់រៅកនរង វិធីសាន្រសតរនះ គឺ

កា ទទួេសាគ េ់ថ្ន រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា  បស់ត លាកា  នីតិវិធីពិរសសម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់

រដ្ើេបបីរងកើនភាពគួ ឱ្យទ កឆិតតបាន និងភាពគួ ឱ្យរជឿជ្ញក់បានរៅរេើសកខីកេមកាន់ខតខាេ ងំរ ើង463។   

208. កាត ទាងំរនះេិនខេនម្គន់ខតជ្ញេូេរហត  រដ្ើេបីចត់ទ កទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ 

និងកំណត់រហត ម្បហាក់ម្បខហេគន  ខដ្េបានេកពីរម្ៅម្កបខ័ណឌ ត លាកា រដាយម្បរងម្បយ័តន

ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតកាត ទាំងរនះក៏ជ្ញប់ ក់ព័នធរៅនឹងកា ពិច ណារេើ វិធីសាន្រសតខដ្េបានយកេក

អន វតត្ ងខដ្  កនរងក ណីខដ្េកំណត់រហត ខបបរនះេិនស ីសង្ហវ ក់គន ជ្ញេួយសកខីកេម ខដ្េ្តេ់ជូន

រៅឆំរ ះេ ខត េកា នរពេបនតបនា ប់េករទៀត។ វាជ្ញខ្នកេួយថ្នឆនា ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ខដ្េបានកំណត់យា ងឆាស់រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆរៅរេើភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន  វាងសកខី

កេមខដ្េបាន្តេ់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងកំណត់រហត េ នៗណាេួយ កនរង

ក ណីសេម្សប  ួេទាងំកា សរម្េឆរដ្ើេបីចត់ទ កសកខីកេមរៅកនរងត លាកា ថ្នគួឱ្យរជឿជ្ញក់បាន 

                                                 
ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងតិឆជ្ញងកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ រហើយអងគជំន ំជម្េះក៏បានសំអាងខតរេើ កយស ំ

ាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសាេម្កេរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សម្មាប់រគេបំណងរដ្ើេបីរ្ាៀងផ្លា ត់េ័សតរាង

រ្សងរទៀតខតប  រណាណ ះ”)។ សូេរេើេ្ងខដ្  សណំ រំ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E96/7 រសឆកដីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ បស់សហម្ពះ

រាជ្ញញ  អន រលាេាេវិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់រហត សាដ ប់ឆរេេើយសាកសី និងឯកសា ននរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខាខំ េិង ន ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ២៩។ 

461 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៩៦។ 

462 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៩០។ 

463 ឧទាហ ណ៍៖ សកខីកេមម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងទីកខនេងេួយខដ្េមានស វតថិភាព និងជ្ញសមាៃ ត់។ រសវាបកខម្បភាសា

ម្បកបរដាយវិជ្ញជ ជីវៈម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់។ កិឆចសមាា សន៍ម្តូវបានងតជ្ញសំរ ង និងកត់ម្ាទ ក។ អនកសមាា សន៍មានគ ណ

វ ឌ្ឍិ (អនករស ើបអរងកត និងរេធាវី) រដាយមានឆំរណះដ្ឹងរៅរេើកា ាងំសំណួ ខដ្េេិននេំ ខ និងម្គបដ្ណត ប់រេើបញ្ហា  ក់ព័នធ

ទាងំអស់។ រសឆកតីម្ ងកំណត់រហត សាត ប់ឆរេេើយម្តូវបានពនិិតយ ឬម្តូវបានអានឱ្យអនក្តេ់សកខីកេមសាត ប់រ ើងវិញ រដ្ើេបី្តេ់

ឱ្កាសឱ្យគតខ់កតម្េូវ ឬបញ្ហជ ក់អះអាងរេើខេឹេសា  បស់វា។ ្ារយរៅវិញ សកខីកេមេួយឆំនួន ជនួកាេ ម្បេូេបានេកពីខាង

រម្ៅម្កបខ័ណឌ ថ្ននីតិវិធី បស់ត លាកា  ឧទាហ ណ៍ រដាយអនកសា ព័ត៌មាន ឬ រដាយអងគកា រម្ៅ ដាឋ េិបាេ រៅកនរង របៀបេួយ

ខដ្េេិនអន វតតាេនីតិវិធីទាងំរនះ (ឬជួនកាេអន តតាេខេះ)។ រៅកនរងក ណីខបបរនះ មានរហត ្េម្តឹេម្តូវខដ្េម្តូវចត់ទ ក

េទធ្េថ្នសកខីកេមរនះថ្ន ព ំសូវមានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងរទ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រម្ៅពីភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន 464។ រៅត លាកា  ICTY វាក៏ម្តូវបានយកេកពិច ណា្ងខដ្ ថ្ន រៅ

កនរងកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន កាត ទាងំរនះអាឆ “បញ្ហជ ក់រេើភាពរសាម ះម្តង់ និងកា ព ំមាន

ភាពរម្ជៀតេករេើសាកស”ី465។ 

209. កនរងដំ្រណើ កា រនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងនឹងម្តូវបានបង្ហា ញរដាយេកខខណឌ េួយឆំននួខដ្េ

បរងកើតកំណត់រហត េ នរនះរ ើង466។ អាម្ស័យរហត រនះ កនរងក ណីខដ្េភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន ម្តូវ

បារេើករ ើង វាងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ 

ឬឯកសា ម្សរដ្ៀងគន  េកខណៈពិរសសៗថ្នឯកសា ទាងំរនះ និងកាេៈរទសៈជ ំវិញកា បរងកើតឯក

សា ទាងំរនះ កាេ យជ្ញកា ជ្ញប់ ក់ព័នធ។ រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសាត ប់

ឆរេេើយរៅរេើព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងេូេរហត ទាងំោយ ថ្នរហត អវីកំហ ស និងកា រធវស

ម្បខហសម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងរៅរេើទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គះជ្ញរម្ឆើន ឯកសា សតីពី

ព័ត៌មានបខនថេ និងកំណត់រហត  បស់េជឈេណឌ េកេពរជ្ញ។ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណីខេះ

បានពនយេ់ថ្ន កំហ សទាងំរនះអាឆម្តូបានម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយអនករធវើបទសមាា សន៍ អនកបកខម្ប ឬ

                                                 
464 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić សំណ ំរ ឿងរេខ សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៣ 

ខខត លា ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ១៥៦។ ត លាកា  ICTR  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Musema សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-13-A សាេ

ដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ៨៩។ ត លាកា  ICTR  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Rutaganda សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

96-3-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៤៤៣។ ត លាកា  ICTR  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kajelijeli សំណ ំ

រ ឿងរេខ ICTR-98-44A-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៥ កថ្នខណឌ  ៩៦។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានេទធ

ភាពដ្ូឆគន រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆ្ារយពីរនះ ម្សបាេឆនា ន សិទធិ បស់ខេួន។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤៥៩។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងរគេ

កា ណ៍ទូរៅរនះ រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី២២  បស់ខេួន។ ឯកសា  F54  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៤៣។ 

465 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Furundžija សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17-1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខធនូ 

ឆ្ន ំ១៩៩៨ កថ្នខណឌ  ១១៣។ 

466 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ត លាកា  ICTR  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Akayesu សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៩៨ កថ្នខណឌ  ១៣៧ (កនរងក ណីខដ្េភាពេិនសីសង្ហវ ក់គន ជ្ញេួយឆរេេើយេ នៗម្តូវបាន ករឃើញ ក់ព័នធនឹងកាត

រ្សងៗខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងថ្នរតើឆរេេើយទាងំរនះរធវើរ ើង រដាយមាន “កា េំបាកកនរងកា បកខម្បភាសា រហើយសាកសីេួយឆំនួនេិន

រឆះអកស  និងបានបញ្ហជ ក់ថ្ន ពួករគេិនបានអានឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  បស់ខេួនរទ។ រេើសពីរនះរទៀត កំណត់រហត ទាងំ

រនះេិនម្តូវបានរធវើរ ើងរៅរម្កាេកា ម្បកាសជ្ញឱ្ោ ិក និងេិនម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយេន្រនតីត លាកា រនះរទ”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អនកស រស ម្បតិច ឹក467។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា បានពនយេ់ម្បាប់ថ្ន ឆរេេើយកនរង

ទម្េង់ព័ត៌ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ បស់រលាកម្សី គឺថ្ន រគេិនមានបំណងឱ្យរឆេើយេអិត

េអន់អំពីបទពិរសាធន៍ទាងំអស់ បស់រលាកម្សីរទរនះរទ៖ 

ខញរំរ ៀបរាប់ កយបណត ឹងរនះ ខញរំេិនបានរ ៀបរាប់អស់រទ រគឱ្យនិយាយរគេខេីៗ។ របើ

ឱ្យខញរំបកម្សាយខវង េិនខេនខតទំនប់១េករារទ រៅត  មានរៅត ជ្ញងហនឹងរទៀត  េំរៅន  

មានអីរទៀត អត់ញារ អំី មានបប ហ ត មានរម្ឆើន រម្ឆើនខាេ ងំណាស់។ ខតគត់អត់បាន

រ ៀបរាប់ម្បាប់ដឹ្ង គត់សួ ឆំណ ឆ១េករា មារៅអត់ ដ្េ់ខញរំរបើរឃើញម្កដាសហនឹង១េក

រា ខញរំថ្នទំនប់ហនឹងខញរំធាេ ប់រៅ៣ខខ រហើយរៅរម្ឆើនជ្ញងហនឹង។ <របើមានរពេរម្ឆើន ខញរំបក

ម្សាយឱ្រម្ឆើន>468។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះរទៀតេិនបានដឹ្ងរពញរេញអំពីឆំនួនថ្នកេមវតថររ្សងៗខដ្េពួកគត់អាឆ

រេើករ ើងរៅកនរងទម្េង់ព័ត៌ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ បស់ពួកគត់រនះរទ469 រហើយពួក

                                                 
467 សូេរេើេទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ 

រយឿន) ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ៤ ដ្េ់ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ១៦ េ នរមា ង [១១.២៤.៣៨], ទំព័  ៥៤ បនា ត់ ៤ ដ្េ់បនា ត់ ១២ រម្កាយ

រមា ង [១៣.៣៨.២៦], ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ២១ ដ្េ់បនា ត់ ២៥ រម្កាយរមា ង [១៤.១០.០៤]។ ឯកសា  E1/379.1 [ខកតម្េូវ ១] 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី) ទំព័  ៨២ បនា ត់ ៧ ដ្េ់បនា ត់ ១៣ រម្កាយរមា ង 

[១៥.៥១.០៨ ]។ 

468 ឯកសា  E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) ទំព័  ៤៥ 

បនា ត់ ១១ ដ្េ់បនា ត់ ១៧ រម្កាយរមា ង [១៣.៣៨.១៣]។ 

469 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១០ 

ដ្េ់បនា ត់ ១៨ េ នរមា ង [១១.៣៣.៥៦] (“កា ខដ្េខញរំដាក់ កយបណត ឹងជ្ញរដ្ើេ ាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺទី១ នងខញរំ

បានដាក់ខតពីបញ្ហា កា ឈចឺប់ និងរ ៀបកា រដាយបងខំ។ ដ្េ់រម្កាយេករទៀតេក រទើបខញរំបានដ្ឹងថ្ន កា ដាក់ កយជ្ញជន ងរម្គះ

រដាយសាឆ់ញាតិបានសាេ ប់រៅកនរងសេ័យ បបរនះ រទើបនងខញរំរធវើ កយដាក់េកាេរម្កាយ។ កាេរេើកទី១ ដាក់ខត កយថ្ន ខញរំឈឺ

ចប់រដាយរគរ ៀបកា ខញរំរដាយបងខំ។ ដ្េ់េកវគគរម្កាយរទៀត បានខញរំរៅពិភាការៅាេម្គប់អងគកា នន រតើជន ងរម្គះខដ្េម្តូវ

សាឆ់ញាតិរគសមាេ ប់រចេហនឹង រគដាក់រធវើរេ ឆ រៅស  បជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹងខដ្េរយើងដាក់ កយសាេ នបានឬអត់? នងខញរំបាន

ពិភាកាម្គប់អងគកា ននរ្សងៗរទៀត រដាយសា នងខញរំេិនយេ់ដ្េ់សភាពកា ណ៍ថ្ន ឥ ូវរយើងដាក់អីឆឹងរហើយ ក៏ដាក់អីឆឹង

ទាងំអស់ នងខញរំអត់បានយេ់អីឆឹងរទ។ បានជ្ញនងខញរំរធវើបខនថេាេរម្កាយ”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គត់បាន្តេ់ព័ត៌មានរដាយកា រឆេើយតបខតរៅនឹងសំណួ ជ្ញក់លាកខ់ដ្េម្តូវបានសួ រៅកាន់ពួក

គត់ ខដ្េវាេិនអាឆម្គបដ្ណត ប់រៅរេើខ្នកទាងំអស់ថ្នបទពិរសាធន៍ បស់ពួកគត់បានរទ470។  

210. កាត ខបបរនះម្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ជ្ញេូេរហត សម្មាប់កា កាត់

បនថយសា ៈសំខាន់ថ្នភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន  វាង ទម្េង់ខបបបទ កយស ំាំងខេួនជ្ញជន ងរម្គះ និង

សកខីកេមរៅកនរងត លាកា ៈ 

 េកខខណឌ ថ្នកា បរងកើតកា  កយស ំាងំខេួនជ្ញជន ងរម្គះ ខ សគន ពីកំណត់រហត សាត ប់

ឆរេេើយសាកសី្េូវកា  ខដ្េរធវើរ ើងរដាយភាគី ទទួេបានជំនួយកា ពីប គគេិកខដ្េមាន

គ ណវ ឌ្ឍិអាឆបំរពញកិឆចការនះ និងម្តូវបានកត់ម្ាទ ក រម្កាយពីអានឱ្យសាកសីសាត ប់

រ ើងវិញ ួឆេក។ អាម្ស័យរហត រនះ ជ្ញទូរៅ អងគជំន ំជម្េះបាន្តេ់ទេៃន់ទាបឆំរ ះ

ភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន  វាងសកខីកេម បស់សាកសី និង កយស ំាងំខេួនជ្ញជន ងរម្គះ ជ្ញង

ឆំរ ះភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន ជ្ញេួយកំណត់រហត សាត ប់ឆរេេើយសាកសី្េូវកា ។ ភាពេិន

ស ីសង្ហវ ក់គន ខដ្េបាន ករឃើញឆេបងៗ ម្តូវបានវាយតេេសរៅាេក ណីនីេួយៗ  ួេ

មាន កា ពិច ណាពីឆ ិតេកខណៈ និង វិសាេភាពថ្នភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន  កា ពនយេ់

 បស់សាកសទីាក់ទងនឹងឆំណ ឆរនះ េកខខណឌ ថ្នកា បរងកើតកា  កយស ំ ជ្ញពិរសសកនរង

រនះ ថ្នរតើទម្េង់ខបបបទរនះម្តូវបានបំរពញរដាយមានជំនួយកា ពីអនត កា ី ឬប គគេ

ទាងំោយខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញ្េូវកា ជ្ញេួយត លាកា ខដ្  ឬយា ងណា471។ 

211. សហរេធាវីនេំ ខអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានរហត ្េ ឆំរ ះកា រម្បើម្បាស់ វិធី

សាន្រសតម្បហាក់ខម្បេគន រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ។ ដូ្ឆគន រនះខដ្  អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងគួ ពិច ណា

រេើកាេៈរទសៈខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់សកខីកេមេ នៗ រៅរពេរធវើកា ពិច ណារេើទ

                                                 
470 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ១៧ 

ដ្េ់ទំព័  ៤០ បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [១១.១៨.២០] (ចស ខញរំសូេបញ្ហជ ក់ពីឯកសា ខ សគន ។ កាេពីេ ន ខញរំនិយាយខេីរៅាេសំណួ 

សួ  ចស។ រពេរម្កាយខញរំរឆេើយរៅាេសណួ សួ ។ អីឆឹងខញរំនិយាយរៅាេសំណួ សួ  រពេេ ខខញរំនិយាយខេីខដ្េថ្នេិនបាន

រ ៀបរាប់ឱ្យអស់រនះ រម្ ះកាេហហនឹងសួ រៅខញរំនិយាយាេខេីៗរដ្ើេបីង្ហយឆប់។ ដ្េ់រម្កាយរនះ ខញរំសួ  គត់និយាយពីកា ពិត 

ឱ្យនិយាយឱ្យអស់”)។ 

471 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Ntaganda សាេម្កេ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06-2359 ឆ ះថ្ងៃទី៨ 

ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៨៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី។ ាេធេមា េទធ្េថ្ន វិធីសាន្រសតរនះគឺថ្ន សកខីកេមរៅកនរង

ត លាកា  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនម្តូវបាន ងកា ជំទាស់ង្ហយៗ រដាយសា ខតភាពេិនស ី

សង្ហវ ក់គន ជ្ញេួយទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានបខនថេ ឬ

កំណត់រហត េ នៗ ខដ្េម្តូបាន្តេ់រដាយេិនមានកា រម្បើម្បាស់នីតិវិធឱី្បានម្តឹេម្តូវរនះរទ។  

212. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សា ណាបណត ឹងសាទ កខក៏រាប់បញ្ចូេនូវទ ហ ីក ណ៍បនា ប់បនស ំនិងដាឆ់រដាយខ កពី

គន  ទាក់ទងនឹងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ មាន័យថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរម្បើ

ម្បាស់ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានទាងំរនះេិនសេម្សប ឬរេើសេប់រដ្ើេបីខសវង កពិ  ទធភាព (េេូដាឋ ន

ទ ី៣៣)472។  សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន សា ណាបណត ឹងសាទ កខរេើករ ើងពីកំហ ស

ទាងំរនះដ្ខដ្េៗ ណាកតី ក៏អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “េិនញរញើតនឹងរម្បើ កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរធវើជ្ញេូេដាឋ នរដ្ើេបមី្បកាសពិ  ទធភាពខដ្ ”473 រហើយមានខត “ឧទាហ ណ៍” េួយថ្ន

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានរនះប  រណាណ ះម្តូវបានយកេកបង្ហា ញ474។ រៅកនរង“ឧទាហ ណ៍”រនះ រេធាវី

កា   កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសំអាងទាងំរដាយគម នកា អន ញ្ហញ ត រៅរេើ

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ រៅ ហ ង (អតីតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី)475 េករធវើជ្ញេ័សតរ

ាងខតេួយគត់សម្មាប់កា ្តនា រទាសរេើ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកា បរណត ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ

រឆញពីេ េិអងគ យស រៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង476។ ប  ខនត បទរចទ និងកា ្តនា រទាស គឺទាក់ទងនឹងរខតត

ថ្ម្ពខវងទាងំេូេ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកត់សមាគ េ់រៅរេើតថ្េេជ្ញេ័សតរាងមានកម្េិត ថ្ន

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ រៅ ហ ង និងបានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ថ្ន ទម្េង់ខបបបទ

ព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះរនះ ម្តូវបានយេេកសំអាងកនេងេករដាយសា ព័ត៌មានរនះ “បញ្ហជ ក់

                                                 
472 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៥-៣១៦ និងសូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៩៧៨៩៧៩ រៅកនរង (េេូដាឋ ន

ទ ី១៥១) ខដ្េបានរយាងរៅេេូដាឋ នទ ី៣៣ ាេ យៈរជើងទំព័  ៤៩៥, ៤៩៨ និង ១៧៩៨។ 

473 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៥។ 

474 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៦ និងរជើងទំព័  ៤៩៥ និង ៤៩៨ ខដ្េរយាងរៅកថ្នខណឌ  ៩៧៨-៩៨០។ 

475 សហរេធាវនីេំ ខកតស់មាគ េថ់្ន រទាះបជី្ញ រៅ ហ ង ម្តវូបានទទួេសាគ េព់រីដ្ើេដ្បំងូេកថ្នជ្ញ រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណកីត ី ក៏

គត់បានេះបង់ឋានៈរនះរៅថ្ងៃទី២៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០០៩ សូេរេើេឯកសា  E3/7165a ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ 

(មាច ស់បណត ឹង រៅ រហង) ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៧ ERN 00502679។ 

476 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៦ និងរជើងទំព័  ៤៩៥ និង ៤៩៨ ខដ្េរយាងរៅកថ្នខណឌ  ៩៧៨-៩៨០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អះអាងអំពីអតថិភាពថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង កនរងឆ្ន ំ១៩៧៥”477។ 

កា រម្បើម្បាស់ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះរដាយមានកម្េិត បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងសម្មាប់ភាពស ីសង្ហវ ក់គន រនះ គឺម្សបទាងំម្សរងរៅនឹងរគេកា ណ៍ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាង

រេើ។ រេើសពីរនះរទៀត រដាយសា ខតេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានយក

េកជ្ញសំអាងរដ្ើេបី្នដ្េ់កាសរម្េឆរសឆកតី បស់ខេួន  ក់ព័នធនឹងកា បរណត ញជនជ្ញតិរវៀត

ណាេរឆញពីរខតតថ្ម្ពខវង478 រនះកា សំអាង បស់ខេួនរៅរេើទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ង

រម្គះេួយរនះ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាក៏រដាយ ពិតជ្ញេិន “ចបំាឆ់ដ្េ់សាេម្កេខដ្េបានសរម្េឆ

រនះរ ើយ”479។ 

៨ .៣.  ការនោទសរួននកមមវតាុដ លមិនដមនជាភ័សាុតាង្  

213. រៅទូទាងំសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រេធាវីកា   កកតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើ

កា សំអាងហួសរហត រៅរេើេ័សតរាងបានេកពីប គគេ ខដ្េេិនខេនជ្ញកេមវតថររៅនឹងកា រចទសួ 

រៅកនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះ។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរេធាវីកា   កតីរ ៀបគរម្មាងរ ើងាេ

េរធោបាយរ្សងៗ។ រពេខេហ េ័សតរាងរនះម្តូវបាន  ិះគន់ថ្នជ្ញ “ កយឆចេអារ៉ាេ” (េេូដាឋ ន

ទ ី ៣២)480 រពេខេះរទៀត មានកា ឆងអរេបង្ហា ញជ្ញក់លាក់ថ្ន េ័សតរាងខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា នរនះ 

មានទម្េង់យករឆញពីកំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស  (េេូដាឋ នទ ី ៣០)481 ឬេ័សតរាងខដ្េ

បានរឆេើយរដាយផ្លា េ់មាត់រៅកនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះពីេ នេករៅ អ.វ.ត.ក (េេូដាឋ នទ ី៧)482។ 

ទ ហីក ណ៍ទាងំអស់ ក់ព័នធខាេ ងំបំ្ តជ្ញេួយនឹងបញ្ហា ខតេួយ មានន័យថ្ន កម្េិតខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិសំអាងរេើេ័សតរាងបានពីប គគេទាងំោយ ខដ្េេិនម្តូវបានរចទសួ 

រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ រៅកនរងសវនកា រនះ។ 

                                                 
477 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៣២។ 

478 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥០៣។ 

479 សូេរេើេខាងរេើ ខ្នកទី ២.១.២ ម្តង់កថ្នខណឌ  ២៨-៣០ ពិរសសកថ្នខណឌ  ៣០។ 

480 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១២-៣១៣។ 

481 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៣-៣០៥។ 

482 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៨-១៧៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

214. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ពិរសសរៅកនរងកា ធានថ្ន ឯកសា រៅឆំរ ះេ ខ

ត លាកា រនះមានឆំនួនរម្ឆើនសនធឹកសនធ ប់ជ្ញង ឆំនួនេ័សតរាងខដ្េមានកម្េិតបំ្ ត ខដ្េអាឆម្តូវ

បានយកេករធវើរតសតាេ យៈកា សួ រដ្ញរដាេផ្លា េ់មាត់រៅកនរងសវនកា 483។ សម្មាប់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះ រនះម្គន់ខតជ្ញខ្នកេួយប  រណាណ ះ រដាយសា អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

សំអាងរៅរេើកំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស  បស់ពួកគត់ ាេ យៈកា បង្ហា ញកា ទទួេ

សាគ េ់បទពិរសធន៍ បស់ពួកគត់ និងសាម  តីថ្នកា េកបំរពញតួនទីរៅកនរងកិឆចកា  បស់ត លាកា 

រនះ។ និយាយឱ្យទូេំទូលាយជ្ញងរនះរទៀត រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ពិរសសរៅ

កនរងកា ធានថ្ន  ត លាកា រនះសថិតរៅកនរងជំហ េួយរដ្ើេបីខសវង កកា ពិតឱ្យបានម្តឹេម្តូវបំ្ ត 

រហើយកនរងរនះ្ងខដ្  កំណត់ម្ាម្បវតតិសាន្រសតជ្ញនិ នតន៍ ម្តូវបានបរងកើតរ ើង ខដ្េនឹងរធវើត លាកា 

រនះមានសថិតរៅយូ អខងវង484។ រដ្ើេបីឲ្យរគេបំណងរនះសរម្េឆបានរ  រពញរដាយអតថន័យ វា

ចបំាឆ់ម្តូវរាប់បញ្ចូេរ ឿងរ៉ាវ បស់អនកខដ្េេិនបាន ឬេិនអាឆឆូេេក្តេ់សកខីកេមរដាយផ្លា េ់បា

ន។  

215. រទាះបីជ្ញសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទរដ្ើេបសីួ រដ្ញរដាេសាកស ីម្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនរង វិធាន ៨៤

(១) និង ៨៧(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ក៏ដូ្ឆជ្ញ មាម្ា ១៩៧ ថ្នម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ485 (ខដ្េ

ឆេរះបញ្ហច ងំរៅរេើមាម្ា ១៤(៣)(ង) ថ្នកតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ

កតី486 ក៏អងគជំន ំជម្េះរនះបានពនយេ់ថ្ន បទបបញ្ញតតិទាងំរនះព បំរងកើតសិទធិេួយរដាយេិនមានកម្េតិ

រនះខដ្  “បទបបញ្ញតតិទារំនះបានអន ញ្ហញ តឱ្យមានកា   ឹតតបិតនូវសិទធិ កនរងរគេបំណងជ្ញពិរសស

រដ្ើេបីម្បរយាជន៍ពរនេឿនកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធ”ី487។ ជ្ញកា ពិតរហើយ េ័សតរាងខដ្េព ំបានយកេក

សួ រដ្ញរដាេ ម្តូវបានយកេកពិច ណារៅកនរងកា វាយតថ្េេរេើេ័សតរាងរនះ។ េ័សតរាងខបប

                                                 
483 កា កម្េិតរៅរេើេទធភាព បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរដ្ើេបីសាត ប់ឆរេេើយរេើេសតរាង ម្តូវបានទទួេសាគ េ់ផ្លា េ់មាត់

រដាយអងគជំន ំជម្េះរនះរៅកនរងឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៦។ 

484 សូេរេើេ ខ្នកទី ៣.២ ខាងរេើ ម្តង់កថ្នខណឌ  ៤៣ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់ ពិរសស កថ្នខណឌ  ៥០។ 

485 ម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ មាម្ា ២៩៧។ 

486 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៦។ 

487 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រនះ “ម្តូវខត្តេ់តថ្េេជ្ញេ័សតរាងទាបជ្ញងេ័សតរាងថ្នសកខីកេមខដ្េសាកសបីាន្តេ់រៅឆំរ ះេ ខ

អងគជំន ំជម្េះ [សាលាដំ្បូង]” 488។ 

៨.៣.១. នគលការណ្៍ទនូៅដ លអាចអនុវតាបានចនំ ោះភ័សាុតាង្ចោមអារា៉ា ម 

216. រៅទូទាងំសា ណា បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីរម្បើម្បាស់ កយ “ឆចេអារ៉ាេ” េិនបានម្តឹេម្តូវ ក៏

ដូ្ឆជ្ញអះអាងខ សថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនគួ រជឿជ្ញក់រេើេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេរ ើយ។ 

ឆចេអារ៉ាេជ្ញេ័សតរាងថ្នឆរេេើយ រម្ៅពី កយឆចេអារ៉ាេេួយ ខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរង

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីមានបំណងឆង់បង្ហា ញកា ពិតថ្នខេឹេសា  បស់វា489។ ទសសនទានរនះរកើត

រឆញពីម្បព័នធឆាប់ខំេឹន  ខដ្េកំហិតឆំរ ះកា ទទួេយកេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេ។  

217. សូេបរីៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីម្ពហមទណឌ ាេម្បព័នធឆាប់ខំេឹន  ក៏ម្បរេទថ្នេ័សតរាងឆចេ

អារ៉ាេខេះអាឆទទួេយកបានខដ្ 490។ រហើយរៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ រគ

បានកំណត់ឆាស់ថ្ន ព ំមានកាហាេឃាត់ជ្ញទូរៅឆំរ ះកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាងឆចេអារ៉ាេ

រ ើយ491។ កនរងប ិបទថ្ន អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជម្េះរនះបានអះអាងពីេ ន ួឆេករហើយថ្ន េ័សតរាង

                                                 
488 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២៩៦។ 

489  កយឆចេអារ៉ាេម្តូវបានកំណត់និយេន័យរៅកនរងវិធានសតីពីេ័សតរាងសម្មាប់ ដ្ឋសហព័នធថ្នសហ ដ្ឋអារេ ិក វិធាន ៨០១

(គ) ថ្ន៖ “ឆរេេើយខដ្េ (១) អនកម្បកាសជ្ញ្េូវកា េិនរេើករ ើង រៅរពេ្តេ់សកខីកេមកនរងសវនកា  ឬកា ជនំ ំជម្េះបឆចរបបនន និង 

(២) ភាគី្តេ់េសតរាងរដ្ើេបីបញ្ហជ ក់កា ពិតថ្នបញ្ហា  ខដ្េបានអះអាងរៅកនរងកំណត់រហត ”។ និយេន័យខដ្េម្តូវបានទទួេ

សាគ េ់យា ងទូេំទូលាយរៅកនរងម្បព័នធឆាប់អង់រគេស និងខំេឹនខវេ (Commonwealth) រនះគឺ “ឆរេេើយទាងំោយរម្ៅពីឆរេេើយ 

ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយប គគេណាមាន ក់ខដ្េបាន្តេ់េសតរាងផ្លា េ់មាត់ រៅកនរងកឆិចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី េិនអាឆទទួេយកជ្ញេ

សតរាងរេើអងគរហត  ឬេតិរយាបេ់ខដ្េបានរេើករ ើងណាេួយបានរទ”។ សូេរេើេ Roderick Munday, Cross & Tapper 

on Evidence (របាះព េព្ ាយរដាយសាកេវិទោេ័យ Oxford រេើកទី១) ទំព័  ៥៦៣។ ឧបសេព័នធ ៤ 

490 សូេរេើេ អតថបទ បស់ James Richardson, Archbold៖ កា ជខជកតាងំកនរងរ ឿងកតីម្ពហមទណឌ  េសតរាង និងកា អន វតត ឆ្ន ំ

២០២១ (Sweet និង Maxwell UK) ឆ្ន ំ២០២០ ជំពូក ១១ ភាគ ៥ ខ្នកទី ១-៩។ ឧបសេព័នធ ៥ 

491 សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ ត លាកា  MICT រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Karadžić សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-13-55-A សាេ

ដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៥៩៨ និងរជើងទំព័  ១៦២៤។ កាន់ខតទូរៅជ្ញងរនះរទៀតរនះ៖ ត លាកា  ICTR 

រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Karera សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-74-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  

៣៩។ ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Nahimana និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-52-

A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ  ៥០៩។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Aleksovski
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆចេអារ៉ាេអាឆទទួេយកបាន កនរងក ណីខដ្េវាជ្ញប់ ក់ព័នធ និងមានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងយា ងម្គប់

ម្គន់492។  

218. រៅកនរងសាេម្កេ បស់ខេួន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបញ្ហជ ក់យា ងម្តឹេម្តូវរៅរេើ វិធីសាន្រសត

ខដ្េបានរដាះម្សាយ ួឆេករហើយរនះ រដាយសំអាងរេើសាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  បស់អងគ

ជំន ំជម្េះរនះ៖  

រៅកនរងកា វាយតថ្េេរៅរេើេ័សតរាង អងគជំន ំជម្េះពិច ណារៅរេើឆំណ ឆខដ្េថ្ន 

ម្បេពថ្ន កយឆចេអារ៉ាេេិនម្តូវបានសួ រដ្ញរដាេរនះរទ  ួេទាងំ “កាេៈរទសៈ

រ្សងៗខដ្េរកើតជ ំវិញេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេរនះ”។ រហត ដូ្រឆនះ េ័សតរាងឆចេ អារ៉ា

េម្តូវបានទទួេយករដាយម្បរងម្បយ័តនបំ្ ត493។  

219. រេធាវីកា   កតីបានយេ់ម្សបយា ងឆាស់លាស់រៅនងឹ វិធីសាន្រសតរនះឆំរ ះេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេ

ពីអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង494។ ប  ខនត រេធាវីកា   កតីខប ជ្ញម្បឹងខម្បងជំទាស់ដ្ខដ្េៗរៅកនរង

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួនថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានម្បម្ពឹតតកំហ សរដាយកា បញ្ហជ ក់

ថ្ន េ័សតរាងខដ្េបានយកេកសំអាងរនះគឺជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ។ 

220. ទ ហីក ណ៍ទាងំោយខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី ម្តូវបានសំអាងរេើកំហ សឆំនួនពី ថ្ន

សំអាងរហត ៖  

                                                 
សំណ ំរ ឿងរេខ  IT-95-14/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ ដ្ឋអាជ្ញញ សតីពីភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេសតរាង ឆ ះថ្ងៃទី

១៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ១៩៩៩ កថ្នខណឌ  ១៥។ ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Akayesu សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-

4-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៩៨ កថ្នខណឌ  ១៣៦។ 

492 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០២ ។ សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៤៣។ 

493 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៦៣ ខដ្េសំអាងរេើឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០២។ 

494 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(១) រៅកនរងខ្នកខេះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ សហរេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញយេ់ម្ឆ ំរៅរេើទសស

នៈទានថ្នេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេ ខដ្េនឱំ្យខេួនកំណត់េកខណៈថ្នជ្ញបញ្ហា ឆចេអារ៉ាេរៅវិញ 

ខតាេពិត ជ្ញេ័សតរាងរដាយផ្លា េ់រសាះ495។ 

(២) កាន់ខតទូេំទូលាយរៅរទៀតរនះ រេធាវីកា   កតីខតងជំទាស់ជ្ញរ ឿយៗថ្ន អងគជំន ំជម្េះបាន

ម្បម្ពឹតតកំហ សរដាយកា សំអាងរៅរេើេ័សតរាង ខដ្េជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ496។ រពេខេះ ទ ហី

ក ណ៍ទាងំរនះយេ់ខ សរៅរេើរគេកា ណ៍ ដូ្ឆបានកំណត់រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង 

ទាក់ទងនងឹ កយឆចេអារ៉ាេ។  

221. រដ្ើេបីដំ្រណាះម្សាយកា េំបាកទាងំរនះជ្ញេំដាប់េំរដាយ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន េិន

ខេនកា ម្គបក់ា រ ៀបរាប់ដំ្រណើ រ ឿង បស់សាកសី នូវកា ខងេងខដ្េរធវើរ ើងរដាយប គគេទីបីនឹងម្តូវ

ចត់ទ កថ្នរសមើនឹង កយឆចេអារ៉ាេរនះរទ។ វាអាម្ស័យរៅរេើកា រម្បើម្បាស់រសឆកតីខងេងខដ្េ

បានរធវើរ ើងរនះ។ ឧទាហ ណ៍េួយថ្នកា រ ៀបរាប់ដំ្រណើ រ ឿង ថ្នកា ខងេង បស់ប គគេទីបីនឹងេិន

ចត់ទ កថ្នរសមើនឹង កយឆចេអារ៉ាេ គឺរពេខដ្េកា រ ៀបរាប់ដំ្រណើ រ ឿងរនះម្តូវបានយករៅ

រម្បើម្បាស់រដ្ើេបបីញ្ហជ ក់ពី្េប ះ េ់ បស់វារៅរេើសាថ នភាព្េូវឆិតត បស់សាកសីខដ្េ្តេ់សកខី

កេម ខដ្េគត់បានឮកា និយាយរនះ។ ឧទាហ ណ៍ជ្ញគំ ូថ្នរគេកា ណ៍រនះរៅកនរងម្បព័នធឆាប់

អង់រគេស និងខំេឹនខវេ ម្តូវបាន្តេ់ជូនរៅកនរងរ ឿងកតី វាង Subramaniam តទេ់នឹង  ដ្ឋអាជ្ញញ 497

។ រ ឿងកតីរនះម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យជនជ្ញប់រចទ្តេ់សកខីកេមអំពី កយសេដីគំរាេកំខហងខដ្េបាន

និយាយេកកាន ់ូបគត់រដាយពួករេ វក  ខដ្េគត់បានអះអាងថ្នបានរធវើឱ្យគត់េ័យខាេ ឆនឹងកា 

សាេ ប់ ម្បសិនរបើគត់េិនសហកា រទៈ  

េ័សតរាងថ្នកា និយាយខងេងរៅកាន់សាកសរីដាយប គគេមាន ក់ខដ្េេិនខេនជ្ញ ូបគត់

ខដ្េម្តូវបានរកាះរៅឱ្យរធវើជ្ញសាកសី អាឆជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ ឬអាឆេិនខេនជ្ញ

 កយឆចេអារ៉ាេ។ វាជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ និងេិនអាឆទទួេយកបានរ ើយ រៅ

                                                 
495 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ កនរងកថ្នខណឌ  ២២២-២២៣ និងរជើងទំព័  ៥០២ ខាងរម្កាេ។ 

496 ឧទាហ ណ៍  ក់ព័នធនឹងេ័សតរាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សូេរេើេ៖ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧០៣, 

៧៨១, ៩៧៧, ១០៤៤, ១២៦៦។ 

497 រ ឿងកតី វាង Subramaniam តទេ់នឹង  ដ្ឋអាជ្ញញ  [១៩៥៦] WLR 965។ ឧបសេព័នធ ៦ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រពេខដ្េកេមវតថរថ្នេ័សតរាងរនះគឺរដ្ើេបីខសវង កកា ពិតនូវអវីខដ្េមានរៅកនរងកា ខងេង

រនះ។ វាេិនខេនជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ និងអាឆទទួេយកបាន រៅរពេខដ្េកា 

និយាយរនះម្តូវបានរសនើស ំឱ្យបង្ហា ញេ័សតរាង េិនខេនរដ្ើេបបីង្ហា ញកា ពិតថ្នកា 

និយាយរនះរទ ប  ខនត កា ណ៍ខដ្េរសឆកតីខងេងរនះម្តូវបានរធវើរ ើង។ កា ណ៍ខដ្េរសឆ

កតីខងេងរនះម្តូវបានរធវើរ ើង គឺខ សគន ឆ្ៃ យពីកា ពិត បស់វា គឺខតងខត ក់ព័នធរៅកនរង

កា ពិច ណារេើសាថ នភាព្េូវឆិតត និងបនា ប់េកគឺទរងវើ បស់សាកសី ឬ បស់ប គគេដ្ថ្ទ

រទៀតខដ្េមានវតតមានរពេខដ្េរសឆកតីខងេងរនះម្តូវបានរធវើរ ើង។ កនរងរ ឿងកតីរៅ

ឆំរ ះេ ខរៅម្កេ រសឆកតីខងេងទាងំអាឆម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកាន់មាច ស់បណត ឹងរដាយ

ពួករេ វក  ខដ្េរទាះបីជ្ញពិត ឬេិនពិតកតី ម្បសិនរបើរសឆកតីខងេងទាងំរនះម្តូវបាន

មាច ស់បណត ឹងរជឿជ្ញក់ អាឆមានរហត ្េបណាត េឱ្យគត់រជឿជ្ញក់ថ្នមានរសឆកតីសាេ ប់

ភាេ េ ម្បសិនរបើគត់ខកខានេិនម្ពេរធវើាេបំណង បស់ពួករគរទ498។ 

222. កនរងរ ឿងកតីបឆចរបបននរនះ េកខណៈដូ្ឆគន អាឆរឃើញមានរៅកនរងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ដួ្ង រអឿន។ រៅកនរងសកខីកេម បស់គត់និយាយថ្ន គត់បានឮ “ព័ត៌មានថ្នឱ្យម្បជ្ញជនរវៀតណាេ 

... ម្ត ប់រៅរវៀតណាេវិញ” រហើយគត់បនតពនយេ់ថ្ន រដាយកា ឮព័ត៌មានរនះ គត់ “បបួេបតី 

[ បស់] គត់ គត់េិនរៅ។ គត់ថ្នស ខឆិតតរៅង្ហប់ម្សរកខខម ឆ ះ499។ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ដួ្ង រអឿន េិនខេនជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេរទ រដាយសា ឆរេេើយរនះបានបញ្ហជ ក់ថ្ន ជនជ្ញតិ

រវៀតណាេខដ្េ ស់រៅម្សរកខខម បានដឹ្ងពីកា គំរាេកំខហងថ្ន ពួករគម្តូវខតម្ត ប់រៅរវៀតណាេ

 វិញ ឬរបើព ំរនះរទ ម្តូវនឹងកា សាេ ប់។ េ័សតរាង បស់រលាកម្សីជ្ញេ័សតរាងផ្លា េ់រម្ ះ (១) រៅ

រពេរនះ ជនជ្ញតិរវៀតណាេខដ្េ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញបានឮកា គំរាេកំខហងខបបរនះ (ដូ្ឆ

ជ្ញបតី បស់គត់) និងម្ករេម្គួសា  បស់គត់ (២) រលាកម្សីមានបំណងឆង់រឆេើយតបរៅនឹងកា 

គំរាេកំខហងរនះ កា  វិេម្ត ប់រៅ ស់រៅម្បរទសរវៀតណាេវិញ រហើយ (៣) រទាះបតី បស់

រលាកម្សីសរម្េឆបនត ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ ក៏គត់យេ់ថ្ន ជ្ញេទធ្េគត់អាឆនឹងសាេ ប់។ 

រដាយបានរម្បើរនះម្បាស់ឆរេេើយ បស់គត់ាេេរធោបាយរនះ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

                                                 
498 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ ទំព័  ៩៧០។ 

499 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័  ៩ បនា ត់ ២៥ ដ្េ់

ទំព័  ១០ បនា ត់ ៥ បនា ប់ពីរមា ង [០៩.២៨.៣៨], ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ១៦ ដ្េ់បនា ត់ ២១ បនា ប់ពីរមា ង [១៣.៤៩.៣៧]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បបរវណី ដួ្ង រអឿន ជ្ញេ័សតរាងផ្លា េ់សតីពីឆ ិតេកខណៈបងខិតបងខំរៅរេើកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជនចតិ

រវៀតណាេ (ជ្ញខ្នកេួយថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងថ្ន “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ

ខដ្េ ស់រៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវងម្តូវបានរគបញ្ហជ ឱ្យម្តគ ប់រៅរវៀតណាេវិញ”500។ េិនមានកា រម្បើ

ម្បាស់េ័សតរាងណាេួយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន អាឆចត់ទ កថ្នជ្ញ កយ

ឆចេអារ៉ាេបានរទ។ វា្ារយពីអវីបានរេើករ ើងរៅកនរងសា នបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  

E1/381.1501។ 

223. រេធាវីកា   កតីបានរធវើឱ្យមានកំហ សឆគងម្សរដ្ៀងគន រនះ ទាក់ទងនឹងឆំនួនរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េេ័សតរាង បស់ពួកគត់ម្តូវបានកំណត់េកខណៈេិនម្តឹេម្តូវរៅកនរងសា ណាបណត ឹង

សាទ កខថ្នជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ502។  

                                                 
500 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៣៣។ 

501 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៣ និង ៩៧៧។ 

502 ឆំណ ឆរនះម្តូវបានរធវើរ ើងជ្ញញឹកញាប់ កនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបវណី ឬសាកសីបាន្តេ់េ័សតរាងថ្ន េន សសដ្ថ្ទរទៀត

បានបាត់ខេួន រដាយសនមតថ្នម្តូវបានរគសមាេ ប់។ រេធាវីកា   កតីកំណត់រ ម្ ះេស័តរាងខបបរនះថ្នជ្ញ “ កយឆចេអារ៉ាេ” 

ម្បខហេជ្ញរដាយរយាងរៅរេើេូេដាឋ នថ្ន ប គគេខដ្េ្តេ់េស័តរាងព ំបានរឃើញកា សមាេ ប់ ខត្ារយរៅវិញបានដ្ឹងពីភាព

េេអិតខេះថ្នេស័តរាងរនះពីម្បេពេយួរ្សងរៅវិញ។ ប  ខនត  វធិីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតីបកម្សាយាេ របៀបសាេញ្ញ និងរធវើ

េិនដ្ឹងេិនឮឆរំ ះេ័សតរាងផ្លា េ់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬ បស់សាកសីខដ្េថ្ន ប គគេទាងំរនះេិនខដ្េបានវិេម្ត ប់េក

 វិញរទ ក៏ដ្ូឆជ្ញេ័សតរាងរដាយផ្លា េ់ថ្នកា ប ះ េ់្េូវឆិតតខដ្េមានរៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេម 

(អងគរហត ទាក់ទងនឹងកា បាត់ខេួន)។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សាថ នី) កថ្នខណឌ  ៨៨៨ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស និងសាកសី ចន់ តូឆ) កថ្នខណឌ  ១០០៣-១០០៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រដ្ឿន) និងកថ្នខណឌ  ១០១៤ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ)។ កំហ សម្បហាក់ម្បខហេ

គន រនះម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង រៅរពេខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់េសតរាងថ្ន កនរងនេជ្ញកេមេិបាេ គត់បានទទួេរស

ឆកតីខណនាំេេរធោបាយជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន។ ឧទាហ ណ៍ រទាះបីជ្ញរសឆកតីខណន ំឬរសឆកតីខងេងពីរគេនរយាបាយម្តូវបាន 

“ឮ” ពីម្បេពរ្សង រហើយអាឆម្តូវបានចត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ថ្នជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេកតី ទាក់ទងនឹងម្បេពឆ ងរម្កាយថ្នរគេ

នរយាបាយ ឬរគេបំណង បស់វា ក៏េសតរាងរនះជ្ញេសតរាងផ្លា េ់ ក់ព័នធនឹងអងគរហត ថ្ន កមាម េបិាេម្តូវបានរគខណនាំេ

េរធោបាយជ្ញក់លាក់េួយឆនំនួ ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងនឹងកា បរងកើតអតថិភាពរគេនរយាបាយ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ខ ហា៊ែ ង)។ ក ណីខបបរនះេួយឆំនួន ម្តូវបានយកេក

ពិភាការៅម្តង់ខ្នករ្សងរទៀតកនរងសា ណារនះ។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៣០៤-៣០៧ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ)

។ កថ្នខណឌ  ២៨៩, ២៩៣ និង ៣៩៤-៤០១ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សាថ នី)។ កថ្នខណឌ  ៣០១-៣០៣ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្បាក់ រដ្ឿន)។ កថ្នខណឌ  ៧២២-៧២៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ខ ហា៊ែ ង)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

224. រទាះជ្ញកនរងកណីណាក៏រដាយ ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើ ួឆេករហើយ សូេបីខតមានខេឹេសា ជ្ញ

 កយឆចេអារ៉ាេក៏រដាយ ក៏វាេិនរារំាងេិនឱ្យអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរធវើកា ពិច ណារៅរេើេ័

សតរាងរនះខដ្  រហើយអាម្ស័យរហត រនះ វាមានតថ្េេជ្ញេ័សតរាង។ កា ណ៍ខដ្េេ័សតរាង

ឆចេអារ៉ាេអាឆម្តូវបានកំណត់តថ្េេទាបកតី ក៏េិនគួ យេ់ថ្ន វាម្តូវខតយា ងដូ្រឆនះខដ្ ។ ឆំណ ឆរនះ

ម្តូវបានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់រៅត លាកា  ICTY ដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ៖    

រទាះបេ័ីសតរាងរនះជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេកតី ក៏ចំបាឆ់េិនម្តូវដ្កហូតតថ្េេជ្ញេ័សតរាង

ពីវារ ើយ ប  ខនតវាម្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ទេៃន់ ឬតថ្េេេ័សតរាងខដ្េម្តូវ្តេ់ឱ្យេ័សតរ

ាងរនះ នឹងខតងខតមានតថ្េេទាបជ្ញងតថ្េេេ័សតរាង្តេ់រៅឱ្យសកខីកេម បស់សាកសី

ខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយរៅរម្កាេសេបង រហើយខដ្េម្តូវបានសួ តទេ់ រទាះបីជ្ញតថ្េេ

ជ្ញេ័សតរាងរនះនឹងអាម្ស័យរេើកាេៈរទសៈខ សៗគន គម នគំណត់ ជ ំវិញេ័សតរាង

ឆចេអារ៉ាេកតី503។  

អាម្ស័យរហត រនះ េ័សតរាងឆចេអារ៉ាេខដ្េ្តេ់រដាយសម័ម្គឆិតត រ  រ  រដាយកា ពិត និង

រដាយរសាម ះម្តង់ អាម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញេ័សតរាងគួ ឱ្យរជឿជ្ញក់បាន504។  

225. អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេបានបញ្ហជ ក់ថ្ន៖ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង[េួយ]មានឆនា ន សិទធិយា ងទូេំទូលាយ កនរងកា ពិច ណា

រដាយម្បរងម្បយ័តន និងរជឿជ្ញក់រេើេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេសម្មាប់រធវើជ្ញេូេដាឋ ន ឬជ្ញ

កា គមំ្ទកនរងកា សរម្េឆដាក់ពិ  ទធភាព រហើយភាគីមាច ស់បណត ឹងសាទ កខម្តូវមាន

កាតពវកិឆចកនរងកា បង្ហា ញឱ្យរឃើញថ្ន ព ំមានត លាកា អងគរហត សេម្សបណាេួយ 

ខដ្េអាឆយកេ័សតរាងខបបរនះរធវើសំអាងរហត ជ្ញក់លាក់រនះរ ើយ505។ 

                                                 
503 ត លាកា  ICTY  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Aleksovski សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ ដ្ឋ

អាជ្ញញ សតីពីភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេសតរាង ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ១៩៩៩ កថ្នខណឌ  ១៥។ 

504 ត លាកា   ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Tadić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-1-T រសឆកតីសរម្េឆរេើសា ណាសតីពី កយឆចេអារ៉ាេ ឆ ះថ្ងៃ

ទី៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៩៦ កថ្នខណឌ  ១៦។ 

505 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

226. សំខាន់ជ្ញងរនះរៅរទៀតរនះ គឺអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេបានសរម្េឆដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ រៅកនរង

កា រឆេើយតបជ្ញងមីេតងរទៀតរៅនឹងទ ហីក ណ៍ម្សរដ្ៀងគន ជ្ញេួយអំណះអំណាងជ្ញរម្ឆើន ខដ្េបាន

ដាក់ជូនរៅឆំរ ះេ ខខេួននរពេរនះ៖  

រខៀវ សំ្ន បានម្តឹេខតអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយខ្អកខត

រេើ កយឆចេអារ៉ាេ ប  ខនតព ំបាន្តេ់កា រយាងជ្ញក់លាករ់ដ្ើេបីគមំ្ទអំណះអំណាង

រនះរ ើយ។ កា ខដ្េម្គន់ខតអះអាងពីកំហ ស រដាយគម នកា បង្ហា ញេ័សតរាងគមំ្ទ

បខនថេឱ្យបានឆាស់លាស់រនះ គឺព ំបានបំរពញាេបទដាឋ នសតីពីកា ពិនិតយរ ើងវិញរេើ

បណត ឹងសាទ កខរ ើយ។ របើរទាះបីជ្ញ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកាតពវកិឆចម្តូវ្តេ់

សំអាងរហត រពញរេញក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជម្េះព ំម្តូវបានតម្េូវឱ្យបញ្ហជ ក់អះអាង

ម្គប់ជំហានថ្នកា ្តេ់សំអាងរហត  បស់ខេួនឱ្យបានពិសាត  រនះរ ើយ រហើយអងគជំន ំ

ជម្េះម្តូវបានសនមតថ្ន បានរធវើកា វាយតថ្េេយា ងម្តឹេម្តូវរាេ់េ័សតរាងទាងំអស់រៅ

ឆំរ ះេ ខខេួន ដ្រាេណាគម នកា បង្ហា ញណាេួយថ្ន អងគជំន ំជម្េះព ំបានពិច ណារពញ

រេញរេើេ័សតរាងជ្ញក់លាក់ណាេួយរនះ។ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំំពូេកត់សមាគ េ់

រឃើញថ្ន រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន រខៀវ សំ្ន បានឆងអរេបង្ហា ញ្ង

ខដ្ រៅរេើកា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េបាន

ខ្អករដាយព ំម្តឹេម្តូវ ាេកា អះអាង បស់គត់រៅរេើេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេ។ 

អាម្ស័យរហត រនះ ម្បសិនរបើជនជ្ញប់រចទបានរេើករពញរេញនូវកា រចទម្បកាន់

អំពីកំហ សរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំំពូេនឹងរធវើ

កា ពិច ណារេើកា រចទម្បកានទ់ាងំរនះ ាេក ណីសេម្សប506 ។ [មានរសឆកតី

បញ្ហជ ក់បខនថេ] 

227. មានកា បញ្ហជ ក់ឆាស់រហើយថ្ន រៅកនរងដំ្ណាក់កាេបណត ឹងសាទ កខ អងគជំន ំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍គួ 

ខតយេ់ម្សបាេសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅរេើបញ្ហា ថ្នភាពអាឆឱ្យរជឿជ្ញក់

បាន507។ រៅកនរងប ិបទ អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេបានសរម្េឆថ្ន “ភាគីមាច ស់បណត ងឹ

                                                 
506 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០៤។ 

507 សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Furundžija សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃ

ទី២១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ៣៧។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Lubanga Dyilo សាេដ្ីការេើប
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាទ កខម្តូវមានកាតពវកិឆចកនរងកា បង្ហា ញឱ្យរឃើញថ្ន ព ំមានត លាកា អងគរហត សេម្សបណាេួយ 

ខដ្េអាឆយកេ័សតរាងខបបរនះរធវើសំអាងរហត ជ្ញក់លាក់រនះរ ើយ”508។ 

228. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា  កតីព បំានបង្ហា ញកំហ សណាេួយរៅកនរង វិធី

សាន្រសតទូរៅខដ្េសរម្េឆរ ើងរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឆំរ ះេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេរនះ

រ ើយ។ កា អន វតតជ្ញក់លាក់ថ្នរគេកា ណ៍ទាងំរនះឆំរ ះេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបវណី

នីេួយៗ ម្តូវបានយកេកបញ្ហជ ក់រៅទូទាងំឆរេេើយតបរនះ។ បញ្ហា កាន់ខតឆាស់លាស់ថ្នេ័សតរាង

ឆចេអារ៉ាេ ខដ្េមានទម្េង់ជ្ញក់លាកថ់្នកំណត់រហត សាត បឆ់រេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ម្តូវ

បានយកេកបង្ហា ញជូនរៅកនរងខ្នកខាងរម្កាេរនះ។  

៨.៣.២.  វិធានជាក់លាក ់ក់ព័នធនឹង្ការពឹង្ដផអកនលើចនមលើយជាលាយលកខណ្៍អកេរ 

229. ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  បស់ប គគេ ខដ្េេិនបាន្តេ់សកខីកេមរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង គឺជ្ញម្បរេទេ័សតរាងឆចេអារ៉ាេ។ យ តតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក កំណត់ថ្នឆរេេើយជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស ទាងំរនះគឺអាឆទទួេយកបាន និងមានសា ៈសំខាន់សម្មាប់កា ជនំ ំជម្េះកតី

រដាយយ តតិធេ៌កនរងប ិបទថ្នឆាប់ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ រម្ ះថ្ន ៖ 

...សិទធិខដ្េជនជ្ញប់រចទទទួេបានយា ងទូេំទូលាយ កនរងកា រដ្ញរដាេសាកសីខដ្េ

ម្បឆំ្ងនឹង ូបគត់ខបបរនះ អាឆនឹងមានហានិេ័យរធវើឱ្យប ះ េ់ដ្េ់េទធភាព បស់

ត លាកា កនរងកា ្តេ់យ តតិធេ៌រៅកនរងរ ឿងកតីខដ្េមានទំហំធំ និងមានភាពសមរគសាម ញដូ្ឆ

រ ឿងកតីបឆចរបបននរនះ ខដ្េត លាកា ម្តូវរម្ជើសរ ីស គឺកា រកាះរៅកនរងឆំរណាេសាកសដ៏ី្

រម្ឆើនសនធឹកសនធ ប់េក្តេ់សកខីកេមឆំរ ះេ ខត លាកា  ខដ្េនឱំ្យមានកា េំបាកកនរងកា 

រ ៀបឆំសវនកា  និងឆំណាយរពេយា ងយូ ហួសកំណត់ ឬម្តូវេះបង់កា សមាអ ងរៅរេើ

                                                 
ណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក Thomas Lubanga Dyilo ម្បឆំ្ងនឹងកា ្តនា រទាសរេើ ូបគត់ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06-

3121-Red ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២៣-២៦។ ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី វាង  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Taylor សំណ ំ

រ ឿងរេខ SCSL-03-01-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៦។ 

508 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េ័សតរាងខដ្េអាឆសំខាន់កនរងកា បំេេឺជ្ញប ិបទ និងភាពធំរធងថ្នរ ឿងកតី ប  ខនតម្បខហេជ្ញព ំ

ស ីជរម្ៅដ្េ់បញ្ហា សនូេថ្នរ ឿងកតីរនះ509។ 

230. កា ទទួេយកេ័សតរាងទាងំរនះេិនខេនរធវើរ ើងរដាយគម នកា កា   ខ្នកនីតិវិធី រដ្ើេបធីានសិទធិ

 បស់ជនជ្ញបរ់ចទរនះរទ។ ឧទាហ ណ៍  វិធាន ៨៧(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន “រសឆកតីសរម្េឆ

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្តូវខ្អករេើេ័សតរាងខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង រហើយខដ្េេ័សតរាងរនះម្តូវឆេងកាត់កា រដ្ញរដាេ”510។ កនរងន័យរនះ ភាគីនីេួយៗ

មានឱ្កាសដាក់ឯកសា ជូនសាកស ីអនកជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅ

ឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងមានឱ្កាសអានខ្នកថ្នេ័សតរាងជ្ញឯកសា  ក់ព័នធកនរង

អំ រងសវនកា រេើឯកសា គនេឹះ ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅឆ ងបញ្ចប់វគគជំន ំជម្េះនីេួយៗ ខដ្េឯក

សា នន  ួេទាងំឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ជ្ញកេមវតថរថ្នកា រដ្ញរដាេឆំរ ះេ ខ511។ 

                                                 
509 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៦។ 

510  វិធាន ៨៧(៣)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខឆងថ្ន “អងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើរសឆកតីសរម្េឆរដាយខ្អករេើេស័តរាងខដ្េមានរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ម្បសិនរបើភាគីយកេ័សតរាងទាងំរនះេកដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ ឬម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះខេួនឯងយកេ័សតរ

ាងទាំងរនះេកដាក់រៅឆំរ ះេ ខភាគី។ េ័សតរាងខដ្េមានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ម្តូវបានចត់ទ កថ្នបានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេ ខ

អងគជំន ំជម្េះ ឬភាគី របើសិនជ្ញខេឹេសា  បស់វាម្តូវបានសរងខប ម្តូវបានអាន ឬម្តូវបានកំណត់បង្ហា ញអតតសញ្ហញ ណយា ងសេ

ម្សបកនរងសវនកា ”។ 

511 សូេរេើេឯកសា  E315/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “ព័ត៌មានអពំី (១) សវនកា រេើកា បង្ហា ញឯក

សា គនេឹះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) សវនកា រេើ្េប ះ េ់ និងពយសនកេមរៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២” ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២-៦។ រម្ៅពីរនះ ភាគីមានឱ្កាសជទំាស់រៅនឹងឯកសា ខដ្េរសនើដាក់

រដាយភាគីមាខ ងរទៀតាេ យៈសា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ៖ ឯកសា  E305/17 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯក

សា ទាងំោយខដ្េបានរសនើដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្ន

ខណឌ  ៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៥៥-៥៦, ៥៨-៥៩។ សម្មាប់

ឧទាហ ណ៍ថ្នកា ពិភាកាកនរងសវនកា ទាងំរនះខដ្េ ក់ព័នធនឹងឯកសា ទាំងោយ ខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឯកសា ទាំងរនះកំព ង

ម្តូវបានតវ៉ារដាយរេធាវីកា   កតី សូេរេើេកណំត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និង អួង 

ដ្ ស ៖ ឯកសា  E1/456.1 ម្បតចិ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ទំព័  ១៦ បនា ត់ ១-ទំព័  ១៨ បនា ត់ ១៥ បនា ប់ពីរមា ង 

[09.50.50]។ ឯកសា  E1/458.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ ទំព័  ៥ បនា ត់ ១២-ទំព័  ៦ បនា ត់ ១០ បនា ប់ពីរមា ង 

[9.13.44]។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ខដ្េដាករ់ដាយរេធាវកីា   កតីេិនម្តូវបានរេើករ ើងកនរងសវនកា 

រនះរ ើយ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

231. កា កា   េួយរទៀត គឺខេឹេសា ថ្នឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ខដ្េជ្ញទូរៅេិនអាឆទទួេយក

បាន  ក់ព័នធនឹង “េ័សតរាងបញ្ហជ ក់ពីសកេមភាព និងកា ម្បម្ពឹតត បស់ជនជ្ញប់រចទ” រដាយមានកា 

កា រេើកខេងតិឆតួឆ។ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះរនះបានពនយេ់ពី វិធីសាន្រសតខដ្េ

អន វតតរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងថ្ន៖ 

...អងគជំន ំជម្េះបាន ំេឹកថ្ន អងគជំន ំជម្េះព ំអាឆពិច ណារេើឆរេេើយណាខដ្េរម្បើម្បាស់

ជ្ញេ័សតរាងបញ្ហជ ក់ពីសកេមភាព និងកា ម្បម្ពឹតត បស់ជនជ្ញប់រចទបានរទ រដាយសា ខត

អងគជំន ំជម្េះព ំមានឱ្កាសកនរងកា រដ្ញរដាេរេើេ័សតរាង ខដ្េក ណីខបបរនះ “អងគជំន ំ

ជម្េះព ំអាឆយកេករធវើជ្ញសមាអ ងកនរងកា សរម្េឆដាក់ពិ  ទធភាពណាេួយបានរ ើយ” រេើក

ខេងខតកនរងក ណីខដ្េសាកសីទទួេេ ណភាព។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានបញ្ហជ ក់

្ងខដ្ ថ្ន “រដាយសា ព ំមានឱ្កាសកនរងកា រដ្ញរដាេរេើម្បេព ឬសាេីជនថ្នេ័សតរាង 

នឱំ្យទេៃន់ថ្នេ័សតរាងរនះ ម្តូវបានកាត់បនថយ”512។ 

 វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះរនះកំណត់ថ្នម្តឹេម្តូវ513។ 

232. រទាះបជី្ញមានភាពឆាស់លាស់ខ្នកឆាបរ់េើកេមវតថររនះ និងភាពស ីសង្ហវ ក់គន ថ្ន វិធីសាន្រសត បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ កតី ក៏សា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតីបាន

រេើកទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េ ក់ព័នធាេ វិធីរ្សងៗរៅនឹងកា រម្បើម្បាស់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍

អកស រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ ទ ហីក ណ៍សំខាន់ៗខដ្េសហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងខាង

រម្កាេ  ួេមាន៖ 

(i)  ទីេួយ សា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ ហាក់រេើករ ើង (កនរងេេូដាឋ នទ ី៣០)ថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងបានម្បម្ពឹតតកំហ ស ាេ យៈកា អន វតតម្កបខ័ណឌ ឆាប់ជ្ញធ មានខដ្េអាឆ

អន វតតបានឆំរ ះឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ជ្ញជ្ញងផ្លេ ស់បត ូម្កបខណឌ រនះរដាយខ្អក

                                                 
512 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨០។ 

513 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៧, ២៩០, ២៩៤, ២៩៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ាេអវីខដ្េរេធាវីកា   កតី អះអាងថ្នជ្ញយ តតិសាន្រសត ក់ព័នធពីត លាកា អនត ជ្ញតិរ្សង

រទៀត514។ 

(ii) ទីពី  សា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះហាក់រេើករ ើង (កនរងេេូដាឋ នទ ី ៣០) ថ្ន រទាះបីជ្ញ

ម្កបខ័ណឌ ឆាប់ជ្ញធ មានរៅមានស ពេភាពកតី ក៏អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានអន វតត

ម្កបខ័ណឌ រនះឱ្យបានម្តឹេម្តូវរ ើយ រម្ ះមានកា ្តេ់ទេៃន់េិនសេម្សបរេើឆរេេើយជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស 515  ួេទាងំឆរេេើយខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើងរៅរម្ៅកិឆចដំ្រណើ កា នីតិ

 វិធតី លាកា  (កនរងេេូដាឋ នទ ី៣១)516 

(iii) ទីបី ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនម្តូវបានរេើករ ើង ក់ព័នធនឹងអសេតថភាព បស់រេធាវីកា   កតី

កនរងកា សួ រដ្ញរដាេសាកសី ខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ

ម្តូវបានទទួេយករម្កាេ វិធាន ៨៧(៤)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង (កនរងេេូដាឋ នទ ី៩)517  ួេទាងំ ឯក

សា ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រស ើបអរងកតកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និងសំណ ំរ ឿង ០០៤ (េូេដាឋ ន

ទ ី១០)518។ 

៨.៣.២.១. ម្កបខ័ណ្ឌ ចាប់ម្តឹមម្តូវ 

233. សហរេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្ន មានកា េំបាកកនរងកា កំណត់ឆាស់ពីទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា   កតី ក់ព័នធនឹងម្កបខ័ណឌ ឆាប់ជ្ញធ មានសតីពីកា ទទួេយក និងកា រម្បើម្បាស់ឆរេេើយជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស ។ 

                                                 
514 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៦-៣០០។  

515 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៣-២៩៥ (កំណត់សមាគ េ់រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៨៦៣-៨៧៣, ៨៤២-

៨៤៧, ១០៥៥) កថ្នខណឌ  ៣០១-៣០៤ (កំណត់សមាគ េ់រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៨៤២-៨៤៧, ៨៦៣-៨៧៣, ៨៩៩-៩១០ និង 

១០៥៥) កថ្នខណឌ  ៣០៣-៣០៥។ 

516 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣០៦-៣១១ (កំណត់សមាគ េ់រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៧៣១, ១០៤៤-១០៤៥, 

១៤២៩-១៤៣០, ១៥២៥)។ 

517 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៨៩-១៩៧។ 

518 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៩៨-២១៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

234. រៅម្តង់ឆំណ ឆេួយ សា ណាបណត ឹងសាទ កខហាក់អះអាងថ្ន កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំ

ជម្េះរនះេិនយេ់ម្សបនឹង វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងបានបរងកើតម្កបខ័ណឌ

រ្សងេួយ519។ រទាះជ្ញយា ងណា អងគជំន ំជម្េះរនះបានសរម្េឆជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសាកនរងសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ថ្ន បទដាឋ នគតិយ តតិ ខដ្េរេើករ ើងរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក់ព័នធនឹង

ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  គឺសេម្សប520។ កនរងក ណីេួយខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានសរម្េឆ

ថ្ន បទដាឋ នទាងំរនះព ំអាឆយកេករម្បើម្បាស់ឲ្យបានម្តឹេម្តូវរ ើយ521 ប  ខនតព ំមានម្តង់ឆំណ ឆណា

រ្សងរទៀតខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបាន  ិះគនម់្កបខ័ណឌ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬបញ្ហជ ក់ពី

ម្កបខ័ណឌ េួយរ្សងរទៀតរ ើយ។ 

235. ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខមានកា េំបាកកនរងកា កំណត់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆម្បម្ពឹតត

កំហ សកនរងកា អន វតតរគេកា ណ៍ឆាប់ខតេួយកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន។ រទាះជ្ញយា ងណា រេធាវី

កា   កតីហាក់រេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងគួ ខតបានម្បម្ពឹតតកំហ ស រដាយនិយាយថ្ន

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “បានម្បម្ពឹតតកំហ សរដាយបានបរងកើតម្កបខ័ណឌ ខបបរនះសម្មាប់វាយ

តថ្េេឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ”522។ រេធាវីកា   កតីរយាងាេ “កា អន វតតជ្ញអនត ជ្ញតិ” នងិ

ជ្ញពិរសស “រសឆកតីសរម្េឆងមីៗ” ២  បស់ត លាកា  ICC និងត លាកា  MICT ជ្ញសមាអ ងដ្េ់កា 

គមំ្ទ វិធីសាន្រសតរ្សងេួយ523។ 

236. មានខតរ ឿងកតីខតេួយប  រណាណ ះកនរងឆំរណាេសំណ ំរ ឿងខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រដាយរេធាវីកា   កតី 

រនះ គឺសាេដី្កា បស់ត លាកា  MICT កនរងរ ឿងកតី Karadžić524 ខដ្េឆ ះកាេប ិរឆេទរម្កាយ

សាេដី្កាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  បស់អងគជំន ំជម្េះរនះ។ ឆំណ ឆរនះេិនគមំ្ទទ ហីក ណ៍ បស់

រេធាវីកា   កតីអំពីកា   ឹតតបិតបខនថេរទៀតរេើកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាងជ្ញលាយេកខណ៍អកស រទ។ 

                                                 
519 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៤ (“ដ្ូរឆនះ ត លាកា កំពូេ....បានកំណត់ម្កបខ័ណឌ ឆាស់ជ្ញងអងគជំន ំ

ជម្េះ [សាលាដ្ំបូង]”)។ 

520 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៧, ២៩០, ២៩៦។ 

521 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤៣០។ 

522 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣០០។ 

523 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៩។ 

524 ត លាកា  MICT រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Karadžić MICT-13-55-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សម្េង់សេតីរពញរេញេួយពីកថ្នខណឌ ខដ្េរេធាវីកា   កតីយកជ្ញសមាអ ង បង្ហា ញឆាស់ថ្ន ាេ

ពិត រសឆកតីសរម្េឆរនះគំម្ទ វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង៖ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ ំេឹកថ្ន មាម្ា ២១(៤)(ង) ថ្នេកខនតិកៈ បស់ត លាកា  

ICTY ធានសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទកនរងកា ពិនិតយ ឬបានពិនិតយសាកសីម្បឆំ្ងនឹង ូបគត់។ 

រទាះជ្ញយា ងណា សិទធិរនះេិនមានេកខណៈផ្លត ឆ់េ ខ និងអាឆកម្េិត ឧទាហ ណ៍ រៅាេ

 វិធាន ៩២សាួន ថ្ន វិធាន បស់ត លាកា  ICTY។ កនរងន័យរនះ រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ទទួេ

យកេ័សតរាងរដាយគម នកា សួ រដ្ញរដាេ ជ្ញរសឆកតីសរម្េឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងគួ រធវើរ ើង រម្កាយកា ពិច ណាយា ងេអិនេអន់ពី្េប ះ េ់ បស់វារេើសិទធិ បស់

ជនជ្ញបរ់ចទ។ សម្មាប់បញ្ហា ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយក ឬកា បង្ហា ញេ័សតរាង អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានឆនា ន សិទធិទូេំទូលាយ525។ 

237. “រសឆកតីសរម្េឆងមី”រ្សងរទៀត ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រដាយរេធាវីកា   កតី គឺរសឆកតីសរម្េឆ

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICC កាេពីឆ្ន ំ ២០១១526។ រសឆកតីសរម្េឆរនះេិន

ម្តឹេខតមានកាេប ិរឆេទេ នសាេដី្កាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  បស់អងគជំន ំជម្េះរនះ ខដ្េកំណត់

ថ្ន  វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានភាពម្តឹេម្តូវប  រណាណ ះរទ ប  ខនតរសឆកតីសរម្េឆរនះ

ខងេទាងំេិនឆេរះបញ្ហច ងំម្តឹេម្តូវពីឆាប់បឆចរបបនន បស់ត លាកា  ICC រេើបញ្ហា រនះរទៀត្ង។ កនរង

ឆ្ន ំ២០១៣  វិធាន ៦៨  បស់ត លាកា  ICC ម្តូវបានរធវើវិរសាធនកេមយា ងរម្ឆើនរដ្ើេបីពម្ងីក វិសាេ

ភាពរៅសាថ ប័នរនះ សម្មាប់កា ពឹងខ្អករេើឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស 527។ 

                                                 
525 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៦២។ កនរងកថ្នខណឌ  ១៦៣-១៦៦ អងគជំន ំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  MICT បាន

បដ្ិរសធេូេដាឋ នបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ Karadžić ខដ្េ កព់័នធនឹងកា រម្បើម្បាស់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ជ្ញក់លាក់ បស់

សាកសីរដាយគម នឱ្កាសសម្មាប់កា សួ រដ្ញរដាេ។ 

526 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bemba Gombo សាេដ្ីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក Jean-Pierre Bemba 

Gombo និងម្ពះរាជអាជ្ញញ ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង III ខដ្េមានឆំណងរជើងថ្ន “រសឆកតី

សរម្េឆរេើកា ទទួេយកឯកសា ខដ្េមានកនរងបញ្ជ ីេស័តរាង បស់ម្ពះរាជអាជ្ញញ  ជ្ញេ័សតរាង” ICC-01/05-01/08-1386 ឆ ះថ្ងៃ

ទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១១។ 

527 សននិបាត ដ្ឋភាគីថ្នេកខនតិកៈទីម្ករង ូ៉េថ្នត លាកា ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ រេើកទី ១២ ទីម្ករងឌ្ឺរហក ថ្ងៃទី២០-២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ

២០១៣ រសឆកតីសរម្េឆ ICC-AS/12/Res.7 រសឆកតីសរម្េឆកនរងកិឆចម្បជ ំរេើកទី ១២  បស់ ASP ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

238. កនរងក ណីណាក៏រដាយ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព រេើភាព ក់ព័នធមានកម្េិតថ្នកា 

អន វតតជ្ញអនត ជ្ញតិរេើបញ្ហា រនះ528។ ឆំណ ឆរនះេិនម្តឹេខតបណាត េេកពី អ.វ.ត.ក េិនបានអន វតត

ឱ្យសេេូេរៅនឹង វិធាន ៦៨  បស់ត លាកា  ICC ឬ វិធាន ៩២ សាួន529 បស់ត លាកា  ICTY 

ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំបណាត េេកពីប ិបទនីតិវិធីដ៏្ទូេំទូលាយថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស ់

អ.វ.ត.ក មានភាពខ សគន យា ងជ្ញក់ខសតងរទៀត្ង។ រទាះបីជ្ញឆាបន់ីតិវិធីរដាយខ ក  បស់

ត លាកា រនះ បាន ួេបញ្ចូេទិដ្ឋភាពេួយឆំនួនថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ំជម្េះកតីខបបរដ្ញរដាេ

ឆំរ ះេ ខកតី530 ក៏េកខណៈនីតិវិធីជ្ញរម្ឆើនរៅខតមានេកខណៈរស ើបសួ  ខដ្េកាត់បនថយភាពចបំាឆ់

ថ្នកា រចទសួ សាកសី ឬរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជំនួសេ ខឱ្យជនជ្ញប់រចទ។ េ័សតរាងម្តូវបាន

តម្េូវរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងរគេបំណង “ខសវង កកា ពិត” េិនខេនតម្េូវរដាយរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ។ ដូ្រឆនះ គម នក ណី ឬេ័សតរាង “ម្បឆំ្ងនឹង” ជនជ្ញប់រចទ ដូ្ឆអវីខដ្េ

បានរកើតរ ើងកនរងម្បព័នធរដ្ញរដាេឆំរ ះេ ខរ ើយ531។ សំខាន់ជ្ញងរនះគឺរៅ អ.វ.ត.ក ជ្ញញឹ

                                                 
២០១៣ ទំព័  ៥២-៥៣។  វិរសាធនកេមរនះ “មានរគេបំណងអន ញ្ហញ តឱ្យរៅម្កេថ្នត លាកា រនះកាត់បនថយ យៈរពេថ្នកឆិច

ដ្ំរណើ កា នីតិវិធីត លាកា  និងសម្េួេដ្េ់កា បង្ហា ញេ័សតរាង ាេ យៈកា បរងកើនក ណីខដ្េសកខីកេមខដ្េម្តូវបានកត់ម្ាពី

េ នអាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជំនួសឱ្យកា សាត ប់សាកសីផ្លា េ់ ទនាឹេនឹងកា យកឆិតតទ កដាក់សេម្សបរេើរគេកា ណ៍យ តតិធេ៌ និង

សិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ”។ សូេរេើេ ICC-ASP/12/20 កំណត់ម្ា្េូវកា  រេខ ១ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៣ ទំព័  ៧១។ 

សូេរេើេ្ងខដ្  ICC-ASP/12/44  បាយកា ណ៍ បស់ម្ករេកា ង្ហ ទទួេបនារកវិរសាធនកេម ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ៨ និង ១០។ 

528 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២២៦។ 

529  ក់ព័នធនឹងភាពអាឆទទួេយកបានថ្នឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ៖  វិធានថ្ននីតិវិធី និងេ័សតរាង  បស់ត លាកា  ICC 

( វិរសាធនកេមរេើកទី ២) ឆ្ន ំ២០១៥  វិធាន ៦៨។  វិធានថ្ននីតិវិធី និងេ័សតរាង បស់ត លាកា  ICTY ( វិរសាធនកេមរេើកទី ៥០) 

ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥  វិធាន ៩២ សាួន។ 

530 ឯកសា  E163/5/1/13 រសឆកតសីរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខភាេ េៗ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីវិសាេភាពថ្នសណំ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤២។ ជ្ញពិរសស 

 វិធាន ៨៧ (១) និងវិធាន ៩១ សាួនថ្នវិធានថ្្ាកនរង មានេកខណៈរដ្ញរដាេឆំរ ះេ ខេួយឆំនួន ដ្ូឆជ្ញ បនារកេ័សតរាងខដ្េធាេ ក់

រេើ ក.ស.ព និងេទធភាពថ្នកា រចទសួ រដាយភាគី។ សូេរេើេបខនថេរទៀត Sergey Vasiliev “ដ្ំរណើ កា ជំន ំជម្េះកតីរៅ អ.វ.

ត.ក ៖ កា រងើបរ ើង និងកា ម្សរតឆ ះគំ ូថ្នកា រស ើបសួ កនរងឆាប់ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ?” កនរង Simon Meisenberg and Ignaz 

Stegmiller (eds), The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, (Springer) ឆ្ន ំ២០១៦ ឯកសា ភាជ ប់ទី ៧។ 

531 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៤៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កញាប់ ភាពពិតជ្ញក់ខសតងថ្នេ័សតរាង បស់សាកសី ឬរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនឹងម្តូវបានវាយតថ្េេ

រដាយកិឆចរស ើបសួ េិនេរេអៀង េ ននឹងដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង532។ 

239. ដូ្រឆនះ អងគជំន ំជម្េះគួ ម្ចនរចេទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន ម្កបខ័ណឌ ឆាប់ខដ្េ

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយកេករម្បើម្បាស់សម្មាប់កា ទទួេយក និងកា វាយតថ្េេឆរេេើយជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស  គឺជ្ញកា ភាន់ម្ឆ ំ។ 

៨.៣.២.២. ការអនុវតាម្កបខ័ណ្ឌ ចាប់ោ៉ា ង្ម្តឹមម្តូវ 

240. សហរេធាវីនេំ ខ គមំ្ទឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងេេូដាឋ នទ ី៣០533 និងបានដាក់សា ណា

មានកម្េិតដូ្ឆខាងរម្កាេ  ក់ព័នធនឹងឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី។ 

241. រេធាវីកា   កតីសំរៅរេើក ណីជ្ញក់លាករ់ដាយរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អក

េិនសេម្សបរេើឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស  រដ្ើេបីទាញរសឆកតីសននិដាឋ នរដាយគម នសមាអ ងរហត 

ម្គប់ម្គន់534។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កនរងឆំរណាេឧទាហ ណ៍ខដ្េរេើករ ើង មាន

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយសាកសីខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និង អួង 

ដ្ ស ខដ្េបានសាេ ប់535។ កនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ រេធាវីកា   កតីបាន ះិ

គនអ់ងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េរម្បើម្បាស់ឆរេេើយរម្ៅម្បព័នធត លាកា ខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សា ឹេ536។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព  ក់

                                                 
532 ឯកសា  E162 អន សស ណៈអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីព ី“ឆរេេើយតប បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅនឹងខ្នកខេះថ្ន ឯក

សា  E114, E114/1, E131/1/9, E131/6, E136 និង E158” ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣។ 

533 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៣-៣០៥។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

២១៩-២៣០។ 

534 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២៩៥ (កំណត់សមាគ េ់រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៨៦៣-៨៧៣, ៨៤២-៨៤៧, 

១០៥៥), ៣០៤។ 

535 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៨៦៣-៨៧៣។ 

536 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៨៩៤, ២០២៥, ២០៧៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ព័នធនឹងឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះ537។ សម្មាប់កា រចទសួ ជ្ញក់លាក់រេើកា 

រចទម្បកាន់ បស់រេធាវីកា   កតីថ្នមានកា សេគំនិត ឬកា ឆេេងគន រដាយេិនម្តឹេម្តូវ វាងរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ ស សហរេធាវីនេំ ខ បានបខនថេសា ណាសរងខបដូ្ឆខាង

រម្កាេ538។ 

៨.៣.៣. ភ័សាុតាង្កនុង្សំណុ្ំនរឿង្ ០០២/០១ 

242. រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ សកនរង វិធីសាន្រសត បស់ខេួនឆំរ ះ

សកខីកេមខដ្េបានសាត ប់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងេិនគួ ណាពឹងខ្អករេើសកខីកេម បស់សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានសាត ប់

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដាយេិនបានរកាះរៅពួករគសាជ្ញងមីរ ើងវិញេករចទសួ កនរងរពេជំន ំ

ជម្េះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឬេិនបានពិច ណាម្គប់ម្គន់ថ្ន ពួករគម្តូវបានរចទសួ ខតរេើបញ្ហា

ខដ្េ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប  រណាណ ះ (េេូដាឋ នទ ី៧)539។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ពីរស

ឆកតីអះអាង បស់រេធាវីកា   កតីកនរងេូេដាឋ នរនះ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ្តេ់ទេៃន់សេម្សបដ្េ់េ័

សតរាងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ជ្ញជ្ញង ក់ព័នធនឹងភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេ័សតរ ាងរនះ540។ 

សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបភាគរម្ឆើនរៅនឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព រេើកា រចទសួ រនះ541 

ខដ្េជ្ញកេមវតថរថ្នសា ណាខាងរម្កាេ។ 

243. ក.ស.ព បានពនយេ់យា ងម្តឹេម្តូវថ្ន េ័សតរាងខដ្េបានសាត ប់រៅេ នរពេរធវើកា បំខបកកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធីខដ្េមានម្បសិទធភាពរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅថ្ងៃទី២៣ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៣ ជ្ញ្េូវ

                                                 
537 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ១៣៧-១៣៨, ៨៦៣-៨៦៤ និង ៨៦៨-៨៧០ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ ស) កថ្នខណឌ  ១១៦៩ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សា ឹេ)។ 

538 សូេរេើេខ្នក ១០.៤ រៅកថ្នខណឌ  ៧៥២-៧៥៨។ 

539 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៦០-១៧៤។ 

540 ខណៈខដ្េកថ្នខណឌ  ១៦៣ ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ រម្បើភាសាខដ្េបង្ហា ញពីកា សំអាងរេើភាពអាឆទទួេយកបាន

កថ្នខណឌ  ១៦០-១៦១ បង្ហា ញថ្ន រេធាវីកា   កតីបានទទួេយកភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេ័សតរាងរនះ ប  ខនតរដ្ញរដាេតថ្េេថ្ន

េ័សតរាងរនះ។ 

541 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥៣-៦២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា គឺជ្ញខ្នកេួយថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ទាងំេូេ542។ រទាះជ្ញយា ងណា ឆំណ ឆរនះ ក់ព័នធនឹងភាព

អាឆទទួេយកបាន ជ្ញជ្ញង ក់ព័នធនឹងទេៃន់។ រទាះបីជ្ញសកខីកេមខដ្េបានសាត ប់រៅេ នថ្ងៃទី២៣ 

ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៣ ាេពិតរធវើរ ើងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ កតី ក៏ចបំាឆ់ម្តូវខតវាយតថ្េេេ័សតរាងរដាយខ្អកាេកា រចទសួ ខដ្េម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យរធវើ

រ ើងកនរងអំ រងសវនកា ទាំងរនះ។ រេធាវីកា   កតីរធវើម្តឹេម្តូវកនរងកា កត់សមាគ េ់ថ្ន សាកស ីនិង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានសាត ប់ សូេបីខតរៅេ នកាេប ិរឆេទថ្នកា បំខបកកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធី េិនម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យមានកា រចទសួ ពួករគរេើបញ្ហា ខដ្េសថិតរៅរម្ៅ (រៅ

ដំ្ណាក់កាេបា ន់សាម នរនះ)  វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ ើយ543។ 

244. រដ្ើេបឱី្យឆាស់លាស់  វិសាេភាពមានកម្េិតថ្នកា រចទសួ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយភាគីសម្មាប់អនក

ជំនញ សាកស ី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះ េិនមានន័យថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិន

អាឆពិច ណាពីេ័សតរាង បស់ពួករគបានរនះរទ។ អវីខដ្េចបំាឆ់គឺ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវ

ងេឹងខងេងេ័សតរាងរដាយខ្អកាេកម្េិតថ្នកា រចទសួ  ខដ្េម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យរធវើរ ើង។ កនរង

ន័យរនះ េ័សតរាងរនះេិនសូវខ សពីេ័សតរាងរ្សងរទៀតខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ 

ខដ្េេិន ក់ព័នធនឹងកា រចទសួ កនរងត លាកា រនះរទ។ ាេពិត េ័សតរាងពីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ម្តូវមានតថ្េេយា ងរហាឆណាស់ដូ្ឆឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ។ សូេបីខតកនរងក ណីខដ្េភាគី

េិនអាឆរចទសួ រេើបញ្ហា េួយឆំនួន ក៏ម្បេពេ័សតរាងរៅខតរេឆរ ើងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ជ្ញរហត នឱំ្យអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆវាយតថ្េេអតតឆ ិត និងភាពអាឆរជឿ

ទ កឆិតតបានទូរៅ ក៏ដូ្ឆជ្ញកំណត់ពី របៀបអន វតតកា រចទសួ រនះដូ្ឆខដ្េធាេ ប់រធវើកនេងេក។ 

                                                 
542 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥៦ ខដ្េរយាងាេឯកសា  E301/9/1/1/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើ

បណត ឹងសាទ កខភាេ េៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា 

នីតិវិធីបខនថេរេើសំណ ំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៧៤-៧៥។ 

543 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអា   ី និង រៅ នី ៖ ឯកសា  E1/146.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ

២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអា   ី) ទំព័  ១០ បនា ត់ ១៨-ទំព័  ១១ បនា ត ់៩ បនា ប់ពីរមា ង [9.36.13]។ ឯកសា  E1/146.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ នី) ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ៣-បនា ត់ ៨ បនា ប់ពីរមា ង 

[14.00.58]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

245. សហរេធាវីនេំ ខ រេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអន រលាេរពញរេញាេ វិធីសាន្រសតចំ

បាឆ់។ កា បំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធអីាឆប ះ េ់ដ្េ់ របៀបខដ្េេ័សតរាងផ្លា េ់មាត់កាេ យជ្ញ

កេមវតថរថ្នកា រចទសួ  រ េគឺអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរេើករ ើងយា ងឆាស់ពីបញ្ហា រនះ

កាេពីខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៤ រដាយអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះនឹង “ពិច ណាថ្នរតើភាគីននម្តូវបាន

ហាេឃាត់ ឬេិនមានឱ្កាសរដ្ើេបីសាកសួ ឱ្យបានរពញរេញរៅរេើប គគេណាមាន ក់ ខដ្េពួករគ

មានបំណងរសនើស ំរកាះរៅឱ្យឆូេខេួនេកបំេេឺ ឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាជ្ញងមីរ ើងវិញ រដាយសា 

ខត វិសាេភាពមានកម្េិតថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ្  ឬយា ងណារនះ”544។  វិធីសាន្រសតថ្នសាេ

ម្កេរនះស ីសង្ហវ ក់គន រៅនឹងឆំណ ឆរនះ ខដ្េបង្ហា ញឆាស់ថ្ន េ័សតរាងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ម្តូវបានវាយតថ្េេរ ើងវិញ រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង របើកទូលាយឱ្យមានកា ទាញរសឆកតីស

និនដាឋ នងមីៗ  ួេទាងំរសឆកតីសននិដាឋ នរេើេ័សតរាង និងបញ្ហា ខដ្េ ក់ព័នធទូរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ និងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២545។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបញ្ហជ ក់ឆាស់រៅរពេវាយតថ្េេរៅ

រេើសមាា  ពីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  ក់ព័នធនឹងបញ្ហា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ន អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរជឿជ្ញក់ថ្ន សិទធិតទេ់រពញរេញកនរងរ ឿងកតីម្តូវបានកា   546។ រេធាវី

កា   កតីេិនបានកំណត់ពីក ណីខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខកខានេិនបានអន វតត វិធីសាន្រសត

រនះរេើេ័សតរាងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ ើយ។ 

246. រម្ៅពីបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនម្បម្ពឹតតកំហ សកនរងកា អន វតតរគេកា ណ៍់ទាងំ

រនះ រេធាវីកា   កតីក៏េិនបានបង្ហា ញថ្ន ខេួនម្បឈេនឹងភាពេរេអៀងណាេួយរនះខដ្ ។ គួ កត់

សមាគ េ់ថ្ន អសេតថភាពកនរងកា រចទសួ រេើបញ្ហា ខដ្េសថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ េិនខេនបងក្េប ះ េ់ខតរេើរេធាវីកា   កតីរនះរទ។ ាេពិត កនរងក ណីភាគរម្ឆើន

ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខអាឆកំណត់ កបាន ខដ្េកា រចទសួ ម្តូវបានរារំាង មានកា ជំទាស់ពី

រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ឬ នួន ជ្ញ ខដ្េរារំាងកា រចទសួ រដាយ ក.ស.ព ឬសហរេធាវីនំ

                                                 
544 ឯកសា  E302/5 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “កា បញ្ហជ ក់បំេេឺទាក់ទងរៅនឹងកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាង និង

នីតិវិធីរដ្ើេបីរកាះរៅសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញសាជ្ញងមីរ ើងវិញពសីំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សម្មាប់សំណ ំរ ឿង 

០០២/០២” ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៨។ 

545 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦។ 

546 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េ ខ547។ ដូ្រឆនះ ឆាស់ណាស់ថ្ន ឯកសា ដាក់បនារក ខដ្េអាឆរេឆរ ើងរេើកេមវតថរខដ្េ ក់ព័នធនងឹ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ម្តូវបានផ្លត់រឆញរដាយសា កា រម្បើម្បាស់វិធីសាន្រសតរនះ។ 

247. រេើសពីរនះ ខណៈខដ្េរេធាវីកា   កតីរេើករ ើងកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួនពីកា រម្បើ

ម្បាស់េ័សតរាងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតត

ឆំរ ះព ទធសាសនិកជន548  ួេទាងំេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន និង សូផ្លន ់

សូវណណ ី សហរេធាវីនេំ ខគូសបញ្ហជ ក់ថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនបានរសនើឱ្យរកាះរៅអនក ក់ព័នធទាងំ

រនះសាជ្ញងមីរ ើងវិញរ ើយ549។ 

248. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ សរេើេ័សតរាងពីសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រ ើយ។ 

៨.៤. ការទទួលយកភ័សាុតាង្អនុនលាមតាមវិធាន ៨៧ (៤) ននវិធាននផទកនុង្ រួមទងំ្ឯកសារ

កនុង្សំណុ្ំនរឿង្ ០០៣ និង្សំណុ្ំនរឿង្ ០០៤ 

249. រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ សាេ យៈកា រម្បើម្បាស់វិធី

សាន្រសតរស ហីួសកំណត់រេើកា ទទួេយកេ័សតរាងងមីកនរងរពេជំន ំជម្េះ រដាយអះអាងថ្ន  វិធី

                                                 
547 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/206.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស ឹេ រហា) 

បនា ត់ ១៤ ទំព័  ៨៥-បនា ត់ ១២ ទំព័  ៨៦ បនា ប់ពីរមា ង [15.55.46]។ ឯកសា  E1/152.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ 

(សាកសី ផ្លន វ៉ាន) បនា ត់ ៦-១៤ ទំព័  ៣០ បនា ប់ពីរមា ង [10.57.09]។ ឯកសា  E1/159.1 [ខកតម្េវូ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១ 

ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី រឆ្េ ខស) បនា ត់ ២ ទំព័  ៨៦-បនា ត់ ១ ទំព័  ៨៧ េ នរមា ង [16.01.09]។ ឯកសា  E1/187.1 

[ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី េឹេ សាត) បនា ត់ ៦ ទំព័  ៥០-បនា ត់ ២៣ ទំព័  ៥១ បនា ប់ពី

រមា ង [14.06.09]។ ឯកសា  E1/218.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី ស៊ែ េ អាោត់) បនា ត់ ១៩ ទំព័  ៤០-

បនា ត់ ៦ ទំព័  ៤១ េ នរមា ង [11.44.45]។ ឯកសា  E1/136.1 ម្បតចិ ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ជ ំ ស ខា) បនា ត់ ១៨ ទំព័  ៤០-បនា ត់ ១ ទំព័  ៤៨ េ នរមា ង [12.06.28], បនា ត់ ៤-២៤ ទំព័  ៥០ េ នរមា ង [13.37.51]។ ឯក

សា  E1/138.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី) បនា ត់ ២ ទំព័  ៣១-

បនា ត់ ១២ ទំព័  ៣២ េ នរមា ង [10.35.36]។ 

548 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៦៤។ 

549 ឯកសា  E305/5 សាកសី និងអនកជំនញរសនើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សម្មាប់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះ

ថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ និងឯកសា  E305/5.2 ឧបសេព័នធ ៣ ៖ រសឆកតីសរងខបថ្នសកខីកេម បសស់ាកសី និងអនកជំនញខដ្េ

បានរធវើបឆចរបបននភាព (សម្មាប់អនកខដ្េេិនរសនើស ំនូវ វធិានកា កា   ) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាន្រសតរនះរធវើឱ្យមានភាពេរេអៀងឆំរ ះរេធាវីកា   កតី (េេូដាឋ នទ ី ៩)550។ េ័សតរាងងមីៗេួយ

ឆំនួនខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  គឺជ្ញឯកសា ខដ្េម្តូវបានបង្ហា ញរឆញពីកិឆចរស ើបសួ កនរងសំណ ំរ ឿង 

០០៣ និងសំណ ំរ ឿង ០០៤551។ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបភាគរម្ឆើនរៅនឹងឆរេេើយ

តប បស់ ក.ស.ព ឆំរ ះេូេដាឋ នរនះកតី552 ក៏សា ណាបខនថេខាងរម្កាេម្តូវបានដាក់ជំនួសេ ខឱ្យ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

250. រទាះបីជ្ញមានកា ភាន់ម្ឆ ំកនរងសា ណា បស់រេធាវីកា   កតីក៏រដាយ ក៏ឆាប់ជ្ញធ មានបាន

កំណត់យា ងឆាស់៖  វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងអន ញ្ហញ តឱ្យអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងទទួេយក

េ័សតរាងងមីកនរងរពេជំន ំជម្េះ កនរងក ណីខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយេ់ថ្នេ័សតរាងរនះនេំក

នូវកា ខសវង កកា ពិត ជ្ញកេមវតថរថ្នេកខណៈវិនិឆេ័យទូរៅសម្មាប់ភាពអាឆទទួេយកថ្នេ័សតរាង

ខដ្េបានកំណត់កនរង វិធាន ៨៧(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ ឆំណ ឆរនះកំណត់ជ្ញពិរសសថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងអាឆបដិ្រសធសំរណើស ំេ័សតរាងកនរងក ណីខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយេ់ថ្ន េ័

សតរាងរនះ “េិនជ្ញប់ ក់ព័នធ ឬជ្ញកា រសនើស ំជ្ញន់គន ”553។ រេើសពីរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

ម្តូវបង្ហា ញថ្ន េសតរាងងមីព ំអាឆ កបានរៅេ នរពេចប់រ្តើេកា ជំន ំជម្េះ និង/ឬេិនអាឆម្តូវបាន

 ករឃើញរដាយមានកា យកឆិតតទ កដាក់សេម្សប554។ ម្បសិនរបើសំរណើស ំកា ទទួេយកេ័សតរាង

រធវើរ ើងេិនទាន់រពេ អងគជំន ំជម្េះអាឆទទួេយកេ័សតរាងខដ្េបានរសនើស ំរដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ថ្ន

យ តតិធេ៌555។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពម្ងីករេើកាេៈរទសៈខដ្េម្បរយាជន៍ថ្នយ តតិធេ៌ អាឆ

តម្េូវឱ្យមានកា ទទួេយករម្កាយកា រសនើស ំយឺតយា វ ជ្ញពិរសស៖ កនរងក ណីខដ្េេ័សតរាងរនះ

                                                 
550 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៨២-១៩៧។ 

551 សា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះបានរេើករ ើងកនរងខ្នកខាងរេើ (កនរងខ្នក 6.3.1 រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៩៥-១០១) នូវទ ហីក ណ៍ខដ្េ

រេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងកា បង្ហា ញេ័សតរាងទាំងរនះឱ្យបានទាន់រពេរវលា។ 

552 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៧១-៧៨។ 

553 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២៨៤។ 

554 ឯកសា  E190 រសឆកតីសរម្េឆទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា  ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  

១៧, ២៣, ២៨, ៣៨។ 

555 ឯកសា  E276/2 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “ឆរេេើយតបរៅនឹងសំរណើាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វធិានថ្្ា

កនរង បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ជនជ្ញប់រចទ នួន ជ្ញ និង រខៀវ សំ្ន (E236/4/1, E265, E271, E276, E276/1)” ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខ

រេសា ឆ្ន ំ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២, ឯកសា  E367/8 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ នួន ជ្ញ អន រលាេាេ វធិាន ៨៧ (៤) ស ំ

ឱ្យទទួេយកឯកសា ឆំនួន ២៩ ទាក់ទងនឹងសកខីកេម បស់អនកជំនញ 2-TCE-95 ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ១១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញេ័សតរាងរដាះបនារក និងតម្េូវឱ្យមានកា វាយតថ្េេ រដ្ើេបីរជៀសវាងកំហ សកនរងកា ខសវង ក

យ តតិធេ៌556 កនរងក ណីខដ្េេ័សតរាងរនះ ក់ព័នធយា ងជិតសនិទធជ្ញេួយនឹង សមាា  ៈ ខដ្េមាន ឆួ

រហើយរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រហើយម្បរយាជន៍ថ្នយ តតិធេ៌តម្េូវឱ្យមានកា វាយ

តថ្េេម្បេពទាងំរនះ ួេគន  ឬកនរងក ណីខដ្េភាគីដ្ថ្ទរទៀតព ំជំទាស់រៅនឹងេ័សតរាងរនះ557។ 

251. កនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីហាក់អះអាងពីេកខខណឌ តម្េូវបខនថេេួយ 

រ េគឺកា អះអាងថ្ន សំរណើយឺតរពេស ំឱ្យមានកា ទទួេយកេ័សតរាងអាឆម្តូវបានអន ញ្ហញ ត 

េ ះម្ាខតេ័សតរាងរនះ “ចំបាឆ់ដាឆ់ខាត”558។ េកខខណឌ តម្េូវរនះេិនម្តូវបានកំណត់កនរង វិធានថ្្ា

កនរងរ ើយ រហើយរេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់កា សមាអ ងរេើយ តតិសាន្រសតខដ្េជ្ញេូេដាឋ នថ្នេកខ

ខណឌ តម្េូវរនះរទ។ ្ារយពីកា រេើករ ើងដូ្រឆនះរដាយរេធាវីកា   កតី និងាេកា គូសបញ្ហជ ក់

រដាយ ក.ស.ព559  វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងមានភាពបត់ខបន និងម្បកបរដាយឆនា ន សិទធិ560។ 

                                                 
556 ឯកសា  E307/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់ភាគីស ំកា បំេេឺអំពី

កា អន វតត វិធាន ៨៧(៤) (ឯកសា  E307) និងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង បស់ម្ករេរេធាវីកា   កត ីនួន ជ្ញ សតីពីកា េិនដាក់បញ្ជ ីេ័សតរាង

ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព (ឯកសា  E305/3)” ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣។ ឯកសា  E190 រសឆកតីសរម្េឆ

ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា  ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣៦។ ឯកសា  E289/2 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើរដាយអន រលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េស ំដាក់េ័សតរាងងមីរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ (ឯកសា  E289) និងឆរេេើយតប បស់ រខៀវ សំ្ន (ឯកសា  E289/1) ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣។ 

557 ឯកសា  E434/2 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើស ំ E434 និង E435  បស់

រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ អន រលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៣។ ឯកសា  

E190 រសឆកតីសរម្េឆទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា  ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១២។ ឯកសា  E289/2 

រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើរដាយអន រលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវ

ណីខដ្េស ំដាក់េ័សតរាងងមីរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ (ឯកសា  E289) និងឆរេេើយតប បស់ រខៀវ សំ្ ន (ឯកសា  E289/1) ឆ ះ

ថ្ងៃទី១៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣។ 

558 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៩០។ 

559 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៧៣។ 

560 ឯកសា  E319/7 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិស ំឱ្យទទួេយកឯកសា ខដ្េទាក់ទងនឹងសហ

ក ណ៍ម្ាកំក់ និងេនាី សនតិស ខម្កាងំាចន់ និងរសឆកតីបង្ហគ ប់សតីពីកា រម្បើម្បាស់កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០៣ និង ០០៤ ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៨។ 

F54/201663320



 

154 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

252.  វិធសីាន្រសតខដ្េមានភាពបត់ខបន និងម្បកបរដាយឆនា ន សិទធិរនះគឺសេម្សប។  វិធសីាន្រសតឆរងអៀត

េួយថ្ន វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង អាឆ្ារយនឹងភាពចបំាឆ់កនរងកា ខសវង កកា ពិត រដ្ើេបីជ្ញ

ម្បរយាជន៍ដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ភាពចំបាឆ់ថ្ន វិធីសាន្រសតទូេំទូលាយេួយក៏រេឆរ ើង

យា ងឆាសក់នរងេកខណៈខ សម្បម្កតីេួយឆំនួនថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ្ងខដ្ ៖ 

253. ទីេួយ មានគមាេ តថ្នរពេរវលាយា ងខវងរៅឆរនេ ះកា បិទបញ្ចប់កិឆចរស ើបសួ កាេពីថ្ងៃទី១៤ ខខ

េករា ឆ្ន ំ២០១០ និងកា ចប់រ្តើេកា ជំន ំជម្េះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីេួយឆំនួនខដ្េបាន្តេ់េ័សតរាងដ្េ់ ក.ស.ឆ.ស បានសាេ ប់កនរងអំ រងរពេខដ្េរចទជ្ញ

បញ្ហា រនះ561។ ឆំណ ឆរផ្លត តសំខាន់ថ្នកា ជំន ំជម្េះរនះម្តូវបានបម្ងួេតូឆ រដាយសា កា បំខបកកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធីពី 562។ ដូ្រឆនះ មានន័យថ្ន េ័សតរាងខដ្េមាន ក៏ដូ្ឆជ្ញកា ឱ្យតថ្េេរដាយភាគីរេើ

េ័សតរាងរនះ បាន វិវឌ្ឍកនរងអំ រងរពេរនះ។ 

254. ទីពី  ម្សបគន នឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដ្  កា រស ើបសួ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ បានរធវើរ ើង

ជ្ញបនតបនា ប់។ ឆំណ ឆរនះនរំៅ កកា ម្បេូេ និងកា បរងកើតឯកសា ងមីខដ្េ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង 

០០២។ កនរងក ណីខដ្េឯកសា រនះនឱំ្យមានកា ខសវង កកា ពិត អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆ

ទទួេយកឯកសា រនះអន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន

កំណត់ កកំហ ស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះ

រនះរ ើយ563។ 

                                                 
561 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E284 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនា ប់ពីមាន

រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៣ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៣៣។ ឧទាហ ណ៍ សូេរេើេបខនថេរទៀតរៅខ្នកខាងរម្កាេ កនរងកថ្នខណឌ  ២៥៨  ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើកា សាត ប់សកខី

កេមផ្លា េ់មាត់ពរីដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត បនា ប់ពីកា សាេ ប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និង អូេ េ  េ។ 

562 ឯកសា  E284 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនា ប់ពីមានរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៣ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៣។ ឯកសា  E301/9/1 រសឆកតីសរម្េឆ

រេើកា បខំបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីបខនថេរេើសំណ ំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០១៤។ 

563 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១១។ េិនឆាស់ថ្នរតើសា ណា បស់រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន ឯក

សា ខដ្េបានទទួេយក ាេពិតេិននឱំ្យមានកា ខសវង កកា ពិត ឬយា ងណារនះរទ ប  ខនតម្បសិនរបើដ្ូរឆនះខេន រៅខតគម នកា 

ពនយេ់ពី របៀបខដ្េរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង  ក់ព័នធនឹងកំហ សខដ្េអាឆបតឹងសាទ កខបានកនរងកា រម្បើ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

255. រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន សាកស ីនិងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណ

ថ្នជ្ញម្បេពេ័សតរាងកនរងដំ្រណើ កា រនះ គឺ “ងមីខឆស”564 រៅឆំណ ឆរនះ។ រទាះជ្ញយា ងណា រនះជ្ញ

សាថ នភាពេួយខដ្េកំណត់ឆាស់រដាយវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង រ េគឺកនរងក ណីខដ្េឯក

សា ងមីខឆសរេឆរ ើង565។ កា ព ំបានដឹ្ង ឬព ំអាឆ កបានឯកសា រនះពីេ នេក គឺជ្ញេកខខណឌ

តម្េូវទូរៅសម្មាប់កា ទទេួយកឯកសា រនះ អន រលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង េិន

ខេនជ្ញកាត ខដ្េអាឆផ្លត់រឆញបានរនះរទ។ 

256. កនរងេេូដាឋ នទ ី១០ រេធាវីកា   កតីបានវាយម្បហា រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

រេើកា សាត ប់េ័សតរាងផ្លា េ់មាត់ពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ២ នក់ (រ ម្ ះ ម្ ប ស រខឿន និង ស ន 

វ ត)566។ រេធាវីកា   កតីេិនបានប  នប ងបង្ហា ញថ្ន កា ទទួេយកេ័សតរាងរនះរធវើឱ្យប ះ េ់ដ្េ់

សាេម្កេរនះរ ើយ រហើយរេធាវីកា   កតីក៏េិនបានបញ្ហជ ក់ឆាស់ពីកំហ សកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆនា

ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្ ។ កា ប  នប ង និងកា បញ្ហជ ក់ទាងំរនះជ្ញេកខខណឌ ចបំាឆ់

កនរងកា ម្ចនរចេរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង567។ 

                                                 
ម្បាស់ឆនា ន សិទធិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ សម្មាប់សតង់ដា  ក់ព័នធថ្នបណត ឹងសាទ កខខដ្េទាក់ទងនឹងឆនា ន សិទធិ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើបញ្ហា នីតិវិធី សូេរេើេខ្នក 2.1.3 ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣១-៣៣។ 

564 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១២។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ២១១ ខដ្េមានកា រេើករ ើងដ្ូឆគន

រដាយរម្បើ កយរពឆន៍រ្សងគន ។ 

565 ឯកសា  E307/1 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់ភាគីស ំកា បំេេឺអំពី

កា អន វតត វិធាន ៨៧(៤) (ឯកសា  E307) និងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង បស់ម្ករេរេធាវីកា   កត ីនួន ជ្ញ សតីពីកា េិនដាក់បញ្ជ ីេ័សតរាង

ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព (ឯកសា  E305/3)” ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៥។ 

566 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១១-២១២។ 

567 សូេរេើេ ខ្នក ២.១.៣ ខាងរេើ រៅកថ្នខណឌ  ៣១-៣៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

257. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានរចទជ្ញសំណួ រេើកា សាត ប់េ័សតរាងផ្លា េ់មាត់ពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី ម្ ប ស រខឿន ជ្ញអតតរនេ័ត568 រៅថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦569 និងគូសបញ្ហជ ក់ពីរសឆកតី

សរម្េឆ បស់ខេួនកនរងកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាេ យៈសា រអ ិឆម្តូនិក

ខដ្េរ្ញើរៅភាគីរម្កាយកាេប ិរឆេទខាងរេើ570។ េិនឆាស់ថ្ន រតើកំហ សខដ្េរចទម្បកាន់រដាយ

រេធាវីកា   កតី សំរៅរេើកងវះសំអាងរហត េេអិតខដ្េ្តេ់រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬខេឹេ

សា ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬយា ងណារនះរទ។ ម្បសិនរបើ ក់ព័នធនឹង

រសឆកតីសរម្េឆ គម នកា រចទម្បកាន់រេើកំហ សជ្ញក់លាក់រនះរទ រម្ ះរេធាវីកា   កតីម្គន់ខត

គូសបញ្ហជ ក់ពីកា យេ់រឃើញ បស់ខេួនថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគម នភាពអំរណាយ

្េ រហើយេ័សតរាងរនះម្តូវបានបង្ហា ញយឺតយា វកនរងដំ្រណើ កា ជំន ំជម្េះ571។ រទាះជ្ញយា ងណា 

 វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងរៅខតអាឆអន វតតបាន ហូតដ្េ់រពេបញ្ចប់កា ជំន ំជម្េះ ដូ្ឆរពេ

ចប់រ្តើេកា ជំន ំជម្េះខដ្ ។ កា សំអាងរដាយរេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញ

ភាគី “ងមីខឆស”572 គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ។ ដូ្ឆកា គូសបញ្ហជ ក់ខាងរេើ រនះជ្ញ សនិទានភាព

ជ្ញក់លាកថ់្នវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ កនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ សកខីកេម បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន េិនខេនជ្ញអវីខដ្េងមីសម្មាប់រេធាវីកា   កតីរ ើយ រទាះបីជ្ញរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះរទើបខតម្តូវបានដាក់បញ្ចូេកនរងបញ្ជីសវនកា ក៏រដាយ។ កំណត់រហត ថ្ន

កា សាត ប់ឆរេេើយសាកសីខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះ ម្តូវបានបង្ហា ញជូនភាគី 

                                                 
568 រេធាវីកា   កតីក៏បានកត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន សំណួ រនះម្តូវបានរចទសួ រៅាេសំរណើ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ 

ដ្ូរឆនះ េិនឆាស់ថ្នរតើរហត អវីសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះសំអាងាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះសម្មាប់ “កា កាត់រទាស” រនះ

រទ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១១)។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគឺជ្ញភាគីខដ្េេិន ក់ព័នធនឹងកា កាត់

រទាស រហើយកនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ សាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ កនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី បស់ អ.វ.ត

.ក េិនម្តូវបានរកាះរៅ និងេិនបង្ហា ញខេួន “សម្មាប់” ភាគីណាេួយរ ើយ។ 

569 ឯកសា  E1/471.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ ទំព័  ១ បនា ត់ ១៥-២១ បនា ប់ពីរមា ង [09.01.40] និងទំព័  ៤៤ 

បនា ត់ ២៤-ទំព័  ៤៨ បនា ត់ ៩ បនា ប់ពីរមា ង [11.35.29]។ 

570 ឯកសា  F54.1.29 សា ណាបណត ងឹសាទ កខ ឯកសា ភាជ បទី់ ២៩ (សា រអ ឆិម្តនូកិ បសអ់ងគជនំ ជំម្េះសាលាដ្បំងូរ្ ញើជនូភា

គី ក់ព័នធនឹងកា កំណត់កាេវិភាគសម្មាប់សបាត ហ៍រៅថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦)។ 

571 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១២។ 

572 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កាេពីខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥573។ ក.ស.ព បានរសនើឱ្យមានកា ទទួេយកកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយសាកសីរនះកនរងសំណ ំរ ឿងរនះ រៅខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៥574 រហើយសំរណើរនះម្តូវបានអន ញ្ហញ ត

រៅខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦575។ ជ្ញងមីេតងរទៀត ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតបង្ហា ញកា 

េិនយេ់ម្សបនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងេិនបង្ហា ញពីកំហ ស បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆនា ន សិទធិ បស់ខេួនរ ើយ។  ក់ព័នធនឹងសំអាងរហត េិន

ម្គប់ម្គនស់ម្មាប់រសឆកតីសរម្េឆរនះ រដាយសា ខតរេធាវីកា   កតីខកខានេិនបានបង្ហា ញពី្េ

ប ះ េ់ណាេួយរេើសាេម្កេរនះខដ្េបណាត េេកពីរសឆកតីសរម្េឆរនះ ឬបណាត េេកពីកា 

ទទួេយកេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន កា អះអាងដូ្រឆនះេិនអាឆទទួេ

យកជ្ញេូេដាឋ នថ្នបណត ឹងសាទ កខបានរ ើយ។ 

258. រេធាវីកា   កតី ក៏បានជំទាស់្ងខដ្ រៅនឹងរសឆកតីសរម្េឆកនរងកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត576។ កា បង្ហា ញខេួន បស់គត់ ម្តូវបានរសនើរដាយ ក.ស.ព រៅថ្ងៃទី១៦ ខខេីន 

                                                 
573 សូេរេើេ ឯកសា  E319/19/1 [សមាៃ ត់] កា ជូនដ្ំណឹង បស់ រខៀវ សំ្ន, នួន ជ្ញ, សហរេធាវីនេំ ខតណំាងរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី និងរេធាវីម្បចំកា  អំពីកា ទទួេយកឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហា ញ ទាក់ទងនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រដាយ

អន រលាេាេឯកសា  E319/19 ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥។ ឯកសា  E319/19.3 [សមាៃ ត់] កា បង្ហា ញឯកសា  […] 

រដាយសហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ ឧបសេព័នធ ដ្ ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ២៥ (ភាសាអង់រគេស)។ 

574ឯកសា  E319/36 [សមាៃ ត់] សំំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិស ំឱ្យទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ឆរេេើយ អន រលាេ

ាេ វិធាន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង និងស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេឆំនួនបួននក់រទៀត សម្មាប់ខ្នកននខាងេ ខរនះ

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខវិឆិ េកា ឆ្ន ំ២០១៥។ ឯកសា  E319/36.2 [សមាៃ ត់] ឧបសេព័នធ ញ ៖ ឆរេេើយ បស់សាកសី

ងមីខដ្េ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័  ៣៩ (ភាសាអង់រគេស)។ 

575 ឯកសា  E319/36/2 [សមាៃ ត់] រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិស ំឱ្យទទួេយកកំណត់រហត  សាត

ប់ឆរេេើយ អន រលាេាេ វធិាន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង និងស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេឆំនួនបួននក់បខនថេរទៀត 

សម្មាប់វគគននខាងេ ខថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦។ ឯកសា  E319/36/2.1 [សមាៃ ត់] រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិស ំឱ្យទទួេយកឯកសា  ៩៥ ឆាប់ និងរកាះរៅសាកសីបខនថេបួននក់៖ 

សមាៃ ត់៖ ឧបសេព័នធ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ ទំព័  ១០ (ភាសាអង់រគេស)។ 

576 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១១។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន កា ជំទាស់រនះម្តូវបាន

រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងកនរងប ិបទថ្នេេូដាឋ នទ១ី០ ខដ្េ កព់័នធនឹងកា បង្ហា ញឯកសា ពសីំណ ំរ ឿង ០០៣ និង០០៤។ រទាះជ្ញ

យា ងរនះកតី សហរេធាវនីេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត េិនជ្ញប់ ក់ព័នធនងឹកា បង្ហា ញឯកសា ទាងំ

រនះរ ើយ។ 

F54/201663324
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆ្ន ំ២០១៦577។ សំរណើរនះមានយ តតិកេមម្តឹេម្តូវ៖ រៅថ្ងៃទ៥ី ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ ភាគីម្តូវបានជនូ

ដំ្ណឹងអំពីកា សាេ ប់ បស់សាកសី៣នក់ កនរងឆំរណាេសាកសីទាងំ៦នក់ ខដ្េ ក.ស.ព បានរសនើឱ្យ ្ត

េ់សកខីកេមទាក់ទងនឹងេនំរម្កាេ578។ សាកសី២នក់ ខដ្េបានទទួេេ ណភាពរនះ គឺ សាកសី ស ក 

ខអ៊ែេ និង អូេ េ  េ579។ ក.ស.ព បានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន េ័សតរាងខដ្េបានរសនើរ ើងខតេួយគត់

ទាកទ់ងនឹងគ កេនំរម្កាេ គឺបានេកពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

អួង ដ្ ស ខដ្េបានទទួេេ ណភាពរហើយ រហត ដូ្រឆនះ ក.ស.ព បានរសនើឱ្យអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងសាត ប់សកខីកេម បស់អតីតអនកជ្ញបឃ់ ំ ស ន វ ត ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅ សរ់ានមាន

ជីវិតខតមាន ក់គត់ ខដ្េធាេ ប់ម្តូវបានរគឃ ំខេួនរៅទីរនះ580។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូបានសរម្េឆ

ថ្ន រទាះបជី្ញេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត អាឆ កបានរៅរពេណាេួយក៏រដាយ 

ក៏វាជ្ញម្បរយាជន៍យ តតិធេ៌្ងខដ្ កនរងកា សាត បស់កខីកេម បស់គត់ រដាយសា ខតេ ណភាព បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ក ខអ៊ែេ និង អូេ េ  េ581។ គម នកំហ សណាេួយកនរងរសឆកតីសរម្េឆរនះ

ម្តូវបានឆងអរេបង្ហា ញរ ើយ។ 

                                                 
577 ឯកសា  E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិស ខេនំ

រម្កាេ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦។ 

578 ឯកសា  E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិស ខេនំ

រម្កាេ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ២។ ឯកសា  E390/1.1.1 [សមាៃ ត់] សា រអ ិឆម្តូនិក បស់អងគជនំ ំជម្េះ

សាលាដ្បំូង រ្ញើជូនភាគី (បញ្ជ ីរ ម្ ះសាកសី និងកា ខបងខឆករពេរវលា្តេ់សកខីកេមសតពីីេនាី សនតសិ ខេនំរម្កាេ) ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខ

ក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦។ 

579 ឯកសា  E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពេីនាី សនតិស ខេនំ

រម្កាេ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៦។ ឯកសា  E390/1.1.1 [សមាៃ ត់] សា រអ ិឆម្តូនិក បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រ្ញើជូនភាគី (បញ្ជ ីរ ម្ ះសាកសី និងកា ខបងខឆករពេរវលា្តេ់សកខីកេមសតីពីេនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ) ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ

២០១៦។ 

580 ឯកសា  E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិស ខេនំ

រម្កាេ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៧។  

581 ឯកសា  E390/3 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  អន 

រលាេាេ វធិាន ៨៧(៤)ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេមាន ក់ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេមាន ក់ រៅកនរងអំ រងវគគ

សវនកា េនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ” ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៥-៦។ ឯកសា  E1/408.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៤ ខខ

េីន ឆ្ន ំ២០១៦ ទំព័  ៣ បនា ត់ ១-៥ េ នរមា ង [09.10.21]។ 

F54/201663325



 

159 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

259. សហរេធាវីនេំ ខបានបខនថេរទៀតថ្ន ្ារយពីអំណះអំណាងខដ្េបានរេើករ ើងកនរងសា ណា ប

ណត ឹងសាទ កខ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត េិនខេន “រេធាវីកា   កតីេិនខដ្េសាគ េ់ទាេ់ខត

រសាះរនះរទ”582។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបញ្ហជ ក់ ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន

 ងរម្គះ (VIF)  បស់គត់បានសថិតរៅកនរងសំណ ំរ ឿងចបា់ងំពីឆ្ន ំ២០១០583។ រេើសពីរនះរៅ

រទៀត ទាងំ VIF និងសំណ ំខបបបទស ំព័ត៌មានបខនថេបនតបនា ប់ ម្តូវបានបញ្ចូេរៅកនរងបញ្ជីឯកសា 

ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេរៅរពេចប់រ្តើេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២584។ 

៨.៥. ការវពិេ “សាិតិ” ននភ័សាុតាង្របស់នមធាវីការ រកា ី

260. រៅកនរងខ្នកខេះថ្នសា ណា បស់ខេួន ខដ្េទាក់ទងនឹងបទបញ្ហជ អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រេធាវី

កា   កតី ខ្អកជ្ញេូេដាឋ នរៅរេើអវីខដ្េរគរៅថ្ន វិធីសាន្រសត “សថិតិ”585 រដ្ើេបជីំទាស់នឹងកា 

សននិដាឋ នេួយឆំនួន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រ េគឺរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះេិនបានម្ពេរម្ពៀងឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ586 

ថ្ន ប.ក.ក មានរគេនរយាបាយបងខំឱ្យេន សសរ ៀបកា 587 ថ្នបតីម្បពនធម្តូវបានរធវើឱ្យ ងកា ឈឺ

ចបធ់ៃន់ធៃ  ខដ្េជ្ញេទធ្េថ្នកា បងខំឱ្យរ ៀបកា 588 ថ្នបតីម្បពនធរថ្នម ងងមីម្តូវបានរគឃាេ រំេើេរដ្ើេបី

                                                 
582 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១១។ 

583 ឯកសា  E390/3 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  អន 

រលាេាេ វធិាន ៨៧(៤)ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ស ំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេមាន ក់ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេមាន ក់ រៅកនរងអំ រងវគគ

សវនកា េនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ” ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៥។ 

584 ឯកសា  E305/17.2 [សមាៃ ត់] រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ទាងំោយខដ្េបានរសនើដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគ

ជំន ំជម្េះ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២៖ ឧបសេព័នធ ខ៖ ឯកសា ខដ្េសហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានរសនើដាក់

រៅឆរំ ះេ ខអងគជនំ ំជម្េះ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ១៨ (ភាសាអង់រគេស)។ ឯកសា  E305/17.5 [សមាៃ ត់] រសឆ

កតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ទាំងោយខដ្េបានរសនើដាក់រៅឆរំ ះេ ខអងគជនំ ំជម្េះ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២៖ 

ឧបសេព័នធ ង៖ ឯកសា ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ៤១ (ភាសា

អង់រគេស)។ 

585 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៣។ 

586 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩៧-១២០៨។ 

587 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៣-១២៧៨។ 

588 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៦-១១៨៨។ 
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160 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ធានថ្នពួករគបាន ួេដំ្រណក589 និងថ្នអាជ្ញញ ធ  បស់ ប.ក.ក បានខងេងស នា កថ្នជ្ញម្បចរំៅកនរង

ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយជំ  ញឱ្យបតីម្បពនធ ួេរេទ590។  វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានរឃើញជ្ញ

ឆេបងរៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១៦៣591 េេូដាឋ នទី ១៦៥592 េេូដាឋ នទី ១៧០593 េេូដាឋ នទ ី១៧៣594 និង

េេូដាឋ នទ ី ១៧៤595 ប  ខនតកា រយាងដ្េ់វិធីសាន្រសតរនះ ក៏ម្តូវបានរធវើរ ើង្ងខដ្ រៅកនរងេេូដាឋ ន

រ្សងៗរទៀតខដ្េទាក់ទងនឹងបទបញ្ហជ អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ រេធាវីកា   កតីបានភាជ ប់នូវ

ឧបសេព័នធឆំនួន៩ រដ្ើេបីគមំ្ទកា  វិភាគរនះ596។ 

261. រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណារឆេើយតប សហរេធាវីនេំ ខពិនិតយរេើេរេើគ ណវិបតតិជ្ញទូរៅឆំនួនពី 

រៅកនរងកា វិភាគ បស់រេធាវីកា   កតី។ ទីេួយ រេធា វីកា   កតីយេ់ម្ឆ ំពីតួនទី បស់រៅម្កេ

ជំន ំជម្េះកនរងកា វាយតថ្េេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងេ័សតរាង បស់សាកស ី និងភាព ក់ព័នធថ្នកា 

 វិភាគខបបប ិមាណវិស័យឆំរ ះតួនទីរនះ។ ទីពី  កា ប  នប ងរធវើកា វិភាគ “សថិតិ” ដ៏្មានអតថន័យ 

ទទួេ ង្េប ះ េ់រដាយសា កំហ ស វិធីសាន្រសតជ្ញេេូដាឋ ន ខដ្េរធវើឱ្យកា សននិដាឋ នរកើតរឆញពី

កា វិភាគរនះេិនគួ ទ កឆិតតបាន។ 

262. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានឆំណាប់អា េមណ៍យា ងឆាស់លាស់ឆំរ ះបញ្ហា រនះ។ ទ ហីក ណ៍ បស់

រេធាវីកា   កតីរៅកនរងខ្នកទាងំរនះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន ម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដាយ

ខ្អករេើកា កំណត់ឆ ឹតេកខណៈព ំម្តឹេម្តូវជ្ញហូ ខហ ថ្នសកខីកេម ខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី  ួេទាងំាេ យៈកា កំណត់ឆ ឹតេកខណៈព ំម្តឹេម្តូវ នងិលាក់កំបាងំ ខដ្េេិនរអើរពើឆំរ ះ

ភាពម្ជ្ញេរម្ៅ ស ីជរម្ៅ និងសមរគសាម ញថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ សហរេធាវីនំ

េ ខរេើករ ើងថ្ន កា  វិភាគម្បរេទរនះនឹងជួយកាត់បនថយតថ្េេថ្នកា ជ្ញប់ ក់ព័នធ បស់រដ្ើេបណត ឹង

                                                 
589 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥៦-១៣៦០។ 

590 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២៨-១២៣២។ 

591 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៦-១១៨៨។ 

592 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩៦-១២១០។ 

593 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៣-១២៨០។ 

594 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣២៤-១៣៤០។ 

595 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥៦-១៣៦០។ 

596 សូេរេើេ ឯកសា  F54.1.2 – F54.1.10 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ១-ខ៩ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២០។ (តរៅ

រនះ សហរេធា វនីេំ ខនិយាយរយាងដ្េ់ឧបសេព័នធទាំងរនះរដាយរម្បើរេខឯកសា  និងរេខឧបសេព័នធ បស់ឯកសា ទាំងរនះ)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ដ្ឋបបរវណី ទាងំរៅឆំរ ះេ ខត លាកា  និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយផ្លា េ់ និងទទួេបាន

រជ្ញគជ័យខតរៅកនរងកា បំភាន់បញ្ហា  ខដ្េនឹងម្តូវសរម្េឆរដាយអងគជំន ំជម្េះរនះ។ 

៨.៥.១. តួនទីរបស់នៅម្កមជំនំុជម្មោះកនុង្ការវាយតនមលសកខីកមម និង្ការអនញុ្ហញ តឱ្យពឹង្ដផអកនលើ

សាិតិ 

263. មានកា កំណត់រ ើងយា ងម្តឹេម្តូវថ្ន កា ង្ហ  បស់រៅម្កេជំន ំជម្េះេិនខេនជ្ញកា វិភាគខបប

ប ិមាណ វសិ័យរទ597។ រៅរពេសាត បស់កខីកេម រៅម្កេជំន ំជម្េះម្តូវរធវើកា ង្ហ រម្ឆើនបខនថេរទៀត 

េិនខេនម្គន់ខតរាប់ឆំនួនឆរេេើយ បស់សាកសខីដ្េគមំ្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ នខដ្េបាន្តេ់ជូនរនះ

រ ើយ598៖ រៅម្កេជំន ំជម្េះម្តូវពិនិតយរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សាកសី និងអនក

ជំនញ ាេក ណីជ្ញក់ខសតងនីេួយៗ និងរធវើកា  វិនិឆេ័យម្បហាក់ម្បខហេគន ពីតថ្េេជ្ញេ័សតរាង និង

ភាពអាឆរជឿទ កឆិតតបាន រដាយពិច ណារេើបញ្ហា េួយឆំនួនដូ្ឆជ្ញ អតតឆ ិត កា ជំ  ញពីខាងរម្ៅ

ខដ្េអាឆមាន និងកា អះអាងបញ្ហជ ក់រដាយេ័សតរាងរ្សងរទៀត599។ 

264. រទាះបឆំីនួនសកខីកេមខដ្េគមំ្ទរសឆកតីសននិដាឋ នជ្ញក់លាក់េួយ នឹង្តេ់ព័ត៌មានដ្េ់កា ពិភាកា

សរម្េឆ បស់រៅម្កេជំន ំជម្េះរដាយរជៀសេិន្ តក៏រដាយ ក៏ប ិមាណថ្នសកខីកេមរនះេិនអាឆ

រារំាងតួនទី បស់រៅម្កេជំន ំជម្េះ កនរងកា វាយតថ្េេពីទេៃន់ថ្នេ័សតរាងរ ើយ។ រៅម្កេជំន ំជម្េះ

ម្តូវរធវើរសឆកតីសននិដាឋ នអំពីេ័សតរាងសមរគសាម ញ រដាយពិច ណារេើភាព្ារយគន  ភាពេិនស ីឆង្ហវ ក់គន

និងបញ្ហា អកេម។ វាេិនអាឆរៅ ួឆរទ និងេិនគបបីកាត់បនថយកា វាយតថ្េេេួយរនះេកម្តឹេខតជ្ញ

កា កំណត់ម្បរេទរដាយខ្អករេើ កយខតេួយ ឬឃាេ ខតេួយ ដូ្ឆខដ្េរេធាវីកា   កតីពោយាេរធវើ

រនះរទ600។ អងគជំន ំជម្េះគួ បដិ្រសធ វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតីភាេ េៗខតេតងរៅ។ 

                                                 
597 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤១៩។ 

598 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសណំ ំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤១៩ ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា  E465  សាេម្កេសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៤០៖ វាេិនខេនជ្ញក ណីខដ្េ “េ័សតរាងរ្សងៗជ្ញរម្ឆើនអាឆបូកបញ្ចូេគន រដ្ើេបីបំរពញេកខខណឌ ថ្ន

កា បង្ហា ញឱ្យហួសពីវិេតិសងស័យ រដាយព ំគិតពទីេៃន់ថ្នេស័តរាងនីេួយៗរនះខដ្ ”។  

599 ឯកសា  E465  សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៩។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១៤។ 

600 ឯកសា  F54.1.2 – F54.1.10 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ១-ខ៩។ 

F54/201663328
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

265. សហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងថ្ន វាយា ងរហាឆណាស់មានកា  ក់ព័នធជ្ញខ្នកខេះ ពីរម្ ះដំ្រណើ 

កា  បស់រៅម្កេជំន ំជម្េះមានេកខណៈឆម្េរះរម្ឆើនរពក  ហូតរធវើឱ្យមានកា សនមតទ កជ្ញេ ន ខដ្េ

ជ្ញដំ្រណើ កា សកេមកនរងនីតិវិធីបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវវាយតថ្េេយា ង

ម្តឹេម្តូវរេើេ័សតរាងទាងំអស់រៅឆំរ ះេ ខ601។ កា សនមតទ កជ្ញេ នរនះ ពិតជ្ញអាឆម្តូវបានខក

ខម្ប។ រទាះយា ងរនះកតី ម្បសិនរបើឆង់រធវើដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីតម្េូវឱ្យរធវើកា ង្ហ រម្ឆើនជ្ញងរនះ េិន

ខេនម្គន់ខតអះអាងថ្ន កំណត់ម្ាដ៏្សាេញ្ហញ ថ្នកា រាប់ឆំនួនរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសកខីកេម

 បស់សាកសី នឱំ្យមានកា សននិដាឋ នរ្សងរទៀត ខដ្េ្ារយរៅនឹងរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងរនះរ ើយ។  

៨.៥.២. ការខកខានដផនក វិធីសារសារបសន់មធាវីការ រកាកីនុង្ការប៉ាុនប៉ាង្អនុវតាការ វិពេ “សាិតិ” 

266.   វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតីមានទំនក់ទំនងតិឆតួឆរៅនឹងកា សិកាអំពីសថិតិ។ 

267. កា រធវើឱ្យខូឆដ្េ់ វិធីសាន្រសតទាងំម្សរង បស់រេធាវីកា   កតី គឺជ្ញកា ខកខាន បស់រេធាវីកា   កតី

កនរងកា យក វិធីសាន្រសតដ៏្  ឹងមំាេួយេករម្បើម្បាស់ ឬកនរងកា អន រលាេាេេកខខណឌ តម្េូវេូេដាឋ ន

សម្មាប់កា  វិភាគទិននន័យប  ិមាណ វសិ័យ ឬគ ណវិស័យ។ ជំនួសេកវិញ រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញ

បានបរងកើត វិធីសាន្រសតេួយខដ្េាេ យៈ វិធីសាន្រសតរនះ រេធាវីកា   កតីរឆញឆំណាត់ថ្នន ក់រ្សងៗ

ឆំរ ះេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ក់ព័នធនឹងអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទ

រដាយបងខំ រហើយបនា ប់េកដំ្រណើ កា ស  បេទធ្េថ្នកា អន វតតកា ចត់ថ្នន ក់ បស់ខេួន រដ្ើេបី

្នរៅដ្េ់កា សននិដាឋ នខបបប ិមាណវសិ័យ។ បញ្ហា េួយឆំនួនរកើតមានរ ើងរដាយសា  វិធី

សាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតី។ 

268. ដំ្បូងរ ើយ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ណាេួយរនះរទសម្មាប់រសឆកតីសមាអ ង បស់

ខេួនខដ្េថ្ន អា ហ៍ពិ ហ៍សថិតរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ធាេ ក់ឆូេកនរងម្បរេទរ្សងៗ

ឆំនួន៧ (រដាយបងខំ រដាយេិនបងខំ ាេកា ្សរ ំ្ គ រំ បទពិរសាធន៍រ្សងៗ េិនបញ្ហជ ក់ និងម្បាសចកពី

 វិសាេភាពរពេរវលា)602។ រេធាវីកា   កតី ក៏េិនបានពនយេ់្ងខដ្ អំពី របៀបខដ្េខេួន្ន

ដ្េ់កា សរម្េឆឆិតតឆំរ ះសំណួ អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េរេធាវីកា   កតីនឹងអន វតតកា  វិភាគ

                                                 
601 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០៤, ៣៥២។ 

602 ឯកសា  F54.1.6-F54.1.10 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៩។ 

F54/201663329



 

163 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ប ិមាណ វសិ័យ បស់ខេួន៖ បញ្ហា េួយឆំនួនខដ្េបានបញ្ជូេកនរងឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៩ ថ្នសា ណា

 បស់រេធាវីកា   កតី េិនមានសា ៈសំខាន់ឆំរ ះរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

រ ើយ603 ឬេិនមានកា  ក់ព័នធទាងំម្សរង604 រហើយរបើរទាះជ្ញមានសា ៈសំខាន់ ឬមានកា  ក់ព័នធ

ក៏រដាយ ក៏វានឹងេិនបងកឱ្យមានកា ម្ចនរចេសាេម្កេរ ើយ។ រេធាវីកា   កតីេិនម្តឹេខតខក

ខានេិនបានបង្ហា ញកំហ សរនះរទ ប  ខនតខងេទាងំរេើករ ើងពីកំហ សឆំរ ះបញ្ហា ខដ្េេិន “ធៃន់ធៃ 

ដ្េ់សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង”605។ 

269. ជ្ញេូេដាឋ ន រេធាវីកា   កតីខកខានេិនបានពនយេ់អំពីេកខណវិនិឆេ័យខដ្េខេួនរម្បើម្បាស់ រដ្ើេបី

កំណត់ថ្ន េ័សតរាងគួ ធាេ ក់ឆូេកនរងម្បរេទេួយជ្ញជ្ញងម្បរេទេួយរ្សងរទៀត។ អវីខដ្េគួ ឱ្យកត់

សមាគ េ់រនះ កា ខកខានរនះបនតរកើតមាន ហូតដ្េ់កា ចត់ថ្នន ក់សកខីកេម បស់រេធាវីកា   កតីអំពី

អា ហ៍ពិ ហ៍ថ្នជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្ស ំ្ គ រំ” ជ្ញជ្ញង “រដាយបងខំ” រ េគឺជ្ញភាពខ សគន

ដ៏្សំខាន់េួយ រដាយសា ទ ហីក ណ៍បខនថេ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន អា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា 

្ស ំ្ គ រំ” រដាយ ប.ក.ក េិនអាឆបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិបានរ ើយ606។ វិធសីាន្រសត

 បស់រេធាវីកា   កតី កាន់ខតមានបញ្ហា ជ្ញេួយនឹងម្បរេទ “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” និង “េិន

បញ្ហជ ក់” រ េគឺរេធាវីកា   កតីអន វតតម្បរេទទាងំរនះម្បកបរដាយភាពស ីឆង្ហវ ក់គន រៅនឹង េ័សតរ

                                                 
603 រនះគជឺ្ញក ណីសម្មាប់កា សាកសួ ថ្ន រតើបតីម្បពនធបាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ដ្ឹងឮទាក់ទងនឹងស នា កថ្នកនរងអំ រងពិធីអា ហ៍

ពិ ហ៍ខដ្េខងេងអំពីសា ៈសំខាន់ថ្នកំរណើនម្បជ្ញជនខដ្ ឬអត់។ សេូរេើេ ឯកសា  F54.1.6-F54.1.10  សា ណាបណដ ឹងសា 

ទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៩។ 

604 រនះគឺជ្ញក ណីសម្មាប់កា ខបងខឆក បស់រេធាវីកា   កតីអំពីថ្ន រតើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី បានរេើករ ើងពអីា  

ហព៍ ិហ៍ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំរៅកនរងឆរេេើយអំពីកា ឈចឺប់ បស់ពួករគខដ្ ឬអត់។ សូេរេើេ ឯកសា  F54.1.6-F54.1.8 

សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៧។ ភាពេិន កព់ន័ធថ្នក ណីរនះម្តូវបានរេើករ ើងខាងរេើរៅកថ្នខណឌ  ១៩៩។ 

605 ឯកសា F28 សាេដ្កីាសណំ រំ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ១៩។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៩៩។ សូេ

រេើេខាងរេើ្ងខដ្  ខ្នក 2.1.2 រៅកថ្នខណឌ  ២៨-៣០ ជ្ញពរិសស កថ្នខណឌ  ៣០។ 

606 សូេរេើេខាងរម្កាេរៅកថ្នខណឌ  ៥៥៦-៥៦០, ៦៥៤-៦៦៣, ៦៧៣។ ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា   កតីចត់ថ្នន ក់េ័សតរាង បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត ថ្នមានកា  កព់័នធរៅនឹងអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្ស ំ្ គ រំ” របើរទាះជ្ញសកខីកេមឆាស់លាស់

 បស់គត់អំពបីងម្សី បស់គត់ខដ្េថ្នបាន ត់រគឆខេួនពពីិធីអា ហព៍ិ ហ៍ បស់គត់ និងម្តូវបានរដ្ញាេចប់រដាយពួក

ទាហានករ៏ដាយ ខដ្េម្បសិនជ្ញពួកទាហានចប់គតប់ាន រគនឹងសមាេ ប់គត ់រដាយសា កា បដ្ិរសធេិនរគ ពាេបញ្ហជ ឱ្យរ ៀប

កា ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/455.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត) ទំព័  ៤៣ 

បនា ត់ ១៦-២៣ បនា ប់ពីរមា ង [13.42.05]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា បងខំឱ្យរ ៀបកា  ប  ខនតពួក

រគក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ អំពីេទធភាពអាឆរកើតមានកា រ ៀបកា រដាយម្ពេរម្ពៀងគន ជ្ញេកខណៈ

ម្ទឹសត6ី07។ ាេ របៀបរនះ រេធាវីកា   កតីដ្ករឆញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីទាងំរនះពីកា 

រាប់បញ្ចូេថ្នជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ខេួន608។ កា ខកខាន បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា 

េិនបានកំណត់កា ខបងខឆក បស់ខេួន ក៏នឱំ្យគត់រឆញ្ាយកា ចត់ថ្នន ក់រដាយខ្អករេើអា េមណ៍

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសឆំីរ ះបទពិរសាធន៍ បស់ពួករគកនរង យៈកាេអា ហ៍ពិ 

ហ៍ បស់ពួករគ្ងខដ្  រ េគឺថ្ន រតើអា ហ៍ពិ ហ៍មាន យៈរពេយូ ប  ណាណ  និងមានស េេងគេ 

(ដូ្រឆនះវាជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្ស ំ្ គ រំ” ឬ “រដាយេិនបងខំ”) ឬជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ ងកា េិត

េ័យ (ដូ្រឆនះវាជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ “រដាយបងខំ”)609។ អងគរហត ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នងិ

សាកស ីអាឆមានស េេងគេនរពេរម្កាយេកជ្ញេួយសហព័ទធ បស់ពួករគ េិនមានកា  ក់ព័នធរៅ

នឹងសំណួ ម្សបឆាប់ខដ្េមានកនរងថ្ដ្រ ើយ610។ រដាយគម នកា កំណត់រ ម្ ះខដ្េខេួនអន វតត ឬគម ន

កា ពនយេ់អំពីដំ្រណើ កា ចត់ថ្នន ក់ រសឆកតីសននិដាឋ នខដ្េរេធាវីកា   កតីមានរឆតនទាញរឆញពី

ដំ្រណើ កា រនះ េិនអាឆទ កឆិតតបានរ ើយ។ 

                                                 
607 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54.1.10 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៩ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ចត់, ខកវ ធា

  ី, ខខត ស ខន, មាស សា ៉ន, ម្សី រសឿេ, វ៉ា េឹេហ៊ែន់)។ រេធាវីកា   កតីកខ៏កខានេិនបាន កាឱ្យមានភាពស ីឆង្ហវ ក់គន រៅកនរង

ឧសេព័នធផ្លា េ់ បស់ខេួន្ងខដ្ ៖ រៅកនរងឯកសា  F54.1.9 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 01652621 (ភាសា

អង់រគេស) រេធាវីកា   កតីឆ ះរ ម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន ថ្នជ្ញខ្នកេួយថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ៥% 

ខដ្េបាន្តេ់េ័សតរាងអំពមី្បរេទអា ហ៍ពិ ហ៍េិនបញ្ហជ ក់ ខណៈខដ្េកនរងឯកសា  F54.1.8 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ 

ឧបសេព័នធ ខ៧ ERN 01652594 (ភាសាអង់រគេស) រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន បាន្តេ់

េ័សតរាងអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគន ។ 

608 សហរេធាវីនេំ ខ កក៏ត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ នអំពី “សថិតិ” េួយឆំនួន បស់រេធាវីកា   កតី េិនទំនងជ្ញ ួេបញ្ចូេ

ម្បរេទ “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” រនះរទ។ ម្បរេទរនះេិនម្តូវបានរាប់បញ្ចូេកនរងដ្ោម្កាេ (Pie chart) កនរងឧបសេព័នធ ខ៣ ឬកនរង

តួរេខខបងខឆកជ្ញភាគ យខដ្េមានរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១២៧៧ ឬ ១២៧៥ ថ្នសា ណាបណដ ឹងសាទ កខរនះរទ។ សូេរេើេ ឯក

សា  F54.1.4 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៣ (សថិតិសាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរ ៀបកា កនរង បបរនះ) 

និងឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៥ និង ១២៧៧។ 

609 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54.1.9 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៨ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង, 

យស ្េ)។ 

610 សូេរេើេ ខាងរម្កាេរៅកថ្នខណឌ  ៦៥៧បនតបនា ប់។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

270. រេើសពីរនះរទៀត រេធាវីកា   កតីអន វតតកា កំណត់រ ម្ ះេ័សតរាងខដ្េ្ារយរៅនឹងកា សននិដាឋ ន

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ (រឆញកា កំណត់រ ម្ ះថ្នជ្ញម្បរេទ “រដាយ

េិនបងខំ” “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” និង “េិនបញ្ហជ ក់” ឆំរ ះសកខីកេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬម្បរេទ 

“រទ” ឆំរ ះេ័សតរាងអំពីថ្ន រតើបតីម្បពនធម្តូវបានខណនឱំ្យ ួេរេទខដ្ ឬយា ងណាកនរងអំ រងរពេ

ពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ) សូេបីខតកនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី េិនបាន

្តេ់សកខីកេមរដាយផ្លា េ់អំពីទិដ្ឋភាពននថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ ខដ្េរេធាវីកា   កតីពឹង

ខ្អករេើ611។ សហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ នដ៏្ ឹងមំាខបបរនះេិនអាឆម្តូវបាន

ទាញរឆញពីភាពអកេម ឬភាពរៅរសៃៀេកនរងកា ្តេ់សកខីកេមរ ើយ612។ កា បខនថេរៅរេើបញ្ហា  ក់

ព័នធនឹង វិធីសាន្រសតខដ្េមានកនរង វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតី គឺកា ពិតខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី និងសាកសី ម្តូវបានសួ សណួំ រ្សងគន រៅដំ្ណាក់កាេរ្សងគន ថ្នកា រស ើបអរងកត និងជំន ំ

ជម្េះ។ កា រឆញកា ចត់ថ្នន ក់អវិជជមានសាេញ្ញេួយឆំរ ះេ័សតរាង បស់ពួករគ បង្ហា ញឱ្យរឃើញ

ពីភាពតឹង  ឹង កព័់នធនឹង វិធីសាន្រសតខដ្េគម នអតថិភាព។ 

271. រដាយសា ខតកា ខកខានខ្នកវិធីសាន្រសតជ្ញេូេដាឋ នខបបរនះ វាេិនខេនគួ ឱ្យភាញ ក់រ្អើេរនះរទ

ខដ្េថ្ន កា  វិភាគប ិមាណ វិស័យ បស់រេធាវីកា   កតីរ  រពញរៅរដាយកំហ ស។ សហរេ ធា

 វីនេំ ខ នឹងេិនបដិ្រសធម្គប់កា អះអាងខដ្េគមំ្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីរនះរទ។ 

ជំនួសេក វិញ ខ្នកបនា ប់នឹងពិច ណារេើទ ហីក ណ៍ម្តឹេខតពី ប  រណាណ ះ កនរងឆំរណាេ ទ ហីក ណ៍

                                                 
611 ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបីរេើករ ើងថ្ន េិនមានកា ម្បតិបតតិម្បកបរដាយកា ស ីឆង្ហវ ក់គន អំពីស នាក ថ្នខដ្េខណនឱំ្យម្បជ្ញជនមាន

កូន ខដ្េស នា កថ្នទាងំរនះម្តូវបានខងេងរដាយកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយកនរងអំ រងពធិរី ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រេធាវីកា   កតីខបង

ខឆកជ្ញម្បរេទ “រទ” ឆំរ ះេស័តរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េេិនបាន្តេ់សកខីកេម និងេិនម្តូវបានសួ អំពីអវី

ខដ្េម្តូវបាននិយាយកនរងអំ រងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ៖ ឯកសា  F54.1.3 ឯកសា  F54.1.7 ឯកសា  F54.1.19 

ឯកសា  F54.1.10 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ២, ខ៦, ខ៨, ខ៩។ សូេរេើេខាងរម្កាេកនរងខ្នក 8.5.3.3 រៅម្តង់កថ្ន

ខណឌ  ២៧៤ បនតបនា ប់។ ដ្ូឆគន រនះខដ្  រេធាវីកា   កតីរឆញកា ចត់ថ្នន ក់ជ្ញម្បរេទ “បទពរិសាធន៍រ្សងៗ” ឆំរ ះេ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមយា ងឆាស់លាស់អពំីកា ណ៍ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឱ្យរ ៀបកា  និង

កា ទទួេ ង្េប ះ េ់ដ្៏ធៃន់ធៃ ជ្ញញឹកញាប់ខដ្េរកើតមានរេើជី វិត បស់ពកួរគ ប  ខនតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីកប៏ាន

រេើករ ើង្ងខដ្ អំពីេន សសរ្សងរទៀតខដ្េេិនម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា  និងអាឆមានសំរ ងខេះកនរងកា ដ្ឹងឮថ្ន រតើអនកណាខដ្េ

ពួករគម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយ៖ ឯកសា  F54.1.2 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ១ និងឯកសា  F54.1.6 សា ណា

បណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៥។ 

612 សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៦៨៧ ខាងរម្កាេ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

នន បស់រេធាវីកា   កតី រ េគឺបតីម្បពនធេិនម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅទូទាងំ

ម្បរទស និងបតីម្បពនធរទើបរ ៀបកា ងមីរថ្នម ងេិនម្តូវបានអាជ្ញញ ធ  ប.ក.ក ខណនដូំ្ឆគន រនះរទ ក់ព័នធ

នឹងកា ឱ្យ ួេដំ្រណក រហើយនិងរេើករ ើងពីកំហ សខដ្េមានកនរងកា ខបងខឆកម្បរេទប គគេ ខដ្េ

គមំ្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ រដាយសា ខតទ ហីក ណ៍ទាងំរនះមានកា  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណ6ី13។ សហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងថ្ន កា ពិច ណាយា ងហមត់ឆត់រៅរេើកា អះអាងេយួ

កនរងឆំរណាេកា អះអាងនន បស់រេធាវីកា   កតី មានភាពម្គប់ម្គន់កនរងកា េ បបំបាត់ជំរនឿជ្ញ

បនតណាេួយខដ្េថ្ន វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតីមានភាពអាឆទ កឆិតតបាន។ 

៨.៥.២.១. ឧទហរណ្៍ ១៖ ការ វពិេរបសន់មធាវីការ រកាីអពំីពពសុីចង្ហា ក់គន  និង្ការឈាន

នៅ លអ់ា ហ៍ពិ ហ៍នដាយបង្ខំ 

272. រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន កា ម្បតិបតតិេិនស ីឆង្ហវ ក់គន ថ្នកា បងខំបតីម្បពនធឱ្យរ ៀបកា  បានរកើត

មានសថិតរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ614។ រេធាវីកា   កតីរម្បើម្បាស់ វិធីសាន្រសតប ិមាណ  វិ

ស័យ បស់ខេួនរដ្ើេបីប  នប ងបង្ហា ញថ្ន រៅខាងរម្ៅខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ថ្នកា ជំន ំជម្េះ រដ្ើេ 

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកស ី េិនបាន្តេ់សកខីកេមម្បកបរដាយកា ស ីឆង្ហវ ក់គន រនះរទឆំរ ះកា 

រ ៀបអា ហិពិ ហ៍រដាយគម នកា ម្ពេរម្ពៀង615។ កនរងទសសនៈ បស់រេធាវីកា   កតី កាត រនះ

បង្ហា ញថ្ន េ័សតរាងខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អករេើ រដ្ើេបបីរងកើតកា សននិដាឋ ន បស់

ខេួន េិនខេនជ្ញកា តំណាងឱ្យបទពិរសាធន៍អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់េន សសសថិតរម្កាេ បបរនះរ ើយ

616។ 

                                                 
613 សហរេធាវនីេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ប គគេេួយឆំនួនម្តូវបានកំណត់កនរងឧសេព័នធ បស់រេធាវីកា   កតីថ្នជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី របើរទាះបីជ្ញពកួរគេិនខេនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ក៏រដាយ។ 

614 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩១-១២១០។ 

615 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៣-១២៧៨។ 

616 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៣ និង ១២៧៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

273. រដាយេិនរេើករ ើងពីបញ្ហា ឆាប់ និងបញ្ហា  កព័់នធនឹង វិធីសាន្រសតជ្ញេួយនឹងទ ហីក ណ៍រនះ617 សហ

រេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កា ខបងខឆកម្បរេទប គគេថ្នជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពិរសស ខដ្េ

គមំ្ទដ្េ់កា រេើករ ើងទាងំអស់ បស់រេធាវីកា   កតី រ  រពញរដាយកំហ ស។ 

(i) ខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍៖ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន របើរទាះជ្ញ ១០០% ថ្នរដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់េ័សតរាងកនរងខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បាន ្តេ់

សកខីកេមថ្នម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ក៏រដាយ ក៏ ៥០% ថ្នពួករគ ក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ ពី

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ម្ពេរម្ពៀង បស់គូរ្សងរទៀត618។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៥នក់ ខដ្េសថិតកនរងកា គណន បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្នជ្ញ 

៥០%619 រនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៣ នក់ កា ពិតេិនបាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ម្ពេរម្ពៀង បស់គូរ្សងរទៀតរនះរទ620។ រេើសពីរនះរទៀត 

                                                 
617 សូេរេើេ ខ្នក 9.6.4.3.3.3 រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៦៩១-៦៩៤។ 

618 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៤។ 

619 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន, យស ្េ, រសង រសឿន, ជ្ញ រឌ្ៀប, រហង ថ្ ហា៊ែ ង។ 

620 រដ្ើេណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន បានបដ្ិរសធបទពិរសាធន៍ជ្ញទូរៅណាេួយអំពីទំនក់ទំនងរដាយម្ពេរម្ពៀងគន សថិតរម្កាេ

 បបរនះ។ រៅរពេរេធាវីកា   កតីបានសួ គត់ថ្ន៖ “អ ីឆឹងខញរំយេ់ថ្ន ាេរលាកម្សីខដ្េមានម្បសាសន៍អំបាញ់េិញហនឹង រតើខញរំ

អាឆនិយាយបានថ្ន ប  ស និងន ី អាឆសួ ឆិតតគន  រហើយរបើសិនជ្ញគត់ម្តូវ ូ៉វគន ថ្ន គត់ម្ពេម្សលាញ់គន  គត់នឹងរសនើរៅអងគកា 

ស ំរ ៀបកា ?” រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន បានរឆេើយថ្ន៖ “េិនខេនរទ សូេស ំសួ ដ្េ់ម្បធានរគ សួ --ប  សហនរងរៅសួ 

ម្បធានរគ ម្បធានរគេកសួ អនកសាេីខេួនហនឹងរៅ េិនខេនអនកទាងំពី ហនឹងេកជួបគន បានរទ អត់រទ។ អត់មានខដ្េបានសំរណះ

សំណាេគន អ ីឆឹងដ្ូឆរលាកម្គូថ្នរទចស”។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ៥-១០ េ នរមា ង [10.40.09]។ រម្កាយេក រដ្ើេណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ 

រយឿន បានបញ្ហជ ក់បំេេឺថ្ន គត់បានរឃើញ “ខតមាន ក់ហនឹង” ខដ្េកា ្ស ំ្ គ រំខបបរនះម្តូវបានរគ ព ខដ្េ្ារយពីកា ខដ្េបាន្តេ់សកខី

កេមថ្ន “រម្ឆើនគន ” ខដ្េេន សសខដ្េបានជំទាស់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគបានបាត់ខេួន។ សូេរេើេ ឯកសា  

E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន) ទំព័  ២៦ បនា ត់ ១៤ -
ទំព័  ២៧ បនា ត់ ២៥ បនា ប់ពីរមា ង [10.40.09]។ ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណ ីអ៊ែ ៊ុំ រយឿន) ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ២២ - ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ១៧ បនា ប់ពីរមា ង [15.46.58]។ រេធាវីកា   កតីរៅទីរនះធាេ ក់

ឆូេរៅកនរងកំហ សថ្នកា សននិដាឋ នថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍គឺជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េម្ពេរម្ពៀងគន  ខដ្េម្បជ្ញជនមាន

សំរ ង ខេះ កនរងកា និយាយអំពីថ្ដ្គូ បស់ពួករគ រ េគឺវារៅខតថ្ន ជរម្េើសខបបរនះគឺម្តូវមានកា អន េ័តពីអាជ្ញញ ធ  និងថ្ន ជន

 ងរម្គះេិនមានជរម្េើសរ ើយកនរងកា សរម្េឆឆិតត ថ្នរតើ រ ៀបកា ឬអត់។ កនរងខ្នកថ្នកា ្តេ់សកខីកេម បស់គត់ ខដ្េម្តូវបាន

ដ្កម្សង់សំដ្រីដាយរេធាវីកា   កតីថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្ េ និយាយថ្ន “ខញរំេិនបានដ្ឹងថ្នមានប  សន ីណា រគទាក់
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េិនមានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីណាេួយកនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅសេ់

ទាងំពី នក់ បានចត់ទ កកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគន ថ្នជ្ញេទធភាពខដ្េ

អាឆរកើតមានរ ើយ621។ 

                                                 
ទងគន  ខញរំអត់ដ្ឹងរទ ខញរំអត់ដ្ឹង។” ប  ខនតបានសាគ េ់េន សសេួយឆំនួនខដ្េមានម្បវតតិេអខដ្េមានជរម្េើសខេះ។ បនា ប់េកគត់បាន្តេ់

សកខីកេមថ្ន៖ “របើសនិជ្ញគូរគ ដ្ូឆខញរំនិយាយដ្ខដ្េឆ ះ រគថ្នរបើគូរគពី នក់ហនឹងអត់មានម្បវតតិ ូបហនឹង ក់ព័នធករេាឆគឺបាន។ 

រហើយរបើសិនជ្ញមានម្បវតតិ ូបហនឹង ក់ព័នធករេាឆ គឺអត់បានរទ ឆង់រេ ឆកេ៏ិនបានខដ្  អត់បានជ្ញដាឆ់ខាត”។ សូេរេើេ ឯកសា  

E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ២០ បនា ត់ ២៣-ទំព័  ២១ បនា ត់ 

៦ បនា ប់ពរីមា ង [10.37.43], ទំព ័ ២៨ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ២៩ បនា ត់ ១៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.07.53]។ ជ្ញងមីេតងរទៀត រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ ្តេ់សកខីកេមម្តឹេខតក ណីេួយឆំនួន ខដ្េកនរងក ណីទាងំរនះ ម្បជ្ញជនមានជរម្េើសខេះកនរងកា 

សរម្េឆថ្ន រតើអនកណាខដ្េពួករគរ ៀបកា ជ្ញេួយ (ខដ្េ្ារយពថី្នរតើពួករគរ ៀបកា ឬអត់) រហើយជរម្េើស បស់ពួករគរៅខត

ម្តូវទទួេបានកា អន េ័តពអីាជ្ញញ ធ ។ រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញទទួេសាគ េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប ម្តូវបានបងខំឱ្យ

រ ៀបកា រៅកនរងឯកសា  ឯកសា  F54.1.6 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៥ (របើរទាះជ្ញកា ណ៍រនះមានភាពេិនស ីឆង្ហវ ក់

គន ជ្ញេួយទ ហីក ណ៍រម្កាយេក បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ម្តូវបានបងខំករ៏ដាយកតី។ សូេរេើេ ឯកសា  

F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៩ រជើងទំព័  ២៤២១)។ េ័សតរាងខតេួយគតខ់ដ្េរដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀ

ប ្តេ់ជូនអពំីភាពអាឆរកើតមានថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគន រនះ គឺជ្ញឆរេេើយខដ្េថ្ន ម្បសិនរបើថ្ដ្គូ

ម្សលាញគ់ន  រហើយ “អត់រម្ជើេម្ជួេ” រៅរពេរនះពួករគនឹងេិនម្តូវបានបំខបករឆញពគីន  និងដាក់ទណឌ កេមរ ើយ របើរទាះជ្ញបាន

ម្បម្ពឹតតិខ សសីេធេ៌ក៏រដាយ។ នឹងមានពិធីរ ៀបកា េួយខដ្េម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើងសម្មាប់ពួករគ របើរទាះជ្ញពិធីខបបរនះម្តូវបាន

រ ៀបឆំរធវើរ ើងរៅរពេយប់ក៏រដាយ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ៤-៦ បនា ប់ពរីមា ង [15.10.03]។ កាត រនះេិនអាឆម្តូវបានយកេករធវើជ្ញេ័សតរាងរដ្ើេបី

បង្ហា ញថ្ន ថ្ដ្គូបានម្ពេរម្ពៀងគន រ ៀបកា រនះរទ។ 

621 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីថ្ដ្គូ “េយួគូ ពី គូ” ខដ្េម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រៅទីកខនេងខដ្េពួករគបានម្សលាញ់គន  ួឆរហើយ ខដ្េកាត រនះម្បខហេជួយឱ្យកា កណំត់ បស់រេធាវីកា   កតីមានភាពម្សប

ឆាប់។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ៥៧ 

បនា ត់ ៨-១១ បនា ប់ពីរមា ង [15.00.51]។ រទាះជ្ញយា ងណា គត់បានបនត្ តេ់សកខីកេមអពំីឧទាហ ណ៍ពី  ក់ពន័ធនឹងថ្ដ្គូ ខដ្េ

ម្តូវបានសមាេ ប់ រដាយសា េិនបានរាយកា ណ៍អំពីទំនក់ទំនង បស់ពួករគរៅកាន់ថ្នន ក់រេើ ខដ្េជ្ញងមីេតងរទៀតបង្ហា ញថ្ន កា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍េិនខេនជ្ញកា ម្ពេរម្ពៀងគន រ ើយ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ១៤-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [15.06.43]។ ត េយភាពថ្នសកខីកេម បស់គត ់

េិនបង្ហា ញថ្ន កាម្ពេរម្ពៀងឆំរ ះអា ហ៍ពិ ហ៍គឺជ្ញភាពអាឆរកើតមានពិតម្បាកដ្រនះរទ។ ខណៈខដ្េគត់ពិតជ្ញបាននិយាយ

ថ្ន គូខេះបាន “រម្កាករឆញ” ពកីារ ៀបកា ក៏រដាយ ក៏ភាេ េៗគត់បាននិយាយថ្ន៖ “ខត ួឆពហីនឹងរគយករៅណារៅណីហនឹង ខញរំឆប់

ម្តឹេហនឹងរហើយ ខេងដ្ឹង ខេងដ្ឹងអីរទៀតរហើយ”។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(ii) ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២៖ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន ១៩% ថ្នរដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមកនរងវគគជំន ំជម្េះរ្សងរទៀត និងខដ្េបាន

រ ៀបកា កនរង បបរនះ ម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា  ៥៥% បាន្តេ់សកខីកេមថ្នបានម្ពេរម្ពៀង

រ ៀបកា  ១៣% ជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្ស ំ្ គ រំ និង ១៣% េិនបានបញ្ហជ ក់622។ រៅកនរង

កា គណនរនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួនពី នក់ ម្តូវបានចត់ទ ករដាយរេធាវីកា   កតី

ថ្នសថិតកនរង ៥៥% ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសខីដ្េបានម្ពេរម្ពៀងរ ៀបកា 623។ 

កា កំណត់រនះេិនម្តូវបានគមំ្ទរដាយសកខីកេមណាេួយរនះរទ624។ រេើសពីរនះរទៀត កនរង

ឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំពី នក់ ខដ្េរេធាវីកា   កតីចត់ទ កថ្នសថិតកនរង

                                                 
(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៨ បនា ត់ ៥-១៨ េ នរមា ង [09.59.48]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង 

ពិតជ្ញបានពពិណ៌នអំពីសាថ នភាពរៅទីកខនេងខដ្េថ្ដ្គូម្តូវបាន្គូ ្គងរដាយម្គួសា  បស់ពួករគ រហើយអាឆខសវង កកា អន ញ្ហញ ត

ឱ្យរ ៀបកា ។ គត់េិនបាននិយាយេេអិតបខនថេរទៀតរនះរទ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច  ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ៧-១៣ បនា ប់ពរីមា ង [13.41.40]។ 

622 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៥។ 

623 ឯកសា  F54.1.4 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៣ ERN 01638878 (ភាសសាអង់រគេស) និង ឯកសា  F54.1.7 សា 

ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៦ B6 ERN 01652537 និង 01652579 (ភាសសាអង់រគេស) (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្ល

នី និង យន់ ប៊ែ៊ីន)។ 

624 សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លន ីម្តឹេខតអះអាងអំពកីា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញ

ជនម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ។ គត់ និងបតី បស់គត់បានរធវើព តថ្ន ពួករគបានរ ៀបកា  ួឆរហើយ និងបានរ ៀបកា យា ងម្បញាប់

ម្បញាេ់ រដ្ើេបីរឆៀសវាងកា បងខំឱ្យរ ៀបកា សថិតរម្កាេ បបរនះ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/251.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ

ទី២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ៧៩ បនា ប់ទី ២២-២៥ -ទំព័  ៨០ បនា ត ់១-៩ បនា ប់ពី

រមា ង [15.49.40]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន បានរ ៀបកា សាៃ ត់ៗរៅ្ាះ រ េគឺសាថ នភាព បស់គត់េិនខេនជ្ញសាថ ន

ភាពខដ្េអាជ្ញញ ធ បានទទួេយកថ្នជ្ញអា ហ៍ព ិហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគន រនះរទ។ គត់បានរ ៀបកា ជ្ញេកខណៈឯកជន រដ្ើេបី

រគឆរវសពកីា បងខំឱ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយេន សសខបេកេ ខ រហើយកា រ ៀបកា  បស់គត់ខ សព ី “កា រ ៀបកា ជ្ញសេូហភាព” ខដ្េ

តម្េូវឱ្យមានកា រ ៀបកា បតីម្បពនធ ២០គូ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/457.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ១៧-ទំព័  ២០ បនា ត់ ៧ េ នរមា ង [10.36.57], ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៥-២០ បនា ប់ពរីមា ង 

[10.51.14]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បរេទអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្ស ំ្ គ រំ”625 យា ងរហាឆណាស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណមីាន ក់

បាន្តេ់សកខីកេមថ្នម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា 626។ 

                                                 
625 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ និង ហ ីេ មា ន។ សូេរេើេ ឯកសា  F54.1.7 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៦ 

ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២០ ERN 01652562 និង 01652564 (ភាសាអង់រគេស)។ 

626 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ បានពិពណ៌នយា ងឆាស់អំពកីា បងខំឱ្យរ ៀបកា  របើរទាះជ្ញរេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញចត់

ទ កគត់ថ្នបាន្តេ់សកខីកេមអំពអីា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្ស ំ្ គ រំខដ្េមានេូេដាឋ នរេើកា រម្បើម្បាស់ កយរពឆន៍ “រ ៀបកា ឱ្យ” 

 បស់គត់កនរងអំ រងរពេ្តេស់កខីកេមករ៏ដាយ។ សម្េង់សំដ្ីខដ្េរេធាវីកា   កតីពឹងខ្អករេើគឺ “កគ៏ិតរឃើញថ្ន រទាះបីេិនខដ្េ

សាគ េ់គន  េិនខដ្េបាននិយាយគន យា ងរេ ឆ អងគកា រគរ ៀបកា ឱ្យរហើយ គឺថ្នម្តូវខតមានឆិតត្ តួឆរ្តើេ និងម្សលាញរ់ាប់អាន”។ 

សូេរេើេ ឯកសា  E1/340.1 [ខកតម្េូវ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ) ទំព័  

៥៥ បនា ត់ ៧-៨ បនា ប់ពរីមា ង [14.13.46]។ របើរទាះជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន ម្តូវបាន្គូ ្គងជ្ញេួយគូដ្ណត ឹង បស់

គត់ករ៏ដាយ ក៏គតេ់ិនមានសិទធិនិយាយណាេួយកនរងកា សរម្េឆឆិតតរនះរទ រហើយ ហូតេកដ្េ់សពវថ្ងៃរនះ គត់េិនដ្ឹងរនះរទ

ថ្ន រតើវារ ឿងគប់ជួនឬយា ងណា។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន) ទំព័  ១៤ បនា ត់ ១២-១៥ បនា ប់ពីរមា ង [09.45.00]។ សហរេធាវនីេំ ខក៏សរងកតរឃើញ្ងខដ្ 

ថ្ន ឯកសា  F54.1.7 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៦ មានកា ចតថ់្នន ក់ខកេងកាេ យបខនថេរទៀតឆំរ ះេ័សតរាង បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីថ្នមានកា  កព់័នធនឹង “អា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្ស ំ្ គ រំ” ជ្ញជ្ញង “អា ហ៍ព ិហ៍រដាយបងខំ”។ ឧទាហ ហ៍ 

រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត បាន្តេ់សកខីកេមអំពីអា ហ៍ព ិហ ៍បស់បងម្សីគត់ថ្ន “រគ

យកគត់េករ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍” (ឯកសា  F54.1.7 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៦ ERN 01652577 (ភាសា

អង់រគេស))។ ាេពិត រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត បាន្តេ់េ័សតរាងថ្ន បងម្សី បស់គត់បានបដ្ិរសធកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍ និងបាន ត់រគឆខេួន រហើយម្តូវបានរដ្ញាេរដាយទាហានពី នក់។ គត់អាឆ ត់រគឆខេួនពពីកួរគបានរៅកាន់េូេិេួយ 

រហើយកល៏ាក់ខេួន។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/455.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត) 

ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ១៦-២៣ បនា ប់ពរីមា ង [13.42.05]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ ក៏េិនបាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា រ ៀបអា 

ហព៍ ិហ៍ាេកា ្ស ំ្ គ រំដ្ូឆខដ្េរេធាវីកា   កតីអះអាងកនរងឯកសា  F54.1.7 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៦ ERN 

01652540 (ភាសាអង់រគេស) រនះខដ្ ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ) ទំព័  ២១ បនា ត់ ២-ទំព័  ២២ បនា ត់ ១៦ បនា ប់ពីរមា ង [10.11.50]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខសន ស ្ ន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ប  ស និងន ីកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េគត់បានរឃើញ េិនម្សលាញ់គន រទរៅរពេពួក

រគម្តូវបានចប់្គូ ្គង។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/323.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណ ី ខសន ស ្  ន) ទំព ័ ៦៣ បនា ត ់២៥-ទំព ័ ៦៤ បនា ត ់ ១-៤ េ នរមា ង [15.49.59]។ រេធាវកីា   កតរីៅទីរនះទំនងជ្ញ

ទាញយកកា រេើករ ើងពកីា ្ស ំ្ គ រំរនះពអីងគរហត ខដ្េថ្ន ថ្ដ្គូម្តូវបានរសនើឱ្យរធវើកា របតជ្ញញ ឆិតតថ្ន ពួករគនឹងរ ៀបកា  (ឯកសា  

E1/323.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស ្  ន) ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ៥-

១២ បនា ប់ពីរមា ង [15.47.18]) រ េគឺជ្ញឆរេេើយេួយខដ្េេិនអាឆបង្ហា ញពីកា ម្ពេរម្ពៀងបានរ ើយ រដាយសា កា បងខំដ្៏

រេើសេ ប ខដ្េកណំត់េកខណៈអា ហ៍ពិ ហ៍សថិតរម្កាេកេពរជ្ញម្បជ្ញធិប រតយយ។ 

F54/201663337
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(iii) សំណ ំរ ឿង ០០២/០១៖ េិនមានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីណាមាន ក់មានកា  ក់ព័នធកនរងកា អះ

អាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន ៧១% ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េបាន្ត

េ់សកខីកេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានម្ពេរម្ពៀងរៅនឹង អា ហ៍

ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ627។ 

(iv) ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ខដ្េគមំ្ទដ្េ់ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ៖ រេធាវីកា   កតីរេើក

រ ើងថ្ន ៣៤% ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកស ីខដ្េឆរេេើយ បស់ពួករគម្តូវបានរម្បើ

ម្បាស់រដ្ើេបីគមំ្ទងដ្េ់ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ បាន្តេ់សកខីកេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួក

រគថ្នម្តូវបានរគបងខំ រធៀបនឹង ២៩% ថ្នបានម្ពេរម្ពៀង ៣០% ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់

ពួករគម្តូវបាន្ស ំ្ គ រំ628 ៥% ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េេិនម្តូវបានបញ្ហជ ក់ និង ២% ថ្នបាន

                                                 
627 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៧ រយាងរៅឯកសា  F54.1.4 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ 

ខ៣ និងឯកសា  F54.1.8 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៧។ រទាះជ្ញយា ងណា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ខដ្េម្តូវបាន

កំណត់អតតសញ្ហញ ណកនរងឧបសេព័នធ ខ៧ ថ្នបាន្តេ់សកខីកេមអពំីអា ហ៍ពិ ហ៍ “េិនបងខំ” ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់រនះ

គឺជ្ញ  មា េ យ ន រនះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន េនិមានកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ណាេួយទាេ់ខតរសាះកនរងអំ រងកេពរជ្ញម្បជ្ញធិប រត

យយ រ េគឺជ្ញឆរេេើយេួយ្ារយគន ទាងំម្សរងរៅនឹងេ័សតរាងរ្សងរទៀតរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ សូេរេើេ ឯក

សា  F54.1.8 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៧ (ERN 01652594 (ភាសាអង់រគេស)) រដាយដ្កម្សង់ឯកសា  E1/18.1 

ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ៨-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.51.46]។ 

628 របើរទាះជ្ញេិនមានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿងរនះ ម្តូវបាន ួេបញ្ចូេកនរងកា គណនរនះកតី ក៏សហរេធាវីនេំ ខ

កត់សមាគ េ់រឃើញភាពេិនម្តឹេម្តូវ បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា ចត់ថ្នន ក់ថ្នជ្ញម្បរេទ “ាេកា ្ស ំ្ គ រំ” ឆំរ ះសកខីកេម បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ត ខសេ, រសន ឆ ន និង រមាង រ ៉ត កនរងឯកសា  F54.1.9 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 

01652616, 01652617 និង 01652619 (ភាសាអង់រគេស)។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ត ខសេ េិនបានរេើករ ើងថ្ន កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវបាន្ស ំ្ គ រំរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយរនះរទ រហើយគត់បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ួឆរហើយរៅរពេ

ខដ្េ បបរនះបានរ ើងកាន់អំណាឆ។ រៅកនរងឆរេេើយខតេួយគតខ់ដ្េគត់បាន្តេ់អំពីម្បធានបទរនះ គត់បានរឆេើយសំណួ  “រតើ

រៅសេ័យខខម ម្កហេ រលាកបានដ្ឹងអំពីកា រ ៀបកា រដាយបងខំខដ្ ឬរទ?” ាេ យៈកា ពនយេ់ថ្ន រៅកនរងសហក ណ៍ បស់គត់ 

“រគរ ៀបកា េតងពី ២០ រៅ ៣០គូ។ ពួករគខាេ ឆ បានជ្ញពួករគម្ពេរ ៀបកា ។ រម្កាយេក មានអនកខេះេិន ួេ ស់ជ្ញបតីម្បពនធនឹងគន

រទ។ ភាគរម្ឆើនអនកទាងំរនះេកពីកងឆេ័ត”។ សូេរេើេឯកសា  E3/4654 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី ស ត ខសេ) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00390318, 00390309។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសន ឆ ន បាន្តេ់

សកខីកេមយា ងឆាស់លាស់ថ្នបានរឃើញបតីម្បពនធម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ។ រៅកនរងកា រឆេើយតបរៅនឹងសំណួ  “រតើរលាកដ្ឹងថ្ន 

អនករ ៀបកា ងមីរថ្នម ងទាងំរនះ រពញឆិតតនឹងកា រ ៀបកា រនះខដ្ ឬរទ?” រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសន ឆ ន បាននិយាយថ្ន គម នអនក

ណាមាន ក់ហា៊ែ នម្ចនរចេអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ។ សូេរេើេ ឯកសា  E3/5562 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ៀបកា រៅរម្ៅ វិសាេភាពរពេរវលា629។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំ ៣

នក់ ខដ្េរេធាវីកា   កតីចត់ថ្នន ក់ថ្នបានម្ពេរម្ពៀងកនរងកា រ ៀបកា រនះ630 េិនមានេ័

សតរាងរដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់កា ចត់ថ្នន ក់ឆំនួន២ កនរងឆំរណាេកា ចត់ថ្នន ក់ទាងំរនះរ ើយ631។ 

ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស កនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤៖ េិនមានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីណាមាន ក់ធាេ ក់ឆូេរៅកនរងកា គណន បស់រេធាវីកា   កតីអំពីសាកសី និងរដ្ើេប

                                                 
(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសន ឆ ន) ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00390287។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត បាន្តេ់

េ័សតរាងអំពីកា ម្បកាសខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងឆំរ ះម្បជ្ញជនខដ្េម្តូវបានរ្ា ពេីូេិ បស់គត់រៅកានរ់ខតតរ ធិ៍សាត់ថ្ន ប.ក.ក 

នឹងរ ៀបឆំអា ហ៍ពិ ហ៍សម្មាប់អនកទាងំោយណាខដ្េមានកូនម្សី ខដ្េរម្កាយេកនឹងម្តូវបានតម្េូវឱ្យរៅ ស់រៅជ្ញេួយបតី

ងមី បស់ពួករគ។ សូេរេើេ ឯកសា  E3/5592 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ 

ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00422466។ កា អះអាងខដ្េថ្ន អា ហ៍ពិ ហ៍ខបបរនះខដ្េមានកា  ក់ពន័ធនឹងម្គួសា ខដ្េម្តូវបាន

បំខបករឆញពីគន កនរងម្គខដ្េមានកា រ្ា េន សសរដាយបងខំថ្នជ្ញកា ម្ពេរម្ពៀងរនះ គម នេូេដាឋ នរ ើយ។ 

629 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៧ រយាងរៅឯកសា  F54.1.4 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ 

ខ៣ ERN 01638880 (ភាសាអង់រគេស) (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ ស ខា និង រៅ សន) និងឯកសា  F54.1.9 សា ណាបណដ ឹង

សាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 01652616 (ភាសាអង់រគេស) (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ ស ខា) ERN 01652618 (ភាសា

អង់រគេស) (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន)។ 

630 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ ស ខា, រៅ សន, រសង រសឿន។ សហរេធាវនីេំ ខសរងកតរឃើញថ្ន រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញបាន

កំណត់រដាយេិនស ីឆង្ហវ ក់គន ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន មានអា ហ៍ពិ ហ៍ “រដាយបងខំ” កនរងឯកសា  F54.1.4 

សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៣ ERN 01638877 (ភាសាអង់រគេស) និងអា ហ៍ពិ ហ៍ “រដាយេិនបងខំ” កនរងឯកសា  

F54.1.9 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 01652627 (ភាសាអង់រគេស)។ 

631 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន បានរេើករ ើងថ្ន ខខម ម្កហេបានរ ៀបឆំអា ហ៍ព ិហ៍ បស់គត់ (របើរទាះជ្ញមាត យបតី បស់

គត់បាននិយាយរៅកាន់មាត យ បស់គត់ករ៏ដាយ)។ គត់បាននិយាយថ្ន គត់េិនធាេ ប់បាននិយាយរៅកាន់បតី បស់គត់រ ើយ និង

ថ្ន គត់េិនឆង់រ ៀបកា រទ ប  ខនតគតប់ានយេ់ម្ពេពរីម្ ះគត់ “េិនដ្ឹងថ្ននឹងមានអវីរកើតរ ើង” ម្បសិនរបើគត់បដ្ិរសធ។ សូេ

រេើេ ឯកសា  E3/5585 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឆ.១៤ 

ERN 00418459។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា  របើរទាះជ្ញគតម់ានតួនទីរៅកនរងកេពរជ្ញម្បជ្ញធិ

បរតយយករ៏ដាយ រហើយគតប់ាន្តេ់សកខីកេមថ្នគត់បានរ ៀបកា  រដាយសា គតខ់ាេ ឆរេ បស់គត់។ សូេរេើេ ឯកសា  

E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២១ បនា ត់ ១១-១៥ បនា ប់ពី

រមា ង [10.12.47]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ និងខដ្េបានម្ពេ

រម្ពៀងរ ៀបកា  ឬឱ្យមានកា ្ស ំ្ គ រំកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរនះរទ632។ 

៨.៥.២.២. ឧទហរណ្៍ទី ២ ៖ សុនទរកថ្នដណ្នឱំ្យម្បជាជនបនង្កើតកូន  

274. រេធាវីកា   កតីក៏ជំទាស់នឹងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង្ងខដ្ ខដ្េថ្ន បតីម្បពនធងមី

រថ្នម ងបានសាត ប់ឮស នា កថ្នជ្ញម្បចកំនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េកនរងរនះពួករគម្តូវបាន

ខណនឱំ្យ ួេដំ្រណក និងឆូេ ួេឆំខណកកនរងកា បរងកើនឆំនួនម្បជ្ញជន633។ រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះជ្ញងមី

េតងរទៀត រេធាវីកា   កតីរធវើឱ្យមានកំហ សជ្ញបនតបនា ប់ ខដ្េរធវើឱ្យប ះ េ់ដ្េ់កា រធវើរសឆកតី

សននិដាឋ ន បស់ខេួន។ 

(i) ខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ ៖ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន ៥៧%ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

និងសាកសរីៅកនរងខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បាន្តេ់សកខីកេមថ្នបានសាត ប់ឮស នា កថ្នខដ្េ

រេើកទឹកឆិតតឱ្យមានកំរណើនម្បជ្ញជនរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ និងថ្ន 

៤៨%ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីរៅកនរងខ្នករនះបាន្តេ់សកខីកេម ខដ្េរេធាវី

កា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន “គម នកា រេើករ ើងពីស នា កថ្នរនះ”634។ វាេិនឆាស់លាសរ់ទ

ថ្នរតើរេធាវីកា   កតីបានគណនឆំនួនស  ប១០៥%បានយា ងដូ្ឆរេតឆ។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំបួននក់ ខដ្េរេធា វីកា   កតីអះអាងថ្ន េិនបាន្តេ់េ័សតរាងអំពី

កា បានសាត ប់ឮស នា កថ្នអំពីកំរណើនឆំនួនម្បជ្ញជនរនះ635 សហរេធាវីនេំ ខបានកត់

                                                 
632 ឯកសា  F54 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៧៧។ ឯកសា  F54.1.4 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៣ និង

ឯកសា  F54.1.10 សា ណាបណដ ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៩។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ជួន ភាព េិនខេនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីរទកនរងសំណ ំរ ឿងរនះ។ 

633 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣០។ 

634 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣០ រជើងទំព័  ២៣២០ ខដ្េសំរៅដ្េ់សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  

F54.1.2, F54.1.6, F54.1.7 ឧបសេព័នធ ខ១, ខ៥ និង ខ៦។ 

635 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ំ រយឿន, យស ្េ, រសង រសឿន និង រហង ថ្ ហា៊ែ ង។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សមាគ េ់រឃើញថ្ន គម នន ណាមាន ក់កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះ ម្តូវបាន

រចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ636។ 

(ii) ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២៖ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន ៥%ថ្នរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី និងសាកសរីៅកនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នកា ជំន ំជម្េះបាន្តេ់សកខីកេមថ្នពួកគត់

បានសាត ប់ឮស នា កថ្នអំពីកំរណើនឆំនួនម្បជ្ញជនកនរងអំ រងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខណៈ

ខដ្េ ៩៥% េិនបានសាត ប់ឮ637។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំ ១៩ នក់ ខដ្េ

សថិតកនរង៩៥%រនះ638 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ១៨ នក់ េិនម្តូវបានសួ សំណួ អំពីអវីខដ្េ

                                                 
636 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ំ រយឿន ម្តូវបានសួ អំពអីា ហ៍ព ិហ៍ បស់គត់យា ងយូ  ប  ខនតគត់េិនម្តូវបានរចទសួ អំពីស នា 

កថ្នខដ្េបានខងេងរៅរពេរនះរ ើយ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ ំ រយឿន) ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ១៨-ទំព័  ៧៧ បនា ត់៤ បនា ប់ពីរមា ង [15.49.10]។ គម នឆំណ ឆណាេួយខដ្េគត់ម្តូវបាន

រចទសួ អំពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍រនះរ ើយ រទាះបីជ្ញគត់បានបង្ហា ញយា ងឆាស់ថ្ន គត់យេ់

ថ្ន គត់ម្តូវបានរគតម្េូវឱ្យ ួេដ្ំរណក។ សូេរេើេឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ំ រយឿន) ទំព័  ៤ បនា ត់ ៤-១៩ បនា ប់ពីរមា ង [09.08.11]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ េនិ

ម្តូវបានរចទសួ អំពអីវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់រទ រហើយគត់ម្តូវបានតម្េូវឱ្យនិយាយថ្ន

គត់នឹងរធវើាេអវីខដ្េអងគកា  តម្េូវឱ្យគត់រធវើ។ បនា ប់ពពីិធីរនះ ម្បធានកងប  ស និងកងន ី បានខណនឱំ្យបតីម្បពនធទាងំអស់

រៅជ្ញេួយគន  និង កកខនេងរដ្ក។ សូេរេើេឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

យស ្េ) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ២០-២៥ បនា ប់ពីរមា ង [10.00.47]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បានរ ៀបកា រៅកនរង

ពិធីតឆូេយួខដ្េមានបតីម្បពនធឆំនួនបីគូ និងេិនម្តូវបានរចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរនះរ ើយ។ សូេរេើេឯកសា  

E1/465.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ១៨-ទំព័  ២១ បនា ត់ 

២ បនា ប់ពីរមា ង [10.07.35]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង េិនម្តូវបានរចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធី

រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍ បស់គត់រទ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន គត់េិនអាឆរឆេើយសំណួ អំពីរគេបំណង

ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍រនះករ៏ដាយ។ សូេរេើេឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ៧-១៤ បនា ប់ពីរមា ង [13.48.54]។ 

637 កា អះអាង បស់រេធាវកីា   កតីម្តង់ឆំណ ឆរនះគឺេំបាកយេ់។ អតថបទថ្នរជើងទំព័  ២៣២០ អានថ្ន៖ “ម្បតិច ឹកកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២៖ មានកា រេើករ ើងពកីា បរងកើតកូន ៤ នក់ រសមើនឹង៥%, គម នកា រេើករ ើង ៧៦ នក់ ឬ៩៥%”។  

638 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី, ជូ គឹេ ន,  ី រៅ, រសៀង ស វិដា, រៅ ោង, ជ ំ សារេឿន, ខសន ស ្ ន, មាន រេឿយ,

ស ះ េីន, ហ ីេ មា ន, ម្បាក់ រឌ្ឿន, រសៀង ចន់ងី, ខួយ េួយ, អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ, ស ន វ ត, ខឆ ហា៊ែ ប,េួង យា ត, យន់ ប៊ែ៊ីន, េ  ីសារវឿ

ន។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ពួកគត់បានសាត ប់ឮ ឬម្តូវបានម្បាបរ់ៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះរទ639។ រដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្បាេំួយនក់ េិនបាន្តេ់សកខីកេមថ្នបានឆូេ ួេពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

                                                 
639 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី៖ ឯកសា  E1/251.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ៦-ទំព័  ៨០ បនា ត់ ១៧ បនា ប់ពីរមា ង [15.47.24]។ ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] 

ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ៦-ទំព័  ១៦ បនា ត់៦ េ នរមា ង 

[09.57.13]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន៖ ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៦ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ២៤-ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ១៤ បនា ប់ពីរមា ង [13.45.27]។ រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី  ី រៅ៖ ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ) ទំព័  

២១ បនា ត់ ២-ទំព័  ២២ បនា ត់ ១៦ បនា ប់ពីរមា ង [10.11.50], ទំព័  ៤៨ បនា ត់ ១៥-ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១៣ េ នរមា ង 

[13.55.58]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា៖ ឯកសា  E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ២៣-ទំព័  ៣៥ បនា ត់ ១៥ បនា ប់ពីរមា ង [11.06.39]។ រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ជ ំ សារេឿន៖ ឯកសា  E1/321.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ 

សារេឿន) ទំព័  ៥០ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ៥៤ បនា ត់ ៥ បនា ប់ពីរមា ង [14.22.26]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស ្ ន៖ ឯកសា  

E1/323.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស ្ ន) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ២៥-

ទំព័  ៦៤ បនា ត់១៤ បនា ប់ពីរមា ង [15.47.18]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ៖ ឯកសា  E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិ

ច ឹកថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ) ទំព័  ៥៤ បនា ត់ ១-ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ៩ េ នរមា ង 

[14.11.47]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន៖ ឯកសា  E1/343.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន) ទំព័  ៨២ បនា ត់ ៩-១៧ េ នរមា ង [15.54.35]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន៖ ឯកសា  

E1/351.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ១-ទំព័  

១៥ បនា ត់ ៦ បនា ប់ពីរមា ង [9.39.58]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន៖ ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃ

ទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៧៨ បនា ត់ ១១-ទំព័  ៨១ បនា ត់២១ បនា ប់ពីរមា ង [15.50.00]។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី៖ ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៥-ទំព័ ១៦ បនា ត់២៤ េ នរមា ង [09.53.19]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខួយ េួយ៖ ឯក

សា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតចិ ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខួយ េួយ) ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ១៦-២៤ 

បនា ប់ពីរមា ង [13.32.14]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ៖ ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន 

ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៦៧ បនា ត់ ២០-ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ១១ បនា ប់ពីរមា ង [15.41.13]។ ឯក

សា  E1/395.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ១-

ទំព័  ២១ បនា ត់៨ េ នរមា ង [09.54.23]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត៖ ឯកសា  E1/411.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៣០ ខខេីន ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១៣-ទំព័ ៦០ បនា ត់៦ បនា ប់ពីរមា ង [13.38.04]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខឆ ហា៊ែ ប៖ ឯកសា  E1/455.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខឆ ហា៊ែ ប) ទំព័  ៩ 

បនា ត់ ៨-៩ បនា ប់ពីរមា ង [09.23.40]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត៖ ឯកសា  E1/455.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទាេ់ខតរសាះ រហើយពួកគត់បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា អន វតតពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េ

ពួកគត់បានសាត ប់ឮាេ យៈេន សសរ្សងរទៀត640។ 

(iii) សំណ ំរ ឿង ០០២/០១៖ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង

សាកស៦ី% កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បាន្តេ់សកខីកេមថ្នបានសាត ប់ឮស នា កថ្នខដ្េបានខណនឱំ្យបរងកើត

កូន និង ៩៤% េិនបានរេើករ ើងពីស នា កថ្នខបបរនះ641។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបីនក់

សថិតកនរង ៩៤% ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េរេធាវីកា   កតីចត់ថ្នន ក់ថ្នេិន

បានរេើករ ើងពីស នា កថ្នខដ្េខណនឱំ្យមានកំរណើនម្បជ្ញជន642។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីទាងំរនះ គម នន ណាមាន ក់ម្តូវបានរចទសួ អំពីអវីខដ្េម្តូវបាន

                                                 
២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យា ត) ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ២-៩ េ នរមា ង [14.02.10], ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ១៣-ទំព័  ៥៦ បនា ត់ 

១២ បនា ប់ពីរមា ង [14.13.02]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន៖ ឯកសា  E1/457.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ២០-ទំព័  ២០ បនា ត់ ៧ បនា ប់ពរីមា ង [10.32.11]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

េ ី សារវឿន៖ ឯកសា  E1/459.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន) ទំព័  ៤៧ បនា ត់ 

២៣-ទំព័ ៥០ បនា ត់៦ បនា ប់ពីរមា ង [14.04.31]។  

640 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា៖ ឯកសា  E1/308.1 [ខកតម្េវូ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេ បណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ២៣-ទំព័  ៣៥ បនា ត់១៥ បនា ប់ពីរមា ង [11.06.39]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី 

រៅ៖ ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េវូ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ) ទំព័  ២១ បនា ត់ 

២-ទំព័  ២២ បនា ត់ ១៦ បនា ប់ពីរមា ង [10.11.50], ទំព័  ៤៨ បនា ត់ ១៥-ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១៣ េ នរមា ង [13.55.58]។ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខួយ េួយ៖ ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខួ

យ េួយ) ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ១៦-២៤ បនា ប់ពរីមា ង [13.32.14]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត៖ ឯកសា  E1/411.1 ម្បតិ

ច ឹកថ្ងៃទី៣០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១៣-ទំព័  ៦០ បនា ត់ ៦ បនា ប់ពីរមា ង 

[13.38.04]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខឆ ហា៊ែ ប៖ ឯកសា  E1/455.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខឆ ហា៊ែ ប) ទំព័  ៩ បនា ត់ ៨-៩ បនា ប់ពីរមា ង [09.23.40]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន៖ ឯកសា  E1/457.1 

ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ២០-ទំព័  ២០ បនា ត់ ៧ បនា ប់ពី

រមា ង [10.32.11]។ 

641 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣០ រជើងទំព័  ២៣២១ ខដ្េរយាងដ្េ់សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  

F54.1.3 ឧបសេព័នធ ខ២ និងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  F54.1.8  ឧបសេព័នធ ខ៧។ 

642 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន,  មា េ យ ន និងយស ្េ។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

និយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រទ643 និងពី នក់េិនខដ្េបានឆូេ ួេកនរងពិធីរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ទាេ់ខតរសាះ644។ 

(iv) ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ខដ្េគមំ្ទដី្កាដំ្រណាះម្សាយ៖ រេធាវីកា   កតីបញ្ហជ ក់ថ្ន 

១% ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េ្តេ់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស គមំ្ទ

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ បាន្តេ់សកខីកេមថ្នបានសាត ប់ឮស នា កថ្នសតីពីកា បរងកើតកូន និងចត់

ម្បរេទសកខីកេម ៩៩% រ្សងរទៀតថ្ន “គម នកា រេើករ ើង”645។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីថ្េា

បីនក់សថិតកនរង ៩៩% ខដ្េម្តូវបានកំណត់រដាយរេធាវីកា   កតី646។ ្ារយពីកា អះអាង

 បស់រេធាវីកា   កតី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់ គឺ ស៊ែូ ស ធាវី និង រទស ឌី្ង បាន្តេ់

សកខីកេមយា ងឆាស់ថ្នបានសាត ប់ឮស នា កថ្ន ឬកា ខណនឱំ្យបរងកើតកូនកនរងអំ រងពិធីរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួកគត់647។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅរសស

                                                 
643 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន៖ ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខអេ រអឿន) ទំព័  ៨៩ បនា ត់ ២៤-ទំព័  ៩០ បនា ត់ ២៤ បនា ប់ពីរមា ង [15.53.16]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន៖ ឯក

សា  E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ៨-២៤ បនា ប់ពីរមា ង 

[11.51.46]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ៖ ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី យស ្េ) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ១៩ បនា ត់ ១៨ បនា ប់ពីរមា ង [09.55.15]។ 

644 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន៖ ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខអេ រអឿន) ទំព័  ៨៩ បនា ត់ ២៤-ទំព័  ៩០ បនា ត់ ២៤ បនា ប់ពីរមា ង [15.53.16]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន៖ ឯក

សា  E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ៨-២៤ បនា ប់ពីរមា ង 

[11.51.46]។ 

645 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣០ រជើងទំព័  ២៣២៣ ខដ្េរយាងដ្េ់សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯក

សា  F54.1.3  ឧបសេព័នធ ខ២ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២០ និងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  F54.1.9 ឧបសេព័នធ ខ៨។ 

646 េ ូត រវឿន, សួង ស ីេ, េួ  រសដាឋ , រខេ ោង, ជ ំ ស ខា, ស ត ខសេ, ហង់ អ៊ែន, រខៀវ ហន, រទស ឌ្ីង, រៅ  រម្គឿន, រសង ឆ ន

, សៃួន ខតរ ៉ន, រៅ សន, គេឹ ដាវ, គង់ វាឆ,ហ ង សាវ៉ាត, រមាង រ ៉ត,  មា េ យ ន, ោយ បូនី, រសង រសឿន, ស៊ែូ ស ធាវី, រហង 

ថ្ ហា៊ែ ង, យស ្េ។ 

647 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្តូវបានតម្េូវឱ្យរ ើងរបតជ្ញញ  ឬម្បកាសថ្នគត់ម្តូវដ្ឹងគ ណឆំរ ះ អងគ

កា  រហើយថ្នគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ម្តូវបរងកើតកូនាេតម្េូវកា  បស់អងគកា ។ សូេរេើេឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] 

ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧០ បនា ត់ ១២-១៦ បនា ប់ពីរមា ង [11.11.26]

។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង ម្តូវបានខណនឱំ្យ “ឆ ះសម្េរង” ជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ ឬម្បឈេនឹងហានិេ័យថ្នកា យក

រៅអប់ ំខកខម្ប។ សូេរេើេឯកសា  E3/5560 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង) ឆ ះថ្ងៃទី១០ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សេ់ឆំនួន ២១ នក់ ខដ្េម្តូវបានរេធាវីកា   កតីកំណត់ថ្ន “គម ន”កា រេើករ ើងពីស នា 

កថ្នរនះ គម នន ណាមាន ក់ម្តូវបានរចទសួ អំពីអវីខដ្េម្តូវបាននិយាយកនរងអំ រងពិធីរ ៀប

                                                 
ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00375559 សូេរេើេ្ងខដ្  ERN 00375558 – កនរងអំ រងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ គត់

ម្តូវបានខណនថំ្ន ម្បសិនរបើរយើង “េិនឆ ះសម្េរងជ្ញេួយនឹងថ្ដ្គូ បស់រយើងរទ រយើងនឹងម្តូវបានអងគកា ម្បាប់ថ្ន យករៅអប់ ំ 

ខកខម្ប រ ៀនសូម្ត” (សូេរេើេ្ងខដ្ នូវសកខីកេមម្បពនធ បស់គត់)។ សូេរេើេឯកសា  E3/5561កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ  រម្គឿន) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00375551។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អា ហ៍ពិ ហ៍រនះរទ648។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៦ នក់ េិនខដ្េបានឆូេ ួេកនរង

ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះទាេ់ខតរសាះ649 ។ 

                                                 
648 ឯកសា  E3/5560 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00375558។ ឯកសា  E3/5299 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ូត រវឿន) ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN 00282933។ ឯកសា  E3/5558 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហង់ អ៊ែន) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខ

កញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00375517, 00375518។ ឯកសា  E3/5559 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

រខៀវ ហន) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00375525, 00375526។ ឯកសា  E3/5592 កំណតរ់ហត ថ្នកា  សាត ប់ឆរេេើយ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00422465។ ឯកសា  E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ 

ឆ្ន ំ២០១១ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន) ទំព័ ៤៤ បនា ត់ ៨-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.51.46]។ 

ឯកសា  E1/465.1  ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ១៨-ទំព័  

២១ បនា ត់ ២ បនា ប់ពីរមា ង [10.07.35]។ ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

យស ្េ) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៧-ទំព័  ១៩ បនា ត់ ១៨ បនា ប់ពីរមា ង [09.55.15]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង េិន

ម្តូវបានរចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់រទ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់

រឃើញថ្ន គត់េិនអាឆរឆេើយសំណួ អំពីរគេបំណងថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍រនះក៏រដាយ។ សូេរេើេឯកសា  E1/476.1  ម្បតិច ឹក

ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ៧-១៤ បនា ប់ពីរមា ង [13.48.54]។ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី េិនបាន្តេ់សកខីកេម និងេិនម្តូវបានរចទសួ អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់កនរងអំ រងរពេ្តេ់

សកខីកេមផ្លា េ់មាត់រ ើយ។ សូេរេើេឯកសា  E1/137.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ 

បូនី) និងឯកសា  E1/138.1  ម្បតចិ ឹកថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បនូី)។ ឯកសា  E3/3958 

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី) ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00373255។ ឯក

សា  E3/5539 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខឹេ រ ង) ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00373241។ ឯកសា  E3/5561 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ  រម្គឿន) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN 0037551-0037552 (រទាះបីជ្ញគត់ពិតជ្ញបាន្តេ់សកខីកេមថ្ន អាជ្ញញ ធ បានបញ្ហជ ឱ្យគត់ និងបតី បស់គត់ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង)  ួេរេទរដាយេិនបានបញ្ហជ ក់ពីទីកខនេង ឬ របៀបខដ្េកា ខណនរំនះម្តូវបានរធវើរ ើងក៏រដាយ។ ឯក

សា  E3/4657 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សួង ស ីេ) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00349501-00349502។ ឯកសា  E3/5311 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួ  រសដាឋ ) ឆ ះថ្ងៃទី១៩ 

ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00365596-00365597។ ឯកសា  E3/5788 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ ំ ស ខា) ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00373223។ ឯកសា  E3/4654 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ត ខសេ) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00390318។ ឯកសា  E3/5564 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សៃួន ថ្តរ ៉ន) ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00405502។ ឯកសា  E3/5585 

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00418459។ ឯកសា  

E3/5589 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឹេ ដាវ) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00418464។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(v) ឆរេេើយខដ្េម្តូវបានដាក់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤៖ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហី ក 

ណ៍ថ្ន ៥% ថ្នឆរេេើយខដ្េម្តូវបានដាក់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ មាននិយាយអំពី

ស នា កថ្នសតីពីកា បរងកើតកូន ខណៈខដ្េ ៩៥% គម នរេើករ ើងអំពីស នា កថ្នទាងំរនះរទ650

។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន២៥នក់ ម្តូវបានរេធាវីកា   កតីដាក់បញ្ចូេរៅកនរង តួ

រេខ៩៥%រនះ651។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

                                                 
ឯកសា  E3/5590 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គង់ វាឆ) ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00420977, 00420978។ ឯកសា  E3/5591 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ង សាវ៉ាត) ឆ ះថ្ងៃទី

១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00418449, 00418450។ 

649 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ ន៖ ឯកសា  E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  មា េ យ 

ន) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ៨-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.51.46]។ ឯកសា  E3/3958 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ោយ បូនី) ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00373255។ ឯកសា  E3/5592 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00422465។ ឯកសា  E3/5539 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត

ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខឹេ រ ង) ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00373241។ ឯកសា  E3/5311 

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េួ  រសដាឋ ) ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00365596-

00365597។ ឯកសា  E3/5564 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សៃួន ថ្តរ ៉ន) ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN 00405502។ 

650 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣១ រជើងទំព័  ២៣២៥ ខដ្េរយាងដ្េ់សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  

F54.1.3 ឧបសេព័នធ ខ២ និងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯកសា  F54.1.10 ឧបសេពន័ធ ខ៩។ 

651 ឆឆិ ស ផ្ល, រៅ ចត់, ឈឹេ ម្ស៊ែន, រហង េី, រអៀេ ចន់នី, ខកវ ធា ី, ខខត ស ខន, រខឿន ឆឹេ, ោឆ ខសេ, េី េន់, មាស 

សារ៉ាន, េ ិឆ ញា ញ់, េ ំ រម្សឿង, ណាត រហឿន, អ ឹេ ព ំ, រៅ ស ី នួន, ផ្លន់ សារ៉ាយ, រសង ឃាង, រសាេ វណាណ , ម្សី រសៀេ, ទ ំ 

ង្ហ , វ៉ា េឹេហ៊ែន,់ វ៉ាន់ ឆូក, យឹេ ស វណណ , យិន រតង។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

២១ នក់ េិនម្តូវបានរចទសួ អំពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រនះរ ើយ652 និងបួននក់េិនខដ្េបានឆូេ ួេកនរងពិធីរនះទាេ់ខតរសាះ653។ 

                                                 
652 ឯកសា  E3/9831  កណំត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆិឆ ស ផ្ល) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 

01032178។ ឯកសា  E3/9562 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ចត់) ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ 

ERN 01049244, 01049245។ ឯកសា  E3/9827 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឈឹេ ម្ស៊ែន) ឆ ះ

ថ្ងៃទី១១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00978981, 00978982។ ឯកសា  E3/9800 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រហង េី) ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ ERN 01102832។ ឯកសា  E3/9657 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ ចន់នី) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00987167។ ឯកសា  E3/9662 កំណត់រហត ថ្នកា សាត

ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01045650-01045653។ ឯកសា  E3/9830 

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត ស ខន) ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01043275-

01043279។ ឯកសា  E3/9795  កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ខសេ) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ

២០១៤ ERN 00987239។ ឯកសា  E3/9769 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េី េន់) ឆ ះថ្ងៃទី៣០ 

ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤, ERN 00990697, 00990698។ ឯកសា  E3/9736 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី មាស សារ៉ាន) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01051792, 01051793។ ឯកសា  E3/9786 កំណត់រហត ថ្នកា សាត

ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ិឆ ញា ញ់) ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01027394។ ឯកសា  E3/9810 

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណាត រហឿន) ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១២ ERN 00797031។ ឯក

សា  E3/9510 កណំត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ ព ំ) ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00973936

។ ឯកសា  E3/9515 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ស ីនួន) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៣ ERN 

00955772។ ឯកសា  E3/9789 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ផ្លន់ សារ៉ាយ) ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខក េាៈ 

ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00977038។ ឯកសា  E3/9763 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង ឃាង) ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៥ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ERN 01068042។ ឯកសា  E3/9825 កណំត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសាេ 

វណាណ ) ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01032228។ ឯកសា  E3/9469 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ទ ំ ង្ហ ) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00987981។ ឯកសា  E3/9756 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01025626។ ឯកសា  E3/9794 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត

ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ាន់ ឆូក) ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00973921។ ឯកសា  E3/9785 កំណត់រហត 

ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យឹេ ស វណណ ) ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 01036513។ 

653 ឯកសា  E3/9657 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ ចន់នី) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ 

ERN 00987167។ ឯកសា  E3/9510 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ ព ំ) ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ

២០១៤ ERN 00973936។ ឯកសា  E3/9789 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ផ្លន់ សារ៉ាយ) ឆ ះថ្ងៃទី

២៥ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00977038។ ឯកសា  E3/9763 កណំត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង 

ឃាង) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ERN 01068042-01068043។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

275. សហរេធាវីនេំ ខរសនើឱ្យអងគជំន ំជម្េះបដិ្រសធរចេនូវ វិធីសាន្រសត “សថិតិ” ខដ្េរេធាវីកា   កតី

រសនើរ ើងទាក់ទងនឹងេ័សតរាងសតីពីបទបញ្ហជ អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ សម្មាប់រហត ្េទាងំ

អស់ខដ្េបានរេើករ ើងខាងរេើ វិធីសាន្រសតរនះនឹងេិនអាឆជួយកនរងកា បញ្ហជ ក់កា ពិតបានរទ។ វាក៏

បងកអនតរាយដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ក់ព័នធ្ ងខដ្ ៖  វិធីសាន្រសតរនះេិនម្តឹេខតប  នប ងកាត់

បនថយេ័សតរាង បស់ពួកគត់រៅជ្ញឆំនួនប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំបកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវនូវ ខេឹេ

សា  បស់េ័សតរាងរនះ្ងខដ្ ។ រៅខ្នកបនា ប់កនរងសា ណារនះ សហរេធាវីនេំ ខនឹងម្ត ប់េក

រឆេើយតបរៅនឹងកា អះអាងេិនម្តឹេម្តូវជ្ញក់លាក់អំពីកំហ សអងគរហត  ខដ្េរេធាវីកា   កតីបាន

រធវើរ ើងរដាយខ្អករេើវិធីសាន្រសតរនះ654 ។ 

៩. មូលដាឋ ននន ក់ព័នធនឹង្ឧម្កិ ឋកមម និង្ការយល់ន ើញដផនកអង្គនហត ុ

276. ខ្នករនះថ្នសា ណា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េរេើករ ើង ក់ព័នធ

ផ្លា េ់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត  និងកា កំណត់បទរចទ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

។ 

277. រៅម្តង់ឆំណ ឆខដ្េ ក់ព័នធ ទ ហីក ណ៍ននទាក់ទងនឹងកា បរងកើតយា ងម្តឹេម្តូវថ្នធាត ្សគំតិយ តតិ

ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងទ ហី ណ៍ននទាកទ់ងនឹងនីតោន កូេភាព ម្តូវបានដាក់បញ្ចូេសម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេមនី

េួយៗ។ បញ្ហា រចទជ្ញឆេបងេួយ រកើតរ ើង ក់ព័នធនឹង វិធីសាន្រសតម្តឹេម្តូវកនរងកា កំណត់នីតោន កូ

េភាពរនះ។ កនរងេេូដាឋ នទ ី៨៥ រេធាវីកា   កតីជំទាសថ់្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស

ាេ យៈកា ម្បកាន់យក និងកា អន វតតាេកា ខងេងបញ្ហជ ក់អំពីរគេកា ណ៍រនះពីកនរងសំណ ំរ ឿង 

                                                 
654 ជ្ញ ួេ សូេរេើេខ្នក 9.6.4 រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៦២៧ ខាងរម្កាេ។ 

F54/201663349



 

183 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

០០២/០១  បស់អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ655។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹងឆរេេើយតប ប

ស់ ក.ស.ព ឆំរ ះេូេដាឋ នរនះ656 និងេិនចបំាឆ់ប ិយាយេេអិតបខនថេរទៀតរទ។ 

៩.១. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆងំ្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង់្ជាអនំពើមនុសេឃាត 

៩.១.១. ទិ ឋពពរួម 

278.  ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញអំរពើេន សសឃាត សហរេធាវីនេំ ខ 

យេ់ម្សបនឹងកា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព  ួេទាងំកា សននិដាឋ នខដ្េ ក់ព័នធនឹងរឆតនម្បរយាេ657

និងអំរពើអកេមនឱំ្យមានពិ  ទធ658។ សហរេធាវីនេំ ខក៏យេ់ម្សប និងេិនចំបាឆ់ប ិយាយបខនថេ

                                                 
655 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៥០-៥៧៤។ កា បញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់ បស់អងគជំន ំជម្េះអំពីរគេកា ណ៍

នីតោន កូេភាពអាឆ កបានរៅកនរង៖ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៧៦១-៧៦២។ សូេរេើេ្ងខដ្  

កថ្នខណឌ  ៧៦៣-៧៦៥ សម្មាប់កា អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះថ្នរគេកា ណ៍ទាងំរនះឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ កនរងកា អន រលាេាេ វធិីសាន្រសតរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរងកតយា ងម្តឹេម្តូវ

ថ្ន “រគេកា ណ៍នីតោន កូេភាពតម្េូវឱ្យបទរេមើស និងទម្េង់ថ្នកា ទទួេខ សម្តូវ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ម្តូវខតមានរៅ

កនរងឆាបក់េពរជ្ញ ឬឆាប់អនត ជ្ញតិ ( ួេទាងំឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិ) ខដ្េមានអតថិភាពរៅឆរនេ ះពីថ្ងៃទី១៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ

១៩៧៥ ដ្េ់ថ្ងៃទី៦ ខខេករា ឆ្ន ំ១៩៧៩ រហើយជនជ្ញប់រចទ អាឆម្បរេើេរឃើញ និងអាឆដ្ឹងបាន្ងខដ្ ” ៖ ឯកសា  E465

សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២១។ 

656 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ២៩-៣៧។  

657 េេូដាឋ នទ ី៨៦-៩៣ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៧៥-៦៤០។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ 

ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៣៧៦)។ េេូដាឋ នទ ី១០០ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៧៦-៦៧៧។ ឯកសា  F54/1 

សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៧៦៩-៧៧២)។ េេូដាឋ នទ ី១០២ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  

៦៨៣-៦៨៥។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៧៧៣-៧៧៦)។ េេូដាឋ នទ ី១១៣ (ឯកសា  F54 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៨-៧៦២។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨២៦-៨៣៣)។ 

េេូដាឋ នទ ី១១៥-១១៧ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៨-៧៨៦។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ 

ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨០០-៨១១)។ េេូដាឋ នទ ី១២៣ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨១៤-៨២៤។ ឯកសា  

F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៣៦-៨៤១)។ េេូដាឋ នទ ី១៣២ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្ន

ខណឌ  ៨៧០-៨៧៩។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៦៦-៨៧២)។ 

658 េេូដាឋ នទ ី៩៩ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៧២-៦៧៥។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក

.ស.ព កថ្នខណឌ  ៧៦៣-៧៦៨)។ េេូដាឋ នទ ី១១៣ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៨-៧៦២។ ឯកសា  

F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨២៦-៨៣៣)។ េេូដាឋ នទី ១១៥ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ 

F54/201663350
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184 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេើកា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព សតីពីេេូដាឋ នទ ី១២៨ (កា រធវើេន សសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅ

អូ កខនសង)659 េេូដាឋ នទ ី១៥២ (កា រធវើេន សសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅរខតតសាវ យរ ៀង)660

េេូដាឋ នទី ១៥៣ (កា រធវើេន សសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅាេសេ ម្ទ)661 និងេេូដាឋ នទ ី

១៥៥ (កា រធវើេន សសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅវតតខាឆ់) រ ើយ662។ 

279. សហរេធាវីនេំ ខបានរធវើកា សននិដាឋ នរៅខ្នករ្សងរទៀតកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ ខដ្េ ក់

ព័នធនឹងេេូដាឋ នទី ១៣១ (កា រធវើេន សសឃាតរៅេនំរម្កាេ)663 េេូដាឋ នទ ី១៣៦ (កា រធវើេន សសឃាត

រៅេូេិម្ទា)664 និងយេ់ម្សបនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព665។ 

280. រដាយសា ខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បាន ួេឆំខណកដ្េ់េ័សតរាងជ្ញេូេដាឋ នថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េ

 ក់ព័នធនឹងកា រធវើេន សសឃាត ជ្ញពិរសសេ័សតរាងសតីពីកា សាេ ប់រដាយសា សាថ នភាពរៅសហ ក 

ណ៍ និងកា ដាឋ ន  ក៏ដូ្ឆជ្ញ ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតឆំរ ះជនជ្ញតិចេ និងជនជ្ញតិរវៀតណាេ សហ

រេធាវីនេំ ខរធវើកា សននិដាឋ នរឆេើយតបនឹងេូេដាឋ នទាងំោយខដ្េេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីម្តូវបានជំទាស់តវ៉ាកនរងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីដូ្ឆតរៅ៖ េេូដាឋ នទី ១០១ (កា រធវើ

                                                 
កថ្នខណឌ  ៧៦៨-៧៧១។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨០០-៨០២)។ េេូដាឋ នទ ី១២៣ (ឯកសា  

F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨១៤-៨២៤។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៣៦-

៨៤១)។ 

659 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៤១-៨៤៧។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៦០០-៦០៣។ 

660 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៨៧-៩៩២។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៥៩៦-៥៩៩។ 

661 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៩៣-១០០២។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៦១៦-៦២០។ 

662 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ១០០៦-១០១៣។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ  ៦០៤-៦០៧។ 

663 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦២-៨៦៩។ សូេរេើេ ខ្នក 10.4 រៅកថ្នខណឌ  ៧៥២-៧៥៨។ 

664 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩២-៨៩៨។ សូេរេើេ ខ្នក 10.5 រៅកថ្នខណឌ  ៧៥៩-៧៦៧។ 

665 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៦១-៨៦៥ (េេូដាឋ នទី ១៣១) កថ្នខណឌ  ៤៩៧-៥០២ (េេូដាឋ ន

ទី ១៣៦)។ 

F54/201663351

https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal


 

185 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េន សសឃាតរដាយសា េកខខណឌ  ស់រៅកនរងសហក ណ៍ម្សរកម្ាកំក់)666 េេូដាឋ នទ ី១១៦ (កា រធវើ

េន សសឃាតាេ យៈេកខខណឌ កា ង្ហ  និងេកខខណឌ  ស់រៅ រៅទំនប់ ១ េករា)667 េេូដាឋ នទ ី

១៣៧ (កា រធវើេន សសឃាតរៅវតតអូ ម្តកួន)668 េេូដាឋ នទ ី ១៥៤ (កា រធវើេន សសឃាតរេើជនជ្ញតិ

រវៀតណាេកនរងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង)669 និង េេូដាឋ នទ ី១៥៦ (កា រធវើេន សសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀត ណា

េកនរងរខតតម្ករឆះ)670។ 

៩.១.២. ការនធា ើមនុសេឃាតនដាយសារលកខខណ្ឌ រស់នៅកនុង្ម្សុកម្តាកំក ់ 

281. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយេ់រឃើញថ្ន មានឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញអំរពើ

េន សសឃាត ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់កនរងម្សរកម្ាកំក់ ខដ្េបណាត េេកពីកងវះអាហា ូបតថេា កា ង្ហ 

ហួសកម្េិត និងជំងឺ671។ កនរងេូេដាឋ នទ ី១០១ រេធាវីកា   កតីជំទាស់តវ៉ានឹងរសឆកតីសននិដាឋ នរនះ 

រដាយរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ សកនរងកា សននិដាឋ នថ្ន កា សាេ ប់ទាងំរនះ 

បណាត េេកពីេកខខណឌ  ស់រៅ672។ 

282. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានេ័សតរាងយា ងរម្ឆើនរៅ

ឆំរ ះេ ខរដ្ើេបគីមំ្ទរសឆកតីសននិដាឋ នរនះ673។  ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង ខដ្េ ក.ស.ព យកជ្ញសំអាង សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ឯកសា យា ងរម្ឆើនរនះម្តូវ

                                                 
666 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៧៨-៦៨២។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៧៧៧-៧៨៦។ 

667 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧២-៧៨២។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៨០៣-៨០៨។ 

668 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៥០៣-៥០៩។ 

669 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ១០០៣-១០០៥។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ  ៦១៣-៦១៥។ 

670 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ១០១៤-១០១៧។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ  ៦០៨-៦១២។ 

671 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៤២-១១៤៥។ 

672 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៧៨-៦៨២។ 

673 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៧៧៧-៧៨៦។  

F54/201663352

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal


 

186 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បាន្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េនិយាយយា ងរម្ឆើនអំពីេកខខណឌ ននខដ្េអាឆ និងពិត

ជ្ញបណាត េឱ្យសាេ ប់ ដូ្ឆជ្ញ ភាពអត់ឃាេ ន674 ជំង ឺ និងកា េិនមានកា ខងទាខំ្នករវជជសាន្រសតម្គប់

ម្គន់675 និងកា ង្ហ ហួសកមាេ ំង676 កនរងម្សរកម្ាំកក់។ 

                                                 
674 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០១១, ១០១២, ១០១៤-១០១៦, ១១៩៥។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមសតីពីសហក ណ៍កនរងម្សរកម្ាកំក់កនរងវគគជំន ំជម្េះរនះ បាននិយាយពីភាពអត់ឃាេ ន ៖ ឯកសា  E1/288.1 

[ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខ ននី) ទំព័  ៩ បនា ត់ ៧-១១ បនា ប់ពីរមា ង 

[09.29.00] (“បាទ ពួកខញរំហនឹងខាេ ឆរធវើអ ីឆឹង រធវើវាេនិទាន់។ របើរជើងអីវ ិនសគេដ្ូឆឆអឹងរៅខតឆអឹង គម នសអី ថ្នសគេ ម្គន់ខតរដ្ើ ទាក់

រមម ក៏ដ្ួេខដ្ ។ ដ្េ់ខតរយើងដ្ួេរៅ ថ្នរយើងរនះព ត ដ្េ់រយើងឈឺ ថ្នរយើងរនះព ត រធវើសអីេិនរកើត។ រហើយព តសអី របើគម នជីវជ្ញតិ

ឱ្យឆ្ៃ ញ់ ឱ្យរនះ្ង។ សគេរ ើងជងគង់អីវ ិនេួយជងគង់ដ្ូឆជងគង់ក ក រេើសជងគង់ក ក្ង អាហនឹងជងគង់េន សស”)។ ឯកសា  

E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៤៨ បនា ត់ ១១-១៧ 

បនា ប់ពីរមា ង [13.46.56] (“...ពួកខញរំរៅរបះសេឹកងនឹងបូតេកដាក់រហារ  េួឆហូបរពេកាេណាខដ្េរម្សកឃាេ នរពក”)។ ឯក

សា  E1/250.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ៤ 

េ នរមា ង [14.35.12] (“...អាហា ហូបក៏េិនម្គប់ម្គន់”)។ ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ

២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [14.19.36] (“រយើងម្តូវអត់ឃាេ ន”)។ ឯកសា  

E1/286.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១២ បនា ប់

ពីរមា ង [15.16.08] (“រម្ ះខញរំឃាេ ន ខញរំរៅេួឆដ្ំ ូងរគ”)។ ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ២៣-ទំព័  ២៦ បនា ត់ ៩ បនា ប់ពីរមា ង [13.34.14], ទំព័  ៣២ 

បនា ត់ ២៣-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [13.57.53] (“វាហូបេិនខឆអតម្គប់ម្គន់រទ”)។ ឯកសា  E1/287.1 [ ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ

ទី២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី របង របឿន) ទំព័  ៥២ បនា ត់ ១០-១៤ បនា ប់ពីរមា ង [14.27.46] (“...ហូប

អាហា េិនបានម្គប់ម្គន់”)។ ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

  ី រៅ) ទំព័  ១២ បនា ត់ ១៥-១៦ បនា ប់ពីរមា ង [09.44.28], ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ២១-២៥ េ នរមា ង [11.08.00] (“បាទ សេ័យរនះ

មានកងយ វជន បស់ខញរំហនឹង រៅអូ ម្កូឆហនឹង មានអនកអត់បាយហនឹង អត់បាយសាេ ប់ហនឹងពី នក់ខដ្ ”)។ ឯកសា  E1/288.1 [ខក

តម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ិប នង) ទំព័  ៨២ បនា ត់ ១៦-១៨ បនា ប់ពីរមា ង 

[15.48.09] (“អត់ខដ្េបានហូបខឆអតរទ”)។ ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ៣៥ បនា ត់ ១២-១៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.06.41] (“រគបងអត់បាយខញរំ”)។ ឯកសា  E1/289.1 

[ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ) ទំព័  ២០ បនា ត់ ២៤-២៥ បនា ប់ពី

រមា ង [10.31.37] (“រទអារ ឿងអាហា ហនឹងេិនខដ្េបានម្គប់ម្គន់រទ”)។ ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ 

ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន) ទំព័  ១០ បនា ត់ ៤-៨ បនា ប់ពីរមា ង [09.33.57] (“នងខញរំអត់ឃាេ ន ខញរំ

រៅេួឆដ្ំ ូង...”)។ 

F54/201663353

https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/


 

187 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

                                                 
675 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០២០, ១០៥០, ១១៩៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/253.1 [ខកតម្េូវ 

១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ១៨-១៩ បនា ប់ពីរមា ង 

[10.57.38]។ ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) 

ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ១៦-១៧ បនា ប់ពរីមា ង [11.22.03] (“មានរពទយរទ មានឆមប។ ឆមបរយើងរៅជនបទហនឹង េូេិហនឹង រគេកម្បសូត

កូនឱ្យរយើង រហើយអត់មានថ្នន ំសងកូវអីទាងំអស់...”)។ ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ២២-ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [13.52.32] (“ខតខញរំរៅស ំថ្នន ំរពទយ េិន

ខដ្េបានថ្នន ំរពទយរទ បានខតរេៅដ្ំ ូងេី...រហើយនគំន ថ្វ៉រធវើបាបនងខញរំក មា ហនឹងឆំនួន ២០ នក់ ទាំងខេួនខញរំមានជំងឺជ្ញប់ខេួន”)។ 

ឯកសា  E1/251.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ៤៦ បនា ត ់

១៣-១៧ បនា ប់ពីរមា ង [13.41.12] (“គត់មានជំងឺធៃន់ រហើយរកើតដ្ំរ  រកើតពិសរៅរជើង...គត់សាេ ប់រៅឯេនាី រពទយ”)។ ឯក

សា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ) ទំព័  ២៦ បនា ត់ ១៩-២៣ 

េ នរមា ង [10.48.03] (“អ ីឆឹងរ ឿងរពទយ រ ឿងហមអី អត់ ខញរំេិនខដ្េរឃើញមានរពទយរទរៅកាេរ ធិ៍ហនឹង...រហើយរៅម្បាប់រគៗ

ថ្នរយើងសតិអា េមណ៍។ រហើយកាេណាសតិអា េមណ៍ អាហនឹងអងគកា មានកខនេងឱ្យរៅរហើយរគម្បាប់ រគនិយាយខតប  ណណ ឹង”), 

ទំព័  ២៧ បនា ត់ ១-៥ បនា ប់ពីរមា ង [10.48.03] (“បាទ របើខញរំរៅកងយ វជន សេ័យអាពត ខញរំេិនខដ្េរឃើញមានថ្នន ំ មានកា ង្ហ 

ពោបាេដ្ូឆថ្នអនកជំងឺ អនកអី រៅកនរងកងយ វជន ខញរំេិនខដ្េមានអនករៅរដ្ករពទយរទ រម្ ះអីរគេិនឱ្យរដ្ករពទយ ឬេួយរគេិន ឈឺ

យា ងណា ក៏រគេិនខដ្េយករៅពោបាេាេេនាី រពទយ ឬេួយាេគេីនិករ្សងៗខដ្ ។ អ ីឆឹង កាេណាឈឺ របើរយើងឈឺ អត់បាយ

ង្ហប់ហមង”)។ ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន) 

ទំព័  ១៦ បនា ត់ ២២-ទំព័  ១៧ បនា ត់ ៣ បនា ប់ពីរមា ង [09.58.15] (“ជំនន់ហនឹង ៧៦ ហនឹង ខញរំឈឺៗខាេ ងំ យករៅដាក់េនាី រពទយ

រៅឃ ំលាយបូ ហនឹង។ រពទយហនឹងខឆកជ្ញេ ខសញ្ហញ រទៀត រពទយថ្ន ១៧ ឃ ំលាយបូ ...យកខញរំរៅដាក់រស ៉ូេ ឱ្យរេបថ្នន ំៗម្គប់ៗ

ដ្ូឆរធវើជ្ញដ្ំ ូងេី រហើយរស ៉ូេជ្ញទឹកដ្ូងយកម្សស់ យករៅ យកដាក់រជើងខញរំហនឹងខូឆ រដ្ើ រៅរខចើកៗទេ់សពវថ្ងៃរៅឈឺខដ្ ”)។ ឯក

សា  E1/289.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ) ទំព័  ២១ បនា ត់ ១-៥ 

េ នរមា ង [10.34.06] ។ ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ិប 

នង) ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ១៥-២០ បនា ប់ពីរមា ង [15.38.09] (“បងម្បរសឈឺ បងម្សីឈឺ ដ្េ់ឈឺរហើយយករៅរពទយ ដ្េ់យករៅៗ

បាត់ ហូត។ អត់មានរឃើញដ្ឹងបងដ្ឹងបអូនយករៅដ្េ់ណា។ យករៅរពទយយករៅបាត់ ហូត អត់មានរឃើញយកេកវិញរទ...

គត់ឈឺរាក រហើយរៅត ”)។ 

676 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០១៨, ១០២០, ១១៩៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ 

២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ១-៦ េ នរមា ង [15.06.47], 

ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [15.16.08] (“មានខតកា រធវើពេកេម យប់ផ្លេ ស់កង ថ្ងៃរធវើកា ”)។ ឯកសា  

E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ២៩ បនា ត់ ៨-១០ 

េ នរមា ង [10.48.38] (“រយើងខំខ កដ្ំបូក ខំរធវើកា ១ថ្ងៃៗ  េិនឈប់ាងំចប់ពីរមា ងម្បាេំួយរៅទេ់រមា ងដ្ប់េួយ ចប់ពីរមា ង

េួយរៅទេ់រមា ងម្បា ំ រហើយហូបបប កនរងេួយរពេេួយជង វាេិនអាឆសេនឹងកមាេ ំងខដ្េខំរធវើកា ហនឹងរទ”)។ ឯកសា  

E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ២៣-ទំព័  

៤៨ បនា ត់ ២ េ នរមា ង [13.46.56] (“រគឱ្យពួកខញររំៅជីក ខសងដ្ីម្បោយហនឹង ចប់ាំងពីរមា ងម្បាេំួយម្ពឹក ហូតដ្េ់រមា ងដ្ប់

F54/201663354
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188 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

283. រេើសពីរនះ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនជំទាស់រ ើយថ្ន កូន

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន បានសាេ ប់រដាយសា កា អត់អាហា កនរងឃ ំលាយប ូ677។ 

វាេិនឆាស់ថ្ន រតើឆំណ ឆរនះស ីសង្ហវ ក់គន រដាយ របៀបណាជ្ញេួយនឹងជំហ បស់រេធាវីកា   កតី

ខដ្េថ្ន គម នធាត ្សសំនោន េ័តិ ថ្នកា រធវើេន សសឃាតរនះ។  

284. កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងគម ន

សំអាងរហត  ម្តូវខតបដិ្រសធរចេ។ 

៩.១.៣. ការនធា ើមនុសេឃាតតាមរយៈលកខខណ្ឌ ការង្ហរ និង្លកខខណ្ឌ រស់នៅនៅទំនប់ ១ មករា 

285. រម្ៅពីកា យេ់រឃើញថ្ន មានកា ម្បម្ពឹតតឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើ

េន សសឃាតរៅទំនប់ ១ េករា ាេ យៈកា សមាេ ប់រៅវតតបារាយណ៍ជ្ញន់ខដ្ក678 អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងក៏ ករឃើញ្ងខដ្ ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមរនះម្តូវបានម្បម្ពឹតតរដាយ ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់ខដ្េ ប

ណាត េេកពីេកខខណឌ  ស់រៅ និងេកខខណឌ កា ង្ហ រៅកា ដាឋ នកា ង្ហ រនះ679។ កា សាេ ប់ទាងំរនះ

ម្តូវបានកំណត់ជ្ញក់លាក ់ ដូ្ឆតរៅ (i) អនករធវើកា ពីម្បាំេួយរៅដ្ប់នក់បានសាេ ប់រដាយសា ខតរធវើ 

“កា ង្ហ ធៃន់  បបអាហា េិនម្គប់ម្គន់ និងសាថ នភាពេិនអំរណាយ្េ ដូ្ឆជ្ញ ប ិសាថ នគម នអនេ័

                                                 
េួយកនេះថ្ងៃម្តង់។ របើពួកខញរំរធវើេនិរហើយ រគេិនឱ្យបាយហូបរទ”)។ ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេ

សា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ិប នង) ទំព័  ៨៤ បនា ត់ ១៣ -១៥ េ នរមា ង [15.54.50] (“ដ្េ់េិនរហើយ ដ្េ់យប់

បានឱ្យរ ើង”)។ ឯកសា  E1/250.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) 

ទំព័  ៥២ បនា ត់ ២២-ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [14.07.28] (“កាេណា ដ្ូវម្ឆូតកាត់ គឺខញរំរធវើកា សឹងខតេួយថ្ងៃ េួយយប់

ទាេ់េេឺ ប  ខនតម្គន់ខតថ្ន រពេណារយើងហូបបាយក៏ហូបរៅ ជួេកាេរយើងេួឆសម្មាកអី ដ្ូឆថ្នរគងេក់រៅរេើគំន ឆំរបើង

ហនឹង គឺថ្នរគសឹងរធវើទាេ់េេឺ រម្ ះអីរគរធវើដាក់ រគរធវើអា អនកណាមានកមាេ ំងរធវើរៅ អនកណាេក់ក៏េក់រៅ គឺថ្នសឹងខតទាេ់េេឺ”)។ 

ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ) ទំព័  ៥ បនា ត់ ៩-១១ 

បនា ប់ពីរមា ង [09.18.46] (“ ខញរំបានរធវើកា  ប  េ ពត បានបងខំឱ្យខញរំរធវើកា ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជីកម្បោយ រេើកទំនប់ ធាក់ ហាត់ គម ន

រពេម្សាក់ម្សានតរដាយបងអត់អាហា  គម នអាហា ហូបម្គប់ម្គន់ និងគម នសរេេៀកបំ ក់ម្គប់ម្គន់បាទ)។ ឯកសា  E1/286.1 

[ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៨ េ នរមា ង 

[13.31.15] (“ខញរំេិនហា៊ែ នសម្មាករទ។ រគបងខំឱ្យរធវើ រគរធវើម្គប់គន េិនហា៊ែ នសម្មាក”)។ 

677 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៨០។ 

678 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៦៦។ 

679 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៧០-១៦៧៣។ 
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189 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

យ និងឱ្សងេិនម្គប់ម្គន់ និងគម នម្បសិទធភាព”680 និង (ii) កា សាេ ប់ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ បណាត េេកពី

រម្គះថ្នន ក់រៅកា ដាឋ នកា ង្ហ  “ដូ្ឆជ្ញម្ចងំដី្បានបាក់ធាេ ក់ និងកប់ពីរេើអនករធវើកា បណាត េឱ្យេួយ

ឆំនួនបានសាេ ប់”681។ 

286. រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ សកនរងកា កំណត់ពីកា សាេ ប់ខដ្េ

ជ្ញេូេដាឋ នថ្នរសឆកតីសននិដាឋ នអំពីកា រធវើេន សសឃាតទាងំរនះកនរងេេូដាឋ នទ ី១១៦682។  

៩.១.៣.១. ការសាល ប់នដាយសារលកខខណ្ឌ រស់នៅ និង្លកខខណ្ឌ ការង្ហរ 

287.  រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន េ័សតរាងខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនគំ

ម្ទរសឆកតីសននិដាឋ នអំពីកា សាេ ប់ខដ្េបណាត េេកពីេកខខណឌ  ស់រៅ និងេកខខណឌ កា ង្ហ រៅកា 

ដាឋ នទំនប់ ១ េករា រ ើយ683។ រេធាវីកា   កតីបានវាយម្បហា រដាយអរនេើរេើម្បេពេ័សតរាងេយួ

ឆំនួនខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយកជ្ញសំអាង ថ្នេិនម្គប់ម្គន់កនរងកា កំណត់ពីកា សាេ ប់ខដ្េ

បានរកើតរ ើងរៅកា ដាឋ នរនះ និងហាក់អះអាងថ្ន រដាយសា ខតអនករធវើកា ខដ្េមានជំងឺម្តូវបាន

បញ្ជូនរៅេូេ ិបស់ពួករគ វិញ ឬរៅាេររាងពោបាេខដ្េពួករគបានសាេ ប់រៅទីរនះ គម នកា 

កំណត់ពីកា សាេ ប់ បស់ពួករគរៅទំនប់ ១ េករា រនះរទ684។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន េ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន685 និង រសៀង ស វិដា686 ម្តូវបានបំថ្េេ ឬមានតថ្េេេ័សតរាងតិឆ

តួឆបំ្ ត។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខ្អកាេេ័សតរាងពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំពី នក់រនះ

ខដ្េថ្ន អនកធាេ ក់ខេួនឈឺរៅកា ដាឋ នកា ង្ហ រនះម្តូវបានបញ្ជូនរឆញ687 និងខ្អកាេសកខីកេម បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន ខដ្េថ្ន េន សសពី នក់រៅកនរងម្ករេគត់ ខដ្េម្តូវរគបញ្ជូនរៅ េិន

                                                 
680 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៧០។ 

681 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 

682 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧៣-៧៧៨ (សតីពីេកខខណឌ ), ៧៧៩-៧៨១ (សតីពីរម្គះថ្នន ក់)។ 

683 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧៣-៧៧៨។ 

684 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧៣។ 

685 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧៤។ 

686 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧៥។ 

687 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៩ រជើងទំព័  ៥៥៤៣។ 
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190 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានម្ត ប់េកកា ដាឋ នកា ង្ហ រនះ វិញរទ688។ កា ជំទាស់តវ៉ា បស់រេធាវីកា   កតីឆំរ ះេ័សតរាង

រនះ ក៏ដូ្ឆជ្ញេ័សតរាងម្សរដ្ៀងគន ពីអនករ្សងរទៀត គឺជ្ញកា យេ់ខ សទាងំម្សរង។  

288. សំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្គបដ្ណត ប់រេើរសឆកតីសននិដាឋ ន ៣ ៖ (i) េកខខណឌ  ស់

រៅ និងេកខខណឌ កា ង្ហ រៅកា ដាឋ នរនះជ្ញេកខខណឌ ខដ្េរធវើឱ្យេន សសធាេ ក់ខេួនឈឺ689 (ii) អនកខដ្េ

ឈឺធៃន់ម្តូវបានរគបញ្ជូនរឆញពីកា ដាឋ នរនះ690 និង (iii) អនកខដ្េម្តូវរគបញ្ជូនរឆញេួយឆំនួនបាន

សាេ ប់រដាយសា ខតជំងឺ បស់ខេួន691។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន និង រសៀង ស វិដា បាន្តេ់ េ័

សតរាងគមំ្ទរសឆកតីសននិដាឋ នទីពី ។ សាកសីរ្សងរទៀតបាន្តេ់េ័សតរាងសតីពីរសឆកតីសនិនដាឋ នទីបី ដូ្ឆ

ជ្ញ សាកស ីខក រពម្ជវណណ ៈ និង មាស ថ្ ហួ 692។ 

289.  រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ក៏បាន្តេ់េ័សតរាងគមំ្ទ្ងខដ្ ។ គត់បានពិពណ៌នពីប  ស

មាន ក់េកពីកា ដាឋ នរនះខដ្េធាេ ក់ខេួនឈឺ និងម្តូវបានរគបញ្ជូនរៅេូេ ិបស់គត់វិញ693។ រដាយសា 

ខតគត់ ស់រៅកនរងេូេិខតេួយ និងមានវតតមានរៅកា ដាឋ នរៅរពេរនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ហ៊ែ ន សិាថ នី អាឆ្តេ់េ័សតរាងផ្លា េ់ ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់ បស់ប  សរនះ694។ ហ៊ែ ន សាិថ នី សាគ េ់

ជិតសនិទធនឹងប  សរនះ និងបាននិយាយថ្ន គត់យំខយកអាណិតប  សខដ្េបានសាេ ប់រនះ695។ 

រេធាវីកា   កតីេិនបានជំទាស់តវ៉ានឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សាិថ នី រ ើយ។ 

                                                 
688 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៩ រជើងទំព័  ៥៥៤៣។ 

689 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៥៨៦, ១៥៨៨, ១៥៩៧, ១៦០១, ១៦០៦, ១៦០៧, ១៦៧០។  

690 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦០៧, ១៦០៩, ១៦១០, ១៦២៥, ១៦២៦, ១៦២៩ និងរជើងទំព័  ៥៥៤៣, ១៦៧០។  

691 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៤, ១៦២៦, ១៦២៩ និងរជើងទំព័  ៥៥៤៣, ១៦៧០។ 

692 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៤ រជើងទំព័  ៥៥៤៣។ 

693 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៦។ ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១៨-ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ១០ បនា ប់ពីរមា ង [14.14.08]។ 

694 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ៧ 

បនា ត់ ១៦-១៧ េ នរមា ង [09.26.07], ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១៨-ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ១០ េ នរមា ង [14.16.17] ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦២៦។ 

695 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ៧ 

បនា ត់ ១៦-១៩ េ នរមា ង [09.26.07]។ 
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191 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខ្អកាេេ័សតរាងរនះទាងំេូេ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់ទាងំរនះ េិនសេរហត ្េរនះរទ។  

៩.១.៣.២. ការសាល ប់នដាយសារនម្គោះថ្នន កន់ៅកដនលង្នធា ើការ 

290.  សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ សកនរងអងគរហត ាេ យៈកា សននិដាឋ នថ្នមានកា សាេ ប់ជ្ញ

រម្ឆើនរដាយសា រម្គះថ្នន ក់ ដូ្ឆជ្ញ ម្ចំងដី្បានបាក់ធាេ ក់ និងកប់ពីរេើអនករធវើកា បណាត េឱ្យេួយ

ឆំនួនបានសាេ ប់រៅទំនប់ ១ េករា696។ សហរេធាវីនេំ ខរឆេើយតបរៅនឹងខ្នកខដ្េរេធាវីកា   កតី

បកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវ និងអានសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅរម្ៅប ិបទ និងអន វតត

រគេកា ណ៍េ័សតរាងេិនម្តឹេម្តូវ។  

291. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កា ជំទាស់តវ៉ារដាយខ្នកៗ បស់រេធាវីកា   កតីរេើេ័សតរាង 

ម្បាសចកពីតថ្េេេ័សតរាង ួេខដ្េម្តូវបានវាយតថ្េេរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ រសឆកតី

សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនខ្អករេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសី

ណាមាន ក់ជ្ញពិរសសរ ើយ ប  ខនតខ្អករេើេ័សតរាង ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា  ំ, រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន, សាកស ីមាស ថ្ ហួ  និងសាកស ីអ៊ែ ត 

រសង។ 

292. រេធាវីកា   កតី េិនបានបង្ហា ញពីភាពេិនសេរហត ្េ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងកា 

ខ្អករដាយខ្នករេើកា សរងកតផ្លា េ់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា  ំ ខដ្េថ្ន អនករធវើកា បាន

 ង បួសរដាយសា កា បាក់ដី្ រទាះបីជ្ញ នួន ណា  ំ េិនបាន្តេ់សកខីកេមអំពីអនករធវើកា ខដ្េបាន

សាេ ប់ទាងំរនះកតី697។ េ័សតរាង បស់គត់ ក់ព័នធនឹងអតថិភាពថ្នកា បាក់ដី្រៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា 

រហើយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិខ្អករេើេ័សតរាងរនះសម្មាប់រគេបំណងរនះ។  

                                                 
696 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៧៩-៧៨១។ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៨០៦-៨០៧។ 

697 The សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន គម នភាព្ារយគន កនរងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះរ ើយ។ សូេរេើេ ឯក

សា  E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា  ំ) ទំព័  ៣២ បនា ត់ 7១-៥ 

បនា ប់ពីរមា ង [11.15.47] (“ស ៖ ឥ ូវរនះ េ នរនះបនតិឆ អនកម្សីរឆេើយរៅនឹងម្ពះរាជអាជ្ញញ  អនកម្សីរឆេើយថ្ន អត់មានអនកណាមាន ក់
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

293. រេធាវីកា   កតីក៏បានជំទាស់តវ៉ានឹងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន និងរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ្ងខដ្  រដាយរេើករ ើងថ្ន េ័សតរាង បស់អនកទាងំពី រនះសតីពីកា បាក់ដី្ 

គឺម្គន់ខតជ្ញកា ឮរគនិយាយតគន  និងេិនអាឆរម្បើជ្ញេ័សតរាងបញ្ហជ ក់ ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់េន សសប

ណាត េេកពីរម្គះថ្នន ក់បានរ ើយ698។ ដូ្ឆកា ពិភាកាកនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នសា ណា បណត ងឹសា

ទ កខរនះ699 គម នកា ហាេឃាត់េិនឱ្យរម្បើម្បាស់េ័សតរាងាេ យៈកា ឮតពីរគរ ើយ។ រម្ៅពីរនះ 

រេធាវីកា   កតីខកខានេិនបានពិច ណាពីកម្េិតខដ្េកា សរងកតរឃើញរដាយផ្លា េ់ បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បង្ហា ញពីេកខខណឌ រម្គះថ្នន ក់ បស់កា ដាឋ នរនះ ខដ្េបងកជ្ញកា បាក់ដី្សងកត់

េន សសសាេ ប់ភាេ េៗរនះរទ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានពិច ណាថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន 

បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ជរណត ើ រទ រ ើងឆ ះ រៅត ដី្រចត700 ខដ្េអនករធវើកា ជីកដី្រម្កាេរេេៀងខាេ ងំ701 

ជ្ញ រៅត ដី្ អិេ702 និងថ្ន គម នកា ចត់វិធានកា កា   ស វតថិភាព ឬបង្ហក  េិនឱ្យអនករធវើកា  អេិ

រ ើយ703។ ទនាឹេនឹងរនះ រេធាវីកា   កតីេិនបានពិច ណាថ្ន រទាះបជី្ញរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ ី

ហ៊ែ ន សិាថ នី េិនបានសរងកតរឃើញកា បាក់ដី្រដាយផ្លា េ់កតី ក៏គត់អាឆពិពណ៌នពីទីាងំថ្នកា បាក់

ដី្ និងប ពវរហត ថ្នរហត កា ណ៍រនះបានខដ្ ។ គត់បានពនយេ់រដាយខ្អកាេកា សរងកត បស់គត់

ផ្លា េ់ថ្ន អនករធវើកា េិនម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យខជិេម្ឆអូសរ ើយ និងម្តូវបានបងខំឱ្យម្បកួតម្បខជងគន

                                                 
សាេ ប់រទ <ាេកា សរងកត បស់រលាកម្សី រៅទំនប់រនះ>។ រតើអនកម្សីធាេ ប់រឃើញមានេន សសទទួេ បួស ឬក៏ទទួេរម្គះថ្នន ក់អវី

ខដ្  ឬរទ រៅកា ដាឋ នទំនប់រនះ? ឆ ៖ ចស មានរឃើញខដ្ ។ រឃើញអនកកាប់ ពួកយ វជនហនឹងកាប់ដ្ីៗ រដាយសា កា េ ងដ្ីវារម្ៅ 

បាក់សងកត់។ បាក់សងកត់ វាម្តូវរជើងអី អ ីឆឹង បួស មានរឃើញ”)។ 

698 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៨១។ 

699 សូេរេើេ ខ្នក 8.3.1 ខាងរេើ រៅកថ្នខណឌ  ២១៦-២២៨។  

700 ឯកសា  E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន) ទំព័  ១៧ បនា ត ់

១៤-១៧ បនា ប់ពីរមា ង [09.57.49]។ 

701 ឯកសា  E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន) ទំព័  ៨ បនា ត់ 

៨-១០ េ នរមា ង [09.26.43]។ 

702 ឯកសា  E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន) ទំព័  ៧ បនា ត់ 

២១-២៣ បនា ប់ពីរមា ង [09.23.55], ទំព័  ៤៨ បនា ត់ ១-៦ បនា ប់ពីរមា ង [14.16.46]។ 

703 ឯកសា  E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន) ទំព័  ៨ បនា ត ់

១៦-២៥ បនា ប់ពីរមា ង [09.26.43]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដ្ើេបីម្សូតឱ្យបានកា ង្ហ រេឿន  ហូតរកើតគំនិតេ ងដី្ និងរធវើឱ្យបាក់ដី្សងកត់704។ ដូ្រឆនះ រេធាវី

កា   កតីេិនបានឆងអរេបង្ហា ញរ ើយថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតេិនសេរហត ្េកនរង

កា ខ្អករេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា  ំ, រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន និង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី  ួេជ្ញេួយនឹងេ័សតរាង បស់សាកស ីនិងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

រ្សងរទៀត រដ្ើេបីកំណត់ថ្ន រម្គះថ្នន ក់ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា បាក់ដី្ខដ្េបងករ ើងភាេ េៗ

រដាយេកខខណឌ នន និងកា ម្បកួតម្បខជងរៅកា ដាឋ នរនះ បានកបស់ងកត់ និងសមាេ ប់អនករធវើកា ជ្ញ

រម្ឆើននក់រនះ។ 

៩.១.៤. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតិោមនៅវតាអូរម្តកួន 

294. កនរងេេូដាឋ នទ ី ១៣៧ រេធាវីកា   កតីបានរដ្ញរដាេរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងខដ្េថ្ន េន សសជ្ញរម្ឆើនខដ្េភាគរម្ឆើនជ្ញជនជ្ញតិចេ ម្តូវបាននយំករៅសមាេ ប់រៅវតតអូ 

ម្តកួន705។  

295. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះគឺេិនឆាស់លាស់។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបញ្ហជ ក់រ ើយ ថ្នរតើរេធាវីកា   

កតីយេ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សននិដាឋ នថ្ន ម្បជ្ញជនម្តូវបានរគសមាេ ប់រៅ

វតតអូ ម្តកួន ឬថ្នរតើរេធាវីកា   កតីម្គន់ខតអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរង

កា សននិដាឋ នថ្ន កា កាប់សមាេ ប់ទាងំរនះម្តូវបានកំណត់រគេរៅរេើជនជ្ញតិចេ។ កា ណ៍ខដ្េ

រេធាវីកា   កតីខ្អកជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសារេើេ័សតរាងខដ្េថ្ន យា ងរហាឆណាស់ ជនជ្ញតិខខម 

េួយឆំនួនក៏ម្តូវបានសមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន្ងខដ្ រនះ706 បង្ហា ញថ្ន រេធាវីកា   កតីទទួេសាគ េ់

ថ្ន ពិតជ្ញមានកា កាប់សមាេ ប់ម្បាកដ្ខេន ប  ខនតជំទាស់ឆំរ ះជ្ញតិពនធរ បស់ជន ងរម្គះ។ រេធាវី

កា   កតីេិនបានបង្ហា ញពីកំហ ស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ 

                                                 
704 E1/305.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ៧០ បនា ត ់

១៧-ទំព័  ៧១ បនា ត់ ៩ េ នរមា ង [15.46.17]។ ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ៤ បនា ត់ ៥-៧ េ នរមា ង [09.12.34]។ 

705 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

706 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៣, ៩០៦, ៩០៨។ 

F54/201663360

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf


 

194 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

296. កនរងខ្នកខាងរម្កាេកនរងប ិបទថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញ សហរេធាវីនេំ ខ

បានរេើករ ើងពីេូេរហត ខដ្េេ័សតរាងរនះ គមំ្ទរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

ខដ្េថ្ន កា កាប់សមាេ ប់ទាងំរនះម្តូវបានកំណត់រគេរៅរេើជនជ្ញតិចេ និងបរងកើតជ្ញកា 

រ ីសរអើង707។ រទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបាន ករឃើញកា រ ីសរអើងជ្ញម្បព័នធកតី ក៏កា 

រសឆកតីសននិដាឋ នអំពីកា រធវើេន សសឃាតកនរង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ របើកទូលាយឆំរ ះអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង ឱ្យខតអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆសននិដាឋ នបានថ្ន ជនជ្ញតិចេសថិតកនរង

ឆំរណាេអនកខដ្េម្តូវបានរគសមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន708។ កា រចទម្បកានថ់្ន ម្បជ្ញជនខខម ម្តូវបាន

រគសមាេ ប់ជ្ញេួយនឹងជនជ្ញតិចេ េិនអាឆរដាះបនារកបានរ ើយ។  

297. រេធាវីកា   កតីហាក់ជំទាស់រៅនឹងតថ្េេេ័សតរាងថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ េឹ 

មា ន និងថ្ន រតើេ័សតរាងរនះម្តូវបានបញ្ហជ ក់រដាយម្បេពរ្សងរទៀតខដ្  ឬរទ709។ សហរេធាវីនំ

េ ខបានរឆេើយតបរៅខ្នករ្សងរទៀតកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ រៅនឹងកា អះអាង បស់

រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងេ័សតរាង បស់ ហ ឹេ មា ន710។ ខ្អករេើកា  វិភាគរនះ សហរេធាវនីំ

េ ខសូេអះអាងថ្ន គម នកា បង្ហា ញពីកំហ សកនរងកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាងរនះរ ើយ។  

298. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ថ្ន េ័សតរាងខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ជ្ញេ័សតរាងខដ្េអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន ជនជ្ញតិចេម្តូវបានម្បេូេ្តរំជ្ញម្បព័នធ និង

យករៅសមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន711។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញពីកំហ សកនរងរសឆកតីសនិនដាឋ ន

រនះរ ើយ។  

៩.១.៥. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតិនវៀតណាម 

299. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយេ់ថ្ន មានឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើ

េន សសឃាតរៅទីាងំជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានរ ៀបរាប់កនរងខ្នកថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះសតីពីកា ម្បម្ពឹតត

                                                 
707 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៤៦២។ 

708 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៧៣ និង ៧៧៦-៧៨៣។  

709 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៩០៣។ 

710 សូេរេើេ ខ្នក 10.2 ខាងរម្កាេ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៧៣៩-៧៤៧។ 

711 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥០៣-៥០៩។ 

F54/201663361

https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal


 

195 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានរេើកទ ហីក ណ៍ខដ្េបង្ហា ញពីកំហ សអងគ

ឆាប ់ ឬអងគរហត  ឬខដ្េកនរងក ណីណាក៏រដាយ អាឆរធវើឱ្យប ះ េ់ដ្េ់សាេម្កេរនះរ ើយ។ 

សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទកា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព712 និងរឆេើយតបខតរៅនឹងកា ជំទាស់តវ៉ាខ្នក

អងគរហត ខដ្េ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន ទាក់ទិននឹងកា រធវើេន សសឃាតរេើ

សមាជិកម្គួសា  បស់គត់កនរងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង និង ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ 

ទាក់ទិននឹងកា រធវើេន សសឃាតរេើសមាជិកម្គួសា  បស់គត់កនរងរខតតម្ករឆះប  រណាណ ះ។ 

300. សហរេធាវីនេំ ខក៏យេ់រឃើញ្ងខដ្ ថ្ន រទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតីទទួេបានរជ្ញគជ័យរេើទ ហី

ក ណ៍ បស់ខេួនសតីពី វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀត

ណាេរៅរម្ៅរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀងកតី ក៏កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងសតីពីបញ្ហា ទាងំរនះ រៅខត ក់ព័នធនឹងកា បរងកើតរគេនរយាបាយ និងេំនថំ្នកា 

ម្បម្ពឹតត  ក់ព័នធនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ 

៩.១.៥.១. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតនិវៀតណាមកនុង្នខតាកំពង់្ឆន ងំ្ 

301. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសននិដាឋ នថ្នមានកា ម្បម្ពឹតតឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ រម្កាេ

ទម្េង់ជ្ញកា រធវើេន សសឃាតកនរងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង។ រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

ម្គបដ្ណត ប់រេើកា សមាេ ប់ខដ្េរ ៀបរាប់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន713។ រេធាវីកា 

  កតីជំទាស់តវ៉ាឆំរ ះរសឆកតីសននិដាឋ នរនះកនរង េេូដាឋ នទ ី១៥៤ រដាយរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ូបរនះេិនបានរឃើញកា សមាេ ប់ ង្ហគ េ រហើយេ័សតរាង បស់គត់គម នកា បញ្ហជ ក់714។ 

302. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន កនរងឆំរណាេកង បស់គត់រៅរកាះ ាេ ូវ 

មានម្គួសា កូនកាត់ឆំនួន ៧ ម្គួសា ខដ្េបតី/ម្បពនធជ្ញខខម  រហើយមាខ ងរទៀតជ្ញរវៀតណាេ715។ មាន

លាៃ ឆេួយ កមាម េិបាេខខម ម្កហេម្បេូេ្តរំម្គួសា ឆម្េរះជ្ញតិសាសន៍ទាងំ ៧ ម្គួសា រនះ “រដ្ើេបី

                                                 
712 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥៩៦-៦២០។ 

713 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៧១។ 

714 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ១០០៣-១០០៥។ 

715 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ 

១៦-ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ១០ េ នរមា ង [13.58.47] ខដ្េម្តូវបានយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៦៦។ 

F54/201663362

https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/


 

196 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បញ្ជូនម្ត ប់រៅវិញ”716 និងម្តូវរឆញដំ្រណើ រដាយរងមើ រជើង717។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន 

សថិតកនរងឆំរណាេម្ករេរនះ បូក ួេនឹងម្បពនធ បស់គត់ មាត យរកមក និងកូនមាន ក់718។ បនា ប់ពីរដ្ើ បាន

យូ បនតិឆ ម្ករេរនះម្តូវបានបំខបកជ្ញពី ម្ករេ ៖ ម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ និងម្ករេជនជ្ញតិខខម 719។ 

រម្កាយេក រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន ម្តូវបានរគម្បាប់ថ្ន អនកកនរងម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណា

េ  ួេទាងំម្បពនធ មាត យរកមក និងកូន បស់គត់្ងខដ្ រនះ ក៏ដូ្ឆជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ ៦ ម្គួសា 

រ្សងរទៀត ម្តូវបាន “ករេាឆ”720។ 

303. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិខ្អករេើេ័សតរាង

រនះ721។ សហរេធាវីនេំ ខគូសបញ្ហជ ក់ថ្ន កនរងកា អះអាងពី កយឆចេអារ៉ាេ រេធាវីកា   កតី

បានវាយតថ្េេទាបរដាយេិនសេរហត ្េរេើេ័សតរាងផ្លា េ់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ 

រឌ្ឿន  ក់ព័នធនឹងម្ពឹតតិកា ណ៍េ ន និងរម្កាយកា សមាេ ប់ទាងំរនះ ជ្ញពិរសសកា បំខបកជ្ញម្ករេជន

                                                 
716 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៥៧ បនា ត ់

៤-៥ េ នរមា ង [14.28.56]។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៦៦។ 

717 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៥៧ បនា ត ់

៦-១២ េ នរមា ង [14.28.56]។ 

718 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៥៩ បនា ត ់

២១-២៣ បនា ប់ពីរមា ង [14.34.36]។ 

719 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៦០ បនា ត ់

១៨-២៥ បនា ប់ពីរមា ង [14.36.48]។ 

720 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៦៨ បនា ត ់

២៥ - ទំព័  ៧០ បនា ត់ ៥ េ នរមា ង [15.27.10]។ ឯកសា  E1/362.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ២៩ បនា ត់ ២៣-ទំព័  ៣០ បនា ត់ ៩ េ នរមា ង [10.52.28] ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង

យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៦៧។ 

721 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦១៥។ សហរេធាវីនេំ ខក៏យេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ្ង

ខដ្ ថ្ន កា រយាងាេ កយ “កូនៗ” កនរងកថ្នខណឌ  ៣៤១៧ ថ្នសាេម្កេរនះ ហាក់ដ្ូឆជ្ញកំហ សវាយអតថបទរទ រយាងរៅាេ

កា ពិច ណាឆាស់លាស់រេើអងគរហត ខដ្េបានរេើករ ើងកនរងកថ្នខណឌ  ៣៤៦៦ និង ៣៤៦៧ ខដ្េកត់សមាគ េ់ថ្ន គឺកូនខតមាន ក់

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន ប  រណាណ ះខដ្េសថិតកនរងឆំរណាេអនកខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់រៅរកាះាេ ូវ។ សូេរេើេ ឯក

សា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៦១៥។ 

F54/201663363

https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/co-prosecutors-response-khieu-samphans-appeal


 

197 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញតិខខម  និងម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ722 និងអងគរហត ខដ្េថ្ន ជនជ្ញតិរវៀតណាេទាងំរនះម្តូវបាន

សមាេ ប់រចេទាងំអស់723។ ទិដ្ឋភាពថ្នកា សរងកតផ្លា េ់ទាងំរនះ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ 

រឌ្ឿន ស ីសង្ហវ ក់គន ទាងំម្សរងរៅនឹងកា ពនយេ់ខដ្េគត់ទទួេបានថ្ន ម្គួសា  បស់គត់ និងជន

ជ្ញតិរវៀតណាេរ្សងរទៀតម្តូវបានរគសមាេ ប់។ រេើសពីរនះ ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសកខីកេម បស់គត់ 

ខដ្េម្បខហេជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ រៅខតអាឆរជឿជ្ញក់បាន ជ្ញពិរសសកនរងប ិបទជ្ញ ួេ។ អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានគូសបញ្ហជ ក់ថ្ន ម្បធានកង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន “បាន

បរនា សគត់ខដ្េរ ៀបកា ជ្ញេួយន ីរវៀតណាេ រហើយបានម្បាប់គត់ឱ្យរសនើអងគកា រ ៀបកា េតង

រទៀតជ្ញេួយន ីខខម ”724។ ដូ្ឆកា ពិភាកាកនរងខ្នកខាងរម្កាេ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសទិធិ

ខ្អករៅរេើេ័សតរាង បស់ភាគីណាមាន ក់725។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងម្បម្ពឹតតកំហ ស កនរងកា កំណត់ថ្នមានកា រធវើេន សសឃាតរដាយខ្អករេើេ័សតរាងខដ្េ

្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន រនះរទ។ 

៩.១.៥.២. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតនិវៀតណាមកនុង្នខតាម្កនចោះ 

304.  ក់ព័នធនឹងរខតតម្ករឆះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើរសឆកតីសននិដាឋ នថ្នមានឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ង

នឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើេន សសឃាត រដាយខ្អករេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ726។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រៅខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៧៨ គត់ម្តូវបានរគបញ្ជូន

រៅជ្ញេួយប  សរ្សងរទៀតឱ្យរៅកាបឫ់សសីរៅកខនេងឆ្ៃ យ ខដ្េម្តូវឆំណាយរពេពី យប់រទើប

                                                 
722 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៥៧ បនា ត ់

១៥-ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ៥ េ នរមា ង [14.31.23], ទំព័  ៦០ បនា ត់ ៦-ទំព័  ៦២ បនា ត់ ២៥ បនា ប់ពីរមា ង [14.36.48] ខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៦៦។ 

723 ឯកសា  E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័  ៧០ បនា ត់ 

១៧-២០ បនា ប់ពីរមា ង [15.27.10], ទំព័  ៧២ បនា ត់ ១៣-១៥ បនា ប់ពីរមា ង [15.33.05] ខដ្េអងគជំន ជំម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញ

សំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៦៧។ 

724 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៦៧។ 

725 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤២៤។ 

726 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៩៦-៣៤៩៧ និង ៣៤៨៨។ 

F54/201663364

https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
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198 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅដ្េ់727។ រៅរពេម្ត ប់េកវិញ ម្បធានសហក ណ៍បានរកាះរៅគត់ ួេជ្ញេួយប  សៗទាងំ

រនះរៅជួបរដ្ើេបីម្បាប់ពួករគថ្ន សមាជិកម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគម្តូវបាននយំករៅឆ្ៃ យរហើយ 

រហើយពួករគ បានបំរពញភា កិឆចដ៏្ធំេួយសម្មាប់អងគកា រដាយបានលាងសមាអ តខេួនឯងរឆញពី

ម្បេពរដ្ើេ បស់ខេួន និងេះបង់កាត់សាឆ់សអរយរនះរចេ728។  

305. រេធាវីកា   កតីជំទាស់ (កនរងេេូដាឋ នទ ី១៥៦) ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ ន

ោយ មានភាពេរេអៀង និងម្គន់ខតជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ729។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបនងឹ

កា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព  ួេទាងំកា សននិដាឋ នខដ្េថ្ន កំហ សជ្ញក់ខសតង ក់ព័នធនឹងឆំនួនសមាជិក

ម្គួសា  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ ខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់ េិនសំខាន់ចំបាឆ់រនះ

រ ើយ730។  

306. សហរេធាវីនេំ ខជំទាស់ដាឆ់ខាតរៅនឹងកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ មានតថ្េេទាប រម្ ះេ័សតរាងរនះម្តូវបាន្តេ់កនរងកា 

សាត ប់សកខីកេមអំពីកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ7ី31។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរដាះម្សាយ

ពីខាងរដ្ើេ ួឆរហើយរៅកនរងសា ណារនះ732។  

307. ដូ្ឆគន រនះខដ្  សហរេធាវនីេំ ខបានជំទាស់នឹងកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងគួ ខតបានវាយតថ្េេទាបរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ ន

ោយ រម្ ះខ្នកននថ្នេ័សតរាងរនះ ( ក់ព័នធនឹងអំ រងរពេសមាេ ប់) គឺជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ។ េ័

                                                 
727 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៦៥ 

បនា ត់ ២០-២៣ បនា ប់ពីរមា ង [15.33.13] ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្ន

ខណឌ  ៣៤៨៣។ 

728 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៦៥ 

បនា ត់ ២៤-ទំព័  ៦៦ បនា ត់ ៨ េ នរមា ង [15.37.32] ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ 

កថ្នខណឌ  ៣៤៨៥ និង ៤៤៤៩។ 

729 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ១០១៤-១០១៧។ 

730 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៦១២។ 

731 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ១០១៤។ 

732 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ២០០ ខាងរេើ។ 

F54/201663365
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199 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សតរាង បស់គត់មានភាពឆាស់លាស់ និងស ីសង្ហវ ក់គន ។ រេើសពីរនះ ព័ត៌មានខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ ទទួេបានពីអនករ្សងរទៀតសតីពីកា សមាេ ប់ម្គួសា  បសគ់ត់ ម្តូវបាន

បញ្ហជ ក់រដាយបញ្ហា ននខដ្េគត់សរងកតរឃើញរដាយផ្លា េ់ ទាងំេ នរពេ និងរម្កាយរពេសមាេ ប ់

៖ “េបិឆកេដ៏្ពិសព េ” ថ្នកា បំខបកបតីរឆញពីម្បពនធ និងកូន េ នរពេនខំេួនពួករគរៅសមាេ ប7់33 

េរនសរញ្ចតន បស់ម្បធានសហក ណ ៍ ខដ្េបង្ហា ញពីរឆតនកំចត់ជនជ្ញតិរវៀតណាេរឆញពី

សហក ណ៍រនះ734 កា ខឆកសរេេៀកបំ ក់ បស់ម្គួសា គត់ឱ្យអនករ្សងរទៀតកនរងសហក ណ៍

 បស់គត់735 និងកា ខដ្េម្បពនធ និងកូនៗ បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេ ប់រចេទាងំអស់736។ រេធាវី

កា   កតីេិនបានបង្ហា ញពីភាពេិនសេរហត ្េ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េសននិដាឋ នថ្ន

ពិតជ្ញមានឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើេន សសឃាតរ ើយ។ 

៩.២. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆងំ្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង់្ជាការនិរនទស  

៩.២.១. ការនិរនទសពនីខតានម្ពដវង្ 

308. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិម្តូវបានម្បម្ពឹតតិរេើ

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេកនរងរខតតថ្ម្ពខវង737។ កនរងកា រធវើដូ្រឆនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អក

រេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន និងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះកនរង

ឆំរណាេម្បេពរ្សងរទៀត។ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន កា សននិដាឋ នរនះគឺជ្ញេទធ្េថ្ន

                                                 
733 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៧១ 

បនា ត់ ១៧-២២ បនា ប់ពីរមា ង [15.53.13] ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្ន

ខណឌ  ៣៤៨៣។ 

734 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៦៥ 

បនា ត់ ២៤-ទំព័  ៦៦ បនា ត់ ៤ េ នរមា ង [15.37.32] ខដ្េអងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេ

ម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៨៥។ 

735 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៦៦ 

បនា ត់ ១៦-២១ បនា ប់ពីរមា ង [15.37.32] ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៣៤៨៤។ 

736 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ) ទំព័  ៦៧ 

បនា ត់ ១៧-១៨ េ នរមា ង [15.41.13] និង ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១២-១៥ បនា ប់ពីរមា ង [15.46.42]។ 

737 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣៥០៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៣៥០២-៣៥០៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កំហ សអងគរហត  (កនរងេេូដាឋ នទ ី១៥១)738។ រទាះជ្ញយា ងណា ខណៈខដ្េ ក.ស.ព បានរឆេើយតប

 ួឆរហើយរនះ សា ណាបណត ឹងសាទ កខេិនបានបង្ហា ញកំហ សណាេួយរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងរ ើយ739។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងកា សននិដាឋ ន បស់ ក.ស.ព និងដាក់កម្េិត

កា រឆេើយតប បស់ពួករគរៅនឹងបញ្ហា ននខដ្េ ក់ព័នធនឹងេ័សតរាង ខដ្េមានម្បេពេកពីរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះបញ្ហា រនះ។ 

309. រេធាវីកា   កតីបានបកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវ និងបនា បេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង 

រអឿន740 និងអន វតតខ សនូវរគេគំនិតថ្ន កយឆចេអារ៉ាេ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន 

បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន កនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ គត់បានឮថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវ

 វិេម្តេបរ់ៅកាន់ម្បរទសរវៀតណាេវិញ និងថ្ន គត់បាន “បបួេ” បតី បស់គត់ វិេម្តេបរ់ៅ

 វិញ ប  ខនតបតី បស់គត់បានបដិ្រសធ741។ 

គត់ថ្ន គត់េិនរៅរទ គត់ដាឆ់ខាតគត់េិនរៅរទ។  ស់រៅ ង្ហប់ម្សរកខខម រៅ ជ ំ

កូនជ ំរៅ គត់េិនរៅរទ មាន ក់ឯងន ងរនះ គត់ថ្នអ ីរឆះ។ រហើយខញរំថ្នឱ្យរៅរៅ។ រគ

រៅលាន់រហើយ ក៏េិនរៅ? ថ្នខញរំេិនរៅរទ។ រៅរចេម្បពនធ រចេកូន គត់េិនរៅ

រទ ស ខឆិតតរៅង្ហប់ម្សរកខខម ឆ ះ742។ 

310. គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្គួសា ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេួយកនរងេូេ ិបស់គត់គឺេូេិរ ធិ៍ឆិនត  ំ បាន

 វិេម្តេបរ់ៅរវៀតណាេវិញ៖ 

មាន ាគី យាយមា ន់ កូនរៅគត់រៅរវៀតណាេអស់ វិញទាងំអស់។ ដ្េ់រៅរហើយ 

                                                 
738 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦៦-៩៨៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៣១៣ កនរងេេូដាឋ នទ ី៣២  ក់

ព័នធនឹង កយឆចេអារ៉ាេ។ 

739 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥៦០-៥៦៩។ 

740 សា ណារ្សងរទៀត បស់រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន ម្តូវបានរេើករ ើងរៅម្តង់កថ្នខណឌ  

៤៩៥។ 

741 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័  ១០ បនា ត់ ១ - ៥ 

បនា ប់ពរីមា ង [09.28.38]។ 

742 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ១៩-២១ 

បនា ប់ពរីមា ង [13.49.37]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គត់ម្តេប់េកវិញេក។ ម្តេប់េក វិញហនឹង គត់សមាេ ប់រៅាហនឹង743។ 

311. រេធាវីកា   កតី េិនបានរេើករ ើងពីរហត ្េរនះរទថ្ន រតើរហត អវីបានជ្ញអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងេិនគួ ពឹងខ្អករេើេ័សតរាងរនះរម្ៅខតពីអះអាងថ្ន វាគឺជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ រហើយេិនបាន

រេើករ ើងព័ត៌មានេេអិតអំពីេកខណៈខដ្េកា និ រទសបានរកើតមានរ ើងរ ើយ744។ កា និ រទស

រនះម្តូវបានទទួេសាគ េ់យា ងជ្ញក់ឆាស់ រហើយដូ្រឆនះម្តូវបានពិច ណារដាយអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង745។ វាេិនរារំាងដ្េ់ភាព ក់ព័នធ និងស ឆ ិតភាពថ្នេ័សតរាងអំពីបញ្ហា ទាងំរនះខដ្េវាពិតជ្ញ

បានរេើករ ើង។ កា រចទម្បកាន់ថ្នជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ គឺជ្ញកា បញ្ហជ ក់ជ្ញធេមាហួសរហត  

ដូ្ឆខដ្េម្តូវបានពនយេ់ខាងរេើ746។ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន គឺជ្ញេ័សតរាង

ផ្លា េ់ (និងគម នភាព្ារយគន ) ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅរ ធិ៍ឆិនត  ំម្តូវបានដាក់សមាព ធឱ្យ វិេ

ម្តេបរ់ៅកានម់្បរទសរវៀតណាេ វិញ និងថ្ន ពួករគមានកា េ័យខាេ ឆ និងដឹ្ងថ្ន ្េ វិបាកថ្នកា 

បនត ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញអាឆជ្ញកា សាេ ប់។ រេធាវីកា   កតីរេើេ ំេងេ័សតរាងរនះកនរងកា 

រេើករ ើងថ្ន េិនមានេ័សតរាងរដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់កា សននិដាឋ នខដ្េថ្ន កា និ រទសននម្តូវបានបងខំ

កនរងរខតតថ្ម្ពខវង747។ 

312. សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន ក៏ជ្ញេ័សតរាងផ្លា េ់្ងខដ្  ខដ្េបង្ហា ញថ្ន ាគី 

និងយាយមា ន់ និងកូនៗ បស់គត់បានចករឆញពីេូេរិ ធិ៍ឆិនត  ំ និងថ្ន ាគី បាន វិេម្តេបេ់ក

 វិញបនា ប់ពី បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ វាជ្ញកា ពិតខដ្េថ្ន កា ដឹ្ងឮ បស់គត់ខដ្េថ្ន ាគី 

បាន វិេម្តេប់រៅកាន់ម្បរទសរវៀតណាេ វិញរៅឆរនេ ះរពេរនះ គឺជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ។ រទាះ

ជ្ញយា ងណា វាសេរហត ្ េសម្មាប់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងកា ពឹងខ្អករេើេ័សតរាងរនះ 

ជ្ញពិរសសរៅរពេមានកា ពិច ណារេើេ័សតរាងរនះ ួេគន ជ្ញេួយនឹងេ័សតរាងរ្សងរទៀត។ 

                                                 
743 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័  ១០ បនា ត់ ១០-១១ 

បនា ប់ពរីមា ង [09.31.34]។ 

744 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៧៧។ 

745 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣៤៣១។ 

746 សូេរេើេខ្នក 8.3.1 ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២១៦-២២៨។ 

747 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៨៤។ 

F54/201663368



 

202 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

313. ជ្ញកា ពិត រេធាវីកា   កតីក៏េិនរអើរពើ្ងខដ្ ថ្ន ម្ពឹតតិកា ណ៍ពិរសសទាងំរនះរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង 

មានភាពស ីឆង្ហវ ក់គន រៅនឹងេ័សតរាងខដ្េមានកា  ក់ព័នធនឹងរគេនរយាបាយថ្នន ក់ជ្ញតិ។ អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង បានវាយតថ្េេរេើេ័សតរាងជ្ញរម្ឆើនខដ្េបរងកើតរគេនរយាបាយរនះ  ួេទាងំ

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៧នក់ ខដ្េសកខីកេមទាងំអស់រនះបញ្ហជ ក់អំពីអតថិភាពថ្ន

រគេនរយាបាយជ្ញតិេួយកនរងកា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេ748។ 

៩.២.២. ការនិរនទសពីម្សុកម្តាកំក ់

314. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានសននិដាឋ ន្ងខដ្ ថ្ន កា និ រទសខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹង

េន សសជ្ញតិម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងកនរងម្សរកម្ាំកក់749។ កនរងេេូដាឋ នទ ី ១០៣ េេូដាឋ នទ ី ១០៤ នងិ

េេូដាឋ នទ១ី០៥ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន កនរងកា ្នដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ នខដ្េថ្ន អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានម្បម្ពឹតតកំហ សរដាយកា សននិដាឋ នថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេបានឆេងម្ពំខដ្ន

ឆូេរៅកនរងម្បរទសរវៀតណាេ និង ក់ព័នធនឹងធាត ្សថំ្នរឆតន750។ 

                                                 
748 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រជើងទំព័  ១១៥៧២។ ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៥-៦, ២៧-២៨, ៥៩-៦១, ៧១, ៨០។ ឯកសា  E3/9780 កំណត់រហត 

ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខវន៉ វ៉ន) ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៤ ERN 00977078-00977084។ ឯកសា  

E3/5588 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តឹង យា ំង) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00416806-

00416812។ ឯកសា  E3/5587 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (ដ្ូ យា ងំអូន) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00416801-

00416804។ ឯកសា  E3/5238 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀ ស ្េ) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខេករា 

ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00280977-00280978។ ឯកសា  E1/363.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី រជឿង យា ំងខឆត) ទំព័  ២៧-២៨, ៣២, ៣៣-៣៥, ៤៧-៤៩ និងឯកសា  E3/5631 ទម្េង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនថេ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រជឿង យា ំងខឆត) ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១០ ERN 00897513-00897515។ ឯកសា  E3/6934 ម្បតិ

ច ឹកថ្នបទសមាា សន៍អំពមី្បវតតិនិយាយ បស់រសវា វិទយរសំរ ងសហ ដ្ឋអារេ ិក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សា ឹេ “កា 

 វិេម្តេប់ពមី្បរទសបារំាង៖ រ ឿងវ៉ាវថ្នកា ្សះ្ា  និងកា បាត់បង់” ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 01326477។ ម្ពេទាងំ
ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ និងទម្េង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនថេពរីដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្្ ម្ស៊ែ ង, រ ង យា ំងសួ, 

រងវៀង ធីរទៀក និង រងវៀង យា ំងអាន់។ 

749 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ១១៥៧-១១៥៩។ 

750 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៨៦-៧១៨។ 

F54/201663369



 

203 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

315. រៅកនរងេូេដាឋ នទាងំរនះ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនជំទាស់នឹងកា សននិដាឋ ន បសអ់ងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងរនះរទ ខដ្េថ្ន៖ (i) “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេជ្ញរម្ឆើននក់ម្តូវបានម្បេូេរៅកនរងម្សរក

ម្ាកំក់ពីឆ ងឆ្ន ំ១៩៧៥ ដ្េ់រដ្ើេឆ្ន ំ១៩៧៦” (ii) “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេិនមានជរម្េើសខដ្េខេួនឆង់

បាន ពិតៗរនះរទ” (iii) “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេមានឆំនួនងយឆ ះ និងបាត់ខេួនពីម្សរកម្ាកំក់”751។ 

រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតជំទាស់ថ្ន រតើម្បជ្ញជនរវៀតណាេខដ្េបានរេើករ ើងទាងំរនះ បានឆេងម្ពំ

ខដ្នឆូេរៅកនរងម្បរទសរវៀតណាេខដ្  ឬយា ងណា និងថ្ន រតើរឆតន បស់ពួករគកនរងកា ឆេងម្ពំខដ្ន

រនះម្តូវបានបញ្ហជ ក់ខដ្  ឬយា ងណា។ 

316. គួ ឲ្យឆខេេកខេនខទន រេធាវីកា   កតីប  នប ងរេើករ ើងអំពីេនាិេសងស័យ ក់ព័នធនឹងបញ្ហា ទាងំពី 

រនះាេ យៈកា ពឹងខ្អកយា ងពិរសសរៅរេើភាពអាឆរកើតមានរ ើងខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះជ្ញ

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្បខហេជ្ញអាឆម្តូវបានសមាេ ប់ជ្ញេកខណៈម្បព័នធ (និងរដាយរឆតន) ជ្ញ

ជ្ញងបងខំឱ្យ វិេម្តេប់រៅកានម់្បរទសរវៀតណាេវិញ752។ ដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញ

ជំទាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេិនម្តូវបាននិ រទសរ ើយ ប  ខនត្ ា រយេកវិញបានបាត់ខេួន។ វាទំនង

ជ្ញមានកា រជឿថ្ន ម្បសិនរបើមានេនាិេសងស័យអំពីថ្ន រតើជន ងរម្គះទាងំរនះម្តូវបាននិ រទស ឬ

សមាេ ប់រនះ រខៀវ សំ្ន ម្តូវ ួឆ្ តពីកា រចទម្បកាន់។ ក ណីរនះេិនអាឆរកើតមានរ ើងរ ើយ។ 

កា ម្បេូេ្តរំរដាយរឆតននូវម្បជ្ញជនជ្ញរម្ឆើនាេ យៈេរធោបាយរដាយបងខំ និងកា បងកឱ្យពួករគ

បាត់ខេួន (កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត ខដ្េរេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញទទួេយក) នឹងរៅខតជ្ញអំរពើ

ឧម្កិដ្ឋកេម។ ក ណីរនះមានកា រចទម្បកាន់ពីបទអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀតរម្កាេទម្េង់ជ្ញ

កា បាត់ខេួនរដាយបងខំកនរងម្សរកម្ាកំក់។ របើរទាះបីជ្ញទ ហីក ណ៍ននមានភាព្ារយគន ពីទ ហីក ណ៍

 បស់រេធាវីកា   កតីក៏រដាយ ក៏កា រចទម្បកាន់ទាងំរនះ ួេបញ្ចូេទាងំកា បាត់ខេួនខដ្េជន ង

រម្គះផ្លា េ់គឺជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេ753។ 

317. សហរេធាវីនេំ ខ កត់សមាគ េ់រឃើញឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងេូេដាឋ នទាងំរនះ754។ សហ

រេធាវីនេំ ខ យេ់ម្សបថ្ន មានេ័សតរាងម្បរេទរ្សងៗជ្ញរម្ឆើន និងគួ ឱ្យទ កឆិតត ខដ្េេ័សតរាង

                                                 
751 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ១១៥៧។ 

752 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៩០, ៧១៧។ 

753 សូេរេើេកថ្នខណឌ  ១៧៧ (vii) និង ១៧៩ ខាងរេើ។ 

754 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥៧០-៥៨៨។ 

F54/201663370



 

204 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទាងំអស់រនះ បានគមំ្ទដ្េ់កា សននិដាឋ ន បស់អងគជនំ ជំម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជន រវៀត

ណាេម្តូវបានបងខំរដាយរឆតនឱ្យឆេងម្ពំខដ្នឆូេរៅកនរងម្បរទសរវៀតណាេ។ រហត ដូ្រឆនះ ពួករគក៏

យេ់ម្សបជ្ញេួយនឹង ក.ស.ព ្ងខដ្ កនរងកា អះអាងថ្ន កា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង ក់ព័នធនឹងកា និ រទសពីម្សរកម្ាកំក់បានរកើតមានពិតម្បាកដ្ខេន។ 

318. រទាះជ្ញយា ងណា សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន របើរទាះជ្ញរេធាវីកា   កតីទទួេបាន

រជ្ញគជ័យរេើទ ហីក ណ៍រនះក៏រដាយ ក៏េទធ្េនឹងេិនខេនជ្ញកា រដាះបនារករនះខដ្ ។ រហត ដូ្រឆនះ 

ម្បសិនរបើកា សននិដាឋ នអំពីកា និ រទស ម្តូវបានម្ចនរចេរនះ សហរេធាវីនេំ ខរសនើជ្ញជរម្េើស

េោ ងរទៀតស ំឲ្យអងគជំន ំជម្េះរម្បើម្បាស់កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត  (ខដ្េគម នកា ជំទាស់) 

រ្សងរទៀត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដ្ើេបីកំណត់ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេ

ទម្េង់ជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀត (ាេ យៈកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ) ម្តូវបានបរងកើតរ ើង

រដាយអងគរហត ទាងំរនះ។ 

៩.៣.  ឧម្កិ ឋកមមម្បឆងំ្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង់្ជាការនធា ើទរណុ្កមម 

319. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន ប  សជនជ្ញតិចេ ខដ្េម្តូវបានរគយករៅេូេមិ្ទា ម្តូវ

បានរគឱ្យឈ ជ្ញជួ រៅមាត់ទរនេ “ម្តូវបានចប់ឆង វាយដំ្ និងសួ េតងរហើយេតងរទៀតថ្ន រតើពួករគ

ជ្ញេូសេីេខេន ឬេិនខេន”755 និងបានសននិដាឋ នថ្ន កា ម្បម្ពឹតតរនះបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹង

េន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទា  ណកេម756។ កនរងេេូដាឋ នទ ី១៤០ រេធាវីកា   កតីជំទាស់រៅ

នឹងកា រេើករ ើងរនះ រដាយអះអាងថ្ន េ័សតរាងេិនម្គប់ម្គន់រដ្ើេបបីង្ហា ញថ្ន កា វាយដ្ ំបានរកើត

មានរ ើង និងថ្ន វាេិនគមំ្ទដ្េ់កា សននិដាឋ នខដ្េថ្ន កា វាយដំ្បានរធវើរ ើងកនរងរគេបំណងរដ្ើេបី

ទទួេបានព័ត៌មានអំពីថ្ន រតើអនកជ្ញប់ឃ ំគឺជ្ញជនជ្ញតិចេ ឬេិនខេន757។ 

320. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងបញ្ហា ទាងំរនះ758។ សហ

រេធាវីនេំ ខបខនថេថ្ន កា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ជំហានននម្តូវបានរធវើ

                                                 
755 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣២៧៦។ 

756 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣៣១៨-៣៣១៩។ 

757 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩២៥។ 

758 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៥២០-៥២៣។ 

F54/201663371



 

205 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ើងរដ្ើេបីរ្ាៀតផ្លា ត់ថ្ន ប  សទាងំរនះគឺជ្ញជនជ្ញតិចេរៅរពេខដ្េពួករគបានេកដ្េ់េូេមិ្ទា 

ក៏ម្តូវបានគមំ្ទ្ងខដ្ រដាយេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ និងសាកសី មា ត់ ស។ 

ពួកគត់ទាងំពី បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន េ នរពេសមាេ ប់ ន្រសតីខដ្េម្តូវបាននយំករៅកានេូ់េមិ្ទា និង

ឃ ឃំាងំដាឆ់រដាយខ កពីប  ស ក៏ម្តូវបានរចទសួ អំពីជ្ញតិពិនធរ បស់ពួករគ្ងខដ្  រដាយអនកទាងំ

ោយណាខដ្េបានអះអាងថ្ន ពួករគគឺជ្ញជនជ្ញតិខខម បាន ួឆ្ តពីកា សាេ ប់759។ 

៩.៤. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆងំ្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង់្ជាការនធា ើឱ្យនៅជាទសករ 

321. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើ

ឱ្យរៅជ្ញទាសក  បានរកើតមានរ ើងរៅេនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ760។ 

322. រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ១៣៣ រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់តវ៉ារៅនឹងកា សននិដាឋ នរនះ ាេ យៈកា 

រេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពសំណ ំរ ឿងម្តឹេខត ួេបញ្ចូេម្ពឹតតិកា ណ៍រៅេនាី  ក-១១ ប  រណាណ ះ (និង

ថ្ន ដូ្រឆនះ អងគរហត ខដ្េ កព័់នធនឹងេនាី  ក-១៧ និងគ កសនតិស ខេនំរម្កាេ េិនគួ ម្តូវបានយកេក

ពិច ណារ ើយ) និងាេ យៈកា ពោយាេកាត់បនថយទេៃន់េ័សតរាង កព័់នធនឹងេនាី  ក-១១ ខដ្េ

ម្តូវបាន្តេ់ជូនរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ និង អូេ េ  េ761។ 

323. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងឆំណ ឆដំ្បូងកនរងឆំរណាេ

ឆំណ ឆទាងំរនះ762។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានភាពម្តឹេម្តូវកនរងកា ពិច ណារេើេ័សតរាង

ខដ្េទទួេបានពីេនាី  ក-១៧ និងគ កេនំរម្កាេ763។ រេើសពីរនះរទៀត ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា   កតីក៏បកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវ្ងខដ្ នូវតថ្េេ បស់េ័សតរាង ក់ព័នធនឹងេនាី  ក-១១។ 

                                                 
759 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច  ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រន សាទះ) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ២០-២៤ - ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ១-៣ បនា ប់ពរីមា ង [14.12.45], ទំព័  ៥១ បនា ត់ ១៣១៩ បនា ប់ពី

រមា ង [14.34.38]។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៤៦៣ និងសូេរេើេ្ងខដ្ ខ្នក 10.5 រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៧៥៩-៧៦៧។ 

760 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣១២១-៣១២៣, ៣១២៥-៣១២៦។ 

761 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨០-៨៨៣។ 

762 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៥៨-៨៦០។ 

763 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣១០៤-៣១០៦។ 

F54/201663372



 

206 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

324. របើរទាះជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េ  េ បានទទួេេ ណភាពេ នរពេរបើកសវនកា ជំន ជំម្េះ

ក ណីេនាី សនតិស ខេនំរម្កាេក៏រដាយ764 ក៏គត់ម្តូវបានសមាា សរដាយ ក.ស.ឆ.ស ្ ងខដ្ ។ រៅកនរង

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់គត់ គត់បានពិពណ៌នថ្ន ខណៈរពេខដ្េគត់ជ្ញអនករទាស

រៅេនាី  ក-១១ គត់ម្តូវបានរគឱ្យរធវើពេកេមរដាយដ្កសាូងម្សូវ ឬរេើកទំនប់765។ រគរដាះរខាន ះ

រជើងគត់រឆញខតរៅរពេរធវើកា ង្ហ ទាងំរនះខតប  រណាណ ះ ប  ខនតថ្ដ្ បស់គត់ម្តូវបានរគឆងរដាយខខស

អម្ងឹង766។ េកខខណឌ ខដ្េគត់ម្តូវបានបងខំឱ្យរធវើកា ទាងំអស់រនះរហើយបានបងកឱ្យគត់ េូតកូន 

និងឈឺម្តគករា ំថ្ ៉767។ 

325. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ភាពទ កខរសាកខដ្េគត់បានជួបម្បទះពី

កា រធវើកា ង្ហ ធៃន់ធៃ រដាយបងខំរៅេនាី  ក-១១ គឺជ្ញកមាេ ំងឆិតតឆេបង បស់គត់កនរងកា ឆូេ ួេកនរង

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីទាងំរនះ768។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អករេើសកខីកេម បស់គត់អពីំ

កា បងខំឱ្យរធវើកា ង្ហ ធៃន់ធៃ ខដ្េគត់េិនអាឆបដិ្រសធបាន និងបានបងកឱ្យគត់ និងម្បពនធ បស់គត់

ជួបកា េំបាកធៃន់ធៃ 769។ រេធាវីកា   កតីរធវើកា អះអាងរដាយគម នយ តតិកេមថ្ន តថ្េេសកខីកេម បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ េិនគួ ម្តូវបានយកេកពិច ណា ពីរម្ ះសកខីកេមរនះម្តូវបាន

្តេ់ “ខតកនរងអំ រងរពេខដ្េគត់ខងេងអំពីទ កខរសាករវទន បស់ខេួន គឺមានន័យថ្ន រៅរម្កាយពីភា

គីសួ សំណួ ឆប”់ និងថ្ន “រេធាវីកា   កតីព ំមានេទធភាពសួ គត់បានទាក់ទងនឹងម្បធានបទ

រនះ”770។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន សកខីកេមទាងំម្សរង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប រវណី ក េ 

                                                 
764 ឯកសា  E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសាត ប់សកខីកេមរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ១០៣។ 

765 ឯកសា  E3/7700 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េ  េ) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 

00236696។ 

766 ឯកសា  E3/7700 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េ  េ) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 

00236696។ 

767 ឯកសា  E3/7700 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េ  េ) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 

00236696។ 

768 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១៧-១៨, 

បនា ត់ ២៤-២៥ េ នរមា ង [14.27.45]។ 

769 ឯកសា  E465 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ  ៣១០៤។ 

770 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨២។ 

F54/201663373



 

207 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខណេ គឺជ្ញឆរេេើយអំពីទ កខរសាកខដ្េម្តូវបាន្តេ់រៅកនរងសវនសាត បរ់សឆកតីខងេងរ ៀបរាប់ទ កខ

រសាក រវទន និងសាថ នភាពពយសនកេម771។ គត់បាននិយាយអំពីេនាី  ក-១១ រៅកនរងឆរេេើយដំ្បូង

បំ្ ត បស់គត់ រហើយជ្ញងមីេតងរទៀតរៅឆំណ ឆេួយឆំនួនកនរងសកខីកេម បស់គត់ េ នរពេម្តូវបាន

រចទសួ រដាយរេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន772។ េិនមានបញ្ហា រចទរ ើយខដ្េថ្ន រេធាវីកា   

កតីមានឱ្កាសរដ្ើេបីរចទសួ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ អំពីបញ្ហា ទាងំរនះ។ 

៩.៥. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆងំ្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង់្ជាការនធា ើទុកខបុកនមនញ 

៩.៥.១. ទិ ឋពពរួម 

326. ខ្នករនះថ្នសា ណា រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងកា សនិនដាឋ ន បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញ។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បានឆូេ ួេឆំខណកជ្ញេ័សតរាងដ៏្សំខានទ់ាកទ់ងនឹងកា សននិដាឋ នទាងំរនះ។ 

ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនកនរងឆំរណាេទ ហីក ណ៍ ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតីម្តូវបានរឆេើយ

តបយា ងម្គប់ម្គន់រដាយ ក.ស.ព រហើយសហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងកា សននិដាឋ នទាងំ

រនះ ដូ្ឆមានកនរងឆំណ ឆខាងរម្កាេ។ 

327. ឆំខណកទីេួយថ្នខ្នករនះ រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹង

ធាត ្សមំ្តឹេម្តូវថ្នឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ និងថ្ន រតើទ ហីក ណ៍ទាងំរនះគឺជ្ញខ្នកថ្នឆាប់

អនត ជ្ញតិកនរងឆ្ន ំ ១៩៧៥ (នីតោន កូេភាព) ខដ្ ឬយា ងណា។ ឆំខណកទីពី រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍

អំពីកំហ សអងគរហត ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់។ 

                                                 
771 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៨៥-១១៦។ ទាក់ទង

នឹងម្បរេទសវនកា រដាយម្បធានជនំ ំជម្េះអំពីរសឆកតខីងេងរៅទំព័  ៦៤ បនា ត់ ៦-៨ បនា ប់ពរីមា ង [14.10.10] និងទំព័  ៦៧ 

បនា ត់ ១១-១៦ បនា ប់ពរីមា ង [14.19.11]។ 

772 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ២១-២២ 

បនា ប់ពរីមា ង [14.20.50], ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ៨ បនា ប់ពរីមា ង [14.20.50], ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ៨-១០ បនា ប់ពរីមា ង [14.36.55], 

ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ៥-៩ បនា ប់ពរីមា ង [15.14.19]។ 
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208 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.២. ធាតុផេឧំម្កិ ឋកមម និង្នីតោនុកូលពព 

328. កនរងេូេដាឋ នេួយឆំនួន រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានម្បម្ពឹតតកំហ ស

កនរងកា កំណត់ធាត ្សឧំម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ ឬថ្ន ឧម្កិដ្ឋេមដូ្ឆខដ្េម្តូវបានកំណត់រដាយ

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនមានអតថិភាពរ ើយរៅកនរងរពេខដ្េមានកា ម្បម្ពឹតតខដ្េម្តូវបាន

រចទម្បកាន់។ ទ ហីក ណ៍្េូវឆាបទ់ាងំរនះម្តូវបានរេើករ ើងកនរងេេូដាឋ នទ ី ៩៤ (កា រធវើទ កខប ក

រេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ និងព ទធសាសនិក)773 េេូដាឋ នទ ី៩៥ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើព ទធ សា

សនិក និងម្ពះសងឃព ទធសាសន)774 េេូដាឋ នទ ី ៩៦ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ)775 

េេូដាឋ នទ ី ១០៨ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើព ទធសាសនិក និងម្ពះសងឃព ទធសាសនរៅម្សរកម្ាំ

កក់)776 េេូដាឋ នទ ី ១២១ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេរៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា)777 

េេូដាឋ នទ ី១២២ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេរៅកា ដាឋ នទំនប់ ១េករា)778 េេូដាឋ នទ ី

១២៥ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើខាម ងំនរយាបាយពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំនរយាបាយាេកា សនមតរៅ

េនាី  ស-២១)779 េេូដាឋ នទ ី ១២៦ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើអនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅ

េនាី  ស-២១)780 េេូដាឋ នទ ី ១២៩ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើខាម ងំនរយាបាយពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំ

នរយាបាយាេកា សនមតរៅអូ កខនសង)781 េេូដាឋ នទ ី ១៣៧ (កា សមាេ ប់ជនជ្ញតិចេរៅម្សរក

កងមាស)782 េេូដាឋ នទ ី ១៤១ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេកនរងអំ រងរពេផ្លេ សទ់ី

េំរៅម្បជ្ញជនដំ្ណាក់កាេទី ២)783 េេូដាឋ នទ ី ១៤៤ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិ

                                                 
773 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៤១-៦៥៥។ 

774 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៦។ 

775 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៧។ 

776 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៣-៧៤៥។ 

777 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០៤-៨១២។ 

778 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨១៣។ 

779 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥-៨២៧។ 

780 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

781 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៤៨-៨៥៨។ 

782 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

783 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩២៦-៩២៧។ 
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209 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ចេ)784 េេូដាឋ នទ ី ១៤៦ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ)785 េេូដាឋ នទ ី ១៤៧ (កា 

រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ)786 និងេេូដាឋ នទ ី១៥៨ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើម្បជ្ញជន

រវៀតណាេកនរងរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀង)787។ 

329. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរឆេើយតប ួេគន រៅកនរងខ្នករនះ។ សហរេធាវីនេំ ខសូេអះអាងថ្ន អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានម្បម្ពឹតតកំហ សអងគឆាប់រ ើយ  ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹង

េន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់កា រធវើទ កខប ករេនញ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកំណត់យា ងម្តឹេម្តូវ

នូវធាត ្សឧំម្កិដ្ឋកេម រដាយសា វាមានអតថិភាពកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥។ 

330. “កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ ពូជសាសន៍ និងសាសន” ម្តូវបានរាប់បញ្ចូេថ្ន

ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិកនរងមាម្ា ៥ ថ្នឆាប់សតីពី អ.វ.ត.ក788។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងកនេងេកបានពិនិតយរេើេធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមរនះ រដាយសា វាមានរៅកនរងឆាប់ទំរនៀេ

ទមាេ ប់អនត ជ្ញតិកនរង យៈកាេពីឆ្ន ំ១៩៧៥ ដ្េ់ឆ្ន ំ១៩៧៩។ កនរងសាេដី្កាសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង បានតេកេ់កា បរងកើតធាត ្ស ំបស់ឧម្កិដ្ឋកេមរនះ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

ថ្នជ្ញ៖ 

(i) អំរពើសកេម ឬអកេមខដ្េ [...] ពិតជ្ញរ ីសរអើង រហើយដ្កហូត ឬ ំរលាេរៅរេើ

សិទធិជ្ញេូេដាឋ ន ខដ្េមានខឆងរៅកនរងឆាបស់នធិសញ្ហញ អនត ជ្ញតិ ឬឆាប់ទរំនៀេ

ទមាេ បអ់នត ជ្ញតិ (ធាត ្សសំតោន េ័ត)។ និង 

(ii) ច ីម្តូវខតបានម្បម្ពឹតតអំរពើសកេម ឬអកេម រដាយមានរឆតនរ ីសរអើង... រដាយ

េូេរហត នរយាបាយ ពូជសាសន៍ ឬសាសន... (ធាត ្សអំតតរនេ័ត)789។ 

                                                 
784 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣៣-៩៥១។ 

785 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៤-៩៥៦។ 

786 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៧-៩៥៩។ 

787 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៨-១០៥០។ 

788 ឆាប់សតីពី អ.វ.ត.ក មាម្ា ៥។ 

789 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២២៦។ សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៣៧៦, ៣៧៩0 ខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញងមីេតងរទៀតរៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧១៣។ 
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210 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

331. ធាត ្សទំាងំរនះ ម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់ជ្ញបនតបនា ប់រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រហើយគម នកា ជំទាស់រ ើយរៅដំ្ណាក់កាេបណត ឹងសាទ កខ790។ 

332. កា ពិច ណារៅរេើយ ាត ធិកា ខដ្េ ក់ព័នធ បង្ហា ញឱ្យរឃើញថ្ន ធាត ្សសំតោន េ័ត មានកា ឆូេ

 ួេពីទិដ្ឋភាពដាឆ់រដាយខ កសំខាន់ៗឆំនួនពី ៖ ទីេួយគឺអំរពើសកេម ឬអកេមខដ្េបានរ ៀបរាប់ខដ្េ

មានភាពធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់។ ទពីី គឺអំរពើសកេម ឬអកេម ម្តូវខតជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ ខ្នករនះ 

នឹងរឆេើយតបបនតបនា ប់រៅកាន់ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងធាត ្សនំីេួយៗកនរង

ឆំរណាេធាត ្សទំាងំពី ថ្ន ធាត ្សសំតោន េ័ត និងរឆតនម្បម្ពឹតតបទរេមើស។ 

៩.៥.២.១. ធាតុផេទំី ១៖ អំនពើសកមម ឬអកមមននពពធងន់ធងរដ លតម្មូវឱ្យមាន 

333. េិនខេនរាេ់អំរពើសកេម ឬអកេមខបបរ ីសរអើងទាងំអស់ អាឆបរងកើតបានជ្ញធាត ្សសំតោន េ័ត ថ្ន

កា រធវើទ កខប ករេនញរនះរទ។ អំរពើសកេម ម្តូវខតបរងកើតឱ្យមានឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ឬ

ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិរ្សងរទៀត ឬរបើេិនអញ្ចឹងរទ ម្តូវខតវាយតថ្េេថ្នជ្ញអំរពើសកេម ឬអកេមខដ្េ

មានភាពធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់791។ កនរងសាេដី្កាសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកំណត់ 

េកខណៈវិនិឆេ័យ “ខដ្េមានេ័សតរាងបញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់”792 សម្មាប់កា បំរពញថ្នរតើទម្េង់ជ្ញក់

លាកថ់្នអំរពើេួយរឆេើយតបរៅនឹងកម្េិតកំណត់រនះខដ្ ឬយា ងណា793។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

បានពនយេ់ថ្ន បញ្ហា គឺ “ថ្នរតើអំរពើសកេម ឬអកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរនះ រៅរពេខដ្េ

ពិច ណាជ្ញ ួេ និងរៅាេប ិបទ នឱំ្យមានកា  ំរលាេរេើសិទធិជ្ញសា វនត រដាយកំររាេ ឬឥត

                                                 
790 ឯកសា  E313 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤២៧។ 

791 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២២៧។ សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E188 សាេម្កេ រៅម្តង់កថ្ន

ខណឌ  ៣៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៥៤, ២៥៥ (កា  វិភាគអំពីម្បេព

រដ្ើេ បស់េទធិកនរងរ ឿងកតីរម្កាយសេ័យសន្រង្ហគ េរលាករេើកទី II និងរៅត លាកា  ICTY។ សូេរេើេជ្ញពិរសស សាេម្កេ បស់

រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត, IT-95-16-T ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៦២០)។ 

792 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៦១។ 

793 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៥៧ ខដ្េយេ់ម្សបជ្ញទូរៅជ្ញេួយនឹងកា បរងកើតឯកសា រៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E188 សាេម្កេ (សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២២៧)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

លាក់រេៀេ ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ  ឬសាថ នទេៃន់រសមើគន រៅនឹងបទរេមើសេូេដាឋ នដ្ថ្ទរទៀតរៅកនរង

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិខដ្  ឬយា ងណា”794។ [កា គូសបញ្ហជ ក់ម្បេពរដ្ើេ] 

334. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនជំទាស់តវ៉ារៅនឹងកា បកម្សាយ

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីេកខខណឌ រនះរ ើយ។ រហើយក៏េិនទំនងជ្ញមានកា រេើករ ើង

ណាេួយ្ងខដ្ ថ្ន វាេិនតំណាងឱ្យឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ រនះរទ។ ទ ហីក 

ណ៍េួយឆំនួន ម្តូវបាន បរងកើតរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងថ្ន រតើធាត ្សរំនះម្តូវបានរឆេើយ

តបម្គប់ម្គន់រដាយឈ រេើេូេដាឋ នេ័សតរាងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្  ឬយា ង

ណា។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរឆេើយតបខាងរម្កាេរនះ795។ 

៩.៥.២.២. ធាតុផេទំី ២៖ ការនរីសនអើង្ជាកដ់សាង្ 

335. ឆាបយ់ តតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក ខឆងថ្ន កា រធវើទ កខប ករេនញតម្េូវឱ្យមាន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ 

ខសតង”796។ េកខខណឌ តម្េូវរនះបង្ហា ញថ្ន រឆតនរ ីសរអើងខតឯងេិនម្គប់ម្គន់រទ797។ ដូ្រឆនះ កនរង

សំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពនយេ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះ “េិនអាឆ ករឃើញរ ឿងកតី

ណាេួយរៅេ ន [យនតកា រម្កាយសន្រង្ហគ េរលាករេើកទី II] ខដ្េជនជ្ញបរ់ចទម្តូវបានសរម្េឆ

ដាក់ពិ  ទធភាពពីបទរធវើទ កខប ករេនញ រដាយខ្អករេើអតថិភាពថ្នរឆតនជ្ញក់លាករ់ដាយេូេរហត ថ្ន

កា រ ីសរអើងខតឯងរនះរទ”798។ កា រ ីសរអើងេិនម្តឹេខតជ្ញរឆតនប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំម្តូវ

ខតរកើតរ ើងយា ងពិតម្បាកដ្។ 

336. រទាះជ្ញយា ងណា កា ណ៍រនះបនសេ់ទ កនូវេនាិេសងសយ័ថ្ន រតើវារកាត បរៅរេើ “កា រ ីសរអើង” អវី 

រហើយកា ពិត វាបានរកាត បរៅរេើអវីកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥។ សា ណាបណត ឹងសា ទ កខរនះ ួេបញ្ចូេទ ហី ក 

                                                 
794 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៥៧។ 

795 សូេរេើេខ្នក 9.5.3 រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣៧៨ ខាងរម្កាេ។ សូេរេើេជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៤៦៥-៤៦៨ ( ក់ព័នធនឹងជន

ជ្ញតិចេ) និងកថ្នខណឌ  ៤៧០ - ៤៧៧ ( ក់ពន័ធនឹងព ទធសាសនិក)។ 

796 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៦៤-២៧១។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្ន

ខណឌ  ៦៨៧ និង ៦៩០។ 

797 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២២៨ និង ២៧១។ 

798 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៦៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណ៍េួយឆំនួនខដ្េទំនងជ្ញមានកា  ក់ព័នធរៅនឹងេនាិេសងស័យថ្ន រតើអវីបរងកើតបានជ្ញ “កា រ ីស

រអើង”។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានរឆេើយតបជ្ញបនតបនា ប់រៅកនរងឆំណ ឆរនះ។ 

៩.៥.២.២.១. ភាពអាឆកណំតប់ាន នងិភាពេិនអាឆផ្លេ ស់បត ូបាន បស់ម្ករេ ង្េប ះ េ ់

337. រដ្ើេបបីរងកើតឱ្យមានកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ម្ករេនរយាបាយ ជ្ញតិសាសន៍ ឬសាសនខដ្េ ង្េ

ប ះ េ់ ម្តូវខត “ខសតងឱ្យរឃើញឆាស់លាស់”799។ យា ងរហាឆណាស់រៅកនរងេូេដាឋ នឆំនួនពី កនរង

ឆំរណាេេូេដាឋ ន បស់ខេួន (េេូដាឋ នទ ី១២៥ និងេេូដាឋ នទ ី១២៩) រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញទទូឆ

ឱ្យមានគ ណភាពបខនថេថ្នម្ករេរនះ រ េគឺថ្ន វាេិនម្តឹេខតេិនអាឆកំណត់បានប  រណាណ ះរទ ប  ខនត

ខងេទាងំេិនអាឆផ្លេ ស់បត ូបាន និងមានភាពម្សបគន រទៀត្ង800។ 

(i)  កព័់នធនឹងកា រធវើទ កប ករេនញរេើខាម ងំពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំាេកា សនមតរៅេនាី  ស-២១ 

រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន ម្ករេរនះេិនអាឆបរងកើតបានជ្ញម្ករេខដ្េអាឆកំណត់បាន

ម្គប់ម្គនរ់ ើយ ពីរម្ ះម្ករេរនះបាន ួេបញ្ចូេ “ម្បរេទមានឆំនួនរម្ឆើន រហើយវាខម្បម្បួេ

រៅាេរពេរវលា”801 (េេូដាឋ នទ ី១២៥)។ 

(ii) ទ ហីក ណ៍ម្បហាក់ម្បខហេគន ម្តូវបានរធវើរ ើងទាក់ទងនឹងខាម ងំពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំាេ

កា សនមត ខដ្េម្តូវបានរធវើទ កខប ករេនញរៅអូ កខនសង។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន ម្ករេ

រនះ “គឺ ក់ព័នធនឹងម្បរេទ ងជ្ញរម្ឆើន” និងថ្ន “ភាពខ សគន ” រៅកនរងម្ករេរធវើឱ្យម្ករេរនះេិន

                                                 
799 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាកថ្នខណឌ  ២៧៤។ ឯកសា  F36 សាេដ្កីាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  

៧៤៤។ [េ បកា គូសបញ្ហជ ក]់ 

800 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥-៨២៧ (េេូដាឋ នទ ី១២៥) និង ៨៤៨-៨៥៨ (េេូដាឋ នទ ី១២៩)។ 

សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន េេូដាឋ នទ ី១២៥ រេើករ ើងនូវបញ្ហា ឆាប់ដាឆ់រដាយខ កេួយឆនំួន។ ខ្នករនះថ្នសា ណារឆេើយ

តប រេើករ ើងពទី ហីក ណ៍ ក់ពន័ធនឹងខេឹេសា េកខខណឌ តម្េូវសម្មាប់ “កា រ ីសរអើង”។ សហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើងដាឆ់

រដាយខ កនូវបញ្ហា នីតិវិធីថ្ន រតើបញ្ហា អងគរហត ខតេួយ អាឆម្តូវបានកំណត់រៅកនរងសំណ ំរ ឿងពី ដាឆរ់ដាយខ កបានរទ (សូេ

រេើេ ខ្នក 6.4 រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១០៦-១០៨)។ ឆំរ ះបញ្ហា ខដ្េរៅរសសសេ់ខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងកនរងេេូដាឋ នទី ១២៥ 

សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទដ្េ់សា ណា បស់ ក.ស.ព។ សូេរេើេ ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  

៨៤៤-៨៥០។ 

801 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥។ 

F54/201663379



 

213 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អាឆរឆេើយតបរៅនឹងេកខខណឌ តម្េូវសម្មាប់ភាពអាឆកំណត់បានម្គប់ម្គន់រ ើយ802 (េេូ

ដាឋ នទ ី១២៩)។ 

338. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងគឺម្តឹេម្តូវកនរងកា 

សននិដាឋ នថ្ន “សម្តូវពិតម្បាកដ្ ឬសម្តូវាេកា សនមត បស់ ប.ក.ក” បានបរងកើតបានជ្ញម្ករេខដ្េ

អាឆកំណត់បានម្គប់ម្គន់803។ កា សននិដាឋ នខាងរម្កាេមានបំណងគមំ្ទដ្េ់កា សននិដាឋ នរនះាេ 

យៈកា រឆេើយតបរៅនឹងកា អះអាងជ្ញក់លាក ់បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េកខខណឌ តម្េូវថ្នភាព

អាឆកំណត់បានម្គប់ម្គន់ េិន ួេបញ្ចូេម្ករេខដ្េខម្បម្បួេ និងម្ករេឆម្េរះរ ើយ។ 

339. រេធាវីកា   កតី ព ំបាន្តេ់នូវេូេដាឋ នសំអាង្េូវឆាប់រ ើយ សម្មាប់ទសសនៈឆាស់លាស់ បស់

ខេួនខដ្េយេ់រឃើញថ្ន ម្ករេខដ្េអាឆកំណត់បានម្គប់ម្គន់េួយម្តូវខតេិនអាឆផ្លេ ស់បត ូបាន និង

ម្សបគន ។ វាគឺជ្ញទសសនៈេួយ ខដ្េមានភាព្ារយគន រដាយផ្លា េ់រៅនឹងយ តតិសាន្រសតខដ្េម្តូវបាន

បរងកើតរ ើង បស់អងគជំន ំជម្េះ និងត លាកា រ្សងរទៀត។ ដូ្ឆខដ្េម្តូវបានកត់សមាគ េ់រដាយអងគ

ជំន ំជម្េះរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេួយឆំនួនរៅត លាកា  ICTY ម្ករេខដ្េម្តូវបានរធវើទ កខប ករេនញ ម្តូវ
បានកំណត់រដាយអវិជជមានថ្ន “ព ំខេនជ្ញជនជ្ញតិខស៊ែប”804។ 

បញ្ហា ថ្ន រតើម្ករេទាងំរនះម្តូវបានកំណត់កនរងន័យអវិជជមានថ្ន បានសថិតរៅកនរង “ម្ករេ

អនកព ំខេនជនជ្ញតិខស៊ែប” ឬថ្នជ្ញម្ករេ “បចច េិតត និងម្បឆំ្ងរៅនឹងសងគេនិយេជ្ញតិ

និយេ” ឬក៏ថ្ន សថិតរៅកនរងម្ករេ ួេខដ្េមានដូ្ឆជ្ញ “ជនជ្ញតិខស៊ែប ជវីហវ ជីពស  ី

(Gypsies) ម្ពេទាងំម្កូអាត ខដ្េេិនម្ពេទទួេយកេរនគេន៍វិជ្ញជ រនះ រហើយថ្ន 

                                                 
802 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៤៩-៨៥២។ 

803 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៤៦ (េេូដាឋ នទ ី១២៥) និង កថ្នខណឌ  ៨៨៣ (េេូដាឋ នទ ី

១២៩)។ 

804 សូេរេើេ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦៧៧។ សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Staki 

រៅត លាកា  ICTY, IT-97-24-T ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៨២៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  សាេម្កេ បស់រ ឿង

កតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brđanin រៅត លាកា  ICTY, IT-99-36-A ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ  ៣១៨-៣១៩។ 

សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krnojelac រៅត លាកា  ICTY, IT-97-25-T ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០២ កថ្ន

ខណឌ  ៤៣៨។ េតិរយាបេ់ និងសាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Tadić រៅត លាកា  ICTY, IT-94-1-T ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ១៩៩៧ កថ្នខណឌ  ៧១៤។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ២៧២។ 

F54/201663380



 

214 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្ករេខដ្េទទួេ ងកា រធវើទ កខប ករេនញទាងំរនះ ព ំមានទម្េង់ម្សបគន ខតេួយខដ្ ឬ

យា ងណា។ ដូ្រឆនះ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេបញ្ជក់េទធភាពខដ្េថ្ន កា រធវើទ កខ

ប ករេនញខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ អាឆកំណត់រគេរៅរេើម្ករេ

ម្បេូេ្តរំ ខដ្េគម នអតតសញ្ហញ ណ ឬកេមវិធី ួេគន េួយបាន805។ 

340. ដូ្ឆគន រនះខដ្  កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ជ្ញកា ពិត “ម្បជ្ញជនងមី” 

បានម្គបដ្ណត ប់រៅរេើម្បរេទ ងរ្សងៗ  ួេទាងំ “អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម  បញ្ញវនត 

មាច ស់ដី្ នយទ ន សកតិេូេិ ម្ពេទាងំអន ធន្ងខដ្  ខដ្េអនកទាងំអស់រនះម្តូវបានចត់ទ កថ្ន ជ្ញស

ម្តូវ បស់បដិ្វតតន៍សងគេនិយេ”806។ រហត ដូ្ឆរនះ វាឆាស់ថ្ន រគេគំនិតថ្នម្ករេខដ្េអាឆកំណត់

បានម្គប់ម្គនេ់ិនឆេរះបញ្ហច ងំពីេកខខណឌ តម្េូវណាេួយថ្នភាពម្សបគន  ឬកងវះភាពឆម្េរះរៅកនរង

ម្ករេរ ើយ។ 

341. យ តតិសាន្រសតឆាស់លាស់មានអតថិភាពសម្មាប់ភាពអាឆអន វតតបានថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា 

េូេរហត នរយាបាយឆំរ ះរសណា ីយ ូេួយ ខដ្េកនរងរសណា ីយ ូរនះ  បបជិះជ្ញន់េួយដាក់រគេ

រៅរេើខាម ងំាេកា សនមតកនរងវិសាេភាពដ៏្ធំទូលាយេួយ។ សាេដី្កា បស់ត លាកា ទីម្ករង  

Nuremberg បានរេើករ ើងពីកា រធវើទ កខប ករេនញ ខដ្េម្តូវបានសំរៅរៅរេើ “គូម្បខជង និងគូ

ម្បខជងខដ្េម្តូវបានសនមត ឬខដ្េម្តូវបានសងស័យ”807។ រនះ ួេបញ្ចូេទាងំសមាជិកថ្នម្ករេ រ្ស

ងៗ ខដ្េពីរពេេួយរៅរពេេួយ ម្តូវបានរគចត់ទ កកនរងម្ករេម្បឆំ្ងខដ្េមានសកាត ន ពេ  ួេ

មានសហជីព បូជ្ញច យ និងបពវជិត និងម្ករេសនតិភាពនិយេ808។ ប  ខនតបទរចទថ្នកា រធវើទ កខប ក

រេនញមានទំហំធំេមេសម្មាប់ដាក់រគេរៅរៅរេើប គគេទាងំអស់ ខដ្េម្តូវបានសងស័យថ្នជ្ញ

ម្ករេម្បឆំ្ង ដូ្ឆជ្ញ៖ “ជនទាងំោយណាខដ្េ ឬម្តូវបានសងស័យថ្នមានអ ិយភាពនឹងបកសណា

ហស ីនិងជនទាងំោយណាខដ្េ ឬម្តូវបានសងស័យថ្នជំទាស់នឹងខ្នកា  ួេ ខដ្េម្តូវបានរចទម្ប

                                                 
805 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦៧៨។ 

806 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦៨៣។ 

807 ត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង G. ring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅ

ជំន ំជម្េះ ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ១៩៤៥ ទំព័  ៣២។ 

808 ត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅ

ជំន ំជម្េះ ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ១៩៤៥ ទំព័  ៣៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កាន់រៅកនរង[បទរចទដំ្បូងថ្នដី្កាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជម្េះ]”809។ សាេដី្ការនះបានរ ៀបរាប់

េេអិតអំពីរគេនរយាបាយថ្នកា កំណត់រគេរៅ និងសមាេ ប់ប គគេជ្ញរម្ឆើន ខដ្េម្តូវបាន

សងស័យថ្នជ្ញគូម្បខជងថ្ន បបរនះ និងម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគ រហើយជនជ្ញប់រចទេួយឆំនួនម្តូវ

បាន្តនា រទាសទាក់ទិននឹងអំរពើខបបរនះ810។ 

342. ដូ្រឆនះ កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េថ្ន“ខាម ងំពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំាេកា សនមត បស់ ប.ក

.ក” េិនខេនជ្ញម្ករេជ្ញក់លាក់ម្គប់ម្គន់ ម្តូវខតម្ចនរចេ។ ម្ករេនរយាបាយថ្ន“ខាម ងំពិតម្បាកដ្ 

ឬខាម ងំាេកា សនមត បស់ ប.ក.ក” ាេ យៈេកខណៈយា ងពិតម្បាកដ្ថ្នជ្ញម្ករេេួយខដ្េម្តូវ

បានកំណត់រគេរៅរដាយសា េូេរហត នរយាបាយ គឺង្ហយនឹងខម្បម្បួេ និង  ីករាេដាេពីរពេ

េួយរៅរពេេួយ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះបានឆងអរេបង្ហា ញយា ងម្តឹេម្តូវ811 និងដូ្រឆនះម្ករេរនះអាឆ

ម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញម្ករេជ្ញក់លាក់។ រេធាវីកា   កតីខកខានេិនបានរេើករ ើងពីកំហ សអងគឆាប់ 

ខដ្េនឹងរមាឃៈកា សននិដាឋ នរេើអងគឆាប់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញ

រនះរ ើយ។ 

៩.៥.២.២.២. កា ម្បម្ពតឹតរសមើភាពជ្ញេយួនងឹេទធ្េេនិរសមើភាព 

343. ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខទាងំេូេ គឺថ្នអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

មានកំហ សកនរងកា សននិដាឋ នថ្ន កា រ ីសរអើងពិតជ្ញបានរកើតមាន ពីរម្ ះកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបានរេើក

រ ើងម្គន់ខតជ្ញ “កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព”។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេដាឋ នទ១ី០៨ 

                                                 
809 ត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅ

ជំន ំជម្េះ ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខ វឆិេិកា ឆ្ន ំ១៩៤៥ ទំព័  ៦៥, ៦៦ (“...ឆ ងរចទបានទទួេយករគេនរយាបាយថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ 

កា បន្រង្ហក ប និងកា សមាេ ប់ ង្ហគ េថ្នម្បជ្ញជនស ីវិេទាងំអស់រៅកនរងម្បរទសអាេេឺេ ង់ ខដ្េជ្ញ ឬម្តូវបានរជឿថ្នជ្ញ ឬខដ្េម្តូវ

បានរជឿថ្នអាឆនឹងកាេ យជ្ញអ ិភាពនឹង ដាឋ េិបាេណាហសី និងខ្នកា  ួេ ឬកា សេគំនិត...” និង“កា រធវើទ កខប ករេនញទាងំរនះ 

[...] ក៏ម្តូវបានអន វតតសំរៅម្បឆំ្ងជនទាងំោយណាខដ្េមានជំរនឿនរយាបាយ ឬជំរនឿ្េូវឆិតត ខដ្េហាក់ដ្ូឆជ្ញម្បឆំ្ងជ្ញេួយ

រគេរៅ បស់ពួកណាហសី”)។ 

810 ត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅ

ជំន ំជម្េះ ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៤៦ ទំព័  ៦៣-៦៤, ទំព័  ១០៩-១១០, ទំព័  ១៤៣។  

811 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៦០០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

812 េេូដាឋ នទ ី១២១813 េេូដាឋ នទ ី១២២814 េេូដាឋ នទ ី១៤៤815 េូេដាឋ នទ ី១៤៦816 នងិេេូដាឋ នទ ី

១៤៧817 ។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន៖ 

ក. កា រារំាងព ទធសាសនិកេិនឱ្យម្បតិបតតិសាសន បស់ខេួនគឺជ្ញកា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព ពីរម្ ះ

េន សសទាងំអស់ម្តូវបានហាេឃាត់េិនឲ្យម្បតិបតតិសាសន (េេូដាឋ នទ ី១០៨)។ 

ខ.  កា រារំាងជនជ្ញតិចេរៅកា ដាឋ នទនំប់ ១ េករា េិនអន វតតម្បតិបតតិសាសន បស់ពួករគគឺ 

ជ្ញកា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព ពីរម្ ះជនជ្ញតិខខម ក៏េិនម្តូវបានអន ញ្ហញ តឱ្យម្បតិបតតិសាសនខដ្  

(េេូដាឋ នទ ី១២២) ។ 

គ. កា ហាេឃាត់េិនឱ្យម្បតិបតតិវបបធេ៌ និងសាសន បស់ជនជ្ញតិចេរៅទូទាងំម្បរទស

កេពរជ្ញគឺជ្ញកា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព ពីរម្ ះម្គប់ម្ករេទាងំអស់ម្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងរបាះបង់

រចេកា ម្បតិបតតិសាសន (រាប់បញ្ចូេទាងំទីកខនេងសកាក  ៈបូជ្ញ កា អធិសាឋ ន អតថបទឆា

ប់ជ្ញរដ្ើេ) និយាយខតភាសាខខម  និងទទួេយកសរេេៀកបំ ក់ និងេ ូដ្សក់ខខម  (េេូដាឋ នទ ី

១៤៤ និងេេូដាឋ នទ ី១៤៦ នងិម្តូវបានរេើករ ើងេតងរទៀតរៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១៤៧)។ 

344. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវខតម្ចនរចេ818។ រៅរពេ

ពិច ណាពីសា សំខាន់ថ្នបញ្ហា រនះឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សហរេធាវីនេំ ខដាក់បខនថេនូវ

កា សននិដាឋ នេេអិតបខនថេរទៀតដូ្ឆខាងរម្កាេ  ក់ព័នធនឹងេូេរហត ខដ្េ វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា 

  កតីមានកា យេ់ម្ឆ ំ។ 

                                                 
812 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៣-៧៤៥។ 

813 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០៤-៨១២។ 

814 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨១៣។ 

815 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣៩-៩៥១។ 

816 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៤-៩៥៦។ 

817 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៧-៩៥៩។ 

818 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤០៥ (េេូដាឋ នទ ី១០៨) កថ្នខណឌ  ៤៦៥ (េេូដាឋ នទ ី១២១) 

កថ្នខណឌ  ៤៧០ (េេូដាឋ នទ ី១២២) កថ្នខណឌ  ៤៧៩ (កថ្នខណឌ  ១៤៤) កថ្នខណឌ  ៤៩១ (េេូដាឋ នទ ី១៤៦) កថ្នខណឌ  ៤៩៤ 

(េេូដាឋ ន ១៤៧)។ 
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217 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

345. ភាពសំខាន់ថ្នបញ្ហា រនះគឺទាក់ទងនឹងអតថន័យថ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”។ ជ្ញរ ឿយៗ កា រ ីសរអើ

ងម្តូវបានពនយេ់ថ្នជ្ញកា ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹង“កា ម្បម្ពឹតត” បស់ម្ករេរ្សងៗ។ ប  ខនតមានកា រចទសួ 

ថ្នរតើរគេគំនិតថ្ន “កា ម្បម្ពឹតត” សំរៅរេើអំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េម្តូវបានអន វតតទាក់ទងរៅ

នឹងម្ករេទាងំរនះ ឬថ្នរតើវាក៏អាឆទាក់ទងរៅនឹង្េប ះ េ់ ខដ្េម្ករេទាងំរនះបានជួបម្បទះ ខដ្  

ឬយា ងណា។ រេធាវីកា   កតីរសនើឱ្យមានកា បកម្សាយកនរងន័យឆរងអៀត៖ ពួករគអះអាងថ្ន “កា 

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង” រកើតរ ើងខតរៅរពេម្ករេរ្សងគន ទទួេ ងរម្គះរដាយសា អំរពើសកេម ឬ

អកេម819។ រៅរពេខដ្េអំរពើសកេម ឬអកេមដូ្ឆគន  ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរេើម្ករេទាងំអស់ ប  ខនតបងកឲ្យ

មាន្េប ះ េ់រ្សងៗគន  រេធាវីកា   កតីបានចត់ទ កកា ណ៍រនះថ្នជ្ញ “កា រ ីសរអើងរដាយ

ម្បរយាេ” រដាយខចីរគេគំនិតពីឆាប់សិទធិេន សស និងអះអាងថ្ន រសណា ីយ ូរនះេិនអាឆជ្ញ “កា 

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”រទ រដាយអាម្ស័យរៅរេើអតថន័យថ្នធាត ្សរំនះកនរងអំ រងរពេ ក់ព័នធ820។ 

ដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ដ្ខដ្េៗថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយ

សននិដាឋ នថ្ន កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងបានរកើតរ ើងរៅកខនេងខដ្េមាន “កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព” ឬ 

“កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ”821។ 

346. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន សំណួ រនះេិនខេនជ្ញបញ្ហា ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវ

រដាះម្សាយយា ងេេអិតរនះរទ។ រទាះយា ងណា សំណួ រនះម្តូវបានបកម្សាយឲ្យកាន់ខតឆាស់

ជ្ញងេ នរទៀតកនរងកា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ម្សរដ្ៀងគន  ខដ្េរេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ បាន

រេើករ ើង ទាក់ទងនឹង“កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព”ឆំរ ះព ទធសាសនិក ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់។ អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន  ិះគន ់វិធីសាន្រសតរនះថ្នជ្ញកា ខកខានេិនបានពិច ណា៖  

...ពី្េប ះ េ់ខ សៗគន  ខដ្េខ្អករដាយរឆៀសេិន្ តរេើសាវា ខ សៗគន  បស់

ម្បជ្ញជន។ កា បងខំម្ពះសងឃឱ្យរបាះបង់ជំរនឿ បស់ពួកគត់ គឺជ្ញកា រ ីសរអើង

ម្បឆំ្ងនឹងម្ពះសងឃ។ េទធ្េគឺេិនដូ្ឆគន រទ រដាយសា ខតអំណះអំណាងេិនគិតពី

                                                 
819 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៥, ៨១៣, ៩៣៩-៩៤២។ 

820 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៤, ៨១៣, ៩៥៤-៩៥៦។ 

821 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៥, ៨១៣។ 
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218 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ភាពធៃន់ធៃ ជ្ញទូរៅថ្នកា ម្បម្ពឹតតរនះ ជ្ញពិរសសកា ខដ្េម្ពះសងឃម្តូវបានបងខំឱ្យ

សឹករនះ822។ 

347. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរេើករ ើងដ្ខដ្េៗអំពី“្េប ះ េ់” ខដ្េបណាត េេកពីកា រធវើទ កខ

ប ករេនញ ខដ្េចបំាឆ់ម្តូវខតរកើតរ ើងកនរងកា រធវើទ កខប ករេនញឆំរ ះម្ករេរគេរៅ823។ ភាសារនះ 

និងកា រផ្លត តជ្ញពិរសស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើ្េប ះ េ់ បង្ហា ញពីកា គមំ្ទដ្េ់

សាថ នភាព ខដ្េកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេគឺជ្ញេូេដាឋ នថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ 

348. រទាះបីជ្ញអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបាន្តេ់រហត ្េេេអិតបខនថេរទៀតរេើបញ្ហា រនះក៏រដាយ ក៏

សហរេធា វីនេំ ខរៅខតរេើករ ើងថ្ន វាេិនម្តឹេម្តូវរនះខដ្  រដាយសា ខតរហត ្េដូ្ឆខាង

រម្កាេ។ 

 

៩.៥.២.២.២.១. រគេគំនិតថ្ន “ម្បរយាេរដាយសរអើងរ ីកា ” និងភាព ក់ព័នធថ្នរគេគំនិតរនះ 

349. សញ្ហញ ណថ្នកា រ ីសរអើងខដ្េរកើតរ ើងាេ យៈ “កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព” ខដ្េបងក្េប ះ េ់េិន

រសមើភាព ម្តូវបានកំណត់យា ងឆាស់កនរងឆាប់សិទធិេន សស ខដ្េកា រ ីសរអើងរនះម្តូវបានកំណត់ថ្ន

ជ្ញ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ”824។ សម្មាប់រគេបំណងបឆចរបបនន រគេគំនិតរនះខដ្េម្តូវ

បានដ្កម្សង់រឆញពីឆាប់សិទធិេន សស មានសា ៈម្បរយាជន៍រដាយរយាងាេរហត ្េពី ។ ទីេួយ 

                                                 
822 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៨៥។ 

823 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧១៤,១១៧៤, ១១៨៩, ១៤០៧, ១៤០៩, ១៦៨៨, ២៦០០, ២៨៣៨, ២៨៤៦, 

២៩៨៣,២៩៩៥, ៣១៣៩,៣៣២៣, ៣៣២៩ និង ៣៥១១។  

824 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ គណៈកមាម ធិកា េ បបំបាតក់ា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី LR និងអនក

រ្សងរទៀត (ខដ្េតំណាងរដាយេជឈេណឌ េសិទធិ Roma អឺ ៉ ប) តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋសេូវ៉ាគ ីCERD/C/66/D/31/2003 េត ិ

ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៥ ទំព័  ១២។ គណៈកមាម ធិកា េ បបំបាត់កា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ 

អន សាសន៍ ួេខដ្េម្តូវបានអន េ័តរដាយគណៈកមាម ធិកា េ បបំបាត់កា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទ អន សាសន៍ ួេរេខ ២៥ ៖ 

មាម្ា ៤ កថ្នខណឌ  ១ ថ្នអន សញ្ហញ រនះ ( វិធានកា ពរិសសបរណាត ះអាសនន) កិឆចម្បជ ំរេើកទី ៣០ (២០០៤) កថ្នខណឌ  ៧។ គ

ណៈកមាម ធិកា សិទធិេន សសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Derksen តទេ់នឹង ហូ ង់ CCPR/C/80/D/976/2001 េតិ ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៥ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០០៤។ គណៈកមាម ធិកា សិទធិេន សសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Althammer តទេ់នឹង អូម្ទីស 

CCPR/C/78/D/998/2001 េតិ ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ១០.២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 កយ“កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” គឺជ្ញ កយកាត់ដ៏្មានម្បរយាជន៍សម្មាប់សាថ នភាពខដ្េ

រគេនរយាបាយ កា អន វតត អំរពើសកេម ឬអកេមថ្នកា អន វតតជ្ញទូរៅកនរងម្ករេរ្សងៗ បងក្េប ះ

 េ់អវិជជមានរដាយខ កៗពីគន រេើម្ករេណាេួយ (ឬម្ករេនន)។ ទីពី  ឧបក ណ៍សិទធិេន សសមាន

ភាព ក់ព័នធសម្មាប់កា បង្ហា ញថ្ន  កយ “កា រ ីសរអើង” ម្តូវបានរគយេ់ជ្ញយូ ណាស់េករហើយ

ថ្ន ួេបញ្ចូេទាងំកា រ ីសរអើងផ្លា េ់ និងកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ។  

350. រទាះបជី្ញរគេគំនិតរនះ ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញកតី ក៏ចបំាឆ់ម្តូវខញក របៀប

ខដ្េកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ អាឆបរងកើតកា ទទួេខ សម្តូវសម្មាប់ ដ្ឋេួយរម្កាេឆាបស់ិទធិ

េន សសអនត ជ្ញតិ និង របៀបរម្បើម្បាស់ កយ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” កនរងប ិបទថ្នកា រចទ

ម្បកានពី់បទម្ពហមទណឌ ថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ825។ វាជ្ញកា ម្តឹេម្តូវខដ្េថ្ន កនរងឆាប់សិទធិេន សស 

 ដ្ឋេួយអាឆទទួេខ សម្តូវរៅឆំរ ះេ ខឆាបរ់ដាយសា កា  ំរលាេបំ នរេើកា ហាេឃាត់េិនឱ្យ

មានកា រ ីសរអើង សូេបីខតកនរងក ណីខដ្េ ដ្ឋរនះគម នរឆតនរធវើដូ្រឆនះក៏រដាយ។ រទាះជ្ញយា ងណា 

ឆំណ ឆរនះេិនមានន័យថ្ន កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេអាឆរកើតរ ើងខតកនរងក ណីគម នរឆតន

រនះរទ។ កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេអាឆរកើតរ ើងរដាយមានរឆតន ឬគម នរឆតន826។ រហើយ

                                                 
825 សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kunarac និងអនករ្សងរទៀត IT-96-23-T & IT-96-23/1-T សាេ

ម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ៤៧០-៤៧១។  

826 សូេរេើេ គណៈកមាម ធិកា សិទធិេន សសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Althammer តទេ់នឹង អូម្ទីស CCPR/C/78/D/

998/2001 េតិ ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ១០.២។ ត លាកា  ECJ រ ឿងកតី Bilka—Kaufhaus GmbH តទេ់

នឹង Karin Weber von Hartz សំណ ំរ ឿង 170/84 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៨៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  Daniel 

Moeckli, “សេភាព និងកា េិនរ ីសរអើង” កនរង Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, David Harris and Sandesh 

Sivakumaram (eds.) ឆាប់សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ (Oxford University Press 3rd ed.) ឆ្ន ំ ២០១៧ ទំព័  ១៦៦ ឯកសា ភាជ ប់ទី 

៨ ខដ្េ្តេ់ឧទាហ ណ៍ថ្នរតសតអកខ ភាពសម្មាប់អនកដាក់ កយស ំរធវើកា  ខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជ្ញរេសសម្មាប់កា រធវើឱ្យម្ករេ

ជ្ញតិពនធរណាេួយខូឆម្បរយាជន៍។ (“ដ្ូឆកា បង្ហា ញរដាយរសឆកតីសរម្េឆកនរង រ ឿងកតី Althammer និង DH ខដ្េមានពពិណ៌នកនរង

ខ្នក 4.2 ខដ្  ជ្ញញឹកញាប់ កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេរសមើនឹងកា រ ីសរអើងរដាយអរឆតន។ ្ារយរៅវិញ រគសនមតជ្ញធេមា

ថ្ន កនរងក ណីខដ្េមានកា រ ីសរអើងផ្លា េ់ គឺមានរឆតនរ ីសរអើង។ រទាះបីជ្ញកា ពិតបង្ហា ញថ្ន ជ្ញរ ឿយៗ រគេគំនិតទាងំរនះ

 ក់ព័នធគន រៅវិញរៅេកកតី ក៏ឆណំ ឆរនះេិនស ទធខតដ្ូរឆនះ ហូតរនះខដ្ ។ អាឆមានក ណីថ្នកា រ ីសរអើងផ្លា េ់ ដ្ូឆជ្ញ កា ផ្លត់

រឆញន្រសតីមានថ្្ារ ះ និងមាត យពីម្បរេទកា ង្ហ េួយឆំនួន ជ្ញក ណីខដ្េមានរឆតនកា   ម្ករេ ក់ព័នធ ជ្ញជ្ញងរ ីសរអើងពួក

រគ។ រទាះជ្ញយា ងណា េកខណៈវិនិឆេ័យ “អពោម្កឹត” ដ្ឆូជ្ញ រតសតអកខ ភាពសម្មាប់អនកដាក់ កយស ំរធវើកា  អាឆម្តូវបានរម្បើ

ម្បាស់ជ្ញរេសដ្៏េអសម្មាប់កា ផ្លត់រឆញម្ករេជ្ញតិពនធរេួយឆំននួ ខដ្េរសមើនឹងកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេរដាយមានរឆតន”។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខណៈខដ្េរគអាឆនិយាយបានថ្ន  ដ្ឋេួយអាឆទទួេខ សម្តូវរម្កាេឆាប់សិទធិេន សស សូេបីខតកនរង

ក ណីខដ្េគម នរឆតន េិនមានន័យថ្ន រគអាឆកំណត់ពីកា ទទួេខ សម្តូវខ្នកម្ពហមទណឌ នីេួយៗ

ខដ្េរេឆរ ើងរដាយគម នរឆតនរនះរទ។ កនរងឆាប់ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ចបំាឆ់ម្តូវខតមានរឆតន 

រដ្ើេបឱី្យកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេបរងកើតកា ទទួេខ សម្តូវឆំរ ះកា រធវើទ កខប ករេនញ។ 

351. ដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីកំព ងម្ឆបាឆ់រគេគំនិតរ្សងៗបញ្ចូេគន  រៅរពេខដ្េរេធាវីកា   កតី

អះអាងថ្ន “ជ្ញសា វនត សញ្ហញ ណថ្នកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេខដ្េេិនតម្េូវឱ្យមានរឆតន

រ ីសរអើង គឺេិនម្តូវគន នឹងឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប កខរេនញ ដូ្ឆបានកំណត់និយេន័យរៅសេ័យ

កាេថ្នអងគរហត រនះរទ”827។ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” ម្គន់ខតជ្ញ កយខដ្េសំរៅរេើ

ម្បរេទជ្ញក់លាក់ថ្នកា រ ីសរអើងខដ្េរកើតរ ើងាេ យៈឥទធិពេរ្សងៗថ្នទរងវើ។ កា ទទួេសាគ េ់

កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេជ្ញទម្េង់េួយថ្នកា រ ីសរអើង មានអតថភិាពជ្ញយូ េករហើយាងំពី

េ នរពេខដ្េ កយកាត់ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” ម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបសីំរៅរេើកា 

រ ីសរអើង។  

៩.៥.២.២.២.២. កា ទទួេសាគ េ់រដាយអងគជំន ំជម្េះរនះថ្ន កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ ក់ព័នធនឹងកា 

រធវើទ កខប ករេនញ  

352. កនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជម្េះរនះេិនចបំាឆ់កំណត់ថ្នរតើអាឆមានធាត ្សថំ្ន “កា រ ីសរអើង

ជ្ញក់ខសតង” កនរងឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញាេ យៈកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ ឬយា ងណា

រនះរទ។ រទាះជ្ញយា ងណា កា ពនយេ់អតថន័យថ្ន “កា រ ីសរអើង” រដាយអងគជំន ំជម្េះរនះកនរងប ិប

ទថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ គឺមានសា ៈម្បរយាជន៍។ កនរងខ្នកជ្ញរម្ឆើនថ្នសាេម្កេ បស់ខេួន អងគជំន ំ

ជម្េះរនះបានពនយេ់ពីកា រ ីសរអើងរដាយរយាងាេ្េប ះ េ់ ខដ្េទទួេ ងរដាយសមាជិក

រៅកនរងម្ករេណាេួយ។ ដូ្រឆនះ កា រ ីសរអើងសំរៅរេើទរងវើ “ខដ្េនឱំ្យមានកា រ ីសរអើងរដាយ

                                                 
827 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៦។ 
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https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/khieu-samphans-appeal


 

221 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រឆតន”828 “កា បង្ហា ញជ្ញចបំាឆ់ពីេទធ្េខដ្េជ្ញកា រ ីសរអើងពិតម្បាកដ្”829 និង “្េវបិាក

ថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញខដ្េជ្ញេកខខណឌ តម្េូវ”830។ [បខនថេកា គូសបញ្ហជ ក់] 

353. កា សំអាងទាងំរនះហាក់បង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះរនះយេ់ថ្ន សម្មាប់រគេបំណងថ្នកា បញ្ហជ ក់

ពី “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង” រដាយរយាងាេអតថន័យថ្ន កយរនះរៅឆរនេ ះឆ្ន ំ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ 

១៩៧៩ វាមានភាពម្គប់ម្គន់កនរងកា កំណត់ថ្ន ទរងវើរនះបានបងក្េប ះ េ់ រេើេន សសេួយម្ករេ

ខាេ ងំជ្ញងេន សសេួយម្ករេរ្សងរទៀត។ រ េគឺឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញ

កា រធវើទ កខប ករេនញ អាឆរកើតរ ើងាេ យៈកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ។ 

៩.៥.២.២.២.៣. កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេកនរងឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិរៅអំ រងឆ្ន ំ១៩៧៥-

១៩៧៩  

354. រទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះបញ្ហជ ក់ឆាស់លាស់យា ងណាកតី ក៏រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន រៅរពេ

ម្បម្ពឹតតអំរពើរនះ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញ អាឆម្តូវបាន

ម្បម្ពឹតតខតាេ យៈកា រ ីសរអើងផ្លា េ់។ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន កា រ ីសរអើងរដាយ

ម្បរយាេគឺជ្ញ រគេគំនិតងមីេួយខដ្េរេឆរ ើងខតកនរងទសវតស ៍ទី ៩០ ឬរម្កាយេករទៀតប  រណាណ ះ

831។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបានបង្ហា ញរ ើងរដាយេិនម្តឹេម្តូវ។ 

355. កា អន វតតជ្ញអនត ជ្ញតិរៅអំ រងរដ្ើេសតវតស ៍ទី ២០ បង្ហា ញថ្ន កា រ ីសរអើងម្តូវបានចត់ទ កជ្ញទ

រងវើខដ្េ ួេបញ្ចូេកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេជ្ញយូ េករហើយ ាងំពីេ នរពេខដ្េ កយរនះម្តូវ

បានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបីពិពណ៌នពីកា រ ីសរអើង។ រៅឆ្ន ំ១៩២៣ ត លាកា យ តតិធេ៌អនត ជ្ញតិ អឆិថ្ន្រនត

យ៍បានរផ្លត តរេើបញ្ហា រនះកនរងេតិម្បឹកា ខដ្េ ក់ព័នធនឹងបទបបញ្ញតតិសតីពីកា េិនរ ីសរអើងកនរងសនធិ

សញ្ហញ សតីពីជនជ្ញតិភាគតិឆ។  ក់ព័នធនឹងឆាប់េួយខដ្េមានអន ភាពកនរងកា បរណត ញជនជ្ញតិប ូ

                                                 
828 ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ២៦៣។ 

829 ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ២៦៧។ 

830 ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ២៧៦។ 

831 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ូញខដ្េមានរដ្ើេកំរណើតជ្ញជនជ្ញតិអាេេឺេ ង់ (និងហាក់មានរឆតនសម្មាប់រគេបំណងរនះ) 

ត លាកា រនះពិច ណាថ្ន ៖ 

អងគរហត ខដ្េថ្ន គម នកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍រេឆរ ើងកនរងខេឹេសា ឆាប់ខដ្េ

ម្តូវបានអន េ័តរៅថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩២០ និងខដ្េថ្ន កនរងក ណីេួយឆំនួនតូឆ 

ឆាប់រនះអន វតតឆំរ ះជនជ្ញតិប ូ ូញគម នរដ្ើេកំរណើតអាេេឺេ ង់ ខដ្េម្តូវបាន

កំណត់ជ្ញអនកទិញពីមាច ស់រដ្ើេខដ្េជ្ញជនជ្ញតិអាេេឺេ ង់ េិនរធវើឱ្យមានភាពខ សគន

ខាេ ងំរនះរទ។ មាម្ា៨ [ខដ្េធាន “កា ម្បម្ពឹតតដូ្ឆគន ”] ម្តូវបានាក់ខតងរ ើង

រដ្ើេបីបំរពញបណត ឹងទាងំរនះ ដូ្ឆអវីខដ្េបានបំរពញកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបននខដ្ ។ 

ចបំាឆ់ម្តូវមានសេភាពជ្ញក់ខសតង ក៏ដូ្ឆជ្ញសេភាព្េូវឆាប ់ កនរងក ណីខដ្េគម ន

កា រ ីសរអើងកនរងខេឹេសា ថ្នឆាប់រនះ832។  

356. រៅឆ្ន ំ១៩២៩ Déclaration de Droits Internationaux d’Homme ម្តូវបានអន េ័តកនរងទីម្ករងញូវ

យ ករដាយ វិទោសាថ នឆាប់អនត ជ្ញតិ។ រសឆកតីម្បកាសរនះខឆងថ្ន រដ្ើេបឱី្យសេភាពមានម្បសិទធ

ភាព និងេិនម្គន់ខតជ្ញកា ាងនេ រសឆកតីម្បកាសរនះម្តូវផ្លត់រឆញកា រ ីសរអើងផ្លា េ់ និងកា 

រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ833។ 

357. កនរងេតិម្បឹកាពី បនា ប់េករទៀត បស់ត លាកា យ តតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍រៅឆ្ន ំ១៩៣២834 និងឆ្ន ំ 

១៩៣៥835 ត លាកា រនះបានគូសបញ្ហជ ក់ជ្ញងមីពីសា ៈសំខាន់ថ្នសេភាពទាងំកនរងអងគឆាប់ និងកនរង

អងគរហត  រដាយ ំេឹករ ើងវិញពីេតិ បស់ត លាកា រនះរៅឆ្ន ំ១៩២៣។ 

                                                 
832 ត លាកា យ តតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍ ជនជ្ញតិអាេេឺេ ង់ខដ្េ ស់រៅកនរងម្បរទសប ូ ូញ េតិម្បឹកា ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

១៩២៣ ទំព័  ២៤។  

833 L’Institut De Droit International, Déclaration des droits internationaux de l’homme ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ

១៩២៩ មាម្ា ៥ (“L’égalité prévue ne devra pas être nominale mais effective. Elle exclut toute discrimination 

directe ou indirecte.”) ឯកសា ភាជ ប់ទី ៩។ 

834 ត លាកា យ តតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍ កា ម្បម្ពឹតតឆរំ ះជនជ្ញតិប ូ ូញ និងអនករ្សងរទៀតខដ្េមានរដ្ើេកំរណើតប ូ ូញ ឬ

ស នា កថ្នកនរងខដ្នដ្ ីDanzing េតមិ្បឹកា ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ១៩៣២ ទំព័  ២៨។ 

835 ត លាកា យ តតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍សាលារ ៀនជនជ្ញតិភាគតិឆរៅអាេ់បានី េតិម្បឹកា ឆ ះថ្ងៃទី៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ១៩៣៥ ទំព័  

១៧-២១ កា ពិនិតយរេើេរសឆកតីម្បកាសខដ្េ្តេ់កា កា   ដ្េ់ជនជ្ញតិភាគតិឆអាេ់បានីកនរងអងគឆាប់ និងអងគរហត ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

358. អន សញ្ហញ អងគកា  UNESCO សតីពីកា ម្បឆំ្ងកា រ ីសរអើងកនរងកា អប់ ំ ឆ្ន ំ១៩៦០ បានកំណត់

និយេន័យថ្នកា រ ីសរអើងដូ្ឆខាងរម្កាេ ៖  

…កា សមាគ េ់ កា ផ្លត់រឆញ ខដ្នកំណត់ ឬរសឆកតីេំរអៀង ខដ្េខ្អករេើពូជ

សាសន៍ ពណ៌សេបរ  រេទ ភាសា សាសន ទសសនៈនរយាបាយ ឬទសសនៈរ្សងរទៀត 

រដ្ើេកំរណើតជ្ញតិ ឬសងគេ សាថ នភាពរសដ្ឋកិឆច ឬកំរណើត មានរគេបំណង ឬឥទធិ

ពេកនរងកា រធវើរមាឃភាព ឬប ះ េ់ដ្េ់កា ម្បម្ពឹតតរដាយសេភាពកនរងកា អប់ ំ

…836 [បខនថេកា គូសបញ្ហជ ក់]។ 

359. អន សញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីកា េ បបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ឆ្ន ំ១៩៦៩ កំណត់

និយេន័យថ្ន “កា រ ីសរអើងពូជសាសន៍” ដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

…កា សមាគ េ់ កា ផ្លត់រឆញ កា   ឹតតបិត ឬរសឆកតីេំរអៀង រដាយខ្អករេើពូជ

សាសន៍ ពណ៌សេបរ  រដ្ើេកំរណើត ឬម្បេពជ្ញតិ ឬជ្ញតិពនធរ ខដ្េមានរគេបំណង 

ឬឥទធិពេកនរងកា រធវើរមាឃភាព ឬប ះ េ់ដ្េ់កា ទទួេសាគ េ់ កា ទទួេបាន ឬកា 

រម្បើម្បាស់ សិទធិេន សស និងរស ីភាពជ្ញសា វនតរដាយរសមើភាពកនរង វិស័យនរយាបាយ 

រសដ្ឋកិឆច សងគេ វបបធេ៌ ឬ វិស័យរ្សងរទៀតកនរងជីវិតសាធា ណៈ837 [បខនថេកា គូស

បញ្ហជ ក់]។  

360. កនរងសាេម្កេឆ្ន ំ១៩៧៤ ត លាកា យ តតិធេ៌ថ្នសហគេន៍អឺ ៉ ប ទទួេសាគ េ់ថ្ន៖ 

 វិធានខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព... េិនម្តឹេខតហាេឃាត់កា រ ីសរអើង

ជ្ញក់ខសតងរដាយសា សញ្ហជ តិប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំហាេឃាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា 

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរទៀត្ង ខដ្េខ្អកាេកា អន វតតេកខណៈវិនិឆេ័យរ្សងរទៀតថ្ន

កា កំណត់ភាពខ សគន  នរំៅ កេទធ្េដូ្ឆគន 838។ 

                                                 
836 អន សញ្ហញ អងគកា  UNESCO សតីពីកា ម្បឆំ្ងនឹងកា រ ីសរអើងកនរងកា អប់ ំ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៦០ មាម្ា ១។ 

837 អន ញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីកា េ បបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើសពូជសាសន៍ ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខេីន ឆ្ន ំ១៩៦៦ មាម្ា ១(១)។ 

838 ត លាកា យ តតិធេ៌ថ្នសហគេន៍អឺ ៉ ប រ ឿងកតី Giovanni Maria Sotgiu តទេ់នឹង Deutsche Bundespost សំណ ំរ ឿង 152-

73 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ១៩៧៤ កថ្នខណឌ សរងខប ៣ េូេដាឋ នទី ១១។ 

F54/201663390
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

361. អន សញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីកា េ បបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទ ខដ្េម្តូវបាន

អន េ័តរៅឆ្ន ំ១៩៧៩ ប  ខនតម្តូវបានម្ ងរៅឆរនេ ះឆ្ន ំ១៩៧៦ និងឆ្ន ំ១៩៧៩839 បានកំណត់និយេ

ន័យថ្ន “កា រ ីសរអើង” ដូ្ឆខាងរម្កាេ៖  

សម្មាប់រគេបំណងថ្នអន សញ្ហញ បឆចរបបនន  កយ “កា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទ” 

សំរៅរេើកា សមាគ េ់ កា ផ្លត់រឆញ ឬកា   ឹតតបិតរដាយសា រេទ ខដ្េមានឥទធិពេ 

ឬរគេបំណង កនរងកា រធវើឱ្យប ះ េ់ ឬរធវើរមាឃភាពកា ទទួេសាគ េ់ កា ទទួេ

បាន ឬកា រម្បើម្បាស់សិទធិេន សស និងរស ីភាពជ្ញសា វនតរដាយន្រសតី រដាយេិនគិតពី

សាថ នភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ន្រសតី កនរង វិស័យនរយាបាយ រសដ្ឋកិឆច សងគេ វបបធេ៌ 

ស ីវិេ ឬ វិស័យរ្សងរទៀត រដាយរយាងរៅាេសេភាព វាងប  ស និងន្រសតី840 

[បខនថេកា គូសបញ្ហជ ក់]។  

362. ដូ្រឆនះ កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន គម នរគេគំនិតថ្នកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ

កនរងឆាប់អនត ជ្ញតិេ នកា រឆញរសឆកតីសរម្េឆកនរងរ ឿងកតីកនេងេក ដូ្ឆជ្ញ រ ឿងកតី Simunek និងអនក

រ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក រៅឆ្ន ំ១៩៩៥841 និងរ ឿងកតី D.H. និងអនករ្សងរទៀត ត

ទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក រៅឆ្ន ំ២០០៧842 គឺេិនម្តឹេម្តូវ។ រទាះបជី្ញេិនទាន់មានកា រម្បើម្បាស់

 កយ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” កតី ក៏សញ្ហញ ណថ្នកា កំណត់អតតសញ្ហញ ណកា រ ីសរអើងខដ្េ

ម្តូវបានហាេឃាត់ រដាយរយាងាេឥទធិពេថ្ននរយាបាយ ឬកា អន វតតទាងំោយ ម្តូវបានកំណត់

ជ្ញយូ េករហើយ។ ាេពិត រសឆកតីសរម្េឆ បស់ត លាកា សិទធិេន សសអឺ ៉ បកនរង រ ឿងកតី D.H. និង

                                                 
839 គណៈកមាម ធិកា េ បបំបាត់កា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទ សននិសីទពិេពរលាករេើកទី ៤  បស់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសតីពី

ន្រសតី វឌ្ឍនភាពខដ្េសរម្េឆបានកនរងកា អន វតតអន សញ្ហញ សតីពីកា េ បំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទ 

A/CONF.177/7 ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ១៩៩៥ កថ្នខណឌ  ១២។ 

840 អន សញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីកា េ បបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹងន្រសតីរេទ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៩ មាម្ា ១។ 

841 គណៈកមាម ធិកា សិទធិេន សសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Simunek និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក 

ទំនក់ទំនងរេខ 516/1992 ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ទំព័  ១៥៧-១៦២។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  

១៧៥២។ 

842 ត លាកា សិទធិេន សសអឺ ៉ ប (អងគជំន ំជម្េះជ្ញន់ខពស់) រ ឿងកតី D.H. និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក សំណ ំរ ឿង

រេខ 57325/00 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៧។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៥។ 

F54/201663391

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/SDecisionsVol5en.pdf
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/khieu-samphans-appeal
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2257325/00%22]}
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/khieu-samphans-appeal
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក េួយខ្នកគឺខ្អករេើម្បេពខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់ខាង

រេើ ក៏ដូ្ឆជ្ញម្បេពរ្សងរទៀត និងឆាប់ក ណីរៅេ នឆ្ន ំ១៩៧៥843។  

363. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេគឺជ្ញរគេគំនិតេួយកនរង

ឆាប់សិទធិេន សស េិនខេនកនរងឆាបម់្ពហមទណឌ 844 គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ។ រទាះបីជ្ញឆាប់

សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ និងឆាប់ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិមានេកខណៈពិរសសពីគន កតី ក៏ឆាប់ទាងំពី រនះ

មានភាព ក់ព័នធគន ។ មានកា កំណត់ជ្ញយូ េករហើយថ្ន កា សំអាងរដាយម្បរងម្បយ័តនរៅាេ

រគេគំនិតសតីពីសិទធិេន សស អាឆយកេករម្បើម្បាស់កនរងកា បកម្សាយខេឹេសា ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមអនត 

ជ្ញតិ845។ កនរងក ណី ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទ កខប ក

រេនញ កា រយាងាេឆាប់សិទធិេន សសខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើង មានភាព ក់ព័នធជ្ញពិរសស។ 

ឧម្កិដ្ឋកេមរនះទាក់ទិននឹងបទដាឋ នសិទធិេន សស ទាងំាេ យៈកា រយាងាេកា ដ្កពិរសាធន៍ខដ្េ

ម្តូវបានអន វតតសម្មាប់កា កំណត់ភាពធៃន់ធៃ 846 និងរគេគំនិតថ្នកា រ ីសរអើង។ រគេគំនិតថ្ន

កា រ ីសរអើងមានេកខណៈទូរៅឆំរ ះកា កំណត់និយេន័យថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ និងរគេ

                                                 
843 ត លាកា សិទធិេន សសអឺ ៉ ប (អងគជំន ំជម្េះជ្ញន់ខពស់) រ ឿងកតី D.H. និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹងសាធា ណ ដ្ឋខឆក សំណ ំរ ឿង

រេខ 57325/00 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ  ៨៦, ៩២, ៩៥, ១០១, ១០៧។ 

844 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៥។ 

845 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍  ក់ព័នធនងឹទសសនទានថ្នកា រធវើទា  ណកេម ៖ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Krnojelac 

IT-97-25-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០២ កថ្នខណឌ  ១៨១។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kunarac 

និងអនករ្សងរទៀត IT-96-23-T & IT-96-23/1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ៤៧០-៤៧១។ 

846 ដ្ូឆមានរ ៀបរាប់កនរង ខ្នក 9.5.2.1 ខាងរេើ រៅកថ្នខណឌ  ៣៣៣-៣៣៤ េរធោបាយេួយថ្នកា បំរពញេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាព

ធៃន់ធៃ សម្មាប់កា រធវើទ កខប ករេនញ គឺកា រយាងាេកា  ំរលាេសិទធិេន សសជ្ញសា វនត។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា ណ៍សិទធិេន សស847 ខដ្េឆំណ ឆទាងំពី រនះស ទធខតម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបរីឆេើយតបរៅនឹងភាព

យង់ឃន ងខបបរ ីសរអើងខដ្េបានម្បម្ពឹតតរៅេ ន និងកនរងអំ រងសន្រង្ហគ េរលាករេើកទី ២848។ 

៩.៥.២.២.២.៤ . រសឆកតីសននិដាឋ នទាក់ទងនឹងកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ 

364. សម្មាប់រហត ្េទាងំអស់ដូ្ឆខាងរេើ កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាពខដ្េបណាត េឱ្យមាន្េប ះ េ់េិន

រសមើគន អាឆជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ដូ្ឆជ្ញ រដ្ើេបីបំរពញរៅាេេកខខណឌ ថ្នធាត ្សសំតោន េ័តិ

ថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ។ ដូ្រឆនះ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងេិនមានកំហ សអងគឆាប់កនរងកា សននិដាឋ ន

ថ្ន ្េប ះ េ់ខដ្េព ទធសាសនិក និងជនជ្ញតិចេបានទទួេ ង គឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង

រដាយេិនគិតពីទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន “កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព” ម្តូវបានអន វតតឆំរ ះប គគេម្គប ់ូប។ 

េូេដាឋ នទី ១០៨ ទី ១២១ ទី ១២២ ទី ១៤៤ ទី ១៤៦ និងទី ១៤៧ េិនបានរេើករ ើងពីកំហ សអងគ

ឆាបទ់ាក់ទងនឹងកា បកម្សាយ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពី“កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”រនះ

រ ើយ។ 

                                                 
847 រសឆកតីម្បកាសជ្ញសកេសតីពីសិទធិេន សស ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៤៨ មាម្ា ៧ និង ១៣។ កតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីសិទធិ

ពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៦៦ មាម្ា ៤, ២០, ២៤ និង ២៦។ កតិកាសញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីសិទធិរសដ្ឋកិឆច

សងគេកិឆច និងវបបធេ៌ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៦៦ មាម្ា ២ និង ១០។ អន សញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីកា េ បបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា 

រ ីសរអើងពជូសាសន៍ ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខេីន ឆ្ន ំ១៩៦៦។ អន សញ្ហញ អនត ជ្ញតិសតីពីកា េ បបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆំ្ងនឹង

ន្រសតីរេទ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៩។ 

848 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ Helen Brady and Ryan Liss, “កា  វិវឌ្ឍថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរម្កាេទម្េង់ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹង

េន សសជ្ញតិ” កនរង Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling, Song Tianying and Yi Ping (eds) ម្បេពជ្ញម្បវតតិសាន្រសតថ្នឆាប់

ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ៖ រេខ ៣ (Torkel Opsahl Academic Epublisher, FICHL Publication Series រេខ ២២) ឆ្ន ំ២០១៥ 

ខ្នក 12.2.4.2, ទំព ័ ៤៩៧-៤៩៨។ (“ឧម្កដិ្ឋកេមម្បឆំ្ងនងឹេន សសជ្ញត ិ ជ្ញពរិសសកា រធវើទ កខប ករេនញ នងិឆេនសទិធេិន សសដ្៏

ទូេំទូលាយខដ្េបាន វិវឌ្ឍយា ងខាេ ងំកាេ ាេ ូបភាពជ្ញរម្ឆើនរៅអំ រងរពេចប់រ្តើេសន្រង្ហគ េរលាករេើកទី ២ បានជួយពម្ងឹង

ឱ្យគន រៅ វិញរៅេក។  វិសាេភាពថ្នរគេកា ណ៍ខដ្េកណំត់ថ្ន កា កា   ប គគេរដាយឆាប់អនត ជ្ញតិម្គបដ្ណត ប់រេើកា 

ម្បម្ពឹតតកនរង ដ្ឋេួយ ខដ្េេិនម្តូវបានបិទបាំងរដាយអធិបរតយយភាព ដ្ឋ េួយខ្នកម្តូវបានជំ  ញរដាយកា ទទួេយករគេគំនិតថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ រៅរម្កាយរពេបញ្ចប់សន្រង្ហគ េ”) ឯកសា ភាជ ប់ទី ១០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.២.២.៣. កា កណំតរ់គេរៅរេើម្ករេជ្ញរម្ឆើនខដ្េម្តវូបានខញកដាឆព់កីា ម្បម្ពតឹតរដាយគម នកា 

រ សីរអើង 

365. កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង នឹងេិនម្តូវបាន ួេបញ្ចូេ រៅរពេខដ្េកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបងកឱ្យមាន ពយស

នកេមម្តូវបានអន វតតរដាយេិនរ ីសេ ខ849។ កា ម្បម្ពឹតតរដាយគម នកា រ ីសរអើងរកើតមានរៅរពេ

ខដ្េេន សសម្តូវបានកំណត់រគេរៅរដាយេិនរម្បើេកខណៈវិនិឆេ័យខដ្េអាឆយេ់បាន850។ កា 

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង នឹងេិនម្តូវបាន ួេបញ្ចូេ្ងខដ្  រៅរពេខដ្េសមាជិកម្ករេ ក់ព័នធ េិនបាន

ទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតខ សគន  ឬ្េប ះ េ់ខ សគន  របើរម្បៀបរធៀបរៅនឹងម្បជ្ញជនទូរៅរៅរម្ៅ

ម្ករេរនះ851។  

366. ម្តង់ឆំណ ឆខេះរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ (រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១២៦852 េេូដាឋ នទ ី១៣៧853 នងិ

េេូដាឋ នទ ី១៤១854) រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញជំទាស់នឹងេកខខណឌ តម្េូវរ្សងេួយរទៀតអំពី ធាត ្ ស ំ

ថ្ន“កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង” រ េគឺេកខខណឌ តម្េូវ ខដ្េសមាជិកថ្នម្ករេ ក់ព័នធគឺជ្ញេន សស

ខដ្េទទួេ ងរម្គះពីកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបងកឱ្យមានពយសនកេម៖ 

ក. ទាកទ់ងនឹងអនករទាសរវៀតណាេរៅេនាី  ស-២១ រេធា វីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្នពួក

រគេិនខេនជ្ញកេមវតថរថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរនះរទ ពីរម្ ះយា ងរហាឆណាស់ អនក

រទាសប រទសរ្សងរទៀត ក៏ម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញ “គិញ” និងបានទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតរៅ

ាេរនះខដ្  (េេូដាឋ នទ ី១២៦)។ 

ខ. ទាកទ់ងនឹងកា សមាេ ប់ជនជ្ញតិចេរៅកនរងម្សរកកងមាស រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញរេើក ទ

 ហីក ណ៍ (កនរងឆំរណាេបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើនរទៀត) ថ្ន កា សមាេ ប់រនះេិនអាឆជ្ញកា រធវើទ កខប ក

                                                 
849 សណំ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៧៧។ 

850 សណំ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៨៣។ 

851 ឯកសា  F36  សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៧០១។ 

852 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

853 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

854 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩២៦-៩២៧។ 
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228 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេនញរទ ពីរម្ ះេិនម្តឹេខតជនជ្ញតិចេប  រណាណ ះរទ ប  ខនតក៏មានម្បជ្ញជនខខម ជ្ញរម្ឆើន ក៏

ម្តូវបានរគសមាេ ប់្ងខដ្ 855 (េេូដាឋ នទ ី១៣៧) ។ 

គ. រេធា វីកា   កតីក៏យេ់រឃើញ្ងខដ្ ថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងគួ ខតបានសននិដាឋ នថ្ន 

កា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេកនរងអំ រងរពេថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនកនរងដំ្ណាក់

កាេទីពី  គឺេិនមានកា រ ីសរអើងរទ ពីរម្ ះវាេិនម្តូវបានកំណត់ឆំរ ះខតជនជ្ញតិចេ

រនះរ ើយ (េេូដាឋ នទ ី១៤១)។ 

367. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ បស់រេធាវីកា   កតី មានកា ភានម់្ឆ ំរេើយ តតិសាន្រសតសតីពីកា រធវើទ កខប ករេនញ 

 ួេទាងំរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនះ្ងខដ្ ។ កា ម្បម្ពឹតត េិន

ខេនកាេ យរៅជ្ញកា េិនរ ីសរអើង រដាយម្គន់ខតរដាយសា មានម្ករេរ្សងៗគន ជ្ញរម្ឆើនរៅកនរង

ឆំរណាេម្បជ្ញជនខដ្េបានទទួេ ងរម្គះរនះរ ើយ។ កា រម្បៀបរធៀបសេម្សបរដ្ើេបបីង្ហា ញថ្ន

រតើកា រ ីសរអើងមានអតថិភាពខដ្ ឬយា ងរនះ គឺម្តូវរធវើរ ើង វាងម្ករេរគេរៅខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន ់និងម្បជ្ញជនទូរៅជ្ញ ួេ។ 

368. រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ជំម្េះបានសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនងមីេិនបានទទួេ ងកា រធវើទ កខ

ប ករេនញកនរងកំ រងរពេថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនដំ្ណាក់កាេទីពី រទ ពីរម្ ះពួករគេិនបាន

ទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតរ្សងពីេន សសដ្ថ្ទរទៀតរ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះបានពនយេ់ពីរហត ្េ បស់ខេួន

ដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

ដូ្រឆនះ រដ្ើេបីបង្ហា ញអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញរេើ “ម្បជ្ញជនងមី” ដូ្ឆមានរៅកនរងសំណ ំ

រ ឿងបឆចរបបនន ចបំាឆ់ម្តូវបង្ហា ញឱ្យរឃើញថ្ន កា ផ្លេ សទ់ីេំរៅម្បជ្ញជន បានរធវើឱ្យ

ប ះ េ់យា ងរហាឆណាស់ជ្ញឆេបង ឬខត “ម្បជ្ញជនងមី” ប  រណាណ ះ ដូ្រឆនះគឺជ្ញកា 

                                                 
855 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៨ (“ដ្ូរឆនះ សំ ិត េ នី បាននិយាយថ្ន គត់បានរឃើញចេ និងខខម  ម្តូវ

បានរគនយំកពសីហក ណ៍សំបួ មាស រៅវតតអូ ម្តកួន ខដ្េវារធវើឱ្យរគមានេនាិេរេើឆិ តជ្ញក់លាក់ថ្នកា ចប់ខេួន និងកា 

សមាេ ប់ខដ្  ងកា រចទម្បកាន់។ គត់បាននិយាយដ្ូរឆនះថ្ន ‘រម្កាយពីឆ្ន ំ១៩៧៧ ដ្េ់ឆ្ន ំ១៩៧៩ បានបនត ហូតសមាេ ប់ហនឹង េិន

ខេនម្តឹេខតបងបអូនអ ីសាេ េេួយរទអស់រលាក និយាយពីម្បជ្ញជនអ សីាេ េឆប់ ួឆរម្សឆម្សួេបួេ និយាយពីខខម ប  នណាក៏មានខដ្ 

រលាក’។”)។ 
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229 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ីសរអើង ឬថ្ន រៅកនរងអំ រងរពេថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ “ម្បជ្ញជនងមី” បានទទួេ ង

កា ម្បម្ពឹតតខ សខបេកពី “ម្បជ្ញជនចស់”856។ 

369. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតីបានបកម្សាយព ំម្តឹេម្តូវ

រេើសំអាងរហត រនះ កនរងកា ប  នប ងបង្ហា ញថ្នវាជ្ញកា ដ្កពិរសាធន៍្េូវឆាប់ងមីេួយសម្មាប់កា 

រ ីសរអើង857។ រជៀសជ្ញងបង្ហា ញឱ្យរឃើញពីកា ដ្កពិរសាធន៍្េូវឆាប់េួយរ្សងេួយរទៀត អងគជនំ ំ

ជម្េះម្គន់ខតរធវើកា ពិច ណារេើអងគរហត  (រទាះបីេិនបានកំណត់ឱ្យបានឆាស់លាស់) ខដ្េ ក់

ព័នធនឹងកា អន វតតកា ដ្កពិរសាធន៍្េូវឆាប់ខដ្េមានម្សាប់ប  រណាណ ះ858។ កនរងកា រម្បៀបរធៀបម្ករេ

រគេរៅខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន ់(ម្បជ្ញជនងមី) ជ្ញេួយនឹង “ម្បជ្ញជនចស់” អងគជំន ជំម្េះកំព ង

រម្បើវិធីបំម្ពួញសម្មាប់រម្បៀបរធៀបម្បជ្ញជនងមីជ្ញេួយនឹងម្បជ្ញជនទូរៅ (ពីរម្ ះម្បជ្ញជនទាងំ

អស់ដ្ថ្ទរទៀតម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញ “ម្បជ្ញជនចស់”)។ េោ ងវិញរទៀត កា ពិតខដ្េថ្នេន សស

េួយឆំនួនរ្សងរទៀត ក៏ទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបងកឱ្យមានពយសនកេម េិនរធវើឱ្យប ះ េ់ដ្េ់កា 

សននិដាឋ នពីកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរ ើយ។ ជ្ញងមីេតងរទៀត ខ្អករេើយ តតិសាន្រសតត លាកា ទីម្ករង 

Nuremberg កា ពិតខដ្េថ្ន គូម្បខជងនរយាបាយខដ្េម្តូវបានសងស័យថ្ន ដ្ឋណាហសី ម្តូវបាន

កំណត់រគេរៅសម្មាប់កា ឃ ឃំាងំ និងសមាេ ប់ េិនមានន័យថ្ន កា ឃ ំឃាងំ និងសមាេ ប់ជនជ្ញតិ

ជវីហវ េិនមានកា រ ីសរអើងរនះរទ859។ 

                                                 
856 ឯកសា  F36  សាេដ្ីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៧០១។  

857 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤៧២-៤៧៤។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  

៩២៦-៩២៧។ 

858 សូេរេើេបទអាថ ធបិាយអំពី្េប ះ េ់រនះរៅកនរង Guénaël Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ៖ ឆាប់ និងកា អន វតត៖ ភាគ

ទី២ ៖ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ  (Oxford University Press) ឆ្ន ំ២០២០ ខ្នក 6.9.5.3.3 (“Mettraux, ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ង

នឹងេន សសជ្ញតិ  ”) ទំព័  ៦៤៩ ឧបសេព័នធ ១១។ 

859 សូេរេើេខ្នក ៩.៥.២.២.៣ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៣៦៥-៣៧០។ 
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230 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

370. ដូ្រឆនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនមានកំហ ស រៅរពេកំណត់ពីអតថិភាពថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសត

ង ាេ យៈកា ពិច ណាថ្នរតើម្ករេេួយ ម្តូវបាន “កំណត់ថ្នជ្ញម្ករេរគេរៅជ្ញក់លាក់” ខដ្ ឬ

យា ងណារនះ860។ 

៩.៥.២.២.៤. កា កណំតរ់គេរៅរដាយខ្អករេើពហ កាត  

371. កនរងខ្នកេួយឆំនួនថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ (រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ១២៦861 ទ ី ១៣៧862 នងិទ ី

១៥៨863) រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញរេើករ ើងថ្ន អំរពើេួយឆំនួនេិនបរងកើតបានជ្ញ “កា រ ីសរអើង

ជ្ញក់ខសតង” រទ ពីរម្ ះមានកា និយាយថ្ន ជន ងរម្គះម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅរដាយរហត ្េ

ននរម្ៅខតពីជ្ញសមាជិក បស់ម្ករេខដ្េទទួេបានកា កា   ៖ 

(i) ទាក់ទងនឹងកា ឃ ំឃាងំម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅេនាី  ស-២១ រេធាវីកា   កតីសំរៅដ្េ់ 

េ័សតរាង និងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវបានរគសនមតថ្ន

ជ្ញខាម ងំរយាធា និងខាម ងំនរយាបាយ រហើយដូ្រឆនះរេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន “ពូជសាសន៍

េិនខេនជ្ញេូេដាឋ នថ្នកា ចប់ខេួនពួករគរទ ប  ខនតគឺរដាយសា កា  ក់ព័នធ បស់ពួករគ

ជ្ញេួយម្បរទសសម្តូវរៅវិញរទ”864 (េេូដាឋ នទ ី១២៦)។ 

(ii) រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន អនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅេនាី  ស-២១ េិនម្តូវបាន

រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត ជ្ញតិសាសន៍រ ើយ ពីរម្ ះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ ត លាកា 

បានបញ្ហជ ក់ថ្ន ពួករគម្តូវបានរធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ (េេូដាឋ នទ ី

១២៦)865។ 

                                                 
860 ឯកសា  E465  សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៦៨, ៣៣២២ (ខដ្េម្តូវបានរយាងរៅកនរងឯកសា  F54  សា ណាបណត ឹងសាទ កខ 

កថ្នខណឌ  ៩២៦ រជើងទំព័  ១៦៨៣)។ 

861 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣១។ 

862 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

863 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៨-១០៥០។ 

864 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣១។ 

865 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៣៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(iii) ទាក់ទងនឹងម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀង រេធាវីកា   កតី

រេើករ ើងថ្ន ពួករគេួយឆំនួនអាឆម្តូវបាន “កំណត់រគេរៅរដាយសា រហត ្េរ្សង 

រៅាេសកេមភាព បស់ពួករគកនេងេក”866 (េេូដាឋ នទ ី១៥៨)។ 

(iv) រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន េ័សតរាងេិនបានគមំ្ទដ្េ់កា សននិដាឋ នខដ្េថ្ន ជនជ្ញតិ 

ចេម្តូវបានចប់ម្បេូេយករៅសមាេ ប់កនរងម្សរកកងមាសរនះរទ ប  ខនតថ្ន កនរងម្ពឹតតិកា ណ៍

ណាេួយខដ្េេ័សតរាងេិនបានបង្ហា ញ “ថ្នមានកា ចបខ់េួន រដាយេូេរហត ម្គន់ខតជ្ញ

ចេប  រណាណ ះ”867 (េេូដាឋ នទ ី១៣៧)។ 

372. ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះសថិតរៅកនរងបញ្ហា អងគរហត រដាយខ្នក រហើយសហរេធាវីនេំ ខបដិ្រសធកា 

រេើករ ើង និងកា បកម្សាយអរងគរហត េួយឆំនួន ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតីកនរងេូេដាឋ ន

ទាងំរនះ។ បញ្ហា អងគរហត ទាំងរនះនឹងម្តូវបានរេើករ ើងខាងរម្កាេ។ រទាះជ្ញយា ងណា របើរទាះជ្ញ

កា សនមតជ្ញេ នពីអងគរហត  បស់រេធាវីកា   កតីមានភាពម្តឹេម្តូវក៏រដាយ ក៏ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ

បរងកើតឱ្យមានកា រចទសួ អំពីថ្ន រតើកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរកើតមានរ ើង ឬយា ងណា រៅរពេ

ខដ្េប គគេណាមាន ក់ម្តូវបានកំណត់រគេរៅរដាយពហ រហត ្េរនះ។ 

373. រគេជំហ  បស់រេធាវីកា   កតី បង្ហា ញឱ្យរឃើញពីកា ភាន់ម្ឆ ំជ្ញេូេដាឋ នទាក់ទងនឹង េកខ

ណៈធាត ្សថំ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”។ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងនូវរគេគំនិតតូឆឆរងអៀត

អំពីកា រ ីសរអើង ខដ្េបងកប់ន័យថ្ន រដ្ើេបីឱ្យមានកា ចត់ថ្នន ក់ថ្នជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញ កា 

កំណត់រគេរៅម្តូវខតមានេកខណពិរសស ឆាស់លាស ់និងេិនអាឆសថិតកនរង របៀបណាេួយខដ្េ

មានអនត ទំនក់ទំនងជ្ញេួយេកខណៈ ឬកាេៈរទសៈរ្សងរទៀតណាេួយ បស់ជន ងរម្គះរនះរទ 

រហើយក៏េិនម្តូវបានពនយេ់រដាយច ី បស់ខេួន ាេ យៈកា សំរៅដ្េ់កាត ខបបរនះ រ ើយ។ 

374.  សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ និងឯកភាពជ្ញេួយនឹងឆំណ ឆខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងរដាយ ក.ស.

ព ទាក់ទងនឹងេេូដាឋ នទ ី១៤៧ ខដ្េថ្ន វាអាឆរកើតមានទាងំម្សរងសម្មាប់សមាជិក បស់ម្ករេជ្ញក់

លាកេ់ួយកនរងកា ខដ្េម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅរេើសពីេតង និងសម្មាប់កា រ ីសរអើងខដ្េរកើត

                                                 
866 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៧-១០៣៩។ 

867 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

មានរ ើងរដាយរហត ្េខដ្េម្តូវបានហាេឃាត់រ្សងៗគន កនរងរពេនីេួយៗ868។ រទាះជ្ញយា ង

ណា វាក៏អាឆរកើតមាន្ងខដ្ ថ្ន ដំ្រណើ កា ខតេួយគត់ថ្នកា ម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើង អាឆមានកា 

 ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គះ ខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅរដាយសា េូេរហត រេើសពីេួយ។ កា ណ៍

រនះអាឆមានកា  ក់ព័នធនឹងរសណា ីយ ូនន ខដ្េកនរងរសណា ីយ ូទាងំរនះ កា  ួេបញ្ចូេគន ថ្ន

េូេរហត ខដ្េម្តូវបានហាេឃាត់រកើតមានរ ើងម្ពេគន  (ឧទាហ ណ៍ រៅរពេខដ្េសមាជិក

ម្ករេេួយម្តូវបានរ ីសរអើងទាងំរដាយសា េូេរហត ជ្ញតិសាសន៍ និងេូេរហត នរយាបាយ)869។ 

ទាងំត លាកា ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ (ICC)870 និងត លាកា  ICTY871 បានរធវើកា សននិដាឋ នអំពីកា រធវើ

ទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត រ ីងរអើងឆំនួនពី  ឬរម្ឆើន ទាក់ទងនឹងកា ម្បម្ពឹតតដូ្ឆគន ។ វាក៏

អាឆរកើតមានរ ើង្ងខដ្  រៅរពេខដ្េេូេរហត ខដ្េម្តូវបានហាេឃាត់ រកើតមានរ ើងម្ពេគន

                                                 
868 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤៩៦។ 

869 កា ពិត ម្បវតតិសាន្រសតបង្ហា ញថ្ន ម្បរេទរ្សងៗថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ មានទំរន េ បរេើកា អន វតត៖ គណៈកេមកា ឧម្កិដ្ឋកេម

សន្រង្ហគ េអងគកាសហម្បជ្ញជ្ញតិ ម្បវតតិ បស់គណៈកេមកា ឧម្កិដ្ឋកេមសន្រង្ហគ េអងគកាសហម្បជ្ញជ្ញតិ និងកា បរងកើតឆាប់សតីពី ស

ន្រង្ហគ េ (កា ិយាេ័យ HM Stationery) ឆ្ន ំ១៩៤៨ ជំពូក ៩ ទំព័  ២០៥ (“រៅកនរងជពំូកនិយាយអំពីឆ ងបូ ៌ េិនមានកា រេើករ ើង

ពី ‘កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត សាសន’ រទ ខដ្េអាឆរដាយសា ខតកា  ំរលាេបំ នខបបរនះរដាយឧម្កិដ្ឋជនស

ន្រង្ហគ េេបីៗជនជ្ញតិជប  នេិនម្តូវបានម្បម្ពឹតត។ េ ោង វញិរទៀត បទបបញតតិខដ្េ កព់័នធម្គបដ្ណត ប់រេើ វសិ័យដ្ូឆគន  រៅនឹងធេមន 

ញ្ញទីម្ករង Nuremberg ទាក់ទងនឹង ‘កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយ ឬជ្ញតិសាសន៍’ ខដ្េសំខាន់ៗជ្ញងរនះ។ 

រៅកនរងទំនក់ទំនងរនះ អាឆមានកា សនមតថ្ន រៅកនរងក ណីកា រធវើទ កខប ករេនញណាេួយរដាយសា េូេរហត សាសនគួ ម្តូវបាន

បំរពញ និងនយំកេកឆេូ ួេកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី កា រធវើទ កខប ករេនញទាងំរនះអាឆម្តូវបានរាប់បញ្ចូេយា ងង្ហយម្សួេរៅ

កនរងសញ្ហញ ណថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយ។ ឧទាហ ណ៍ថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិជវីស

រដាយគណបកសណាស ីកនរងម្បរទសអាេេឺេ ង់ ខដ្េបានជ ំ ញឱ្យមានឯកសា រយាងឆាស់លាស់ឆំរ ះកា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយសា េូេរហត សាសនកនរងធេមន ញ្ញទីម្ករង Nuremberg រនះ គឺជ្ញក ណីឧទាហ ណ៍។ កា រធវើទ កខប ករេនញកនរង េកខណៈ

រនះ ខដ្េម្គបដ្ណត ប់រេើសហគេន៍ ឬម្ករេប គគេខដ្េម្បហាក់ម្បខហេរដាយេូេរហត សាសន បស់ពួករគ ខតងខតម្តូវបានរធវើ

រ ើងរៅាេកេមវិធី ‘នរយាបាយ’ និងរគេបំណង ‘នរយាបាយ’ ជ្ញក់លាកេ់ួយ ដ្ូរឆនះរៅកនរងសាម  តីទូរៅ និងទូេំទូលាយ ការធវើ

ទ កខប ករេនញទាងំរនះមានេកខណៈ ‘នរយាបាយ’ ជ្ញដ្រាប”)។ [បខនថេកា គូសបញ្ហជ ក់] ឯកសា ភាជ ប់១២  
870 សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Ntaganda រៅត លាកា  ICC, ICC-01/04-02/06-2359 ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ

២០១៩ កថ្នខណឌ  ១០០៩។ 

871 សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krnojelac រៅត លាកា  ICTY, IT-97-25-T ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០២ កថ្ន

ខណឌ  ៤៣៨ និងកថ្នខណឌ  ៤៨៩-៤៩០។ េតិរយាបេ់ និងសាេម្កេ បស់រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Tadić និងរ្សងរទៀត រៅ

ត លាកា  ICTY, IT-94-1-T ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៩៧ កថ្នខណឌ  ៧១៤។ សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង 

Naletilić & Martinović  រៅត លាកា  ICTY, IT-98-34-T ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៦៧៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញេួយេូេរហត ថ្នកា រ ីសរអើងខដ្េេិនម្តូវបានកា    (ឧទាហ ណ ៍ ជំរនឿខដ្េថ្ន េន សស

ខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅគឺជ្ញរឈេ ើយសឹក ឬម្ករេេួយខដ្េអាឆម្តូវបានកំណត់ថ្នម្ករេ

នរយាបាយ្ង និងជ្ញម្ករេជ្ញតិពិនធរ្ ង)872។ 

៩.៥.២.៣. ធាតុផេទំី ៣៖ នចតនននការម្បម្ពឹតាការនរីសនអើង្ 

375. ដូ្ឆខដ្េបានកត់សមាគ េ់កនរងខ្នកខាងរេើ រឆតនខដ្េទាេទា ឱ្យមានកា រធវើទ កខប ករេនញ គឺជ្ញ

រឆតនម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើងរដាយសា រហត ្េនរយាបាយ ជ្ញតិសាសន៍ ឬសាសន873។ 

៩.៥.២.៣.១. រឆតនថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញេនិម្តវូបានតម្េូវឱ្យមាន 

376. រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ (កនរងេេូដាឋ នទ ី៩៤874 េេូដាឋ នទ ី៩៥875 និងេេូដាឋ នទ ី៩៦876) ថ្ន 

កា រធវើទ កខប ករេនញេិនម្តឹេខតទាេទា ឱ្យមានរឆតនម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើងប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេ

ទាងំទាេទា ឱ្យមានរឆតនផ្លត់រឆញម្ករេ ខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅពីសងគេ្ងខដ្ ។ សហ

រេធាវីនេំ ខ កត់សមាគ េ់ និងយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព កនរងកា រឆេើយតបរៅកា

ន់ឆំណ ឆរនះ ខដ្េរធវើឱ្យមានភាពឆាស់លាស់ថ្ន រគេជំហ ខ្នកឆាប់ខដ្េគំម្ទរដាយរេធា វី

កា   កតីេិនមានេូេដាឋ នអងគឆាបរ់ ើយ877។ 

377. សហរេធាវីនេំ ខ ម្តឹេខតបខនថេថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះេិនធាេ ប់ម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី

រ ើយកនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះ។ ជ្ញកា ពិត អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានឆងអរេបង្ហា ញថ្ន និយេ

ន័យថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ “ភាគីននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងរនះេិនបានជំទាស់រៅនឹងនិយេន័យរនះ

                                                 
872 សាេម្កេនិងកា ្តនា រទាស បស់រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Nahimana និងរ្សងរទៀត រៅត លាកា  ICTR, ICTR-99-52-

T, ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ១០៧១។ 

873 សូេរេើេកថ្នខណឌ  ៣៣០ ខាងរេើ។ 

874 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៤១-៦៥៥។ 

875 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៦។ 

876 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៧។ 

877 ឯកសា  F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៣៧៧-៣៨២ (េេូដាឋ នទ ី៩៤) និងកថ្នខណឌ  ៣៨៣ (េូេដាឋ ន

ទី ៩៥ នងិេេូដាឋ នទ ី៩៦)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រនះរ ើយ”878។ ទាក់ទងនឹងធាត ្សអំតតរនេ័ត ថ្នការធវើទ កខប ករេនញ សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាកា

រដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតីបានដ្កម្សង់វិធីសាន្រសតសំណ ំរ ឿង ០០១ និង ០០២/០១ ខដ្េម្តូវ

បានបរងកើតរ ើង និងម្គន់ខតបានពនយេ់ថ្ន៖ 

ធាត ្សអំតតរនេ័តខដ្េតម្េូវឱ្យមាន រដ្ើេបីបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេទម្េង់ជ្ញ

កា រធវើទ កខប ករេនញ ទាេទា ឱ្យបង្ហា ញឱ្យរឃើញអំពីកា ម្បម្ពឹតតអំរពើសកេម ឬអកេម 

រដាយមានរឆតនរ ីសរអើងរដាយេូេរហត នរយាបាយ ពូជសាសន៍ ឬសាសន879។ 

៩.៥.៣. មូលដាឋ នដ ល កព់័នធនឹង្នសចកាីសននដិាឋ ននលើអង្គនហត ុ

378. ខ្នករនះថ្នសា ណា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  កព័់នធនឹងកំហ ងអងគរហត 

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីឧម្កិដ្ឋ

កេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញ។ វាម្តូវបានរ ៀបឆំរដាយម្ករេរគេរៅ 

និងម្បរេទថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ។ 

379. េូេដាឋ នខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធរនះគឺ េេូដាឋ នទ ី ១០៦ (កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត 

នរយាបាយរៅរេើអនកទាងំោយណា ខដ្េមានកា  ក់ព័នធជ្ញេួយអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់)880 េេូដាឋ នទ ី១០៧ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមី

រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់)881 េេូដាឋ នទ ី ១០៩ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើព ទធសាសនិកកនរងម្សរក

ម្ាកំក់)882 េេូដាឋ នទ ី១១០ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនរវៀតណាេកនរងម្សរកម្ាកំក់)883 

                                                 
878 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧១៣។ 

879 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពភិាការដ្ញរដាេ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) កថ្ន

ខណឌ  ២១៨៥ រដាយដ្កម្សង់ឯកសា  E313 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤២៧ និងឯកសា  F28 សាេដ្ីកា 

កថ្នខណឌ  ២២៦។ រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពភិាការដ្ញរដាេ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន កំណត់និយេន័យ “កា រធវើទ កខប ក

រេនញ” បដី្ង ខដ្េេិនធាេ ប់រេើករ ើងពរីឆតនផ្លតម់្ករេខដ្េម្តូវបានកណំត់រគេរៅរឆញពសីងគេថ្នជ្ញខ្នកេួយថ្ន ធាត ្សអំតត

រនេ័ត រ ើយ សូេរេើេកថ្នខណឌ  ១២១៣, ១៧៩៤ និង ២១៨៥។ 

880 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧១៩-៧២៦។ 

881 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៧-៧៤២។ 

882 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៦-៧៤៧។ 

883 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៨-៧៥៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េេូដាឋ នទ ី ១១៤ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើខាម ងំពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំាេកា សនមតរៅទំនប់អាង

ម្ត ងំងម)884 េេូដាឋ នទ ី ១១៨ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមីរៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េក

រា)885 េេូដាឋ នទ ី១១៩ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមីរៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា)886 េេូ

ដាឋ នទ ី ១២០ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើអនកទាងំោយណាខដ្េមានកា  ក់ព័នធជ្ញេួយអតីតអនក

 ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា ដាឋ នទំនប់ ១េករា)887 េេូដាឋ នទ ី១២៦ (កា រធវើទ កខប ករេនញ

រៅរេើអនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅេនាី  ស-២១)888 េេូដាឋ នទ ី ១៣០ (កា រធវើទ កខប ករេនញ

រៅរេើអនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅេនាី សនតិស ខអូ កខនសង)889 េេូដាឋ នទ ី ១៤៣ (កា រធវើទ កខ

ប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ កនរងអំ រងរពេជរេេៀសម្បជ្ញជនដំ្ណាក់កាេទី២)890 េេូដាឋ នទ ី

១៤៤ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ)891 េេូដាឋ នទ ី ១៤៥ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើ

ជនជ្ញតិចេ)892 េេូដាឋ នទ ី១៤៨ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ)893 េេូដាឋ នទ ី១៤៩ 

(កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ)894 និងេេូដាឋ នទ ី ១៥៨ (កា រធវើទ កខប ករេនញរៅរេើ

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀង)895។ 

                                                 
884 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៣-៧៦៥។ 

885 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៨៧-៧៩៦។ 

886 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៧។ 

887 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៨-៨០៣។ 

888 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

889 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៥៩-៨៦១។ 

890 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣២។ 

891 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣៣-៩៥១។ 

892 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥២-៩៥៣។ 

893 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦០-៩៦១។ 

894 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦២-៩៦៣។ 

895 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៨-១០៥០ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.១. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនដាយសារមូលនហតុននោបាយនៅនលើអនកទងំ្ឡាយណាដ ល

មានការ កព់័នធជាមួយអតីតអនករ ឋការននរបបសាធារណ្រ ឋដខមរ 

៩.៥.៣.១.១. ទដិ្ឋភាព េួ 

380. រេធាវីកា   កតី ជំទាស់រៅនឹងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងទាក់ទងនឹងកា រធវើទ កខ

ប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយរៅរេើអនកទាងំោយណា ខដ្េមានកា  កព័់នធជ្ញេួយ

អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ។ សហរេធាវីនេំ ខកម្េិតកា រឆេើយតប បស់ខេួនរៅនឹង

បញ្ហា ននខដ្េមានរៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១០៦  ក់ព័នធនឹងម្សរកម្ាកំក់ និងេេូដាឋ នទ ី១២០  ក់ព័នធ

នឹងកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា។ ទិដ្ឋភាពននថ្នកា ជំទាស់ទាងំរនះ មានអតថម្បរយាជន៍ពិរសសឆំរ ះ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរេធាវីកា   កតីពោយាេរារំាងេ័សតរាង បស់ពួករគ។ ទាក់ទងនឹង

កំហ សអងគរហត ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកានរ់ៅកនរងេេូដាឋ នទ ី១២៥  ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយសា េូេរហត នរយាបាយរៅរេើអនកទាងំោយណា ខដ្េមានកា  ក់ព័នធជ្ញេួយអតីតអនក

 ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅេនាី  ស-២១896 សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទដ្េ់សា ណា បស់ ក.

ស.ព897។ 

381. រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ១០៦ រេធាវីកា បា កតីជំទាស់រៅនឹងភាពសេរហត ្េថ្នកា វាយតថ្េេរេើេ័សតរ

ាង បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ទាកទ់ងនឹងកា បញ្ហជ ឱ្យខសវង កអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម  និងចប់ខេួនពួករគ898 រហើយជ្ញពិរសស ជំទាស់រៅនឹងកា ពឹងខ្អក បស់អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន899។ ដូ្ឆគន រនះខដ្  

រេធាវីកា   កតីជំទាស់រៅនឹងអំរពើរធវើទ កខប ករេនញខដ្េ ក់ព័នធ ទាក់ទងនឹងកា ដាឋ នទំនប់ ១េករា 

រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ១២០  ួេទាងំកា ពឹងខ្អក បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើេ័សតរាង បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី900។ 

                                                 
896 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៥-៨២៧ (េេូដាឋ នទ ី១២៥)។ 

897 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៨៤៤-៨៥០ (េេូដាឋ នទ ី១២៥)។ 

898 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២០។ 

899 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២១។ 

900 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៨-៨០៣។ 

F54/201663403
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.១.២. ម្សរកម្ាកំក ់

382. រៅកនរងេេូដាឋ នទ ី ១០៦ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានម្បម្ពឹតត

កំហ សាេ យៈកា សននិដាឋ នអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញ រៅរេើអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋ

ខខម រៅកនរងម្សរកម្ាំកក់ រដាយអះអាងថ្ន ធាត ្សសំតោន េ័ត ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមេិនម្តូវបានបញ្ហជ ក់901។ 

383. ពីដំ្បូង សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញរនះរទថ្ន បញ្ហា ខដ្េ

កំព ងរេើករ ើងរនះ បានប ះ េ់ដ្េ់េទធ្េ ក់ព័នធនឹងកា ្តនា រទាស រខៀវ សំ្ន ពីបទរធវើទ កខ

ប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយរៅរេើអនកទាងំោយណា ខដ្េមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយ

អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម កនរងម្សរកម្ាកំក់។ កា សននិដាឋ នរេើអងគឆាប់ថ្នកា រធវើទ កខ

ប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៧៨ ថ្នសាេម្កេរនះខដ្េរេធាវី

កា   កតីជំទាស់ ពឹងខ្អករេើកា សននិដាឋ នរេើអងគរហត  ខដ្េមានរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៧៥ ថ្ន

សាេម្កេរនះ ខដ្េអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ម្តូវបានចប់ខេួន និងសមាេ ប់។ រទាះ

ជ្ញយា ងណា កថ្នខណឌ  ១១៧៥  ួេបញ្ចូេកា សននិដាឋ ននន ក់ព័នធនឹង យៈកាេរ្សងគន ឆំនួន ពី

 ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានយេ់រឃើញថ្ន អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ដំ្បូង

រ ើយបានទទួេ ងកា រធវើទ កខប ករេនញរៅរម្កាយម្ពឹតតិកា ណ៍ថ្ងៃទី១៧ រេសា ១៩៧៥ និងថ្ន ជ្ញងមី

េតងរទៀត ពួករគម្តូវបានរធវើទ កខប ករេនញកនរង យៈកាេបនា ប់ពីខខឧសភា/ខខេិង ន ឆ្ន ំ១៩៧៧។ 

រេធាវីកា   កតីជំទាស់ឆំរ ះខតកា សននិដាឋ នទាក់ទងនឹង យៈកាេបនា ប់ពីខខឧសភា/ខខេិង ន ឆ្ន ំ

១៩៧៧ ប  រណាណ ះ។ ដូ្រឆនះ របើរទាះជ្ញរេធាវីកា   កតីបានបង្ហា ញរដាយរជ្ញគជ័យនូវកំហ សអងគ

រហត  ក់ព័នធនឹងកា សននិដាឋ នអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញបនា ប់ពីឧសភា/ខខេិង ន ឆ្ន ំ១៩៧៧ ក៏រដាយ 

(ខដ្េសម្មាប់រហត ្េខដ្េមានខឆងខាងរម្កាេ និងរៅកនរងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព902 វាេនិ

រជ្ញគជ័យកនរងកា បង្ហា ញកំហ សអងគរហត ) ក៏កា បដិ្រសធរសឆកតីសននិដាឋ នរេើអងគរហត រនះ នឹងេិន

មាន្េប ះ េ់ដ្េ់កា សននិដាឋ ន ួេអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយ ក់

ព័នធនឹងអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅម្សរកម្ាកំក់រ ើយ។ 

                                                 
901 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧១៩-៧២៦។ 

902 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤២៩-៤៣៦។ 

F54/201663404
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

384. រេធាវីកា   កតីជំទាស់ជ្ញពិរសសរៅនឹងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ចប់

ពីម្បខហេខខរេសា/ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៧ តរៅ អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ម្តូវបាន

កំណត់រគេរៅចប់ខេួន និងសមាេ ប9់03។ កា សននិដាឋ នរនះមានេូេដាឋ នរេើរសឆកតីសននិដាឋ នរេើអងគ

រហត ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆបានកនេងេករៅកនរងសាេម្កេរនះ។ រេធាវីកា   កតី

បានរយាងាេខបបរម្ជើសរ ីសរៅកានក់ថ្នខណឌ ឆំនួន ៥ ថ្នរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូង904 ខដ្េខេួនអះអាងថ្ន មានតថ្េេតិឆតួឆបំ្ ត។ 

385. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព រៅរេើេូេដាឋ នរនះ905 ប  ខនត្ តេ់

សា ណាខដ្េមានខដ្នកម្េិតដូ្ឆខាងរម្កាេ ជ្ញពិរសសទាកទ់ងនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី។ 

៩.៥.៣.១.២.១. ធាត ្សសំតោន េ័តិ 

386. រេធា វីកា   កតីនិយាយសំរៅដ្េ់កថ្នខណឌ  ១០៨៣ ថ្នសាេម្កេរនះ  ួេនឹងកថ្នខណឌ ឆំនួនបួន

រ្សងរទៀត ថ្នេិនបានរេើករ ើងឱ្យបានម្គប់ម្គន់ពីឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា 

េូេរហត នរយាបាយ906។ កថ្នខណឌ  ១០៨៣  ក់ព័នធនឹងេ័សតរាងខដ្េបាន្តេ់រដាយរដ្ើេបណត ងឹ

 ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ជូ គឹេ ន (និងជ្ញសាកសីេួយឆំនួនរទៀត) អំពី វិធខីដ្េកា ចប់ខេួនម្តូវ

បានអន វតត907។ សហរេធាវនីេំ ខបានសនមតថ្ន កា រយាងរៅរេើកថ្នខណឌ រនះ គឺជ្ញកំហ សឆគង 

រដាយយេ់រឃើញថ្ន រជើងទំព័  ក់ព័នធរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខរនះ ្ ារយរៅវិញ គឺរយាងដ្េ់

កថ្នខណឌ  ១០៨០908 និងរដាយសា ខតអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនបានខ្អករេើកថ្នខណឌ  ១០៨៣ 

ថ្នសាេម្កេរនះ កនរងរធវើរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ខេួនរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៧៥ ទាក់ទងនឹងកា ចប់ខេួន 

                                                 
903 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២០។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៥។ 

904 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៦២, ១០៦៣, ១០៨០, ១០៨១ និង ២៨១៣ រធវើជ្ញកា រយាងរៅកនរងឯកសា  F54 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២០។ 

905 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤២៩-៤៣៦។ 

906 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២០។ 

907 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៨៣។ 

908 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៨០ រជើងទំព័  ១២៧១។ 

F54/201663405

https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

និងកា សមាេ ប់ចប់ពីខខរេសា/ឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៧ រ ើយ909។ ម្បសិនរបើកា រយាងរនះេិនមាន

កំហ ស កា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតីគួ ខតម្តូវបានបដិ្រសធ រដាយសា ខតព ំមានេូេដាឋ ន

ម្គប់ម្គន់ និងេិន ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងកថ្នខណឌ  ១១៧៥ 

រទ។ 

៩.៥.៣.១.២.២. រឆតនថ្នកា ម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើង 

387. កថ្នខណឌ េួយកនរងឆំរណាេកថ្នខណឌ ទាងំម្បាថំ្នសាេម្កេរនះ ខដ្េម្តូវបានជំទាស់រដាយរេធា វី

កា   កតី  ួេមានេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន អំពីវគគរ ៀនសូម្តនរយាបាយ 

ខដ្េគត់បានឆូេ ួេ ខដ្េរៅកនរងវគគរ ៀនសូម្តរនះ រេបញ្ហជ កា កងវ រសនតូឆមាន ក់រ ម្ ះ បាវ

បានម្បកាសថ្ន អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម  នឹងេិនម្តូវបានរេើកខេងឱ្យរទ910។ 

រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាងរនះសថិតរៅ “រម្ៅ វិសាេភាព” ពីរម្ ះវគគរ ៀនសូម្ត

បានរកើតរ ើងរៅរម្ៅម្សរកម្ាកំក់ និងគម នតថ្េេជ្ញេ័សតរាងរទ ពីរម្ ះកាេប ិរឆេទថ្នវគគរ ៀន

សូម្តនរយាបាយរនះ េិនម្តូវបានរគដឹ្ងឮ និងរដាយសា ខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន 

“បានបញ្ហជ ក់ថ្ន គត់ព ំបានដឹ្ងថ្ន បាវ រធវើរដាយឆិតតឯង ឬក៏គត់ទទួេបានកា ខណនឱំ្យរធវើ”911។ ទ

 ហីក ណ៍ទាងំរនះម្តូវបដិ្រសធរចេរដាយសា រហត ្េដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ។ 

388. ទីេួយ សម្មាប់រហត ្េខដ្េបានពនយេ់រដាយ ក.ស.ព គម នកា ហាេឃាត់រេើកា រម្បើម្បាស់ េ័

សតរាងទាក់ទងនឹងម្ពឹតតិកា ណ៍រៅខាងរម្ៅ វិសាេភាពថ្នដី្កាដំ្រណាះម្សាយរទ ម្បសិនរបើេ័សតរ

ាងរនះ ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េសថិតកនរង វិសាេភាពរនះ912។ 

389. រេើសរនះរៅរទៀត រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង 

រសឿន មានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងតិឆតួឆរនះរទ។ សា ណាបណត ឹងសាទ កខេិនបានឆងអរេបង្ហា ញអំពី

រហត ្េផ្លា េ់ខេួន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន និងភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន រៅកនរង េ័សតរ

ាង បស់គត់ រដ្ើេបីពនយេ់ពីេូេរហត ខដ្េសកខីកេម បស់គត់ គួ ម្តូវបាន្តេ់តថ្េេទាប។ ទ ហីក 

                                                 
909 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៥។ 

910 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២១។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៦២។  

911 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២១។ 

912 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤៣២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណ៍ខតេួយគត់ខដ្េបានរេើករ ើងគឺថ្ន សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿនខវះភាព

ឆាស់លាស់រេើព័ត៌មានេេអិតជ្ញក់លាក់ឆំនួនពី  រ េគឺ គត់េិនចំពីកាេប ិរឆេទពិតម្បាកដ្ថ្ន

វគគរ ៀនសូម្តនរយាបាយ និងគត់ក៏េិនដឹ្ង្ងខដ្  ថ្នរតើរេបញ្ហជ កា កងវ រសនតូឆរ ម្ ះ បាវ 

ទទួេបានកា ខណនឱំ្យរធវើ ឬយា ងណារនះ913។ 

390. សហរេធា វីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ម្តូវបានដ្ក

ពិរសាធនរ៍េើម្បធានបទរនះកនរងអំ រងរពេសាកសួ រដាយរេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ914។ សកខកីេម

 បស់គត់មានភាពស ីសង្ហវ ក់គន ម្គប់ឆំណ ឆទាងំអស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហា សតោន េ័ត៖ ថ្ន វគគរ ៀន

សូម្តរនះបានរកើតរ ើង និងថ្ន គត់ម្តូវបានខណនរំដាយរេបញ្ហជ កា  ខដ្េថ្នអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន

 បបសាធា ណ ដ្ឋខខម  នឹងេិនម្តូវបានរេើកខេងរ ើយ។ គត់បានពិពណ៌នកា យេ់ដឹ្ង បស់គត់

ពីវគគរ ៀនសូម្តរនះថ្ន អនក ដ្ឋកា  និងទាហាន បស់ បប េន់ នេ់ និង បបសីហន  “សេ់តិឆណា

ស់។ ភាគរម្ឆើន គឺថ្នពួកម្បវតតិ បបចស់កម្េិេ រគម្តូវរបាសសមាអ តរហើយអាហនឹង។ ខ្នកា  ាេ

ខញរំសាត ប់ រពេខដ្េបានរៅរ ៀនសូម្តេតងៗ”915។ គត់បានបញ្ហជ ក់ថ្ន គត់បានដឹ្ងអំពីរគេ

នរយាបាយរនះរៅកនរងវគគរ ៀនសូម្តជ្ញក់លាក់េួយ916។ រទាះបជី្ញមានកា ពិបាកកនរងកា ឆងចពីំ

កាេប ិរឆេទថ្នវគគរ ៀនសូម្តរនះក៏រដាយ ក៏រៅរពេសាកសួ  រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន 

បានបញ្ហជ ក់ថ្ន វគគរនះបានម្បម្ពឹតតរ ើងរម្កាយថ្ងៃ១៧ រេសា ១៩៧៥917 ម្បធានបទថ្នវគគរ ៀន

                                                 
913 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២១។ 

914 សូេរេើេ ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៧ 

បនា ត់ ២៤- ទំព័  ៣២ បនា ត់ ១៤ រៅឆរនេ ះពរីមា ង [10.44.39] នងិ [10.00.53]។  

915 សូេរេើេឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ៤០ បនា ត ់

៥-៩ បនា ប់ពីរមា ង [13.43.40]។  

916 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ក៏បាន្តេ់កា ពនយេ់េេអិតអំពភីាពខ សគន  វាង “វគគ”នរយាបាយ ថ្ន្ារយរៅនឹងវគគអប់ ំ 

ឬ“សាលារ ៀន”។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿ

ន) ទំព ័ ២៩ បនា ត ់ ១៩-២០ បនា បព់រីមា ង [10.50.55]។ (“រពេរនះ រគរៅថ្ន “វគគ” េនិខេនជ្ញសាលារទ។ វគគ គបឺានខតបី

ថ្ងៃរទ របើសាលារបើកពី ៧ រៅ ១០ ថ្ងៃ។ ឯខញរំរគរបើកវគគនរយាបាយខេីៗ រដ្ើេបីអប់ ំថ្នន ក់ដឹ្កនបំនតបនា ប់េក ពីរ ឿងរគេ

នរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ។ គឺអងគភាពខញរំ រគមានតនួទីម្គប់ម្គងរបើកវគគនរយាបាយហនឹង រ ម្ ះ បាវ រគអនក ជ្ញអងគ

ភាពបញ្ហជ កា សនងកា វ រសនតូឆ បស់ខញរំ”)។ 

917 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ២៥ 

បនា ប់ពរីមា ង [10.46.33]។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សូម្តរនះ គឺកា របាសសមាអ ត918 និងរេបញ្ហជ កា កងវ រសនតូឆ បស់គត់ រ ម្ ះ បាវ ជ្ញអនក

“ទទួេខ សម្តូវ” កនរងកា “របើក”វគគរនះ919 និងជ្ញអនកខដ្េដឹ្កនកំា បរម្ងៀនវគគរនះ920 ។ រៅរពេ

ម្តូវបានរចទសួ អំពីបញ្ហា ខដ្េគត់ព ំបានដឹ្ង  ួេទាងំម្បធានបទថ្នកា ខណន ំបស់ បាវ ពីថ្នន ក់

រេើ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បានរឆេើយរដាយរសាម ះម្តង់ និងេិនលាក់រេៀេ921។ 

391. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្តូវបានអន ញ្ហញ តិឱ្យពឹងខ្អករេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

រសង រសឿន ខដ្េថ្នវគគរ ៀនសូម្តរនះម្តូវបានរធវើរ ើង រទាះបីកាេប ិរឆេទេិនឆាស់លាស់ក៏ រដា

យ។ ដូ្ឆខដ្េមានកា រេើករ ើងថ្ន វគគរ ៀនសូម្តរនះបានម្បម្ពឹតតរៅរម្កាយថ្ងៃទី១៧ រេសា 

១៩៧៥922 និងកាេប ិរឆេទជ្ញក់លាក់ថ្នវគគរ ៀនសូម្តរនះ េិនខេនបញ្ហា សំខាន់រទ។ រដាយសា 

រពេរវលាកនេង្ តរៅ អសេតថភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន កនរងកា ឆងចកំាេ

ប  ិរឆេទឆាស់លាស់ ក៏េិនខេនជ្ញរហត ្េខដ្េម្តូវដាក់កា សងស័យរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន

េ័សតរាង បស់គត់ខដ្ ។ 

392.  ក់ព័នធនឹងសំណួ ថ្នរតើ បាវ រធវើាេកា ខណន ំឬយា ងណារនះ កងវះកា យេ់ដឹ្ងផ្លា េ់ខេួន បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន រេើបញ្ហា រនះ ក៏េិនសំខាន់្ងខដ្ ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

បានពិច ណារេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន  ួេជ្ញេយួនឹងេ័សតរាងរ្សង

                                                 
918 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៩ បនា ត់ ៦ 

បនា ប់ពរីមា ង [10.48.36]។  

919 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៩ បនា ត់ ១៩- 

២០ បនា ប់ពរីមា ង [10.50.55] នងិ ទំព័  ៣១ បនា ត់ ២៣ បនា ប់ពីរមា ង [10.57.10]។  

920 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៩ បនា ត់ ២៥- 

ទំព័  ៣០ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [10.52.39]។  

921 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ៣០ បនា ត់ ៣-៧ 

បនា ប់ពរីមា ង [10.52.39]។ 

922 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៦២។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ២៣-២៥ បនា ប់ពរីមា ង [10.46.33] (“ដ្ូរឆនះ សំណួ  ខញរំសួ ថ្នរតើរលាកឮថ្ន

ទាហានពី បបចស់េិនអាឆទ កបានរទរនះ រតើវាេ នឆ្ន ំ១៩៧៥ ឬក៏រដាយ ១៧ រេសា ១៩៧៥ រទ? ឆ៖ បាទ ខញរំដ្ឹងថ្នរម្កាយ ១៧ 

រេសា”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រទៀតពីសាកសី និងឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបង្ហា ញថ្ន មានកិឆចខិតខំម្បឹងខម្បង ួេគន រដ្ើេបីកំណត់រគេ

រៅរេើអនកខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយនឹងអតីត បបសាធា ណ ដ្ឋខខម 923។ 

393. រេធា វីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងេិនសេរហត ្េកនរងកា ពឹងខ្អករេើ

េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ឬថ្នកំហ សខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ មាន

្េប ះ េ់យា ងខាេ ងំរៅរេើសាេម្កេរនះរ ើយ។ 

៩.៥.៣.១.៣. ទនំប ់១ េករា 

394. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងយេ់រឃើញថ្ន មានកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយសា េូេរហត នរយាបាយ

ម្បឆំ្ងនឹងអនកខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងអតីត បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា ដាឋ នទំនប់១ េករា។

រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់នឹងកា សននិដាឋ នរនះ (េេូដាឋ នទ ី ១២០)924 រដាយរេើកទ ហកី ណថ៍្ន 

ធាត ្សសំតោន េ័តិថ្នឧម្កិដ្ឋកេមេិនម្តូវបានរេើករ ើងម្គប់ម្គន់រនះរទ។ រេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញ

ឆង់រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន៖ (១) កា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងទាក់ទងរៅនងឹកា 

បាត់ខេួនឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី គឺេិនសេរហត ្េរទរដាយខ្អករេើេ័សតរ

ាងខដ្េមានម្សាប់925 (២) ថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងរម្បើម្បាសេ័់សតរាង បស់សាកសី អ៊ែ ត 

រសង រដ្ើេបីសននិដាឋ នថ្ន អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម េួយម្ករេបានបាត់ខេួន គឺេិនសេរហត 

្េរ ើយ926 និង (៣) ថ្ន អងគជំន ំជម្េះ ជ្ញ ួេ មានកំហ សកនរងកា សននិដាឋ នថ្ន មានកា កំណត់អតត

សញ្ហញ ណ និងចប់ខេួនអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម 927។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សប

នឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព ខដ្េបដិ្រសធេូេដាឋ នរនះ928 ប  ខនតសូេដាក់សា ណាដូ្ឆខាងរម្កាេរនះ 

ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី។ 

                                                 
923 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៦១-១០៦៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ១០៨០-១០៨១, ១១៧៥។  

924 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៨-៨០៣។ 

925 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០០-៨០១។ 

926 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០២។ 

927 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០១, ៨០៣។ 

928 ឯកសា  F54/1  សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ  ៤៣៧-៤៤៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

395. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរងកតរឃើញថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី “បាន្តេ់សកខី

កេមថ្ន ឪព ក បស់គត់ខដ្េជ្ញម្គូបរម្ងៀនរៅកនរង បប េន់ នេ់ ម្តូវបានរគចប់ខេួនរៅកា ដាឋ ន

កា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា រហើយគត់សនមតថ្ន ម្តូវបានរគសមាេ ប់រៅវតតបារាយណ៍ជ្ញន់ខដ្ក”929។ គត់

បានពនយេ់ថ្ន រៅថ្ងៃេួយ បអូន បស់គត់បានេកម្បាប់គត់ថ្ន ឪព ក បស់គត់ ម្តូវបានរគនយំក

រឆញរៅ និងថ្ន ពួករគយេ់ថ្ន ឪព ក បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេ ប់។ ឪព ក បស់គត់េិនខដ្េ វិេ

ម្ត ប់េកវិញរទ930។ 

396. កា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា   កតីឆំរ ះេ័សតរាងរនះ គឺេិនឆាស់លាស់រទ។ រេធាវីកា   កតីេិន

បានបញ្ហជ ក់ថ្នរតើខេួនជំទាស់នឹងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ទាក់ទងនឹងរជ្ញគ វាស

ន បស់ឪព ករដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ឬថ្នរតើរេធាវីកា   កតីទទួេយកកា សននិដាឋ ន

រនះ ប  ខនតរចទសួ រេើកា សននិដាឋ ន ខដ្េថ្នឪព ក បស់គត់ ម្តូវបានរគរផ្លត តរគេរៅរដាយសា 

េូេរហត នរយាបាយ។ រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតអះអាងថ្ន វាេិនសេរហត ្េរទខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នីពីរម្ ះ (ាេទ

សសនៈ បស់រេធាវីកា   កតី) (i) េ័សតរាងរនះគឺជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ931 និង (ii) េិនស ីសង្ហវ ក់

គន 932។ 

397. កា អះអាង ខដ្េថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ព ំគបបីម្តូវបានយកេក

ពិច ណា ពីរម្ ះេ័សតរាងរនះជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ គួ ម្តូវបានបដិ្រសធ។ ទីេួយ ទសសនទាន

សំខាន់បំ្ តថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី គឺេិនខេនជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេ

រទ។ គត់បាន្តេ់េ័សតរាងរដាយផ្លា េ់ រដាយខ្អករេើកា សរងកតផ្លា េ់ខេួន បស់គត់ ខដ្េថ្នឪព ក

                                                 
929 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៦២។ ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ១៥-ទំព័  ១៤ បនា ត់ ១៨ បនា ប់ពីរមា ង [09.48.02], ទំព័  ២៧ បនា ត ់

១៤-ទំព័  ២៨ បនា ត់២៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.07.02]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៩០ (កា 

សននិដាឋ នរេើអងគឆាប់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េរយាងដ្េ់េ័សតរាងរនះ)។ 

930 សូេរេើេជ្ញពរិសស ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ៨-ទំព័  ១៤ បនា ត់ ២២ បនា ប់ពីរមា ង [09.48.02], ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៩-ទំព័  ២៦ បនា ត់១០ េ ន

រមា ង [11.01.33], ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ៦-៧ េ នរមា ង [11.32.17]។  

931 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០០។ 

932 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គត់បានបាត់ខេួន និងេិនខដ្េបានម្តេបេ់កវិញរទ933។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ក៏

បាននិយាយពីកា ដឹ្ងរដាយផ្លា េ់ បស់គត់ ខដ្េថ្នឪព កគត់ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹង បបចស់ 

រដាយសា ឪព កគត់ជ្ញម្គូបរម្ងៀនរៅកនរង បបសាធា ណ ដ្ឋខខម 934 និងថ្នឪព កគត់ម្បឆំ្ងនឹងខខម 

ម្កហេ935។ គត់បាន្តេ់េ័សដរាងថ្ន ឪព កគត់មានកា េ័យខាេ ឆឆំរ ះអវីខដ្េពួកខខម ម្កហេនងឹ

រធវើឆំរ ះ ូបឪព កគត់ និងម្ករេម្គួសា  បស់ឪព កគត់936។ រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ីហ៊ែ ន 

សិាថ នី ពនយេ់ថ្ន គត់ដឹ្ងរ ឿងរនះរដាយសា ខតបានសាត ប់ឮកា សនាន វាងឪព កមាត យ បស់គត់ក៏

រដាយ ក៏កា ណ៍រនះេិនខេនមានន័យថ្ន េ័សតរាង បស់គត់ គឺជ្ញ “ កយឆចេអារ៉ាេ”រទ937។ វា

ជ្ញេ័សតរាងផ្លា េ់ពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ទាក់ទងនឹងកា សរងកតផ្លា េ់ខេួនអំពីសាថ នភា

ពខាងសតិអា េមណ៍ បស់ឪព កគត់។ គត់ក៏បានពនយេ់រៅកនរងត លាកា អំពី របៀបខដ្េឪព កគត់

ម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅាងំពី យៈរពេដំ្បូងថ្ន បបរនះ938។ 

398. រេើសពីរនះរៅរទៀត រទាះបីខ្នករ្សងរទៀតថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី គឺ

ជ្ញឆចេអារ៉ាេក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិវាយតថ្េេេ័សតរាង បស់គត់ាេ

ក ណីនីេួយៗ939។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី បានរ ៀបរាប់ពីម្បេពរដ្ើេ

ថ្នព័ត៌មានជ្ញរម្ឆើនខដ្េមានភាពស ីសង្ហវ ក់គន ។ គត់បានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ថ្ន គត់បានសាត ប់ឮ

                                                 
933 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ១៣ 

បនា ត់ ២៤-ទំព័  ១៤ បនា ត់ ៩ បនា ប់ពីរមា ង [09.50.12], ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៨-១៩ បនា ត់១០ បនា ប់ពីរមា ង [10.50.57], និង 

ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១១-១៣ បនា ប់ពីរមា ង [10.56.00]។  

934 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៥ 

បនា ត់ ៥-២០ បនា ប់ពីរមា ង [10.56.00]។  

935 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៥ 

បនា ត់ ២៤-ទំព័  ២៦ បនា ត់ ១ បនា ប់ពីរមា ង [10.59.20]។  

936 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ១-១០ េ នរមា ង [11.01.33]។  

937 សូេរេើេខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២១៦-២២៨ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២២១-២២៣។ 

938 ឯកសា  E1/305.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ៧០ 

បនា ត់ ៥-៩ េ នរមា ង [15.44.50]។ 

939 សូេរេើេខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ២១៦-២២៨។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អំពីកា ចប់ខេួនពីបអូន បស់គត់ខដ្េបានរឃើញរដាយផ្លា េ់ខេនក940។ អនកេូេិក៏បានម្បាប់គត់្ង

ខដ្ ថ្នឪព កគត់ម្តូវបានរគសមាេ ប9់41។ រគរជឿថ្ន ឪព ក បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេ ប់រៅវតត

បារាយណ៍ជ្ញន់ខដ្ក រហើយម្បជ្ញជនរ្សងរទៀតបានម្បាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ថ្ន

វតតរនះជ្ញទីាងំសមាេ ប់េន សស942។ រេធាវីកា   កតីេិនបានរចទសួ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន 

សិាថ នី ទាក់ទងនឹងឪព ក បស់គត់រទ។ 

399. រសឆកតីសននិដាឋ នដ៏្រម្ឆើន ខដ្េថ្ន ឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ម្តូវបានសមាេ ប់

រដាយសា ខតទំនក់ទំនង បស់គត់រៅនឹង បបចស់រនះ ម្តូវបានបញ្ហជ ក់បខនថេ រដាយកា បាត់ខេួន

និងកា សមាេ ប់ខដ្េម្តូវបានសនមតថ្នមាត យ និងបងបអូនម្បានំក់ បស់គត់កនរង យៈរពេម្តឹេខតបីខខ

រម្កាយេក943។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី បាន្តេ់េ័សតរាងរដាយផ្លា េ់ថ្ន មាត យ នងិ

បងបអូន បស់គត់ បានបាត់ខេួនរៅថ្ងៃទី៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩៧៧ និងថ្ន ម្បាថំ្ងៃរម្កាយេក គត់បាន

រឃើញសរេេៀកបំ ក់ បស់បងបអូនគត់ ម្តូវបានអនករ្សងយកេកហាេ944។ គត់បានជួយមាត យ

 បស់គត់រ ៀបឆំអីវ៉ាន់រដ្ើេបីផ្លេ ស់រៅរៅដី្ងមី និងបានម្បាប់មាត យ បស់គត់ឱ្យស រស សំប ម្តរៅ

                                                 
940 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ១៤ 

បនា ត់ ១-៩ េ នរមា ង [09.52.42], ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៩-១៩ បនា ប់ពីរមា ង [10.50.57]។ 

941 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ១៤ 

បនា ត់ ១៦-១៧ បនា ប់ពរីមា ង [09.52.42], ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៩-១៩ បនា ប់ពីរមា ង [10.50.57]។ (“មានអនកេេូិហនឹង រគរៅេក

ៗ រគម្បាប់ថ្ន ហ ឹ! បា រគយករៅបាត់រហើយ”)។ 

942 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ១៣ 

បនា ត់ ៨-១៧ បនា ប់ពរីមា ង [09.48.02]។ 

943 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៧ 

បនា ត់ ១៤-ទំព័  ២៨ បនា ត់ ២៤ បនា ប់ពរីមា ង [11.10.00]។ រទាះបីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅរពេរម្កាយេក បាននិយាយ

សំរៅដ្េ់បងបអូនគត់ពី នក់ ខដ្េបានរៅជ្ញេួយមាត យ បស់គត់ (ទំព័  ២៩ បនា ត់ ៥ បនា ប់ពីរមា ង [11.13.12] ក៏រដាយ ក៏

សហរេធាវីនេំ ខអាឆយេ់ពីកា បញ្ហជ ក់ បស់គត់ខដ្េថ្ន បងបអូនគត់ពី នក់រៅកនរង ូបងត ខដ្េរគកំព ងបង្ហា ញរៅកាន់ ូប

គត់ គឺសថិតកនរងឆរំណាេបងបអូនម្បានំក់ ខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់ជ្ញេួយមាត យ បស់គត់ និងជ្ញអនកខដ្េគត់បានរ ៀបរាប់រ ម្ ះកនរង 

ឯកសា  E3/4790 ព័ត៌មានបខនថេ បស់អនកដាក់ កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) 

ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00582091-00582092។ 

944 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៨ 

បនា ត់ ១២ បនា ប់ពរីមា ង [11.10.00] (“ខញរំចឆំាស់ថ្ន ថ្ងៃ៧ ខខ៧ ឆ្ន ំ៧៧ ខញរំចឆំាស់ណាស់។ យករៅហនឹង រៅបាត់េួយយប់”), 

ទំព័  ២៨ បនា ត់ ២១-២៣ បនា ប់ពរីមា ង [11.10.00]។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រពេមាត យ បស់គត់រៅដ្េ់កខនេងងមី រដ្ើេបីឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី អាឆរៅសួ ស ខ

ទ កខបាន945។ គត់បានសរងកតរឃើញមាត យ និងបងបអូន បស់គត់ចករឆញរៅជ្ញេួយអនកេូេិដ្ថ្ទ

រទៀតាេ រទះរគ រដាយអនកប  រទះរគរនះ មានអាកបបកិ ិយាឆខេេក946។ បនា ប់ពីម្តូវបានេតិត

េកតិម្បាប់ថ្នមាត យ និងបងបអូន បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេ ប់ គត់បានសរងកតរឃើញសរេេៀក បំ ក់

 បស់ពួករគ កាេ យរៅជ្ញកេមសិទធិ បស់អនកដ្ថ្ទ947។ អនកប  រទះរគរនះបានបញ្ហជ ក់ម្បាប់គត់ថ្ន 

ម្គួសា  បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេ ប9់48។ 

400. រៅរពេេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ម្តូវបានពិច ណាជ្ញ ួេ វាឆាស់

ណាស់ថ្ន រទាះបីជ្ញខ្នកខេះថ្នេ័សតរាងរនះ គឺជ្ញ កយឆចេអារ៉ាេក៏រដាយ ក៏ម្បកា រនះេិនម្គប់

ម្គន់រទកនរងកា បង្ហា ញថ្ន កា ណ៍ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករេើេ័សតរាងរនះ គឺេិន

សេរហត ្េរនះ។ 

401. ទីពី  កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ ន ី

គួ ម្តូវបានម្ចនរចេ រដាយសា ខតកងវះកា អះអាងបញ្ហជ ក់ គឺជ្ញកា អះអាងខដ្េខ សឆគងយា ង

ឆាស់ម្កខ ត។ រហត ្េ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ថ្ន កា សននិដាឋ ន

 បស់ខេួនអំពីកា អន វតតកា កំណត់រគេរៅ រេើអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា 

ដាឋ នទំនប់ ១ េករា េិនខេនខ្អករេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី ខតេួយរទ

949។ េ័សតរាង បស់គត់ម្តូវបានគមំ្ទរដាយេ័សតរាង បស់សាកសី ឱ្ ហូ, យូ វ៉ាន់, ម្បាក់ យ ត, នងិ 

                                                 
945 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៧ 

បនា ត់ ២១-២៨ បនា ត់ ១ បនា ប់ពរីមា ង [11.07.02]។ 

946 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៨ 

បនា ត់ ៨-១៦ ឆរនេ ះរមា ង [11.10.00]។ 

947 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៨ 

បនា ត់១៧-២៤ បនា ប់ពីរមា ង [11.10.00]។ 

948 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ៥-១០ បនា ប់ពីរមា ង [11.13.12]។  

949 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៦០-១៦៦៣ និង១៦៩០។  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អ៊ែ ត រសង950។ កា រេើករ ើងថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្នមាន “រគេនរយាបាយ

េិនពិតេួយ” រដាយខ្អកខតរៅរេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខតមាន ក់951 េិនរអើរពើនឹងប

  ិបទទូលាយ និងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន “រគេនរយាបាយកំណត់

រគេរៅរៅរេើអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ទាងំអស់  ួេទាងំម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគ 

សម្មាប់កា ម្បម្ពឹតតរដាយមានកា រ ីសរអើង មានអតថិភាព ហូតរៅកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិប

រតយយ”952។ [កា គូសបញ្ហជ ក់រដ្ើេ ] 

៩.៥.៣.២. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនដាយមូលនហតុននោបាយនៅនលើម្បជាជនលមី  

៩.៥.៣.២.១. ទដិ្ឋភាព េួ  

402. រៅកនរងេូេដាឋ ន ១០៧ (ម្ាំកក់)953 េូេដាឋ ន ១១៤ (ទំនបម់្ត ងំងម) 954 និងេូេដាឋ ន ១១៨ (ទនំប់

១េករា) 955 រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សអងគ

រហត  កនរងកា សរម្េឆថ្ន ធាត ្សសំតោន េ័តថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញម្តូវបានបំរពញម្គបម់្គន់ ទាក់

ទងនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយរៅរេើម្បជ្ញជនងមី។ 

403. រៅរពេដំ្បូង សហរេធាវីនេំ ខបានរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ទូរៅេួយ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅ

កនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ  ក់ព័នធនឹងកា វាយតថ្េេ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើេ័សតរ

ាងថ្នឧម្កិដ្ឋកេមទាងំអស់រនះ ខដ្េថ្ន មានកា ្តេ់ទេៃន់ឆំរ ះេ័សតរាងសតីពីម្បជ្ញជនងមី ធៃន់ជ្ញង

េ័សតរាងសតីពីម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន ខដ្េរធវើឲ្យអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស956។ អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេសាគ េ់ និងវាយតថ្េេយា ងឆាស់ រៅរេើព័ត៌មានអំពីម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន 

ប  ខនត បនា ប់ពីបានងេឹងខងេងរៅរេើេ័សតរាងទាងំអស់រហើយរនះ អងគជំន ំជម្េះបានទទួេយកេ័សតរ

                                                 
950 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៦០-១៦៦៣ (កា សននិដាឋ នរេើអងគរហត ) កថ្នខណឌ  ១៦៨៥-១៦៩១ (កា សននិដាឋ នរេើ

អងគឆាប់)។  

951 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា ទ កខ កថ្នខណឌ  ៨០១។ 

952 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤0៥៩។ 

953 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៧-៧៤២។ 

954 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៣-៧៦៥។ 

955 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៧-៧៩៦។ 

956 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៨, ៧៣០, ៧៩១។ 

F54/201663414

https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/F54%20-%20EN.pdf
https://www.legal-tools.org/doc/8v76lk/
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ាង បស់សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េជ្ញម្បជ្ញជនងមី957។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គឺ

ជ្ញសាថ ប័នេួយខដ្េទទួេខ សម្តូវរេើសវនកា ពិនិតយរេើេ័សតរាង រហើយមានតួនទីេួយកនរងកា 

ពិច ណារៅរេើភាពខ សគន រៅកនរងសកខីកេម និង្តេ់ទេៃន់រដាយសេម្សប958។ រេធាវីកា   កតី

េិនបានបង្ហា ញពីកំហ សណាេួយកនរងកា វាយតថ្េេ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹង

សាកសទីាងំអស់រនះរ ើយ។ 

៩.៥.៣.២.២. ម្ាកំក ់

404. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ រៅរេើ

ម្បជ្ញជនងមីបានរកើតរ ើងរៅកនរងម្សរកម្ាំកក់959។ រៅកនរងេូេដាឋ ន ១០៧ រេធាវីកា   កតីបាន

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន “េិនមានកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរៅរេើម្បជ្ញជនងមី រៅម្សរកម្ាកំក់រទ រដាយព ំ

មានេ័សតរាងបញ្ហជ ក់”960។ 

405. ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព ឆំរ ះេូេដាឋ នរនះ បានបញ្ហជ ក់អំពីេ័សតរាងខដ្េមានម្សាប់ រហើយបាន

សននិដាឋ នថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរធវើកា សរម្េឆរដាយសេរហត ្េ អំពីកា រ ីសរអើងជ្ញក់

ខសតង961។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបកនរងន័យទូលាយ ជ្ញេួយនឹង ក.ស.ព រហើយកម្េិតឆរេេើយ

តប បស់ខេួនម្តឹេខតទ ហីក ណ៍រាបស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់

ប  រណាណ ះ។ 

406. រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង រៅរេើម្បជ្ញ

ជនងមីរៅម្សរកម្ាកំក់ ម្តូវបានសរងខបរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៧៧ ថ្នសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករៅរេើកា សរម្េឆរេើអងគរហត  បស់ខេួនថ្ន (១) ម្បជ្ញ

ជនងមីទទួេបានអាហា តិឆជ្ញងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន (២) ម្បជ្ញជនេូេដាឋ នមានេកខខណឌ កា ង្ហ 

                                                 
957 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៤៤៤ និង កថ្នខណឌ  ៩២៥។ 

958 សូេរេើេ សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ១៧។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

កថ្នខណឌ  ៨៩ រជើងទំព័  ១៩៣។ 

959 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៦៨-១១៧៩។ 

960 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៧-៧៤២។ 

961 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧៨៧-៧៩៩។ 

F54/201663415
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បរសើ ជ្ញង (៣) ម្បជ្ញជនងមីទទួេ ង “កា រធវើបាបយា ងខាេ ងំ” (៤) ម្បជ្ញជនងមីជ្ញរគេរៅថ្នកា 

ចបខ់េួន រដាយមានគំនិត  កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិរដាយរសាះអរងគើយ ខដ្េរគចត់ទ កថ្ន ្ារយរៅ

នឹងបដិ្វតតន៍962។ 

407. រេធាវីកា   កតីជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆទាងំបួនរនះ  ួេទាងំ កា ជំទាស់ឆំរ ះកា វាយតថ្េេ 

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ទាក់ទងនឹងកា 

សរម្េឆនីេួយៗ963។ សហរេធាវីនេំ ខនឹងពិភាកាអំពីកា ជំទាស់ទាងំអស់រនះ រៅខ្នកខាងរម្កាេ។ 

408. សហរេធាវីនេំ ខក៏បានកត់សមាគ េ់្ងខដ្ រេើទ ហីក ណ៍ខដ្េរេធា វីកា   កតីបានរេើករ ើង 

 ក់ព័នធនឹងកងឆេ័តយ វជន964 ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាងំអស់មានភាព ក់

ព័នធតិឆតួឆបំ្ ត។ កា សរម្េឆអំពីកងឆេ័ត េិនម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករៅរេើ

រដាយផ្លា េ់រ ើយ កនរងកា ្នដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនងមីទទួេ ងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង

រៅម្សរកម្ាកំក់រនះ965។ ្ារយរៅ វិញ បញ្ហា ថ្នកងឆេ័ត ម្តឹេខតជ្ញឆំណ ឆេួយថ្នឆំណ ឆជ្ញរម្ឆើន

ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរធវើកា ពិច ណា រដ្ើេបី្នរៅដ្េ់កា សរម្េឆជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំអំពី

េកខខណឌ កា ង្ហ 966 ដូ្ឆខដ្េនឹងពិភាការៅខ្នកខាងរម្កាេ។ កា វាយម្បហា រៅរេើកា សរម្េឆ

ជ្ញក់លាក់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  កព័់នធនឹងកងឆេ័ត េិនអាឆមានឥទធិពេរៅរេើរសឆ

កតីសននិដាឋ ន កព័់នធកា រ ីសរអើងជ្ញក់លាករ់ ើយ។ 

៩.៥.៣.២.២.១. កា ទទួេបានអាហា  

409. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសននិដាឋ នថ្ន រៅកនរងម្សរកម្ាំកក់ ម្បជ្ញជនងមីទទួេបានអាហា  តិឆជ្ញង

ម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន967។ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា សរម្េឆរនះគឺជ្ញកំហ សអងគ

                                                 
962 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៧។ 

963 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៨-៧៣៣ និង ៧៣៥-៧៤២។ 

964 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៤។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០២០។ 

965 ាេពិត កថ្នខណឌ  ១១៧៦ ថ្នសាេម្កេកត់សមាគ េ់យា ងឆាស់ម្កខ តថ្ន េ័សតរាងេិនបានបញ្ហជ ក់ពីេូេដាឋ នខដ្េម្បជ្ញជន

ម្តូវរគរម្ជើសរ ីសឲ្យឆូេ ួេកនរងកងឆេ័ត។ សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៦។ 

966 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០១៧-១០២០ (រយាងរៅរដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ នទូរៅអំពីេកខខណឌ កា ង្ហ 

រៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១៧៧)។ 

967 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៧ (ខ្អករេើកា សននិដាឋ នរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១០០៩ និង ១០១៦)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រហត 968 រហើយរផ្លត តកា ជំទាស់ បស់ខេួនរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន ់

និងសាកសី រពម្ជ ជឹេ និង រ ៀេ សន។ កា រេើករ ើងទាំងអស់រនះរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍  បស់

រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើង

ថ្ន រេធាវីកា   កតីបានរយាងរដាយឆ ះៗរៅេ័សតរាង រដាយេិនបានពិនិតយរេើេជ្ញ ួេរៅរេើេ័សតរ

ាង រហើយេិនបានបង្ហា ញថ្ន េិនមានអនក វិនិឆេ័យរដាយសេរហត ្េ អាឆសរម្េឆរ្សងពីរនះរ ើយ។ 

410. រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ “មានភាពេិនឆាស់លាស់” ដូ្រឆនះ

រហើយេិនមានភាពអាឆឲ្យរជឿបាន រហើយថ្ន “គត់ព ំបានពនយេ់ថ្ន រតើគត់រធវើដូ្ឆរេតឆរទើបអាឆ

សននិដាឋ នបានថ្ន ម្បជ្ញជនងមីទទួេបានអាហា  តិឆជ្ញងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន”969។ រេធាវីកា   កតី

េិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ ឬកា រយាងរៅម្បតិច ឹកណាេួយ រដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់កា អះអាងថ្ន រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ “មានភាពេិនឆាស់លាស់” រៅកនរងេ័សតរាង បស់គត់។ ទ ហីក ណ៍

រនះចបំាឆ់ម្តូវចត់ទ កថ្ន េិនមានេ័សតរាងគមំ្ទម្គបម់្គន់។ 

411. ាេពិតរៅ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់  ក់ព័នធនឹង បបអាហា ខ សគន  មាន

ភាពឆាស់លាស់។ រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដាយរេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

បានរឆេើយតបថ្ន ម្បជ្ញជនងមីទទួេបានអាហា តិឆជ្ញងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន រហើយគត់ដឹ្ងរដាយសា 

ខតគត់បានរឃើញរដាយផ្លា េ់ខេួនគត់970។ “ខញរំរេើេរៅដូ្ឆជ្ញេិនរសមើរទ ពួកេូេដាឋ នអីឆឹងរៅ រគ

ហូបរាងខម្កេបនតិឆរៅ រហើយពួកខញរំងមីអីឆឹងរៅ ក៏រាងបនថយអីឆឹងរៅ”971។ ្ារយពីកា អះអាង

 បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនបានពនយេ់ ថ្នរតើគត់បានដឹ្ងរដាយ

                                                 
968 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៨-៧៣១។ 

969 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៩។ 

970 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ៣៥ 

បនា ត់ ១៥ – ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ២៤ រម្កាយរមា ង [14.06.25]។ 

971 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ៣៧ 

បនា ត់ ៤-៥ រម្កាយរមា ង [14.12.18]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 របៀបណារនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ថ្ន គត់ដឹ្ងរម្ ះគត់បានរឃើញ

ផ្លា េ់ខេនក បស់គត់ រៅកនរងរពេហូបអាហា  ួេគន 972។ 

412. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន សា ណា បស់រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញេិនម្តឹេ

ម្តូវនូវេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ រហើយេិនបាន្តេ់េូេរហត  ខដ្េអាឆ

រជឿជ្ញក់បានថ្ន រហត អវីរទើបអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងេិនគួ ពឹងខ្អករេើេ័សតរាងេួយរនះ។ 

413. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន សា ណា បស់រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញេិនបាន

ម្តឹេម្តូវពីទិដ្ឋភាពជ្ញ ួេថ្នេ័សតរាង រេើកា ទទួេ បបអាហា ខ សគន ។ ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បាន

បង្ហា ញ រេធាវីកា   កតីវាយម្បហា ខតរៅរេើម្បេពថ្នេ័សតរាងដាក់បនារកឆំនួនពី ប  រណាណ ះ973។ 

សហរេធាវីនេំ ខបញ្ហជ ក់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីដ្ថ្ទរទៀត ក៏បាន្តេ់េ័សតរាងថ្ន ម្បជ្ញជនងមី

                                                 
972 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ៣៧ 

បនា ត់ ៦-១២ រម្កាយរមា ង [14.12.18] (ស៖ ឆ ះរលាកម្សីអាឆនយិាយដ្ូរឆនះបាន សំអាងរៅរេើអវីខដ្ ? រតើរលាកម្សីរឃើញផ្លា េ់

ខេនកនូវសាថ នភាពខបបរនះរដាយ របៀបណា? ឆ៖ ខញរំហូបរហើយ ខញរំរឃើញ។ ស៖ រតើរលាកម្សីអាឆរឃើញថ្ន រលាកម្សីបានទទួេ

 បបអាហា តិឆជ្ញងអនកដ្ថ្ទហនឹងរដាយ របៀបណាខដ្ ? ឆ៖ របើខញរំរៅហូបហនឹង ថ្នេិនរឃើញ។ ខញរំហូបរៅជ្ញេួយ ត ជ្ញេួយខតគន

ហនឹង។ ប  ខនត រគម្ករេ -- រគអងគរយត អ៊ែ ៊ីឆងឹរៅ រហើយខញរំអងគរយត ខាងជិតហនឹងរៅ រឃើញ”)។ 

973 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧៩០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទទួេបានអាហា តិឆ រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់ខដ្  ដូ្ឆជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន974 អ៊ែ ង សា

រ ឿន975 និង អ ឹេ វណណ ៈ976។ 

414. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ ឬាេពិតរៅ េិនបានសូេបរីេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រហត អវីរទើបអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងេិនមានរហត ្េ កនរងកា កា សរម្េឆដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

សរម្េឆរនះរទ។ 

៩.៥.៣.២.២.២. េកខខណឌ កា ង្ហ  

415. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន “េកខខណឌ កា ង្ហ ខម្បម្បួេ អាម្ស័យរេើម្បរេទប គគេ 

រដាយប គគេរពញសិទធិជ្ញទូរៅ មានេកខខណឌ កា ង្ហ ម្បរសើ ជ្ញង”977។ រដ្ើេបីជំទាស់រៅនឹងកា 

សននិដាឋ នរនះ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏្អាម្កក់ េិនខេនមាន

សម្មាប់ខតម្បជ្ញជនងមីរទ។ រេធាវីកា   កតីបាន  ឹះគន់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េពឹងខ្អករៅ

រេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន ាក សាន់ និង រអៀេ រយន រដាយអះអាង

                                                 
974 ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៣៧ 

បនា ត់ ២២-២៥ រម្កាយរមា ង [11.15.23] ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ៨-៩ រម្កាយរមា ង [11.18.27] ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ៨-១៤ េ នរមា ង 

[11.51.32] ទំព័  ៤៨ បនា ត់ ៨-១១ និងបនា ត់ ១៤-១៦ រម្កាយរមា ង [11.53.14] ទំព័  ៦១ បនា ត់ ៤-៥ រម្កាយរមា ង 

[14.08.37] ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ២៤ – ទំព័  ៦៤ បនា ត ់១ រម្កាយរមា ង [14.16.12] (“ចស ខញរំបានជម្មាបរហើយថ្ន ម្បជ្ញជនងមី 

និងម្បជ្ញជនចស់រៅរធវើកា រៅរេណដាឋ នដ្ូឆគន  ខត របៀប បបហូបខ សគន រដាយសា ្ាះរគមានៗ អវីៗខដ្េរគបម្េរង រហើយ

រយើងអនកងមីអត់មានអវីរទ រយើងអាឆហូបបានប  នម នប  ណណ ឹងរហើយ។ រហើយរងវើកា រៅរេណដាឋ នដ្ូឆគន ។ រយើងម្តូវអត់ឃាេ ន”)។ 

ឯកសា  E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៩ បនា ត់ 

១-៥ េ នរមា ង [09.31.34]។ 

975 ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន) ទំព័  ១០ 

បនា ត់ ១១ េ នរមា ង [09.37.30] (“ចស អត់រទ។ ម្បជ្ញជនេូេដាឋ នហូបបាយខឆអត ម្បជ្ញជន ១៧ ហូបបប ”) ទំព័  ៣៧ បនា ត់ 

១ – ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ១៨ រម្កាយរមា ង [11.12.30]។ 

976 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ), ទំព័  ៧៦ 

បនា ត់ ១០-១១ រម្កាយរមា ង [15.27.45] (“ស៖ រគមានខបងខឆកជ្ញម្ករេក មា េូេដាឋ នរ្សង ក មា  ១៧ រេសា រ្សងរទ? ឆ៖ 

ចស រគខបងខឆក ាងំពីរធវើកា  ាងំពីហូបបាយ”)។ 

977 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៧ (រយាងរៅកថ្នខណឌ  ១០១៧-១០២០)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ថ្ន របើរទាះបជី្ញេ័សតរាង បស់ពួករគទាងំរនះអាឆបង្ហា ញអំពីេកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏្អាម្កក់កតី ខតវា

េិនអាឆបង្ហា ញពីកា ម្បម្ពឹតតិខ សគន បានរនះរ ើយ978។ 

416. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន និង ប៊ែ ន សារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីេកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏្

េំបាកហួសរហត  បស់ពួកគត់979។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន ម្តូវបានបំខបករឆញពី

ឪព កមាត យគត់ រហើយម្តូវបានបងខំឲ្យរធវើកា ជ្ញទេៃន់យា ងយូ  រដាយេិនមានអាហា ម្គបម់្គន់980។ 

គត់ហូបឆ កេិនម្គប់ម្គន់ “រធវើកា ហួសកមាេ ំង”981 និងម្តូវរធវើកា ង្ហ  “ទាងំយបទ់ាងំថ្ងៃ”982។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន បានរ ៀបរាប់ “ម្បឹងកាបដី់្ដំ្បូក” រដាយថ្ដ្983។ រៅកនរងកង

ក មា  បស់គត់ គត់ម្តូវរគបងខំឲ្យរធវើកា យូ  រហើយេិនមានអាហា ម្គបម់្គន់984។ របើរទាះបជី្ញ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនបានរឆេើយផ្លា េ់ឆំរ ះសំណួ ខដ្េថ្ន រតើកា ង្ហ  បស់គត់រធៀបនឹង

កា ង្ហ ម្បជ្ញជនេូេដាឋ នខ សគន ខបបណា (រហើយក៏េិនមានកា សួ ខដ្ រនះ)985 កា ខដ្េពួកគត់

                                                 
978 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៣។ 

979 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០១៨។ 

980 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័  ៤៧ 

បនា ត់ ២-៥ េ នរមា ង [15.06.47]។ 

981 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័  ៤៩ 

បនា ត់ ១៣-១៥ េ នរមា ង [15.14.37]។ 

982 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័  ៤៩ 

បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [15.14.38]។ 

983 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ២០-២២ រម្កាយរមា ង [10.44.13] (“កាបរ់ហើយខបកថ្ដ្ ពងរជើងអស់រហើយ ហនឹងរហើរដាយសា រៅត រៅកាប់ដ្ី វាេិនខេន

ទន់រទ ដ្ីដ្ំបូក សូេបីខតអាម្ាក់ឈូសក៏រវទនខដ្  ខតកមាេ ំងរនះវាម្តូវខតរធវើរហើយរពេរនះ របើរគឲ្យសរម្េឆខ្នកា រហើយ របើៗ

រយើងេិនរធវើ រគបងអត់បាយរយើង”)។ 

984 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ៨-១០ រម្កាយរមា ង [10.46.15] (“វាអត់សេរទ វាេិនសេ ដ្ូឆរយើងខំខ កដ្ំបូក ខំរធវើកា ១ថ្ងៃៗ  េិនឈប់ាងំចប់ពីរមា ង

ម្បាេំួយរៅទេ់រមា ងដ្ប់េួយ ចប់ពីរមា ងេួយរៅទេ់រមា ងម្បា ំរហើយហូបបប កនរងេួយរពេេួយដ្ង វាេិនអាឆសេនឹងកមាេ ំង

ខដ្េខំរធវើហនឹងរទ”)។ 

985 សូេរេើេ ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) 

ទំព័  ៤៥-៥៤ រម្កាយរមា ង [15.00.14] និង ឯកសា  E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច  ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េិនបាន្តេ់េ័សតរាងរេើម្បធានបទរនះ េិនបានរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានសិទធិពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាង បស់ពួក

គត់  ក់ព័នធនឹងភាពធៃន់ធៃ ថ្នេកខខណឌ កា ង្ហ  បស់ពួកគត់ រដ្ើេបគីំម្ទដ្េ់េ័សតរាងដ្ថ្ទរ្សង

រទៀត  ួេទាងំ េ័សតរាងខដ្េរធវើកា រម្បៀបរធៀបរដាយផ្លា េ់ វាងេកខខណឌ កា ង្ហ  បស់ម្បជ្ញជនងម ី

និងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន។ 

417. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ គឺជ្ញប គគេមាន ក់ ខដ្េបាន្តេ់េ័សតរាងជ្ញក់លាកខ់បបរនះ 

រដាយ្តេ់េ័សតរាងពីកា រម្បៀបរធៀបេកខខណឌ កា ង្ហ ។ ្ារយពីកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   

កតី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ពីភាពខ សគន  វាងេកខខណឌ កា ង្ហ ម្បជ្ញជនងម ី

និងេកខខណឌ កា ង្ហ ម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន រដាយថ្ន “...ពួកខញរំម្បឹងខម្បងជ្ញងរគ រគអនកេូេដាឋ ន រគេិន

សូវម្បឹងរទ”986។ 

418. សកខីកេមរនះក៏មានកា គមំ្ទពីេ័សតរាងដ្ថ្ទ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អករេើ រៅកនរង

ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន កាន់តួ

នទីដឹ្កនទំាងំអស់រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់987។ តួនទីរនះ ួេទាងំតួនទីជ្ញម្បធានកងពេកេម ខដ្េ

មានន័យថ្ន ម្បជ្ញជនេូេដាឋ នាេឃាេ រំេើេកា ង្ហ  ខដ្េម្បជ្ញជនងមីម្តូវរធវើ ខដ្េឆំណ ឆរនះបរងកើត

បានជ្ញភាពខ សគន យា ងឆាស់អំពីេកខណៈថ្នកា ង្ហ ខដ្េម្តូវបំរពញ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី 

រៅ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន “កាេពីសេ័យខខម ម្កហេ គម នជនណាមាន ក់ទំរន រទ ឲ្យខតម្បជ្ញពេ ដ្ឋ 

អនកខដ្េ១៧ ឬអនកេកពីយួនហនឹង រដាយខ កខតពួកេូេដាឋ នហនឹង គឺរគជ្ញរេ បស់រយើង រគដឹ្កនំ

ម្ឆេ រំយើងទាងំអស់ ក ំថ្នរ ើយខតកូនរកមងតូឆ ឬេួយចស់ជរា ក៏រគរៅមានសទិធិជ្ញងរយើងខដ្ ”988។ 

                                                 
បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័  ៣-១៩ រម្កាយរមា ង [09.18.27]។ និង ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី

០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ១៩-៤២ រម្កាយរមា ង [10.16.50]។ 

986 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ៣២ 

បនា ត់ ១៣-១៧ េ នរមា ង [13.57.53]។ 

987 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០០២។ 

988 ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ) ទំព័  ៥២ បនា ត់ 

១-៤ េ នរមា ង [14.00.12], សូេរេើេ្ងខដ្  ទំព័  ១២ បនា ត់ ២៣ - ទំព័  ១៣ បនា ត់ ២ េ នរមា ង [09.47.04]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េ័សតរាងខដ្េមានេកខណៈដូ្ឆគន រនះ ម្តូវបានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី របង របឿន989 និង ាក សា

ន់990បាន្តេ់ឲ្យ។ 

419. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹង ក.ស.ព ថ្ន េ័សតរាងជ្ញក់លាក់ខាងរេើ ម្តូវបានគមំ្ទ្ង

ខដ្ រដាយេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀត  ក់ព័នធនឹងប ិបទធំទូលាយ991។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន 

រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រធវើឲ្យអនក វិនិឆេ័យរេើអងគរហត ម្បកបរដាយសេ

រហត ្េ េិនយេ់ថ្នវាជ្ញកា របើកឆំហរ ើយ។ 

៩.៥.៣.២.២.៣. កា រធវើបាប “យា ងខាេ ងំ” 

420. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងទទួេសាគ េ់ថ្ន “ម្បជ្ញជនងមីបានទទួេ ងកា រធវើបាបយា ងខាេ ងំ នឹងម្តូវ

បានចត់ទ កថ្នជ្ញ “ទាសក គម នតថ្េេ”” រដាយអងគជំន ំជម្េះបានពនយេ់ថ្ន ឆំណ ឆរនះ ួេមាន កា 

វាយដំ្ ឬរជ ម្បមាងរដាយម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន992។ រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង 

រយាងរៅកា សរម្េឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះបានពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

េួយឆំនួន993។ រេធាវីកា   កតីជំទាស់រៅកា សរម្េឆរនះ រដាយថ្នគម នយ តតិកេម រដាយរេធាវី

កា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនគួ ពឹងខ្អករេើេ័សតរាងខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីរ ម្ ះ  ី រៅ បាន្តេ់រ ើយ994។ 

421. រេធាវីកា   កតី  ឹះគន់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងថ្នេិនបានវាយតថ្េេរេើ ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ រៅកនរងសំអាងរហត  បស់ខេួន ប  ខនត រេធាវីកា   កតី េិនបាន ្ត

                                                 
989 ឯកសា  E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី របង របឿន) ទំព័  ៥៦ 

បនា ត់ ១១-១២ រម្កាយរមា ង [14.40.38]។ 

990 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ៣២ 

បនា ត់ ១៣-១៤ េ នរមា ង [13.57.53]។ 

991 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧៩៣-៧៩៤។ 

992 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៧ រយាងរៅកា សននិដាឋ នរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១០២៣។ ឯកសា  E1/262.1 [ខក

តម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ) ទំព័  ១២ បនា ត់ ៤-១៩ េ នរមា ង 

[09.44.28]។ 

993 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០២៣។ 

994 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៥-៧៣៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េ់ពីេូេរហត អវី រទើបគួ ខតរធវើខបបរនះរ ើយ995។ ទ ហីក ណ៍រនះខ សទាងំម្សរង រដាយសា េេូ

រហត ដូ្ឆខដ្េសហរេធាវីនេំ ខ នឹងរេើករ ើងរៅរពេបនា ប់កនរងសា ណារនះ996។ រទាះជ្ញកនរង

ក ណីណាក៏រដាយ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ ម្តូវបានគមំ្ទរដាយេ័សតរាងរ្សង

រទៀត ខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ួេទាងំ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន កូនម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន វាយកូនម្បជ្ញជនងមី997 ជ្ញ

រហត កា ណ៍ខដ្េគត់បាននិយាយថ្ន រកើតរ ើង “ញឹកញាប”់998 “ពួកខញរំហនឹងពួកេីងមីស ទធ េីងមរតស។ី 

រឃើញពួកខញរំហនឹង គឺវារឃើញេិនបាន រឃើញវាសអប់គ ំកួន វាថ្នឲ្យខតមានកំហ សអីបនតិឆ វានឹងចប់

វាយរធវើបាបរហើយ”999។ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ ម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ពិច ណាថ្ន អាឆរជឿជ្ញក់បាន រហើយរេធាវីកា   កតី ក៏ហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនបានរេើក

រ ើងពីបញ្ហា អវីរ ើយ។ 

422. អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករដាយសេរហត ្េរៅរេើេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី  ី រៅ និង អ ឹេ វណណ ៈ រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆ រហើយអងគជំន ជំម្េះេិនបានម្បម្ពឹតតកំហ ស

រ ើយ កនរងកា សរម្េឆរនះ។ 

៩.៥.៣.២.២.៤. កា ចបខ់េួនរដាយសា គំនិត  កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិរដាយរសាះអរងគើយ 

423. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសននិដាឋ នថ្ន ម្បជ្ញជនងមី “ម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅ រដាយមានកា ចប់

ខេួនពីបទ មានគំនិត  កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិរសាះអរងគើយ ខដ្េរគចត់ទ កថ្ន ្ារយរៅនឹង

                                                 
995 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៦។ 

996 សូេរេើេ ខ្នក ១០.៣ កថ្នខណឌ  ៧៤៨-៧៥១។ 

997 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៥៨ 

បនា ត់ ៨ – ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ៤ រម្កាយរមា ង [14.17.50] និងអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសំអាងរេើម្បតិច ឹករនះរៅកនរងឯក

សា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០២៣។ 

998 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៥៨ 

បនា ត់ ២០ រម្កាយរមា ង [14.19.57]។ 

999 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៦០ 

បនា ត់ ១១-១៣ េ នរមា ង [14.25.05]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បដិ្វតតន៍”1000។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាងជ្ញឯកសា  និងសកខីកេម ដូ្ឆជ្ញ

សកខីកេម រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ប៊ែ ន សារ ឿន1001។ 

424. រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនមានសំអាងរហត រ ើយ កនរងកា 

សរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនងមីអាឆជ្ញកេមវតថរថ្នកា ចប់ខេួន រម្ឆើនជ្ញងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន1002។ រេធាវី

កា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ប៊ែ ន សារ ឿន េិន

ម្គបម់្គន់ជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រ ើយ រដាយសា ខតេ័សតរ

ាងរនះមានេកខណៈផ្លា េ់ខេួនខាេ ងំរពកសម្មាប់ខតពួករគ រហើយេិនអាឆកំណត់ជ្ញទូរៅបាន

រ ើយ1003។ ទ ហីក ណ៍រនះេិនម្តឹេម្តូវរ ើយ។ 

425. ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បានបញ្ហជ ក់1004 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា 

ម្បម្ពឹតតិជ្ញទូរៅ។ គត់បានបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនងមីេិនទទួេបានកា ទ កឆិតតរ ើយ រហើយជ្ញ

ទូរៅម្តូវបានរគាេដាន៖ 

“បាទ ពួករគ (ឈេ ប) េិនខដ្េទ កឆិតតរយើងម្បជ្ញជនងមីហនឹងរទ េិនខដ្េរទ អត់ទ កឆិតត

រសាះ ពួករគាេដាន ាេសាកសួ រយើងអ ៊ែ៊ីឆឹង ាេរគថ្ន “សេទឹកម្តជ្ញក់” ហនឹង។ អាហនឹង

រគៗនិយាយាេដានរយើង ខត ហូតហនឹង អត់ខដ្េទ កឆិតតរយើងរទបាទ”1005 

426. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់ម្តូវ “រគាេដាន ហូតហនឹង”1006។ 

គត់បានពនយេ់ថ្ន កា ាេដានរធវើរ ើងាេ យៈ ថ្នន ក់ដឹ្កនកំងពេកេម រដាយថ្ន “រគដឹ្កនំ

                                                 
1000 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៧៧ រយាងរៅកា សននិដាឋ នរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១០៥៥ និង ១០៨០។ 

1001 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៥៥ និង ១០៨០។ 

1002 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៩-៧៤២។ 

1003 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤០។ 

1004 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧៩៩។ 

1005 ឯកសា  E1/289.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ) ទំព័  ២១ 

បនា ត់ ២១-២៣ រម្កាយរមា ង [10.34.06]។ 

1006 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ៣១ 

បនា ត់ ១-១០ េ ន និងរម្កាយរមា ង [10.53.25]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សម្មាប់រយើងរធវើកា  ខតរគឲ្យខតរយើងខំរធវើកា ...”1007។ របើរេើេ ួេគន ជ្ញេួយេ័សតរាងខដ្េថ្ន 

មានខតម្បជ្ញជនេូេដាឋ នប  រណាណ ះ ខដ្េកាន់តួនទីម្គបម់្គងទាងំរនះ1008 សកខីកេមរនះពិតជ្ញគមំ្ទ

ដ្េ់កា សរម្េឆ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតជ្ញទូរៅ។ 

427. េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ប៊ែ ន សារ ឿន េិនខេនមានខតឯងរនះរទ។ អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករេើេ័សតរាងរនះ  ួេជ្ញេួយនឹងេ័សតរាងជ្ញឯកសា  ម្ពេទាងំ

ព័ត៌មាន បស់សាកសី ដូ្ឆជ្ញ វង សា  ន ជ្ញងំ ម្សីេ ំ និង ឯក រហឿន ្ងខដ្ 1009។ រៅមានេ័សតរាង

រ្សងរទៀត ខដ្េស ីសង្ហវ ក់ និងអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់កា សរម្េឆរនះ ដូ្ឆជ្ញ េ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន។ េ័សតរាង បស់គត់ គមំ្ទដ្េ់េ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន  ក់ព័នធនឹងកា រម្បើម្បាស់កា ាេដានកា ង្ហ  រធវើជ្ញេរធោបាយម្តួតម្ា 

និងាេឃាេ រំេើេ ម្បជ្ញជនងមី1010។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បជ្ញជនងមីម្តូវសថតិ

រម្កាេកា ាេដាន រហើយរបើមានកំហ សណាេួយ ពួករគនឹងម្តូវបាត់ខេួន ឬសមាេ ប់រចេ៖ 

“ពួករយើងពួក១៧រេសា  ង់ចខំតថ្ងៃខដ្េរយើងមានកំហ ស រគនឹងយករយើងរៅរ ៀនសូ

ម្តៗ គឺអនកងមីយករៅសមាេ ប់ រគយកអនកងមីរៅសមាេ ប់រចេ។ អនកចស់អត់ខដ្េមាន

រឃើញបាត់មាន ក់រសាះ ាងំពីខញរំរៅនឹងហនឹងម្បមាណ៣ឆ្ន ំ៨ខខ២០ថ្ងៃ អត់មានខដ្េបាត់អនក

ចស់រទ បាត់ខតអនកងមី ហូតចស”1011 

                                                 
1007 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ១៣-១៥ េ នរមា ង [10.48.38]។ 

1008 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៤១៨ ខាងរេើ។ 

1009 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៥៥។ 

1010 ឯកសា  E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ១៥ 

បនា ត់ ៩–១៣ រម្កាយរមា ង [09.53.38] (“រធវើកា ង្ហ ជ្ញេួយគន ។ អនកងមីចេំបឱ្បកាត ប់ -- អ៎! អនកចស់ ១៨ ចេំបឱ្បកាត ប់

អនកងមី រតើមាននិយាយអវខីដ្េខ សនងឹមាគ៌រគឬអត់? ឃាេ នបាយ រហវបាយ ហូបេិនខឆអត ឲ្យអនកចស់រធវើកា ជ្ញេួយនឹងអនកងមីហនឹង

គឺេបឱ្បកាត ប់ របើមាននិយាយខ ស រគនឹងយករយើងរៅកសាង។ របើកសាងរបើមានរទាសរ ើងរគសអប់រយើង រគដាក់រទាសធៃន់ រគ

យករយើងរៅរ ៀនសូម្តបាត់។ ហនឹងអនកចស់រគរធវើកា ជ្ញេួយរយើងរដ្ើេបីឱ្បកាត ប់រយើងអនកងមី។ អត់អនកចស់រធវើរដាយខេួនរទ រធវើ

ជ្ញេួយគន ទាងំអស់”)។ 

1011 ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៦៣ 

បនា ត់ ៤-៨ េ ន និង រម្កាយរមា ង [14.16.12] (េ័សតរាងបញ្ហជ ក់ថ្ន “ស៖ រតើខញរំយេ់ជ្ញកា ម្តឹេម្តូវរទ រៅរពេខដ្េរលាកម្សី
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

428. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន បានពនយេ់បខនថេរទៀតថ្ន ម្បជ្ញជនងមីម្តូវបានរគរចទម្បកានថ់្ន 

ខជិេម្ឆអូស រហើយរនះគឺជ្ញេូេរហត ខដ្េម្តូវយករៅសមាេ ប់។ រហត ដូ្រឆនះ ម្បជ្ញជនងមី ស់រៅកនរង

ភាពេ័យខាេ ឆ រហើយរធវើអវីម្គប់យា ងាេកា បញ្ហជ  រដ្ើេបីអាឆរៅមានជីវិត1012។ េ័សតរាងរនះស សី

ង្ហវ ក់គន ជ្ញេួយសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ សារ ឿន ខដ្េថ្ន បងម្បរសគត់ម្តូវបាន

រគទិរតៀនថ្នជ្ញម្បជ្ញជនងមី រហើយបានស ំអាហា បខនថេ រហើយជ្ញេទធ្េ គត់ម្តូវបាន រគបញ្ជូន

រៅរ ៀនសូម្ត រហើយបាត់ខេួនខតេតង1013។ 

៩.៥.៣.២.២.៥. េ័សតរាងរ្សងរទៀត និងភាពចបំាឆ់សម្មាប់កា វាយតថ្េេ ួេគន  

429. សម្មាបស់ំអាងរហត ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ ម្ពេទាំង សំអាងរហត ខដ្េកំណត់រដាយ ក.ស.ព1014 

រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងណាេួយរៅកនរងកា សរម្េឆរេើអងគរហត ទាងំបួន 

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង រេើម្បជ្ញជនងមីរៅម្សរកម្ាកំក់ 

( ក់ព័នធនឹង កា ទទួេបានអាហា  េកខខណឌ កា ង្ហ  កា រធវើបាបយា ងខាេ ងំ និងកា ចបខ់េួនរដាយ

សា គំនិត  កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិ)។ ប  ខនត រេធាវីកា   កតីមានកំហ ស្ងខដ្ កនរងកា បំខបក

រដាយរធវើកា ខកេងបនេំឆំរ ះកា សរម្េឆទាងំបួនរនះ។ កា សរម្េឆទាងំរនះេិនម្តូវបានពិច ណា

រដាយម្តឹេម្តូវរ ើយ ម្បសិនរបើបំខបករឆញពីគន រនះ។ 

430. ទំនក់ទំនង វាងទម្េង់រ្សងគន ៗថ្នកា រ ីសរអើង ម្តូវបានបង្ហា ញាេ យៈេ័សតរាង បស់រដ្ើេ ប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់។ កា ឈឺចប ់បស់គត់កនរងកា ទទួេបានអាហា តិឆតួឆ កាន់ខត

                                                 
ថ្នមានកា ាេរេើេាេដានម្បជ្ញជនងមីហនឹង។ មានន័យថ្នម្បជ្ញជនងមីម្តូវម្បម្ពឹតតឲ្យសេ េយ របើេិនអ៊ែ ៊ីឆឹងរទ អាឆនឹងង្ហយបាត់

ខេួនឬក៏យា ងណា? ឆ៖ ចស ជ្ញកា ពិត របើរយើងម្បម្ពឹតតរធវើេិនសកេម េិនខាេ ងំកាេ  គឺបាត់ខេួនរដាយង្ហយ”)។ 

1012 ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គេឹ ន) ទំព័  ៤៦ 

បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ៤ រម្កាយរមា ង [11.48.50] (“រគថ្នពកួរយើងពកួអនក ១៧ ហនងឹ ពកួអនករៅទីម្ករងខជេិ េនិរឆះរធវើ

អី ស ទធខតអនកធាេ ប់ម្សណ ក រហើយអ៊ែ ៊ីឆឹងរហើយរគឆង់ករេាឆរចេឲ្យអស់ ពួកខដ្េខជិេ ពួកខដ្េរធវើមានជ្ញប់ៗ ក់ព័នធនឹងអនករធវើ

េន្រនតីរាជកា ពីសងគេចស់ សងគេេន់នេ់ហនឹង រគម្តូវករេាឆរចេឲ្យអស់។ រហើយរមា េ ះរហើយរយើងអនក១៧ងមីហនឹង រឆះខតេ័យ

ខាេ ឆរគសមាេ ប់រចេ រគរម្បើអរីធវើហនឹង រកើតទាងំអស់ គឺរម្បើអីរធវើហនឹង រកើតទាងំអស់។ អ៊ែ ៊ីឆឹងបានៗ ស់ដ្េ់សពវថ្ងៃ ចស”)។ 

1013 ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន), ទំព័  ១៩ 

បនា ត់ ៤-៥ េ នរមា ង [10.07.23]។ 

1014 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧៨៧-៧៩៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អាម្កក់រ ើង រដាយសា ខតកា េ័យខាេ ឆកានខ់តខាេ ងំ បស់គត់កនរងកា ទទួេ ងទណឌ កេម រដាយគត់

េិនអាឆរេើករ ើងពីកា ខវះខាតអាហា រ ើយ គត់រជឿជ្ញក់ថ្ន របើគត់ហា៊ែ នរេើករ ើង គត់នឹងម្តូវ

សាេ ប់1015។ កា េ័យខាេ ឆ បស់គត់េិនខេនគម នរហត ្េរទ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន 

បានអះអាងថ្ន “អ ៊ែ៊ីឆឹងរហើយបានមានអនករហវ អនកហត់តអូញហនឹង បានមានរគយករៅថ្វ៉រចេ”1016

។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ ក៏បាន្តេ់សកខីកេម្ ងខដ្  អំពីកា រម្បើម្បាស់កា គំរាេកំខហង 

កាត់បនថយ បបអាហា បខនថេរទៀត ខដ្េអនកម្គប់ម្គងកា ង្ហ បានរម្បើម្បាស់ ខដ្េរធវើឲ្យេកខខណឌ

កា ង្ហ អេន សសធេ៌ កាន់ខតអាម្កក់រ ើង1017។ រៅកនរងរពេរធវើកា  គត់ទទួេ ងកា ម្បមាងកនរង

េកខណៈេួយ ខដ្េអាឆចត់ទ កថ្នជ្ញ “កា រធវើបាបយា ងខាេ ងំ”  ួេមាន កា បងខំឲ្យេេក់លាេកជ្ញ

រដ្ើេ1018។ េ័សតរាងរនះបង្ហា ញថ្ន ទម្េង់ថ្នកា ម្បម្ពឹតតិរ្សងៗ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បាន

ចត់ទ កថ្នបរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ជ្ញកា ពិត មានទំនក់ទំនងជ្ញេួយគន យា ងខាេ ងំ។ 

431. រៅមានទិដ្ឋភាពរ្សងរទៀតថ្នកា  ស់រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងរៅរេើ

ម្បជ្ញជនងមី។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន បាន្តេ់េ័សតរាងអំពីទីកខនេងសាន ក់រៅខ សគន  ថ្ន 

“រយើងជ្ញអនកងមីហនឹង គឺ តយា កជ្ញររាង។ ខញរំនឹងរៅតយា កពីររាង្ាះរគេក។ រគៗអនកចស់េូេដាឋ ន 

                                                 
1015 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ៩ រម្កាយរមា ង [13.34.14] (“នងខញរំ ខាេ ឆរគយករៅថ្វ៉រចេ ខាេ ឆរៅ ហូបេិនខឆអតេិនហា៊ែ ន អ៊ែូ”)។ 

1016 ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៤៨ 

បនា ត់ ៨-១១ រម្កាយរមា ង [11.53.14]។ 

1017 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ ( រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់), ទំព័  ៣៣ 

បនា ត់ ១៩-២៤ រម្កាយរមា ង [13.57.53] (“ស៖ រលាកម្សីបានរឆេើយរៅកនរងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គះថ្ន របើសិនជ្ញ

រលាកម្សីេិនអាឆសាូងឲ្យ ួឆរាេ់ម្គប់ឆំនួនរនះ រគេិនឲ្យ បបអាហា រលាកម្សីរទ។ រតើរលាកម្សីធាេ ប់ម្តូវបានរគបងអត់អាហា 

ខដ្ ឬរទ រៅរពេខដ្េរលាកម្សីបំរពញកា ង្ហ  បស់ខេួនេិនឆប់រនះ? ឬក៏ម្គន់ខតជ្ញ កយគំរាេរចេអ៊ែ ៊ីឆឹងរទ? ឆ៖ ចស នង

ខញរំរគម្គន់ខតគំរាេហនឹង ខតហូបរគឲ្យរៅហូបអ៊ែ ៊ីឆឹង ប  ខនតវាហូបេិនខឆអតម្គប់ម្គន់រទ”)។ 

1018 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ ( រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់), ទំព័  ៣២ 

បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង [13.57.53] (“ស៖ រលាកម្សីក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ ថ្ន រលាកម្សីម្តូវេេក់ជី 

លាេក ម្តូវរធវើយា ងណាក ំឲ្យវាថ្ម្បរពក រម្ ះកាេវាថ្ម្បរពកអាឆរធវើឲ្យសនាូងរនះង្ហប់។ រតើរហត អវីបានជ្ញរលាកម្សីម្តូវេេក់ជី 

រធវើអំពលីាេករនះរៅវិញ? ឆ៖ ចស នងខញរំ រគរម្បើខញរំឲ្យេេក់រហើយ ខញរំរឆះខតេេក់រៅ ខញរំខាេ ឆរគរធវើបាបខញរំ។ ស៖ ឆ ះរបើសិនជ្ញសនាូង

រនះង្ហប់រនះ រតើមានរ ឿងអវីរកើតរ ើងឆំរ ះរលាកម្សីខដ្  របើាេបទបញ្ហជ  បស់ខខម ម្កហេរនះ? ឆ៖ ខតង្ហប់ រគយករយើងរធវើ

ទណឌ កេមអ៊ែ ៊ីឆឹងរៅ ថ្ម្បរពក”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

្ាះរគរាងខវងបនតិឆ ប  ខនត សេឹកដូ្ឆគន  ប  ខនត រាងធំបនតិឆ ខវង រហើយ្ាះរយើងអនកងមី រគតឲ្យតូឆៗ។ អនក

ងមីទាងំអស់ គឺ រគសង់ៗជ្ញររាងតូឆៗ អាឆសម្មានតអស់ជិតគន ៗអ ៊ែ៊ីឆឹងរៅ”1019។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែ ៊ុំ សារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា បំខបកគន  ទាងំទីកខនេងសាន ក់រៅ ម្ពេទាងំរពេ

ប ិរភាគអាហា 1020។ ម្បជ្ញជនងមីម្តូវសថិតរម្កាេកា ឃាេ រំេើេ េិនម្តឹេខតាេ យៈកា ាេដាន

ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំាេ យៈកា តម្េូវឲ្យ្តេ់ “ម្បវតតិ ូប” ្ងខដ្ 1021។ ម្បជ្ញជនងមទីទេួ

អា េមណ៍ថ្នសថិតរម្កាេឃាេ រំេើេជ្ញម្បចំ រហើយពួករគេិនអាឆនិយាយរឆញរដាយឆំហរ ើយ ដូ្ឆ

ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនីបាន្តេ់សកខីកេមថ្ន “រគម្បេូេ្តរំ ដូ្រឆនះ រដ្ើេបីម្សួេរៅរធវើ

កា ង្ហ ្ង និងម្សួេរគឱ្បកាត ប់្ង។ របើរយើងរៅជ្ញេួយពួកងមីដូ្ឆគន  រយើងអាឆហា៊ែ នេួឆនិយាយ 

 េេឹកពីអន សាវ ីយ៍កាេរយើងរៅេនំរពញ។ ប  ខនត េ ះដ្េ់រយើងេក ស់រៅជ្ញេួយអនកេូេដាឋ នចស់

ដូ្រឆនះ គឺ រយើងរៅរសៃៀេសាថ ត់ដូ្ឆេន សសគអ ៊ែ៊ីឆឹង។ មានខតខេនកសម្មាប់រេើេ្េូវ រដ្ើ រឆ្ព ះរៅ

កា ដាឋ ន ឯមាត់ទ កសម្មាប់ខតប ិរភាគបាយខតប  រណាណ ះ និងសម្មាប់និយាយកា ង្ហ សំខាន់

ចបំាឆ់”1022។ 

432. ពិនិតយ ួេគន  េ័សតរាងបង្ហា ញថ្ន មានកា ខញកដាឆ់ពីគន នូវភាពខ សគន  វាងម្បជ្ញជនងមី និងម្បជ្ញជន

េូេដាឋ ន ឆំរ ះខ្នកសំខាន់ៗថ្នកា  ស់រៅម្បចថំ្ងៃ។ កា ម្បម្ពឹតតិខ សគន ឆំរ ះបញ្ហា ជ្ញក់លាក់

នន ដូ្ឆជ្ញ ទីកខនេងសាន ក់រៅ អាហា  និងេកខខណឌ កា ង្ហ  គឺជ្ញកា  េេឹក្ងខដ្ ដ្េ់ម្បជ្ញជនងមី 

អំពីឋានៈខ សគន  បស់ពួករគ ខដ្េរធវើឲ្យកា គំរាេកំរហងខដ្េរកើតមាន អំពីកា រ ៀនសូម្ត អំរពើ

ហិងា និងកា សមាេ ប់។ រដាយពិនិតយរេើេរេើសាថ នភាពជ្ញ ួេ ឆាស់ណាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនងមីបាន

                                                 
1019 ឯកសា  E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន), ទំព័  ៩ 

បនា ត់ ១-៥ េ នរមា ង [09.31.34]។ 

1020 ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន), ទំព័  ១៩ 

បនា ត់ ១៧-១៩ រម្កាយរមា ង [10.07.23] ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ១៥-១៦ េ នរមា ង [11.15.00] ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ២៤-២៥ រម្កាយ

រមា ង [11.15.00] ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ១១-១៣, ១៦-១៧ េ នរមា ង [11.9.48] ។ 

1021 ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័  ៦២ 

បនា ត់ ៥-១១, ១៥-១៧, ២០-២២ រម្កាយរមា ង [14.12.00]។ 

1022 ឯកសា  E1/251.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ៥២ 

បនា ត់ ១៥-១៩ េ នរមា ង [14.04.02]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទទួេ ងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ កា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានបង្ហា ញថ្ន

េិនមានសំអាងរហត រហើយ ដូ្រឆនះ កា សននិដាឋ នរនះម្តូវមានអាន ភាព។ 

៩.៥.៣.២.៣. ទនំបម់្ត ងំងម 

433. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ ម្តូវបាន

បង្ហា ញរៅទំនប់ម្ត ងំងម រៅរេើ “ខាម ងំពិតម្បាកដ្ ឬខាម ងំាេកា សនមត បស់បកសក េមរយនីសតកេពរ

ជ្ញ”  ួេទាងំម្បជ្ញជនងមី1023។ រៅកនរងេេូដាឋ ន ១១៤ រេធាវកីា   កតីបានជំទាស់ឆំរ ះកា សននដិាឋ ន

រនះ1024។ ទីេួយ រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន រសឆកតីសននិដាឋ នគតិយ តតិ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងរេើកា រធវើទ កខប ករេនញឆំរ ះម្បជ្ញជនងមី ខ្នករេើកា សរម្េឆរេើអងគរហត ខតេួយគត់

ប  រណាណ ះ គឺថ្ន “ម្បជ្ញជនងមីម្តូវរគផ្លត់រឆញពីតំខណងជ្ញរេដឹ្កន ំ រដាយម្បគេ់រៅឲ្យម្បជ្ញជន

ចស់ ខដ្េមានភា កិឆចាេដានម្បជ្ញជនងមីរៅកនរងអងគភាពខេួន”1025។ ទីពី  រេធាវីកា   កតីអះអាង

ថ្ន កា សរម្េឆរេើអងគរហត រនះខ្អកខតរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត រហើយ

បានរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបំថ្េេេ័សតរាង បស់គត់ រហើយពឹងខ្អករដាយេិន

សេម្សបរៅរេើេ័សតរាងរនះ1026។ ទីបី រហើយបនតរដាយខ្អករេើេូេដាឋ នថ្ន ទ ហីក ណ៍ពី េ នរនះ 

រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត បានរ ៀបរាប់ 

េិនបានបំរពញេកខខណឌ តម្េូវសតីពីសាថ នទេៃន់សម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សស រម្កាេទម្េង់ថ្នកា 

រធវើទ កខប ករេនញរទ1027។ 

434. សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់ ក.ស.ព រេើេូេដាឋ នរនះ1028 ប  ខនត សហរេធាវនីំ

េ ខសូេបខនថេសា ណាដូ្ឆតរៅ  ក់ព័នធេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត។ ទ ហី

                                                 
1023 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៤០៧-១៤១៣។ 

1024 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៣-៧៦៧។ 

1025 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៤០៩។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៣-៧៦៤។ 

1026 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៤-៧៦៥។ 

1027 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៦។ 

1028 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៨៣៤-៨៣៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីមានកា រេើកបង្ហា ញរដាយខ សឆំនួនបីជ្ញន់ រហើយនឹងម្តូវពិភាកាដូ្ឆ

តរៅ។ 

435. ទីេួយ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានបំថ្េេេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត រ ើ

យ។ រដាយ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី1029 សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ីសេ 

ស័កត េិនបានរេើករ ើងថ្ន ម្បជ្ញជនងមី និងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន មានអា េមណ៍ដូ្ឆគន រៅកា ដាឋ នរ ើ

យ។ ប  ខនត កា ដ្កម្សង់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានបញ្ហជ ក់ បង្ហា ញអំពី

កា ឈឺចប់ និងកា េ័យខាេ ឆ ខដ្េម្បជ្ញជនងមី រៅកនរងកង បស់គត់ បានទទួេ ង។ 

ស៖ថ្នរតើរៅសាថ នភាពរៅរពេរនះ អនកទាងំអស់គន  ទាងំម្ករេរលាកទាងំទូរៅហនឹង 

ស ទធខតអា េមណ៍ ពិរសសគឺអា េមណ៍ បស់រលាកខតេតង ឈឺចប់យា ងរេ ឆ? បានន័យថ្ន

ហួសេួយថ្ងៃ ឬេួយថ្ងៃ េ័យខាេ ឆ ហូតឬេួយយា ងរេ ឆ? 

ឆ៖ បាទ អ គ ណ។ រនះ គំនិតអត់ខ សគន រទ គំនិតគឺម្បខហេ ម្បហាក់ម្បខហេគន  ជំនន់

រនះ ម្បហាកម្បខហេគន  រម្ ះស ទធខតពួករឆញពីទីម្ករងដូ្ឆគន  រធវើកងឆេ័តស ទធខត១៧រេ

សា ដូ្ឆគន ។ មានខដ្  មានេូេដាឋ នរគមានខដ្  េិនអត់រទមាន ខតេូេដាឋ នហនឹង រគយកខត

ងនក់ា រគរៅថ្នរេើេរយើង រេើេកា ខ សម្តូវរយើង ខ សម្តូវអីរគរេើេរេើរយើង និយាយ

ខ ស និយាយម្តូវអី រគរេើេរេើរយើងប  ណណ ឹង។1030 

436. ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសកខីកេម បស់ សេ ស័កត ក៏បានសងកត់ធៃន់្ងខដ្ ថ្ន កា រធវើបាបេករេើ ូបគត់ គឺ

រដាយសា ខតឋានៈ បស់គត់ជ្ញម្បជ្ញជនងមី រដាយថ្ន “កា ឈឺចប ់បស់ខញរំ ខញរំខឹងជំនន់រនះ គឺថ្នរគ

រធវើបាបសរេបើេណាស់ ពួក១៧រេសារនះ។ រគសអប់ពួក១៧រេសាខតេតង។ រគថ្នពួកសកតិេូេិ ពួក

នយទ ន”1031។ 

                                                 
1029 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៥។ 

1030 ឯកសា  E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត) ទំព័  ១៦ 

បនា ត់ ៥-១២ េ នរមា ង [10.08.47]។ 

1031 ឯកសា  E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត) ទំព័  ១០ 

បនា ត់ ១២-១៤ រម្កាយរមា ង [09.40.03]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

437. ទីពី  េិនមានរគេកា ណ៍ណាេួយខដ្េរារំាងអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនឲ្យរធវើកា សរម្េឆ

ខ្អករេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ ូបរ ើយ1032។ រទាះជ្ញយា ងណាកតី អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងេិនបានសរម្េឆខ្អករេើេ័សតរាងខតេួយរ ើយ កនរងក ណីរនះ។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានគមំ្ទេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត រដាយេ័សតរាង បស់សាកសីនន 

និងពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស ្ ន  ួេទាងំ ម្បេពជ្ញឯកសា នន្ង1033។ 

438. ទីបី រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញរដាយខ សអំពីរសឆកតីសននិដាឋ នអងគឆាប់ និងសំអាងរហត  បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង រៅរពេខដ្េរេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន កា សរម្េឆរេើតួនទីខ សគន រៅកនរង

កា ដាឋ នគឺជ្ញកា សរម្េឆខដ្េម្គន់ខតគំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ ន អំពីកា រ ីសរអើងរៅរេើម្បជ្ញជន

ងមីប  រណាណ ះ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានសរម្េឆ្ងខដ្ ថ្ន ម្បជ្ញជនងមីម្តូវបានរគសម្េិត

សម្មំាង រដ្ើេបចីប់ខេួន និងសមាេ ប់ ម្បជ្ញជនងមីម្តូវបាន “រាវ ករឃើញ”1034។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន ម្បជ្ញជនងមីម្តូវបានកំណត់រគេរៅជ្ញពិរសស សម្មាប់កា ចបខ់េួន និង

សមាេ ប់ រហើយថ្ន រនះគឺជ្ញទម្េង់េួយថ្នកា ម្បម្ពឹតតិរដាយរ ីសរអើង1035។ 

439. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញពីកំហ ស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងកា 

សរម្េឆ បស់ខេួន រេើកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង រៅរេើម្បជ្ញជនងមី រៅទំនប់ម្ត ងំងមរ ើយ។ 

                                                 
1032 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤២៤។ 

1033 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៣៤៥។ កថ្នខណឌ រនះរយាងរៅេ័សតរាង បស់សាកសីបួននក់ ម្ពេទាងំរយាងរៅេ័

សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត និង ខសេ ស ្ ន។ កថ្នខណឌ ជ ំវិញេួយឆំនួន្តេ់កា អះអាងបខនថេពីេ័សតរាងជ្ញ

ឯកសា  (សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា រយាងខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៣៤០ និង 

១៣៤២)។ រៅកនរងកថ្នខណឌ  ១៣៤៥ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរយាង្ងខដ្ រៅកា សននិដាឋ ន បស់ខេួន ក់ព័នធនឹង ឆនស

េព័នធកា ង្ហ រៅកនរងកថ្នខណឌ  ១២៨៩ រដាយបញ្ចូេនូវេ័សតរាង បស់សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេខដ្េមានរៅកនរង

កថ្នខណឌ រនះ។ 

1034 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៣៤៨ និង ១៤១០។ 

1035 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៣៤៨។ រទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនបានរយាងជ្ញក់លាក់រៅកថ្នខណឌ  

១៣៤៨ រពេរធវើរសឆកតីសននិដាឋ នរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១៤១០ កតី ក៏កថ្នខណឌ ទាងំពី មានទំនក់ទំនងនឹងគន យា ងឆាស់ម្កខ ត ជ្ញេយួ

នឹងរសឆកតីសននិដាឋ នរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១៤១០ ខដ្េបានដ្កម្សង់រដាយផ្លា េ់ពីឯកសា ខដ្េបានរយាងរៅកនរងកថ្នខណឌ  ១៣៤៨ 

អំពីម្បជ្ញជនងមីខដ្េម្តូវបាន “រាវ ករឃើញ” ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

440. ាេកា ពិភាកាពីខាងរេើេក ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  កព័់នធនឹងភាពធៃន់ធៃ 1036 េិនម្តឹេ

ម្តូវរទ។ កា វាយតថ្េេខដ្េរធវើកា ពិច ណារដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើកា សរម្េឆទាំងអស់ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើម្បជ្ញជនងមី ( ួេទាងំ កា កំណត់រគេរៅ 

សម្មាប់កា ចបខ់េួន និងកា សមាេ ប់) ឆាស់ណាស់ថ្ន អាឆបំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាព

ធៃន់ធៃ ។ 

៩.៥.៣.២.៤. ទនំប១់េករា 

441. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានសននិដាឋ នថ្ន កា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត 

នរយាបាយ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកា ដាឋ ន ទំនប់១េករា រៅរេើម្បជ្ញជនងមី1037។ រេធាវីកា   កតី

ជំទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆរនះ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍រៅកនរងេេូដាឋ ន ១១៨ ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង មានកំហ សកនរងកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាងរម្ៅវិសាេភាព រហើយថ្ន កា សរម្េឆខេះ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះ អំពីកា ម្បម្ពឹតតិេិនរសមើភាព បរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរនះ េិនសេរហត ្េ

រទ1038។ រៅកនរង េេូដាឋ ន ១១៩ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើម្បជ្ញ

ជនងមី រៅកា ដាឋ នទំនប់១េករា េិនប ះ េ់ដ្េ់សិទធិជ្ញសា វ័នត រហត ដូ្ឆរនះេិនធៃន់ធៃ ម្គបម់្គន់ 

បរងកើតបានជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញរទ1039។ 

442. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបេួយខ្នកធំជ្ញេួយនឹងសា ណាេេអិតខដ្េរេើករ ើងរដាយ ក.ស.ព 

រៅកនរងឆរេេើយតបឆំរ ះេូេដាឋ នទាងំពី រនះ1040 រហើយកម្េិតឆរេេើយតប បស់ខេួន ម្តឹេខតបញ្ហា

ខដ្េជ្ញបទ់ាកទ់ងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរេើបញ្ហា ទាងំអស់រនះ

ប  រណាណ ះ1041។ ក៏ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន ខ្នកខេះថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

                                                 
1036 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៦៦។ 

1037 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៨៧-១៦៨៩។ 

1038 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៨៧-៧៩៦។ 

1039 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៧។ 

1040 ឯកសា  F54/1, ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៨១២-៨២៥។ 

1041 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបីនក់បាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងខ្នកជំន ំជម្េះរនះ៖ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន ស ាថ នី, អ៊ែ ន  ៉ន់, 

រសៀង ស វិដា។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់បាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងសវនកា អំពីកា ឈឺចប់ ទាក់ទងនឹងខ្នករនះ៖ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ យ សំណ រៅ នួន ណា  ំ និង រៅ ោង។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា   កតីរៅកនរង េេូដាឋ ន ១១៨ េិនអាឆយេ់បានរ ើយ។ រៅកនរងខ្នកេួយ1042 រេធាវីកា   កត ី

ហាក់ដូ្ឆជ្ញរធវើកា ខបងខឆកដាឆ់ពីគន  វាងម្បរេទពី ថ្នកា រ ីសរអើងខដ្ េម្តូវបានរចទ។ ប  ខនត 

កា ខបងខឆករនះេិនឆាស់លាស់ រហើយរៅកនរងឯកសា សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េបានខកតម្េូវ 

រធវើឲ្យឆំណ ឆរនះេិនសូវឆាស1់043។ ាេពិតរៅ រេធាវីកា   កតីរយាងរៅកា សរម្េឆេួយឆំននួ 

អំពីកា រ ីសរអើង ខដ្េសរម្េឆរដាយអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េរេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញ

េិនជំទាស់រ ើយ1044។ មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើម្តូវបនសរីគន រដាយ របៀបណា ជ្ញេយួកា 

អះអាងខដ្េថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង គួ ម្តូវ

បានម្ចនរចេរនះ។ 

443. សហរេធាវីនេំ ខកម្េិតកា បកម្សាយ បស់ខេួនរៅខ្នកខាងរម្កាេ ខតម្តឹេខ្នកខដ្េអាឆយេ់

បានរៅកនរងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងប  រណាណ ះ គឺទ ហីក ណ៍

ខដ្េថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយ (១) ពឹងខ្អករេើេ័សតរាង បស់សាកសី ឱ្ ហូ 

ខដ្េថ្នម្បជ្ញជនងមី ទទួេ ងទណឌ កេមធៃន់ធៃ ជ្ញង ម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន និង (២) ពឹងខ្អករៅរេើកា 

វាយតថ្េេ “អតតរនេ័ត” អំពីកា ម្បម្ពឹតតិខ សគន   ួេទាងំ ព័ត៌មានខដ្េ្តេ់រដាយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី និង អ៊ែ ន  ៉ន។ 

444. ទីេួយ រេធាវីកា   កតី បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាង បស់សាកសី ឱ្ ហូ គឺជ្ញ កយឆចេ

អារាេ រហើយមានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងទាប1045។ ក៏ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន េ័សតរាង

 បស់សាកសី ឱ្ ហូ រេើបញ្ហា ថ្នកា សតីបរនា ស និងដាក់ទណឌ កេម ម្តូវបាន “គមំ្ទ” រដាយេ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ ន1ី046 ខដ្េរេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញបានទទួេសាគ េ់ 

រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន1047។ ាេពិតរៅ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

                                                 
1042 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៣-៧៩៦។ 

1043 រៅកនរងសំរៅខកតម្េូវ ួឆថ្នឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ “objective” បានខករៅជ្ញ “objectives” រៅកនរង

ម្បរយាគដ្ំបូងថ្នកថ្នខណឌ  ៧៩៣។ សហរេធាវីនេំ ខេិនអាឆយេ់បានរទថ្នរតើ បញ្ហា ខដ្េបានរេើករ ើងរៅពីរម្កាយ

ម្បរយាគរនះ  ក់ព័នធជ្ញេួយនឹង “objectives” យា ងដ្ូឆរេតឆរនះរទ។  

1044 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៣។ 

1045 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៤-៧៩៥។ 

1046 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៥២។ 

1047 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៣។ 

F54/201663433
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ហ៊ែ ន សិាថ នី បញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនងមី ស់រៅកនរងភាពេ័យ នធត់ជ្ញម្បច ំអំពី្េ វិបាកថ្នកំហ ស

ឆគងតូឆាឆ រហើយពួករគទទួេបានកា ម្បម្ពឹតតខ សគន  រធៀបរៅនឹងម្បជ្ញជនេូេដាឋ ន1048។ សហ

រេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏បានគមំ្ទ្ងខដ្  ឆំរ ះេ័សតរាងេួយរនះ រៅ

កនរងសកខីកេម បស់ពួកគត់1049។ 

445. ទ ហីក ណ៍ទីពី  បស់រេធាវកីា   កតី គឺថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សឆគង រដាយពឹង

ខ្អករដាយេិនសេរហត ្េ រៅរេើេ័សតរាងសតីពីកា ម្បម្ពឹតតិេិនដូ្ឆគន  ថ្នមានេកខណៈ “អតតរន 

េ័តិ” ដូ្រឆនះ “មានតថ្េេជ្ញេ័សតរាងតិឆតួឆ”1050។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគង

ណាេួយ កព័់នធកថ្នខណឌ  ១៦៥២ ថ្នសាេម្កេរ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករៅរេើ

សកខីកេម បស់សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន1051  ួេទាងំ កា យេ់រឃើញ បស់េន សស

េួយឆំនួនអំពីកា ម្បម្ពឹតតិេិនរសមើភាពគន  ខដ្េេ័សតរាង បស់ពួករគ ពឹងខ្អករេើបទពិរសាធន៍ផ្លា េ់ខេួន។ 

កា តវ៉ាជ្ញទូរៅ បស់រេធាវីកា   កតីថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “ព ំបាន ្តេ់កាេៈរទសៈ

                                                 
1048 ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន ស ាថ នី), ទំព័  ៨ 

បនា ត់ ១៣-១៧រម្កាយរមា ង [09.28.07] (“ឆំរ ះអនកងមី គឺខាេ ឆរគណាស់កូន េិនហា៊ែ នរទ។ របើអនកចស់ រគអាឆមានសិទធិ។ របើ

ម្បជ្ញជនងមី េិនហា៊ែ នរសាះៗខតេតង។ ខាេ ឆណាស់ ខាេ ឆៗជ្ញទីបំ្ ត។ របើអនកម្បជ្ញជនចស់ហនឹងរគមានសិទធិជ្ញង អាឆរៅស ំរៅ 

រឆញរៅខ សពីហនឹងម្បខហេ ១០-២០ ខេ ម្តអីបាន បានអនកចស់។ របើថ្នអនកងមី  ួញខេួនរហើយកូន  ួញដ្ូឆដ្ ករឌ្ឿអ៊ែ ៊ីឆឹង េិនហា៊ែ ន

រទ។ ខតរគហាេម្តឹេណា គឺម្តឹេហនឹងរហើយ េិនហា៊ែ នរៅជិតរទ”) សូេរេើេ្ងខដ្  ទំព័  ៩ បនា ត់ ១-៥ េ នរមា ង [09.32.39] 

(“រ ឿងរនះ គឺថ្នម្បជ្ញជនចស់ រគខ សអីបនតិឆបនតួឆ រគអាឆតវ៉ា រគតាងំគន រៅ រគអន រម្គះឲ្យគន រៅ។ របើអនកងមី វិញ គឺេិនអាឆ

មានប ប  នស ថ្សសក់ក៏េនិបានខដ្  គឺកា គបសងកត់ធៃន់ណាស់ ធៃន់ធៃ ណាស់ សឹងខត យះម្ទូង។ រយើងេិនបានម្បម្ពឹតត រគរចទ

រយើងក៏រដាយ រយើងរៅរសៃៀេ រយើងរបៀេកនរងខេួនហនឹង។ ស ខឆិតតរសៃៀេ រសៃៀេដ្ូឆរគឆ ក រសៃៀេៗយកខេនហនឹងណ៎ា រហើយចញ់

រគក៏រដាយឲ្យខតមានជីវិត”)។ 

1049 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/307.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

អ៊ែ ន  ៉ន) ទំព័  ១៤ បនា ត់ ១៥-២៣ រម្កាយរមា ង [09.45.54] (អ៊ែ ន  ៉ន ្តេ់សកខីកេមថ្ន កនរងឋានៈជ្ញម្បជ្ញជនងមី គត់ “េិនហា៊ែ ន

សួ ”។ ឯកសា  E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ោង) ទំព័  ៥១ 

បនា ត់ ១១-២០ េ នរមា ង [14.17.27] ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ២០-២៥ រម្កាយរមា ង [15.28.58]។ ឯកសា  E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា  ំ) ទំព័  ៣១ បនា ត់ ១៥-១៨ រម្កាយរមា ង [11.10.05]។ 

ឯកសា  E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) ទំព័  ៧ 

បនា ត់ ១៩-២០ រម្កាយរមា ង [09.19.46] ទំព័  ៣១ បនា ត់ ២២ - ទំព័  ៣២ បនា ត់ ៤ េ នរមា ង [11.02.13]។ 

1050 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៦។ 

1051 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៥២។ 

F54/201663434
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆាស់លាស់ថ្នកា រចទម្បកាន់ បស់ពួកគត់ថ្ន មានកា ម្បម្ពឹតតិេិនរសមើភាពគន រនះរទ”1052  ក់

ព័នធរៅនឹងេ័សតរាង បស់សាកសី អ៊ែ ត រសង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ ន1ី053 ជ្ញកា នឲំ្យយេ់ម្ឆ ំ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករៅរេើបណាត

េ័សតរាង កព័់នធនន ដូ្ឆជ្ញ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា ខដ្េគមំ្ទ

ឆំរ ះេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន សិាថ នី និង អ៊ែ ន  ៉ន1054។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងក៏បានបញ្ចូេេ័សតរាង  កព័់នធនឹងកា ខដ្េម្បជ្ញជនងមីេិនអាឆកានតួ់នទីជ្ញន់ខពស់ េិនអាឆ

រសនើស ំរៅរធវើកា រៅកខនេងជ្ញក់លាកេ់ួយ ឬេិនអាឆទទួេបានសរេេៀកបំ ក់ ឬខសបករជើងងមី

រ ើយ1055។ រេធាវីកា   កតីេិនបានជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ 

ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនងមី ស់រៅកនរងភាពេ័យខាេ ឆជ្ញម្បច ំ រដាយសា ខតពួកឈេ បាេឃាេ រំេើេពួករគ 

និងរដាយសា ខតកា បាត់ខេួនម្បជ្ញជនងមីរ្សងរទៀត1056។ 

446. រដាយខ្អករេើទេៃន់ថ្នេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េេិនមានកា ជំទាស់ឆាស់ណាសថ់្ន រេធាវីកា   

កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន កំហ សឆគងខដ្េខេួនបានរចទម្បកាន់ នឹងមានឥទធិពេរៅដ្េ់កា សននិដាឋ ន 

 បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរ ើយ។ ប  ខនត រទាះជ្ញកនរងក ណី

ណាកតី រេធាវីកា   កតីក៏េិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងណាេួយ រៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្ ។ 

447. ឆំរ ះ េេូដាឋ ន ១១៩ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព1057 ថ្ន រេធាវីកា   កតីបក

ម្សាយរដាយខ សរេើកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រហើយេិនខវេ់អំពីកា សរម្េឆ

                                                 
1052 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៩៦។ 

1053 សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រពេរេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ សួ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន ស ាថ នី ឲ្យ្តេ់ឧទាហ ណ៍

ជ្ញក់លាក់អំពីកា រ ីសរអើង គត់ខតងខត្តេ់ឲ្យភាេ េៗ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/306.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន ស ាថ នី) ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ៨-១៤ េ នរមា ង [14.30.00]។ 

1054 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៥២។  

1055 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៥២។ 

1056 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៥៣ និងកា សននិដាឋ នអំពីអងគរហត ទាក់ទងនឹងកា បាត់ខេួនម្បជ្ញជនងមីរៅកនរងកថ្ន

ខណឌ  ១៥៦២ និង ១៥៦៤។ 

1057 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៨១៩-៨២៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េឆាស់លាស់  បស់អងគជំន ំជម្េះ  កព័់នធសាថ នទេៃន់ រដាយខ្អករេើកា  ំរលាេបំ ន រៅរេើ

សិទធិជ្ញសា វ័នតជ្ញរម្ឆើនរនះ1058។ 

448. េិនមាន វិេតិសងស័យរ ើយថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិបាន្នដ្េ់េកខខណឌ តម្េូវាេកា កំណត់ រដ្ើេបីចត់

ទ កថ្នជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញរនះ។ របើរទាះបីេិនគិតអំពីេ័សតរាងជ្ញរម្ឆើនថ្នកា ឈឺចប ់បស់ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី1059 ក៏កា បាត់ខេួនរដាយបងខំ (កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ជំម្េះ ខដ្េេិនមានកា 

ជំទាស់រដាយរេធាវីកា   កតី) ម្តូវបានកំណត់យា ងឆាស់លាស់រៅកនរងយ តតិសាន្រសតអនត ជ្ញតិ ថ្នជ្ញ

កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ម្គបម់្គន់ បរងកើតបានជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញ1060។ 

                                                 
1058 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៦៩១។ 

1059 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៤៤៤ ខដ្េរ ៀបរាប់េេអិតអំពីកា ឈឺចប់ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ទទួេ ងរៅកា ដាឋ នទំនប់១េករា រដាយពណ៌នពីកា ឈឺចប់រាងកាយភាេ េៗ និង្េូវអា េមណ៍ យៈរពេខវង បណាត េេកពីកា 

រធវើកា  និងកា បាត់បងេន សសជ្ញទីម្សោញ់។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានដ្កម្សង់កា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រៅ ោង បណាត េេកពីបងបអូន បស់គត់ម្តូវរគសមាេ ប់ និងរធវើទា  ណកេម រធវើឲ្យ “កា ាំងខេួន”  បស់គត់ទាងំប  នម នអស់ េីង។ 

សូេរេើេ ឯកសា  E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ោង) ទំព័  

៥០ បនា ត់ ៥-១៤ រម្កាយរមា ង [14.13.22]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា   ំបានរឆេើយថ្ន គត់គ “គម នរគេរៅ” រម្កាយ

បាត់បង់បងបអូនអស់។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី នួន ណា  ំ), ទំព័  ១៨ បនា ត់ ១១-១៣ រម្កាយរមា ង [09.57.08]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន ស ាថ នី បាន្តេ់សកខី

កេមពីកា បាក់សាត និងភាពឯរការដាយសា ខតម្ករេម្គួសា  បស់គត់បានសាេ ប់ទាំងអស់។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/306.1 [ខក

តម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែ ន ស ាថ នី) ទំព័  ៦០ បនា ត់ ១៦ – ទំព័  ៦១ 

បនា ត់ ២ េ ន និងរម្កាយរមា ង [15.26.34]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន បាន្តេ់សកខីកេមអពំកីា ឈឺចប់្េូវកាយខដ្េគត់

ទទួេ ង  ួេទាំងកា ង្ហ ដ្៏ខសនពិបាក និងរនឿយហត់ និងកា ធាេ ក់ខេួនឈឺរៅកា ដាឋ នទំនប់ ១ េករា។ សូេរេើេ ឯកសា  

E1/307.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន  ៉ន) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ២៤-២៥ 

រម្កាយរមា ង [09.57.49] ទំព័  ៥០ បនា ត់ ៥-៨ េ នរមា ង [14.26.51] ទំព័  ៥០ បនា ត់ ២០ - ទំព័  ៥១ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង 

[14.26.51]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ឈឺចប់ យៈរពេខវងខដ្េគត់បានទទួេ ង និង

្េប ះ េ់ បស់វារៅរេើកា  ស់រៅបឆចរបបនន និងជីវភាពម្គួសា  បស់គត់ រដាយពនយេ់ថ្នរតើ គតម្តូវបានរគ “រធវើទា  ណកេម

្េូវឆិតត និង្េូវកាយ” យា ងដ្ូឆរេតឆ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ៥-១៥ េ នរមា ង [14.48.23]។ 

1060 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Gotovina និងអនករ្សងរទៀត រេខ  IT-06-90-T សាេ

ម្កេ ភាគ II ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៨៣១-១៨៣៩ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ១៨៣៨។ ត លាកា បូសនី និង 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.៣. ការនធា ើទុកខបុកនមនញ នដាយមូលនហតុននោបាយ នៅនលើម្បជាជនោម នៅកនុង្ការ

ផ្លល ស់ទីលំនៅម្បជាជន  ណំាកក់ាលទីពរី 

449. រៅកនរងេូេដាឋ នឆំនួនបី រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរង

កា សរម្េឆថ្ន កា ផ្លេ ស់ទេំីរៅម្បជ្ញជនចេ គឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង (េេូដាឋ ន ១៤១)1061 

កនរងកា សរម្េឆអំពីរឆតនរ ីសរអើង (េេូដាឋ ន ១៤២)1062 និងកនរងកា សរម្េឆថ្ន អំពីជ្ញេូេដាឋ ន

មានកម្េិតថ្នភាពធៃន់ធៃ ខដ្េជ្ញេកខខណឌ តម្េូវ (េេូដាឋ ន ១៤៣)1063។ ឆំរ ះបញ្ហា ទាងំអស់រនះ 

សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងសា ណាខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើង ួឆរហើយ រហើយ

សហរេធាវីនេំ ខេិនបខនថេអវីរ្សងរទៀតរ ើយ1064។ 

៩.៥.៣.៤. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនលើម្បជាជនោម នដាយមូលនហតុសាសន 

៩.៥.៣.៤.១. ទដិ្ឋភាពទរូៅ 

450. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ 

រដាយេូេរហត សាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេ ម្តូវបានបង្ហា ញហួសពីវិេតិសងសយ័។ កា សរម្េឆ

បញ្ចូេកា ម្បម្ពឹតតិរៅទូទាងំម្បរទសរៅកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ កា សរម្េឆរនះ

ខ្អករេើអំរពើជ្ញេូេដាឋ ននន រដាយអំរពើខេះ (ដូ្ឆជ្ញ កា ចបខ់េួន កា រធវើទា  ណកេម និងកា សមាេ ប់ 

កា ផ្លេ ស់ទីរដាយបងខំ) ម្តូវបានរចទម្បកានរ់ដាយខ ក ថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមដ្ថ្ទរទៀត ក៏ដូ្ឆជ្ញ កា 

  ឹតតបិតជ្ញក់លាកប់ខនថេរៅរេើកា ម្បតិបតតិវបបធេ៌ និងសាសនចេ1065។ 

                                                 
Herzegovina ខ្នកទី I សម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេមសន្រង្ហគ េ រ ឿងកតីកា ិយាេ័យ ដ្ឋអាជ្ញញ បូសនី និង Herzegovina តរៅនឹង Jukić សំណ ំ

រ ឿងរេខ S1 1 K 008728 12 Kri សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី ១៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៤១-១៤៦, ៣០៩, ឧបសេព័នធ ១៣។ 

1061 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩២៦-៩២៧។ 

1062 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩២៨-៩៣១។ 

1063 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣២។ 

1064 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៤៧១-៤៧៤, ៥២៤-៥២៨, ៥២៩-៥៣១។ 

1065 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣២៧-៣៣៣២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

451. រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងពីកា ជំទាស់រ្សងៗ រដាយវាយម្បហា រៅរេើកា សរម្េឆទាងំអស់រនះ 

 ក់ព័នធនឹងធាត ្សទំាងំអស់ថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ គឺ កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង (េេូដាឋ ន ១៤៤1066

និង េេូដាឋ ន ១៤៦1067) រឆតនរ ីសរអើង (េេូដាឋ ន ១៤៧)1068 និងសាថ នទេៃន់ (េេូដាឋ ន ១៤៥1069 

េេូដាឋ ន ១៤៨1070និង េេូដាឋ ន ១៤៩1071)។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញទូលាយ ជ្ញេួយនងឹទ

 ហីក ណ៍ខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើង ឆំរ ះេូេដាឋ នទាំងអស់រនះ ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខបខនថេ

កា រេើករ ើងខាងរម្កាេ  ក់ព័នធនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

៩.៥.៣.៤.២. កា រ សីរអើងជ្ញកខ់សតង 

452. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញបានអន វតតរគេនរយាបាយ ខដ្េ

កំណត់រគេរៅជ្ញក់លាក់ រៅរេើម្បជ្ញជនចេ ជ្ញម្ករេជ្ញតិពនធរ និងម្ករេសាសន1072។ បខនថេពី

រេើកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះថ្ន ម្បជ្ញជនចេគឺជ្ញកេមវតថរថ្នកា ចប់ខេួន ឃ ំខេួន រធវើទា  ណ 

កេម និងសមាេ ប់រហើយរនះ1073 អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានកំណត់អំពីកា   ឹតតបិតខបប

រ ីសរអើងឆំនួនម្បាេំួយរទៀត រៅរេើកា ម្បតិបតតិវបបធេ៌ និងសាសន បស់ចេ រហើយអងគជំន ំ

ជម្េះបានសរម្េឆបខនថេថ្ន អនកខដ្េតវ៉ានឹងកា  ឹតតបិតទាងំរនះ នឹងម្តូវចប់ខេួន និង/ឬ 

សមាេ ប1់074។ រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៤៤ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សរម្េឆរេើរគេនរយាបាយកំណត់រគេរៅរេើម្បជ្ញជនចេ1075 

រហើយថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា  ឹតតបិតរនះ េិនសេរហត 

                                                 
1066 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣៣-៩៥១។ 

1067 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៤-៩៥៦។ 

1068 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥៧-៩៥៩។ 

1069 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥២-៩៥៣។ 

1070 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦០-៩៦១។ 

1071 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦២-៩៦៣។ 

1072 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣២៨។ 

1073 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៨១, ៣៣០៤។ 

1074 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣២៨។ កា សននិដាឋ នរេើអងគរហត ជ្ញេូេដាឋ នអំពីកា  ិតតបិតរេើកា ម្បតិបតតិ

សាសន និងវបបធេ៌ មានរៅកនរងកថ្នខណឌ  ៣២២៩-៣២៥០។ 

1075 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៣៦-៩៣៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

្េរ ើយ រម្ ះថ្ន (១) កា   ឹតតបិតឆំនួនបួន ម្គន់ខតជ្ញខ្នកថ្នកា ហាេឃាត់ជ្ញទូរៅ សម្មាប់

សាសន រហើយកា ហាេឃាត់រនះរធវើរ ើងឆំរ ះម្បជ្ញជនទាងំអស់1076 និង (២) េ័សតរាងេិនបាន

គមំ្ទដ្េ់កា សរម្េឆឆំនួនពី ខដ្េរៅសេ់រ ើយ (ថ្ន ចេម្តូវបានបងខំឲ្យហូបសាឆ់ម្ជូក និងមាន

កា ដ្ តគេពីគូ ៉អាន)1077។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព1078 

 ក់ព័នធនឹងអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងនូវសា ណាខាង

រម្កាេ  កព័់នធកា   ឹតតបិត ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានកំណត់រនះ។ 

453. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីសំអាងរេើកា បកម្សាយរដាយខ សរៅរេើឆាប់ និងជ្ញពិរសស

និយេន័យថ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”។ ដូ្ឆខដ្េបានបកម្សាយខាងរេើ ួឆរហើយ អវីខដ្េសំខាន់

រនះគឺ្េ វិបាកខដ្េេិនដូ្ឆគន សម្មាប់ជន ងរម្គះ រៅរពេរធវើកា សរម្េឆអំពីកា រ ីសរអើង របើ

រទាះបីជ្ញ្េ វិបាករនះបណាត េេកពីកា ម្បម្ពឹតតិដូ្ឆគន យា ងឆាស់កតី1079។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងអន វតត វិធីសាន្រសតរនះរដាយម្តឹេម្តូវ រហើយេិនបានម្បម្ពឹតតកំហ សរ ើយ កនរងកា សននិដាឋ នថ្ន

ម្បជ្ញជនចេ ទទួេ ង្េ វិបាកខដ្េម្បជ្ញជនខខម េិនបានទទួេរនះ។ 

454. ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីកា បងខំឲ្យហូបសាឆម់្ជូក និងកា ដ្ តគេពីគូ ៉

អាន រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញទទួេសាគ េ់ថ្ន អំរពើទាងំអស់រនះអាឆចត់ទ កថ្នជ្ញ កា 

រ ីសរអើង ប  ខនត បានអះអាងថ្ន េ័សតរាងេិនគមំ្ទដ្េ់កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

រ ើយ1080។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សឆគងកនរងកា  

្នរៅដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆ បស់ខេួនឆំរ ះអងគរហត ទាងំអស់រនះរ ើយ។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណា

កតី សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកំណត់្ងខដ្ អំពីអំរពើដ្ថ្ទ

រ្សងរទៀតេួយឆំនួន ខដ្េបរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ 

                                                 
1076 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤០-៩៤២។ 

1077 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៣-៩៥១។ 

1078 ឯកសា  F54/1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៤៧៥-៤៨៣។ 

1079 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.២.២.២ កថ្នខណឌ  ៣៤៣-៣៦៤។ 

1080 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.៤.២.១. កា បងខំឲ្យហូបសាឆម់្ជូក 

455. រេធាវីកា   កតីបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ម្បជ្ញជនចេបានទទួេ បបអាហា  ខដ្េមានសាឆ់ម្ជកូ1081

។ ប  ខនតរេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាងេិនគមំ្ទដ្េ់កា សននិដាឋ នថ្ន ម្បជ្ញជនចេ

ម្តូវបានាេដាន ឬដាក់ទណឌ កេមពិតម្បាកដ្ រដ្ើេបីធានថ្ន ពួករគហូបសាឆម់្ជូក ខដ្េបាន ្តេ់ឲ្យ

រនះរ ើយ។ រេធាវីកា   កតីបនតរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដាយសា ខតេិនមានកា ាេដាន ឬកា ដាក់

ទណឌ កេមពិតម្បាកដ្រនះរហើយ រទើបេិនអាឆនិយាយបានថ្ន ម្បជ្ញជនចេម្តូវបានបងខំឲ្យហូប

សាឆ់ម្ជូករនះ។ 

456. ាេពិតរៅ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសាត បេ័់សតរាងបខនថេរទៀតពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ិប 

នង1082 ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនចេ ម្តូវបានតម្េូវយា ងពិតម្បាកដ្ ឲ្យហូបសាឆម់្ជូកខដ្េពួករគបាន

ទទួេ រដាយមានកា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌ កេម។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន បាននិយាយ

យា ងឆាសអ់ំពី ្េ វិបាកខដ្េម្បជ្ញជនចេេិនហូបសាឆ់ម្ជូក ខដ្េពួករគបានទទួេ រហើយ

ម្បជ្ញជនចេជ្ញរម្ឆើនហូបសាឆម់្ជូក រដាយសា ខតកា េ័យខាេ ឆ1083។ ដូ្ឆគន រនះខដ្  រដ្ើេបណត ងឹ

 ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន បាន្តេ់សកខីកេមអំពី កា គំរាេកំខហងជ្ញក់ឆាស់ថ្ននឹងម្តូវបាញស់មាេ ប ់

                                                 
1081 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៤, ៩៤៥, ៩៤៦។ 

1082 រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន រគឲ្យគត់ហូបសាឆ់ម្ជូក មានេន សសមាន ក់កាន់អាវ ធឈ ពីរម្កាយ  ង់ចរំេើេគត់ហូប

ឲ្យអស់ ប  ខនត រេធាវីកា   កតីេិនបានកំណត់ថ្នរហត អវីេ័សតរាង បស់គត់េិនគួ រជឿជ្ញក់រនះរទ។ សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា 

ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៦។ ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី  ិប នង) ទំព័  ៨២ បនា ត់ ១-១១ េ ន និងរម្កាយរមា ង [15.47.11]។ 

1083 ឯកសា  E1/343.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន), ទំព័  ៥៩ បនា ត ់

៤-៨ រម្កាយរមា ង [14.20.18] (“កា បងខិតបងខំហនឹង គឺរគជំ  ញឲ្យរយើងហូប កាេណារបើរយើងអត់ហូប រគថ្នរយើងរៅកាន់ជំរនឿ 

រគថ្នរយើងរៅជំរនឿសាសនជំរនឿអី។ អ៊ែ ៊ីឆឹងរគរចទម្បកាន់ថ្នរយើងហនឹងអត់រចេជំរនឿសាសនអ៊ែ ៊ីរឆះអ ៊ែ៊ីឆ ះ។ អ៊ែ ៊ីឆឹងបានន័យថ្ន 

រគមានកា ាេដានរៅេ ខរទៀត។ អ៊ែ ៊ីឆឹងរបើសិនជ្ញអនកណារហើយេិនហូប រហើយនិយាយឲ្យខេី ខតម្បឆំ្ងអវីខដ្េរគេកា ណ៍

 បស់រគហនឹង រគថ្ន រគរចទថ្នរយើងខាម ងំរហើយ”) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ២៣-២៤ [14.23.04] (“… របើសិនជ្ញន ណាេួយ រហើយ

ម្បឆំ្ងនឹងរគេកា ណ៍ បស់វាេួយ គឺវារចទថ្នខាម ងំ។ អ៊ែ ៊ីឆឹងរហើយជ្ញរ ឿយៗសម្មាប់វាចប់ឆងរាេ់យប់”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បសិនរបើម្បជ្ញជនចេេិនហូបសាឆម់្ជូក1084 រហើយគត់ក៏បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បជ្ញជនចេេ័យ

ខាេ ឆម្តូវរគរាយកា ណ៍1085។ 

457. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាក៏រដាយ របើរទាះបជី្ញេិនមានកា គំរាេកំខហងអំពីអំរពើហិងាខដ្េអាឆរកើត

មានកតី ខតេទធភាពពិតម្បាកដ្ពីកា ដាឆ់រ ះសាេ ប់ រេើសពីម្គប់ម្គន់ កនរងេកខណៈជ្ញេរធោបាយ

រដ្ើេបីបងខំម្បជ្ញជនចេឲ្យហូបសាឆម់្ជូក រម្ ះសាឆ់ម្ជូកគឺជ្ញអាហាខតេួយេ ខគត់ខដ្េបានខឆក

ឲ្យ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មា ន រសេះ1086 បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បជ្ញជនចេខេះហូបសាឆម់្ជកូ 

ខដ្េបានដាក់ជ្ញេួយអាហា ពួករគ រដាយសា ខតឆង់ ស់1087។ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញទទេួ

សាគ េ់ថ្ន ឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេ ើ រៅ សាេ ប់រដាយសា អត់អាហា  រម្ ះគត់

បដិ្រសធេិនហូបសាឆ់ម្ជូក1088។ កា ពោយាេ បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា ខបងខឆកដាឆ់ពីគន  

 វាងកា គំរាេកំខហងសាេ ប់រដាយអត់អាហា  ជ្ញេួយនឹងកា គំរាេកំខហងសាេ ប់រ្សងរទៀត និងកា 

រេើករ ើងថ្ន រនះេិនខេនជ្ញទម្េង់ថ្នកា បងខិតបងខំរនះ េិនគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់បានរ ើយ1089។ ាេពិត

                                                 
1084 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣០ 

បនា ត់ ៨-១០ េ នរមា ង [11.10.12]។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៣៩ រជើងទំព័  ១០៩៣៥។ 

1085 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ២៣ - ទំព័  ៣០ បនា ត់ ៥ រម្កាយរមា ង [11.07.25] (“… អនក្ងទាងំអស់ហនឹង កាេហនឹងយកគ ណសេបតតិ។ អនកណា

រាយកា ណ៍ឲ្យខខម ម្កហេ អនកហនឹងរគអនករសាម ះស អនកហនឹងឲ្យគត់កា   ខេួនគត់ហនឹងគត់ថ្នយកកិតតិយសគត់ រដ្ើេបីគត់រនះ

រសាម ះសជ្ញេួយនឹងខខម ម្កហេ បានជ្ញេិនបាឆ់មានឈេ បអរីៅឈេ បរទ អនក្ងហូបបាយទាំងអស់ហនឹង រដ្ើេបីយកគ ណសេបតតិ 

យកគ ណសេបតតិរដ្ើេបីថ្នរៅរាយកា ណ៍ថ្ន រនះ អារនះម្បឆំ្ងនឹងបដិ្វតតន៍ អាហនឹងវាមានគ ណសេបតតិវា រហើយរគទ កវា”)។ 

1086 សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រេធាវីកា   កតីរយាងរៅេ័សតរាង បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មា ន រសេះ ប  ខនត រៅកនរងរជើងទំព័ េួយ បានរយាងរៅេ័សតរាង បស់ រេ ើ រៅ។ សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណា

បណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៤ រជើងទំព័  ១៧២៥។ 

1087 ឯកសា  E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មា ន រសេះ) ទំព័  ៥១ 

បនា ត់ ១៧-២០ េ នរមា ង [14.15.08] (“រៅរពេន ៎ងសាឆ់ម្ជូកចេតេេិនឲ្យស ីរទ ក៏ប  ខនតរគរធវើប ណយ រគអត់មានរធវើអី អត់មាន

បប ដាក់រម្គឿងរម្ៅដ្ូឆសពវដ្ងរទ រគដាក់សាឆ់ម្ជូក ស ទធខតខាេ ញ់ឲ្យរយើងហូប។ ខេះេក រគខឆកបប ឲ្យរហើយ យករៅម្ឆបាឆ់

យកទឹកហនឹងរឆញ រហើយ មាៃ ស់ៗរហើយ មាៃ ស់រទៀត យកទឹករឆញ រៅខតធ ំសាឆ់ម្ជូកដ្ខដ្េ។ អនកខេះហូបបាន អនកខេះហូបេិន

បាន ឯឆំខណកខញរំៗខាេ ឆសាេ ប់ ខញរំហ តខតទឹក”)។ 

1088 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៦។ 

1089 ត លាកា អនត ជ្ញតិបានទទួេសាគ េ់ាងំពីយូ េករហើយថ្ន កា បងខិតបងខំអាឆរកើតមានរម្ៅពីកា គំរាេរដាយកាណ ងការំេេើង 

ឬាេ យៈកា គំរាេហិងាភាេ េៗ។ ឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ ICTY បានបញ្ហជ ក់ថ្ន កា បរងកើត “េកខខណឌ  ស់
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេ ើ រៅ បង្ហា ញយា ងឆាស់ថ្ន កា បងអត់អាហា ម្តូវបាន

រម្បើម្បាស់យា ងឆាស់លាស់ និងរដាយមានរឆតន រធវើជ្ញេរធោបាយថ្នកា បងខំ។ “អងគកា បានដាក់

ខ្នកា ឲ្យគត់ “របើេិតតេិនហូបសាឆម់្ជូករទ អងគកា មានសាឆ់ម្ជូកឲ្យេិតតហូប រហើយរបើេិតតេិន

ហូបរទ អងគកា េិនដឹ្ងជ្ញ កអវី ឲ្យេិតតឯងហូបរទ”1090 “ជ្ញគំ ូ បស់អនករម្កាយៗេករទៀត”1091។ 

៩.៥.៣.៤.២.២. កា ដ្ តគេពីគូ ៉អាន 

458. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងគេពីគូ ៉អាន1092 េិនម្តឹេម្តូវរទ។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន គេពីគូ ៉អានម្តូវបាន  ឹបអូសយករហើយដ្ ត ឬបំផ្លេ ញរចេ1093។ រេធា វី

កា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនមានេ័សតរាងម្គបម់្គន់ រដ្ើេបីទាញរសឆកតី

សននិដាឋ នរដាយសេរហត ្េ  ក់ព័នធនឹងរជ្ញគវាសនថ្នគេពីគូ ៉អាន ខដ្េម្តូវបាន  ឹបអូស រហើយ

រេធាវីកា   កតីបានរយាងជ្ញពិរសសរៅេសតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីពី  ូប1094។ រដ្ើេប

                                                 
រៅពិបាក” ខដ្េរធវើឲ្យអនកកានស់ាសនអ ីសាេ េ និងម្បជ្ញជនម្កូអាតេិនអាឆ ស់រៅកនរងទីម្ករង បស់ពួករគបនតរៅរទៀតបាន 

រដាយសា ខតកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ “រដាយបងខំ”។ សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Krajišnik សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-00-39-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៣១៩។ 

1090 ឯកសា  E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេ ើ រៅ) ទំព័  ៨ បនា ត់ 

២៥ - ទំព័  ៩ បនា ត់ ៣ រម្កាយរមា ង [09.28.12]។ 

1091 ឯកសា  E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេ ើ រៅ) ទំព័  ៩ បនា ត់ 

៤-៥ េ នរមា ង [09.32.26]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេ ើ រៅ បាននិយាយថ្ន “កា រវទន បស់គត់រនះ កាេសេ័យរនះ ខញរំគិត

ថ្ន របើរគសមាេ ប់គត់េអជ្ញជ្ញងទ កឲ្យគត់ រធវើទា  ណកេមគត់ខបបរនះ”)។ 

1092 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៨-៩៥១។ 

1093 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៣៨ (ម្សរកម្កូឆឆ្ម ) កថ្នខណឌ  ៣២៤៥ (េូេិភាគកណាត េ (ឧតត ចស់)) និង 

កថ្នខណឌ  ៣២៥០ (ទីកខនេងរ្សងៗ)។ 

1094 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៨-៩៥១។ រេធាវីកា   កតីរយាង្ងខដ្ រៅរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទីបី 

ហ ឹេ មា ន ប  ខនត សម្េង់ខដ្េរគថ្នជ្ញ បស់ ហ ឹេ មា ន គឺម្តូវបានដ្កម្សង់រឆញពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សា

ទះ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) 

ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ២១-២២ េ នរមា ង [15.35.00]។ កា រយាងរៅម្បតិច ឹករៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើង

ទំព័  ១៧៤៤ េិនម្តឹេម្តូវរទ។ ដ្ូរឆនះ កា រយាងរៅរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន គឺខ ស។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី សកខីកេម បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន ពិតជ្ញមានភាពស ីសង្ហវ ក់គន ជ្ញេួយនឹងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ និង 

ស ះ េីន ខដ្េថ្ន កា ម្បតិបតតិសាសនម្តូវបានហាេឃាត់ (“ហាេក ំរគ ព ក ំថ្នវ យបងគំ”)។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/349.1 [ខក
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ រជឿជ្ញក់ថ្ន គេពីគូ ៉អាន “វាដ្ ត ដូ្ឆថ្នវាម្បេូេ” ប  ខនត គត់ទទួេ

សាគ េ់ថ្ន គត់េិនដឹ្ងថ្ន “វាេិនដឹ្ងយករៅខាងណាខាងណីរទ”1095។ ប  ខនត េ័សតរាង បស់គត់មាន

ភាពឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនចេ “អត់ឲ្យមានថ្នវ យបងគំ អត់ឲ្យមាន ក់រសេៀក ក់ដូ្ឆអ ៊ែ៊ីរឆះរទ រគអត់

ឲ្យមានម្កមាទូេរទ រគឲ្យកាត់សក់ រគអត់ឲ្យមានគេពី គូ ៉អាន អត់ឲ្យមានសរេេៀកបំ ក់ រយើង

ថ្នវ យបងគំអី អត់ឲ្យមានរទ”1096។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន បានបញ្ហជ ក់ឆាស់ដូ្ឆគន ថ្ន គេពី

គូ ៉អានម្តូវបានម្បេូេពីម្បជ្ញជនចេ រដាយនិយាយថ្ន គេពីម្តូវយករៅទ ករៅ្ាះរេេូេិ1097។ 

459. ស  បេក រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់រនះ និងម្បេពដ្ថ្ទរ្សងរទៀត មានភាពម្សបគន ទាងំ

ម្សរងថ្ន ម្បជ្ញជនចេម្តូវបានហាេឃាត់េិនឲ្យរម្បើម្បាស់គេពីគូ ៉អាន រហើយគេពីគូ ៉អានម្តូវបាន

ម្បេូេពីពួកគត់។ រជ្ញគវាសនពិតម្បាកដ្ថ្នគេពីគូ ៉អានទាងំអស់រនះ េិនមានភាព ក់ព័នធ 

ជ្ញេួយនឹងបញ្ហា ថ្នរតើកា រនះគឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងឬអត់រនះរទ។ កា ដ្កហូតគេពីគូ ៉អាន

រនះគឺជ្ញកា រ ីសរអើង។ 

460. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងណាេួយរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង រដាយេូេរហត សាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេរ ើយ។ 

                                                 
តម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ២១-២២ រម្កាយរមា ង 

[14.28.49]។ 

1095 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័  ៦២ 

បនា ត់ ១២-២២ េ នរមា ង [15.35.00] រយាងរដាយរេធាវីកា   កតីរៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  

៩៤៨។ 

1096 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័  ៦៣ 

បនា ត់ ២០-២១ េ នរមា ង [15.39.00]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ទំព័  ៦២ បនា ត់ ១៧-២២ េ នរមា ង [15.35.00] (“គេពី គូ ៉អានអី វា

ដ្ ត ដ្ូឆថ្នវាម្បេូេ វាេិនដឹ្ងយករៅខាងណាខាងណីរទ វាអត់ឲ្យរយើងកាន់រទ។ អត់ឲ្យមានមានរៅកនរង្ាះខតេតងរហើយ។ ស៖ 

រលាកម្សីរៅចបំានរទថ្ន គេពី គូរ៉ាន់ហនឹង ម្តូវបានម្បេូេពីាេ្ាះ រហើយដ្ តរចេហនឹងរៅឆ្ន ំណាខដ្ ? ឆ៖  ងវង់៧៥ហនឹងរហើ

យ។ ចប់រ្តើេបាក់ខឆកពីគន រឆញពី្ាះហនឹងរៅ រគម្បេូេរហើយ អនកដ្ូឆថ្នរគរបាសសមាអ តរៅេូេិហនឹងរនះ រគអត់ឲ្យមានរទ។ 

ដ្ឹងរគដ្ ត ដ្ឹងរគយករៅខាងណារទ”)។ 

1097 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៤៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.៤.២.៣. អំរពើដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ខដ្េជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង 

461. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើកា សរម្េឆ ក់ព័នធនឹងអំពីដ្ថ្ទ

រ្សងរទៀត ខដ្េអាឆចត់ទ កថ្នជ្ញ កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរៅរេើម្បជ្ញជនចេ រដាយេូេរហត 

សាសន។ ជ្ញពិរសស អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានវាយតថ្េេរៅរេើកា ចបខ់េួន កា ឃ ឃំាងំ និង

កា សមាេ ប់រៅេូេិម្ទា វតតអូ ម្តកួន រហើយបានសរម្េឆថ្ន អំរពើទាងំអស់រនះកំណត់រគេរៅជ្ញ

ពិរសសរៅរេើម្បជ្ញជនចេ ដូ្ឆបានពិភាការៅខ្នកខាងរម្កាេ។ របើរទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតី

បានបង្ហា ញអំពីកំហ សរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា   ឹតតបិត

ទាងំម្បាេំួយ កនរងកា ម្បតិបតតិសាសន (ខដ្េរេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញរនះ) ក៏កា រ ីសរអើង

ជ្ញក់ខសតងរៅខតម្តូវបានបង្ហា ញ ាេ យៈកា ចប់ខេួន កា ឃ ឃំាងំ កា រធវើទា  ណកេម និងកា 

សមាេ ប់ម្បជ្ញជនចេ។ 

462. បទពិរសាធន ៍បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន រៅវតតអូ ម្តកួន បានបង្ហា ញអំពីេកខណៈថ្ន

កា រ ីសរអើង បស់កា ចបខ់េួន និងកា សមាេ ប់ទាងំអស់រនះ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

សរម្េឆថ្ន កងឈេបខដ្េរគរៅថ្នម្ករេដាវខវង ជ្ញរ ឿយៗម្តូវបានរគខណនឲំ្យចប់ខេួន “ម្បជ្ញ

ជនចេទាងំអស់” រៅាេទីកខនេងជ្ញក់លាក់ណាេួយ រហើយបនា ប់េកនពួំករគេកវតតអូ 

ម្តកួន1098។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន និងម្បពនធ បស់គត់ ម្តូវរគរោេព័ទធ  ួេជ្ញេយួ

ម្បជ្ញជនចេដ្ថ្ទរទៀតទាងំអស់ េកពីេូេសិាឆ់សូ  រហើយរដ្ើ រៅាេទិសរៅរៅវតតអូ ម្តកួន1099

។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន និងម្បពនធ បស់គត់ អាឆរៅ ស់បានរដាយសា ខតពួកគត់

អាឆ ត់រគឆរឆញ រហើយលាកខ់េួន1100។ រៅរពេខដ្េពួកគត់កំព ងលាក់ខេួន គត់បានឮ សរេេង

ម្បជ្ញជនចេ ខដ្េម្តូវបានរគសមាេ ប់ រហើយគត់ធ ំកេិនសអរយសាកសព1101។ រៅរពេរម្កាយេក 

                                                 
1098 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩១។ 

1099 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ៨-១២ រម្កាយរមា ង [11.19.58]។ 

1100 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៤ បនា ត់ ១៩ - ទំព័  ៣៥ បនា ត់ ១២ រម្កាយរមា ង [11.25.18]។ 

1101 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ៨-១៦ រម្កាយរមា ង [13.38.25] ទំព័  ៤៤ បនា ត់ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន បានរឃើញ រៅត សាកសព រៅខកបវតតអូ ម្តកួន រហើយរឃើញឆអឹង

យា ងរម្ឆើនរៅកនរង រៅត រនះ1102។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន បានបាត់បង់សាឆ់ញាតិជ្ញ

រម្ឆើននក់ រហើយមានខតគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ប  រណាណ ះ គឺជ្ញជនជ្ញតិចេរៅកនរងេូេិ ខដ្េរៅ

 ស់រម្កាយ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1103។ រទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតី ពោយាេជំទាស់រ្សងខបប

ណាកតី ប  ខនត េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ីេ មា ន បានគមំ្ទយា ងឆាស់ឆំរ ះកា 

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន កា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន កំណត់រគេរៅជ្ញក់

លាក់រៅរេើម្បជ្ញជនចេ1104។ េកខណៈជ្ញកា រ ីសរអើងថ្នកា ចបខ់េួន និងកា សមាេ ប់ ម្តូវបាន

គមំ្ទរដាយេ័សតរាងននជ្ញរម្ឆើន1105។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អកជ្ញពិរសសរៅរេើ េ័សតរ

ាងសាកសីអំពីកា បញ្ហជ ក់ជ្ញក់លាក់ឲ្យកំណត់អតតសញ្ហញ ណ ចប់ខេួន និងរបាសសមាអ តម្បជ្ញជន

ចេទាងំអស់រៅកនរងតំបន់1106។ 

463. ឆំរ ះកា សមាេ ប់រៅេូេមិ្ទា បទពិរសាធន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បានបង្ហា ញ

ម្បខហេគន អំពីវិធីសាន្រសតខដ្េម្បជ្ញជនចេម្តូវបានកំណត់រគេរៅជ្ញក់លាកក់នរងេកខណៈរ ីស

រអើងយា ងឆាស់1107។ រៅកនរងេូេិ បស់គត់ ជ្ញដំ្បូង ប  សជនជ្ញតិចេម្តូវបានម្បេូេ រហើយ

                                                 
១១-២០ រម្កាយរមា ង [13.57.34], ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [14.42.39] ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ២-

៦ េ នរមា ង [14.52.49]។ 

1102 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ៤-២០ រម្កាយរមា ង [14.16.35]។ 

1103 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៥។ ឯកសា  E3/8750 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (សាកសី ជ្ញ មា េី) ឆ ះ

ថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១១ ទំព័  ៤, ERN 00716479 (“គឺម្សរកកងមាស។ រៅកនរងឃ ំខដ្េរយើងកំព ងសថិតរៅរនះ គឺរៅសេ់

ខតេួយម្គួសា រទ រម្ ះម្គួសា រនះ ត់រគឆរៅរៅកនរងបឹង”)។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ

ទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១២-១៣ េ នរមា ង [14.04.35]។ 

1104 កា វិភាគេេអិតរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន ទាក់ទងនឹងរហត កា ណ៍ទាំងរនះ និងកា ជំទាស់

 បស់រេធាវីកា   រៅនឹងរហត កា ណ៍ទាំំងរនះ មានរៅកនរងខ្នក ១០.២ កថ្នខណឌ  ៧៣៩-៧៤៧។ 

1105 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៨៥-៣២៩០ និង ៣២៩១, ៣២៩៦-៣៣០០ និងកា សននិដាឋ នកនរងកថ្នខណឌ  

៣៣២៨។ 

1106 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៨៥-៣២៩០។ 

1107 កា វិភាគេេអិតរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ ទាក់ទងនឹងរហត កា ណ៍ទាងំរនះ និងកា ជំទាស់

 បស់រេធាវីកា   រៅនឹងរហត កា ណ៍ទាំំងរនះ មានរៅខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ១០.៥ កថ្នខណឌ  ៧៥៩-៧៦៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បញ្ជូនរឆញរៅ រហើយបនា ប់េក ន ីៗម្តូវបានម្បេូេ្តរំ រហើយរគម្បាបថ់្ន ពួកគត់ម្តូវផ្លេ ស់ទរីៅ

ទីកខនេងរ្សង1108។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ សថិតកនរងឆំរណាេម្ករេន ី ខដ្េម្តូវរគនំ

យករៅេូេិម្ទា រហើយឃ ឃំាងំរៅទីរនះ ខដ្េរម្កាយេក ពួកគត់ម្តូវរគសាកសួ ថ្នជ្ញជនជ្ញតិ

ខខម  ឬជនជ្ញតិចេ1109។ អនកខដ្េរឆេើយថ្នជ្ញចេ ម្តូវបានរគយករៅរហើយ “បាត់ខេួន”  ហតូ1110

។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ និងន  ីៗខេះរទៀត បានរឆេើយថ្ន ពួកគត់ជ្ញខខម  រហើយរគម្បាប់

ថ្នពួករគសំណាងរហើយ រហើយក៏េិនយករៅណាខដ្ 1111។ រគឲ្យពួកគត់ហូបសាឆ់ម្ជូក រហើយ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់ម្តូវខតហូប រដ្ើេបីរធវើឲ្យអនកចបគ់ត់

រជឿជ្ញក់ថ្ន គត់េិនខេនជ្ញចេ1112។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន 

ម្បជ្ញជនខខម េួយឆំនួន ម្តូវបានផ្លេ ស់រឆញពីេូេិ បស់គត់ កនរងរពេជ្ញេួយគន ជ្ញេួយម្បជ្ញជន

ចេ ប  ខនត ម្បជ្ញជនខខម  ម្តូវបានបញ្ជូនរៅទីកខនេងរ្សង រហើយេិនម្តូវបានរគសមាេ ប់រ ើយ1113។ 

េកខណៈជ្ញកា រ ីសរអើងថ្នកា សមាេ ប់រៅេូេមិ្ទា ក៏ម្តូវបានគមំ្ទរដាយម្បេពដ្ថ្ទរទៀតខដ្  ដូ្ឆ

                                                 
1108 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ១៣-២១ រម្កាយរមា ង [15.56.44]។ 

1109 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ), ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១-៥ េ នរមា ង [14.12.45], ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ៣៥ - 

ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង [14.12.45], ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ១៣ - ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ៤ េ ន និងរម្កាយរមា ង [14.17.12]។ 

1110 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ), ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ១២-១៦ រម្កាយរមា ង [15.11.13]។ 

1111 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ២០ - ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ៤ េ ន និងរម្កាយរមា ង 

[14.17.12]។ 

1112 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១២-២៤ េ ន និងរម្កាយរមា ង [15.23.00]។ 

1113 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ 

ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១៩-២១ េ នរមា ង [16.03.11]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញ អនកខដ្េរៅ ស់ឆំនួនពី នក់ ខដ្េេក្តេ់សកខីកេមកនរងនេជ្ញសាកសី1114 និងេ័សតរាង កព័់នធ

នឹងបញ្ហជ ឲ្យរបាសសមាអ តម្បជ្ញជន រៅកនរងេូេភិាគបូ ៌1115។ 

464. អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង បានសរម្េឆយា ងឆាស់ថ្ន អំពីទាងំអស់រនះ បានកំណត់រគេរៅជ្ញក់

លាក់ រៅរេើម្បជ្ញជនចេ។ រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន របើរទាះបីជ្ញេិន

មានកា   ឹតតបិតឆំនួនម្បាេំួយ រៅរេើកា ម្បតិបតតិសាសន ដូ្ឆបានពិភាកាពីខាងរេើ និងដូ្ឆខដ្េ

រេធាវីកា   កតី បានវាយម្បហា រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៤៤ កតី ក៏កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង រេើកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ម្តូវខតមានអាន ភាព។ 

៩.៥.៣.៤.៣. ភាពធៃនធ់ៃ  

465. សា ណាបណត ឹងសាទ កខ មានេូេដាឋ នឆំនួនបី (េេូដាឋ ន ១៤៥1116 េេូដាឋ ន ១៤៨1117 នងិេេូដាឋ ន 

១៤៩1118) ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយភាពធៃន់ធៃ ថ្នអំរពើរ ីសរអើង រៅរេើម្បជ្ញជនចេ។ 

466. ទីេួយ រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៤៨ និង េេូដាឋ ន ១៤៩ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា 

ម្បម្ពឹតតិេិន្នដ្េ់កម្េិតថ្នភាពធៃន់ធៃ ខដ្េជ្ញេកខខណឌ សម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ក

រេនញរ ើយ1119។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតី្ ន

ដ្េ់សាថ នភាពរនះ រដាយសា ខតរេធាវីកា   កតីយកកា បកម្សាយរដាយេិនម្តឹេម្តូវរៅរេើកា 

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរេើកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត សាសន រដាយ

សងកត់ធៃន់រេើកា   ឹតតបិតទាំងម្បាេំួយ រេើកា ម្បតិបតតិសាសន រហើយខប ជ្ញេិនគិតអំពីកា 

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  កព័់នធនឹងកា ចបខ់េួន កា រធវើទា  ណកេម និងកា សមាេ ប់

រៅ វិញ1120។ សហរេធាវីនេំ ខក៏យេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ្ារយពីកា អះអាង បស់

                                                 
1114 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៦ និង ៣២៧៩-៣២៨១។ 

1115 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៣-៣២៧៥។ 

1116 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥២-៩៥៣។ 

1117 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦០-៩៦១។ 

1118 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦២-៩៦៣។ 

1119 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦២-៩៦៣។ 

1120 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៥៣៦-៥៤០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេធាវីកា   កតី កា ម្បម្ពឹតតិជ្ញេូេដាឋ នម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន អាឆចត់ទ ក

ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ1121។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី ឆំណ ឆរនះេិនចបំាឆ់រ ើយសម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេម

ម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ។ “កា រធវើទ កខប ករេនញ ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សស

ជ្ញតិ េិនតម្េូវថ្ន អំរពើជ្ញេូេដាឋ នគឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមាេឆាបអ់នត ជ្ញតិរ ើយ” ដូ្រឆនះរហើយអាឆ

កំណត់បង្ហា ញ រដាយេិនមានកា បង្ហា ញថ្ន អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  បានបំរពញដាឆ់រដាយខ កនូវ

ធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទ1122។ េិនមានេនាិេសងស័យអវីរ ើយខដ្េថ្ន កា ម្បម្ពឹតតបិាន

បំរពញាេេកខខណឌ តម្េូវេួយរ្សងរទៀតថ្នកា  ំរលាេបំ នរៅរេើសិទធិជ្ញសា វ័នតរ ើយ។ 

467. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៤៥ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មាន

កំហ សរដាយសននិដាឋ ន កា   ឹតតបិតទាងំម្បាេំួយ រៅរេើកា ម្បតិបតតិសាសសន េិនអាឆអន ញ្ហញ ត

បានរ ើយរនះ1123។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន កា សននិដាឋ នរនះ មាន

ភាពសេរហត ្េ រហើយមានសំអាងរហត ម្គប់ម្គន់ ាេ យៈថ្នកា រយាង បស់អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងរៅកា រយាងកនេងេក បស់ខេួនអំពីកា   ឹតតបិតខដ្េអាឆអន ញ្ហញ តបាន រេើរស ីភាពថ្ន

ជំរនឿសាសន1124។ រទាះបីថ្នជ្ញកា គួ ឲ្យរសាកសាត យខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបាន

រយាងរដាយឆាស់លាស់ រៅរស ីភាពជំរនឿសាសន រៅរពេខដ្េរ ៀបរាប់អំពីរស ីភាព និងសិទធ

ជ្ញសា វ័នតខដ្េម្តូវបាន ំរលាេបំ នកតី1125 ខតជ្ញកា ឆាស់លាស់ម្គបម់្គន់ខដ្េថ្ន មានរឆតន

រ ៀបរាប់ខបបរនះ រៅរពេខដ្េសំអាងរហត  ម្តូវបានអានជ្ញ ួេ (េិនខេនពីអងគរហត ខដ្េថ្ន អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពិភាកាអំពីបញ្ហា ខដ្េថ្ន រតើកា   ឹតតបិតណាេួយរេើសិទធិរនះ អាឆ

អន ញ្ហញ តរៅបានរនះរទ)។ រហត ដូ្រឆនះ រេធាវីកា   កតីមានកំហ សកនរងកា រេើករ ើង (កនរង េេូ

                                                 
1121 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៥៣៩។ 

1122 សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Popović និងអនករ្សងរទៀត រេខ  IT-05-88-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

៣០ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៧៣៨។ Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ខ្នក ៦.៩.៥.១.១ ទំព័  ៦០៨-៦១០។ 

ឧបសេព័នធ ១៤។ សូេរេើេ្ងខដ្  ខ្នក ៩.៥.២.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៣៣៣-៣៣៤។ 

1123 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៥២។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣២៨។ 

1124 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៤៨៦-៤៨៧។ 

1125 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣៣០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដាឋ ន ១៤៨) ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានសរម្េឆថ្ន កា   ឹតតបតិខដ្េបានកំណត់រនះ បាន

 ំរលាេបំ នរៅរេើរស ីភាពជំរនឿសាសន1126។ 

468. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះេិនមានទំនក់ទំនង 

ជ្ញេួយកា សរម្េឆសតីពីកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត សាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេរ ើយ។ 

បញ្ហា ថ្នរតើសិទធិកនរងកា រម្បើម្បាស់រស ីភាពជំរនឿសាសន ម្តូវបាន ំរលាេបំ នខដ្ ឬអត់ កនរង

ក ណីរនះ  ក់ព័នធខតជ្ញេួយនឹងធាត ្សសំាថ នទេៃន់ប  រណាណ ះ កនរងកា សរម្េឆថ្នរតើកា ម្បម្ពឹតតិ “នំ

ឲ្យមានកា  ំរលាេរេើសិទធិជ្ញសា វ័នត រដាយកំររាេ ឬឥតលាក់រេៀេ ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ  ឬសាថ ន

ទេៃន់រសមើគន រៅនឹងបទរេមើសេូេដាឋ នដ្ថ្ទរទៀត រៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ខដ្ ឬយា ង

ណា”1127។ ដូ្ឆខដ្េបានបង្ហា ញពីខាងរេើ កា   ឹតតបិតរេើកា ម្បតិបតតិសាសន ម្គន់ខតជ្ញអរំពើ

េួយកនរងឆំរណាេអំរពើជ្ញរម្ឆើន ខដ្េ ួេគន បរងកើតបានជ្ញ កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត 

សាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេប  រណាណ ះ។ កា ម្បម្ពឹតតិ ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េ ួេមាន កា ចបខ់េួន 

កា ឃ ខំេួន កា រធវើទា  ណកេម កា សមាេ ប់រម្ៅម្បព័នធត លាកា  គឺជ្ញកា ម្បម្ពឹតតិខដ្េអងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងបានគិតពិច ណាយា ងឆាស់ រៅរពេរ ៀបរាប់អំពីសិទធិជ្ញសា វ័នត ខដ្េម្តូវបាន

 ំរលាេបំ នរនះ1128។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនមាន

សំអាងរហត  កនរងកា សននិដាឋ នថ្ន អំរពើខបបរនះ ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅរេើម្បជ្ញជនចេ បានបំរពញ

ាេេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ រនះរ ើយ។ 

៩.៥.៣.៥. ការនធា ើទកុខបុកនមនញ នដាយមូនលហតុសាសន នៅនលើពទុធសាសនិកនៅម្សុកម្តាកំក ់

៩.៥.៣.៥.១. ទដិ្ឋភាពទរូៅ 

469. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយេូេរហត សាសន ម្តូវបានបង្ហា ញ  ក់ព័នធនឹងព ទធសាសនិករៅកនរងម្សរកម្ាកំក់1129។ 

                                                 
1126 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩៦១។ 

1127 សណំ រំ ឿង ០០១– ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៥៧ [េ បរចេកា គូសបញ្ហជ ក់]។ សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.២.១ កថ្ន

ខណឌ  ៣៣៣-៣៣៤។ 

1128 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣៣០។ 

1129 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៨៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សអងគរហត  កនរងកា 

សរម្េឆថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិជ្ញេូេដាឋ ន បំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវសតីពីភាពធៃន់ធៃ  (េេូដាឋ ន 

១០៩)1130 និងកនរងកា សរម្េឆអំពីរឆតនរ ីសរអើង (េេូដាឋ ន ៩៥)1131។ 

៩.៥.៣.៥.២. ភាពធៃនធ់ៃ  

470. កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត សាសនរៅ

រេើព ទធិសាសនិក  ក់ព័នធជ្ញេួយកា ្សឹកម្ពះសងឃរដាយបងខំ កា បំ្េិឆបំផ្លេ ញនិេិតត ូបតំណាងម្ពះ

ព ទធសាសន កា រម្បើម្បាស់វតតអារាេកនរងរគេបំណងរ្សង ម្ពេទាងំកា ហាេឃាត់កា សខេតង

រឆញនូវកា ម្បតិបតតិ ឬជំរនឿព ទធសាសនិក1132។ រៅកនរង េេូដាឋ ន ១០៩ រេធាវកីា   កតីបានរេើកទ

 ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សរម្េឆថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិរនះគឺធៃន់ធៃ ម្គប់

ម្គន់ រដ្ើេបីចត់ទ កថ្នជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ1133។ ក.ស.ព មាន

ភាពម្តឹេម្តូវរៅរពេខដ្េរេើករ ើងថ្ន េិនមានកា បង្ហា ញពីកំហ សអងគរហត  បស់អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងរនះ1134។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងនូវសា ណាខាងរម្កាេ ខដ្េ កព័់នធ

ជ្ញេួយនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើបញ្ហា រនះ។ 

471. រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រេើភាពធៃន់ធៃ  ពឹងខ្អក

ខាេ ងំរពករៅរេើ “សកខីកេមអតតរនេ័តិ និងផ្លា េ់ខេួនខតេួយគត់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សា

រ ឿន”1135។ រទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងកា សរម្េឆ បស់ខេួន អាឆពឹងខ្អកទាងំម្សរង

រៅរេើសកខីកេមរៅកនរងត លាកា  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសខីតមាន ក់កតី1136 ខតសាថ នភាព

រនះេិនមានរកើតរ ើងរ ើយ រៅកនរងក ណីបឆចរបបននរនះ។ ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បានបង្ហា ញ ួឆរហើយ1137 

                                                 
1130 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៦-៧៤៧។ 

1131 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៦។ 

1132 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៨៣-១១៨៦។ 

1133 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៦-៧៤៧។ 

1134 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៤០៧-៤១៣។ 

1135 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៦។ 

1136 សូេរេើេ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤២៤។ 

1137 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៤១១-៤១៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាងពីម្បេពរ្សងៗជ្ញរម្ឆើន រដ្ើេបី ្តេ់យ តតិកេម

សម្មាប់កា សននិដាឋ ន បស់ខេួន។ 

472. រេធាវីកា   កតីបានកំណត់រដាយេិនម្តឹេម្តូវពីម្បរេទថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ 

ន សារ ឿន ថ្ន  ក់ព័នធខតម្តឹេ “ខេងមានវតតអារាេ”។ ជ្ញកា ពិតណាស់ថ្ន កា សាកសួ ភាេ េ

ៗ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹង “កា បំ្េិឆបំផ្លេ ញកនរងវតតអារាេ រហើយរឃើញម្ពះបដិ្មាអីធាេ ក់បាក់ខបក”1138 

ប  ខនត ឆរេេើយ បស់គត់រឆេើយអំពីកា េិនមានម្ពះសងឃ េិនមានពិធីប ណយ និងេិនមានកា ម្បតិបតតិ

ខបបសាសនជ្ញទូរៅ1139។ ជ្ញកា ចបំាឆ់ខដ្េម្តូវពិនិតយរេើេរៅកនរងប ិបទថ្នកា ពនយេ់ខដ្េ

គត់បាន្តេ់ អំពីរហត កា ណ៍ដ៏្ទូលាយ ខដ្េកំណត់រគេរៅរេើព ទធសាសនិក  ួេទាងំ កា បាត់

ខេួនសមាជិក ម្ករេម្គួសា  បស់គត់ផ្លា េ់៖ 

ខញរំសាម នថ្នរលាកបងរៅហនឹង ខញរំអត់បានដឹ្ងខដ្  ក៏ខំរៅហនឹងថ្នបានជួបរលាកបង។ ដ្េ់រពេរហើយ

អ៊ែ ៊ីឆឹងរៅ ក៏រៅអត់បានជួបរលាកបង រគរៅណាអស់ េីង រៅសេ់ខតជីព ។ វាបាត់រៅ េិនដឹ្ង

រៅាេោន រឃើញខតដានោន េិនដឹ្ងរគយករៅខាងណា ខញរំអត់ដឹ្ងខដ្ ។ រឃើញខតជីព  រឃើញ

ខតអីហនឹងខញរំក៏- រគឲ្យម្បេូេអាជីព ម្បេូេអីហនឹង ដាក់រៅហនឹងឃាេ ងំរៅរកសម្គប់ រកសអីហនឹង។ 

រហើយរឃើញម្ពះអងគ រឃើញអីហនឹងាេក ដិ្ហនឹង រឃើញបាក់រឃើញអីហនឹងក៏ម្បេូេ រឆះខតម្បេូេ

យកេកដាក់ រៅកខនេងហនឹងជ្ញេួយម្បធានឈេបរ ម្ ះ អូឆ រ ម្ ះ រគឿន ហនឹង។ ខញរំក៏វាហួសឆិតត

ខដ្េបាត់រលាកបង្ង ណាេួយរៅកខនេងខដ្េធាេ ប់រគ ពបូជ្ញ រៅជ្ញសាៃ ត់ឈឹងបាត់រលាក បាត់

អីអស់អ៊ែ ៊ីឆឹងរៅ ខញរំវាមានកា សេរតអស់រហើយ វាបាត់កា  វា កនឹករឃើញអីក៏វាខេងរឃើញរហើយ 

ណាេួយបាត់ឪព ក ណាេួយបាត់រលាកបង។ រហើយដឹ្ងរលាកពូខដ្េរៅបួសរៅវតតចក់ម្ជរំហនឹង។ 

                                                 
1138 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន), ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ១៧-១៨ រម្កាយរមា ង [10.38.22]។ 

1139 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន), ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ១៩-២៣ រម្កាយរមា ង [10.38.22] (“រ ឿងអា េមណ៍ខញរំ វានឹករឃើញថ្នវារសាកសាត យខដ្  កខនេងធាេ ប់បូជ្ញ កខនេងរគ ព 

ទាេ់ខតរៅអត់មានរលាក គម នមានអីអ ៊ែ៊ីឆឹង ដ្ឹងជ្ញថ្ន វាពិបាក ធាេ ប់មានប ណយមានទាន ដ្េ់រពេអតម់ានប ណយមានទាន អ៊ែ ៊ីឆឹង

ខញរំក៏វាពិបាក។ កា នឹងរគ ពបូជ្ញ វាដ្ូឆថ្ន វាគម នអីទីពឹងអីទាងំអស់។ វាសាសន ក៏វាអស់ ណាេួយរៅវាបាត់បង់រគ ពបូជ្ញ ដឹ្ង

រៅរធវើសអីរៅកខនេងណារកើត វាេិនខដ្េជួបម្បទះ វាេិនខដ្េរឃើញ។ រទើបខតបានជំនន់ហនឹងបានខញរំរឃើញ  របៀប បបហនឹង វាដ្ូឆ

ជ្ញវាអសាច  យរពករហើយ”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដ្េ់រហត កា ណ៍ទាងំអស់រនះរៅវារឃើញរៅ វាដូ្ឆថ្នវាទ កខរសាកបនត  ហូតគម នរពេទំរន ។ វា

មានខតកា បាត់បង់ ហូត ាំងពី៧៥ ហូតទេ់គន នឹង៧៩1140។ 

473. េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន ម្តង់ខ្នករនះ បានបង្ហា ញថ្ន អំរពើរធវើទ កខប ក

រេនញជ្ញរម្ឆើន េិនអាឆខញករឆញពីគន បានរ ើយ រៅរពេវាយតថ្េេអំពី្េប ះ េ់។ ឆំណ ឆរនះ

ក៏ឆេរះបញ្ហច ងំ្ងខដ្ រៅកនរងេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ  ខដ្េតម្េូវឲ្យមានកា វាយតថ្េេ ួេគន  អំពី

ភាពធៃន់ធៃ ថ្នអំរពើរធវើទ កខប ករេនញជ្ញរម្ឆើន រហើយខ្អករេើប ិបទថ្នអំរពើរនះ្ងខដ្ 1141។ 

474. រេធាវីកា   កតីពោយាេកាត់បនថយទេវន់ថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន ថ្ន 

“អតតរនេ័តិ និងផ្លា េ់ខេួន”1142 ខដ្េឆង់មានន័យថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មានេកខណៈេនិ

ម្បម្កតី ឬមានេរនសរញ្ចតនម្ជរេហួសរហត  រៅរេើកម្េិតថ្នកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់បានទទួេ 

 ង។ េ័សតរាងបង្ហា ញរនះេិនដូ្រឆនះរទ។ េន សសពី នក់  ួេទាងំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេៀឆ ប  ណណ  

បាន្តេ់េ័សតរាងដ្េ់អនករស ើបអរងកត បស់ ក.ស.ឆ.ស ថ្ន ម្ពះសងឃបានរធវើអតតឃាត រដាយសា 

ខត វិធានកា ខដ្េបានដាក់រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1143។ រហត ដូ្រឆនះ គឺជ្ញកា សេម្សប

ទាងំម្សរងខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ទទួេយកភាសា បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន 

( ក់ព័នធនឹងកា ដ្កហូត “េូេដាឋ នឆិតតសាន្រសត”  បស់ព ទធសាសនិក)1144 រដ្ើេបីរ ៀបរាប់អំពី្េប ះ

 េ់ថ្នអំរពើកំណត់រគេរៅរេើព ទធសាសនិក។ 

                                                 
1140 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ២-១២ េ នរមា ង [10.38.22]។ 

1141 សណំ ំរ ឿង ០០១– ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៥៧។ 

1142 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៤៦។ 

1143 ឯកសា  E3/5523 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេៀឆ ប  ណណ ) ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឆ

៖៥ ERN 00414425-00414426។ ឯកសា  E3/7983 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (សាកសី រទព ដ្ ំ) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា 

ឆ្ន ំ២០០៧ ERN 00165213។ 

1144 ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន) ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ២១-២២ េ នរមា ង [10.39.55]។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១០៧ និង ១១៨៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

475. រទាះជ្ញខបបរនះកតី និងរទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី សាថ នទេៃន់ម្តូវបានបង្ហា ញ ួឆរហើយ  ក់ព័នធនឹងអំរពើ

ខដ្េអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្នបានអន វតតម្បឆំ្ងនឹងព ទធសាសនិក។ អងគជំន ជំម្េះ

ត លាកា កំពូេថ្នត លាកា  ICTY បានសរម្េឆថ្ន៖ 

កា បំផ្លេ ញម្ទពយសេបតតិសាសន បំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ ដូ្ឆគន  រហើយ

ឆំណ ឆរនះបរងកើតបានជ្ញ “កា វាយម្បហា រៅរេើអតតសញ្ហញ ណសាសន បស់ម្បជ្ញជន” ដូ្រឆនះ

បានបង្ហា ញអំពី “កា បង្ហា ញសឹងខតទាងំម្សរង” អំពីសញ្ហញ ណថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សស

ជ្ញតិ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆជ្ញរម្ឆើន។ េ័សតរាងខដ្េថ្ន អគ េួយ 

ខដ្េសម្មាប់សាសន បំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ ដូ្ឆគន  រដាយេិនតម្េូវឲ្យ

មានកា វាយតថ្េេរៅរេើតថ្េេថ្នម្ទពយសេបតតិសាសនជ្ញក់លាក់សម្មាប់សហគេនជ៍្ញក់លាក់

េួយ1145។ 

476. អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេបានរយាងរៅសាេម្កេ រម្កាយសន្រង្ហគ េរលាករេើកទីពី  ខដ្េបាន

បង្ហា ញអំពីេូេដាឋ នសម្មាប់កា សរម្េឆេួយរនះ1146 រដាយបង្ហា ញយា ងឆាស់ថ្ន អំរពើខបបរនះ

បរងកើតបានជ្ញ កា រធវើទ កខប ករេនញ ចបា់ំងពីរពេរនះេក។ 

477. េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន ខដ្េបានបង្ហា ញរៅសវនកា  គឺជ្ញឆរេេើយ

ខដ្េមានអាន ភាពខាេ ងំ អំពី្េប ះ េ់ខ្នកឆិតតសាន្រសតថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត សា

សន។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងភាពធៃន់ធៃ ថ្នកា ឈឺចប់ ខដ្េព ទធសាសនិក

បានទទួេ ង េិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សអងគឆាប់ណាេួយ បស់អងគជនំ ជំម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ 

ដូ្រឆនះគួ ម្តូវបានម្ចនរចេ។ 

                                                 
1145 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Đorđević រេខ IT-05-87/1-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤, 

កថ្នខណឌ  ៥៦៧។ 

1146 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Đorđević រេខ IT-05-87/1-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤ 

កថ្នខណឌ  ៥៦៧ រជើងទំព័  ១៨៧២។ ត លាកា  IMT រ ឿងកតីសហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សង

រទៀត កា ជំន ំជម្េះកតីឧម្កិដ្ឋជនសន្រង្ហគ េសំខាន់ៗរៅឆំរ ះេ ខត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ រម្កាេឆាប់រេខ ១០ ថ្នម្ករេម្បឹកាម្តតួ

ពិនិតយ ភាគ ១ (ឆ្ន ំ១៩៤៧) សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី០១ ខខត លា ១៩៤៦, ទំព័  ២៤៨។ ត លាកា ម្សរក Jerusalem រ ឿងកតី ម្បរទសអ ី

ម្សាខអេ តទេ់នឹង Adolph Eichmann សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៦១ កថ្នខណឌ  ៥៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.៦. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនៅនលើម្បជាជននវៀតណាម នដាយមូលនហតពុូជសាសន៍ 

៩.៥.៣.៦.១. ទដិ្ឋភាពទរូៅ 

478. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ

រដាយេូេរហត ពូជសាសន៍ ម្តូវបានបង្ហា ញហួសពី វិេតិសងស័យ  ក់ព័នធនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ 

រៅរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវ យរ ៀង1147 រៅសហក ណ៍ម្ាកំក់1148 និងរៅេនាី សនតិស ខស-២១1149 នងិ

អូ កខនសង1150។ អំរពើជ្ញេូេដាឋ នខដ្េខ សគន  ម្តូវបានអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន ម្តូវ

បានម្បម្ពឹតតរ ើង ក់ព័នធនឹងទីាងំឧម្កិដ្ឋកេមនីេួយៗកនរងឆំរណាេទីាងំឧម្កិដ្ឋកេមទាំងអស់រនះ។ 

479. ជ្ញដំ្បូង រេធាវីកា   កតីជំទាស់ថ្នរតើមានកា កំណត់អតតសញ្ហញ ណម្ករេខដ្េអាឆសមាគ េ់បានម្គប់

ម្គន់ខដ្ ឬយា ងណា។ បនា ប់េករេធាវីកា   កតីបានជំទាស់រៅរេើកា សរម្េឆខដ្េថ្ន កា រ ីស

រអើងម្តូវបានបង្ហា ញរៅាេទីាងំឧម្កិដ្ឋកេមទាងំបី រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អំរពើជ្ញេូេដាឋ នេិន

ម្តូវបានម្បម្ពឹតត ឬថ្ន អំរពើរនះេិនបរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ឬថ្ន រឆតនរ ីសរអើងេិន

ម្តូវបានបង្ហា ញរ ើយ។ ទ ហក ណ៍ទាងំអស់រនះ ម្តូវបានរឆេើយតបរ្សងៗគន  រៅាេទាីំងឧម្កិដ្ឋកេម។ 

៩.៥.៣.៦.២. ម្ករេអាឆសមាគ េប់ានម្គបម់្គន ់

480. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូមានកំហ សកនរងកា សរម្េឆអំពី

ម្ករេអាឆសមាគ េ់បានម្គបម់្គន់ សម្មាប់រគេបំណងថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត ពូជ

សាសន1៍151។ សហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើងថ្ន កា សរម្េឆរេើអងគរសឆកតី បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង អំពីបញ្ហា េួយរនះ ពិតម្បាកដ្ និងេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងរ ើយ។ កា សរម្េឆ

                                                 
1147 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥០៨-៣៥១៣។ 

1148 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៦៨-១១៧៩។ 

1149 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៦០៥-២៦១០។ 

1150 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៩៩៤-២៩៩៩។ 

1151 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៩-១០៣២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រនះរឆេើយតបឆំរ ះបញ្ហា ពី  ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើង រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៥៨1152 នងិ 

េេូដាឋ ន ១២៦1153។ 

481. ទីេួយរៅកនរង េេូដាឋ ន ១៥៨  ក់ព័នធនឹងរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវ យរ ៀង រេធាវីកា   កតី បានជំទាស់

រេើអងគរហត ខដ្េថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរេើភាពម្គប់ម្គន់ថ្នម្ករេអាឆ

សមាគ េ់បាន ពឹងខ្អករេើកា រយាងរៅ កខ្នក ១៦.៣.២.១.៣.៥ ថ្នសាេម្កេអងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូង។ កា រយាងរនះ ហាក់ដូ្ឆជ្ញមានកំហ ស។ ខ្នកខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា   ក់ព័នធឆាស់

លាស់ជ្ញេួយនឹងម្បធានបទរ្សងទាងំម្សរងេួយ1154 ឆំខណកខ្នករ្សងរទៀតថ្នសាេម្កេអងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង រធវើកា ពិច ណាជ្ញេេអិតយា ងឆាស់លាស់រេើបញ្ហា ថ្ន វិធីសាន្រសត បស់បកស

ក េមរយនីសតកេពរជ្ញ ឆំរ ះម្បជ្ញជនរវៀតណាេ (ខ្នក ១៣.៣.៥.២)1155 និងជនជ្ញតិរវៀតណាេខដ្េ

ជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណេួយ (ខ្នក ១៣.៣.៦)1156។ ខ្នកពី បង្ហា ញ

យា ងេេអិតអំពីសំអាងរហត  រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់

ព័នធនឹងម្ករេរគេរៅ រហើយេិនមានកា ជំទាស់ឆំរ ះរសឆកតីសននិដាឋ នរនះរទ។ កំហ សអកខរាវិ  ទធ

យា ងឆាស់ម្កខ តរៅកនរងសាេម្កេអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង េិនខេនជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់កា 

ម្ចនរចេរសឆកតីសននិដាឋ នអងគរសឆកតី បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ1157។ 

                                                 
1152 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៩-១០៥០។ 

1153 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

1154 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៨៥១-៣៨៥៥។ ខ្នកសាេម្កេរនះ ក់ព័នធនឹងរគេបំណង ួេ និងទសសនទានថ្ន

សម្តូវនរយាបាយ រដាយរ ៀបរាប់ពី របៀបខដ្េ កយ “CIA”, “KGB” និង “យួន” ម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដ្ើេបីកំណត់ថ្នជ្ញសម្តូវ

ាេកា សនមត។  កយទាំងរនះេិនសំរៅដ្េ់ម្ករេពូជសាសន៍រទ។ ាេពិត រេធាវីកា   កតីខេួនឯងផ្លា េ់បានរធវើកា សននិដាឋ នខដ្េ

អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានឯកភាព ថ្ន  កយេិនខេនជ្ញន័យម្តង់រទ និង “ម្តូវរធវើរ ើងសម្មាប់ជនប រទសនិងប គគេខដ្េ

ម្បឆំ្ងនឹង បប”។ សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៨៥៤-៣៨៥៥។  

1155 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣៨២-៣៤១៧។ 

1156 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤១៨-៣៤២៨។ 

1157 សណំ ំរ ឿង ០០១– ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ៦២៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

482. ទីពី  រៅកនរងេេូដាឋ ន ១២៦1158 និង េេូដាឋ ន ១៥៨1159 រេធា វីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញរេើកទ ហកី 

ណ៍ថ្ន ប គគេខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្នជ្ញសមាជិកថ្នកងទ័ពរវៀតណាេ េិនអាឆបរងកើតជ្ញខ្នក

េួយថ្នម្ករេរគេរៅខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណរនះរទ។ សហ

រេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រេើ កយរពឆន៍ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងកា កំណត់អតត

សញ្ហញ ណម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ អាឆ ួេឆំខណកដ្េ់កា យេ់ម្ឆ ំេួយកម្េិត។ រៅខ្នកខេះថ្ន

សាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អងគជំន ំជម្េះបានរយាងរៅ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេខដ្េ ស់

រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ” ថ្នជ្ញម្ករេខដ្េអាឆសមាគ េ់បានម្គបម់្គន់1160។  កយរពឆន៍អាឆម្តូវបាន

ម្បកានយ់កាេប ិបទថ្នកា និ រទស ខដ្េជ្ញខ្នកខតេួយគត់ រៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េ

រយាងរៅ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ខដ្េ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ”1161  ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ក

រេនញ ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរយាងរៅ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ” ជ្ញម្ករេខដ្េបានកា   1162។ ដូ្ឆគន

រនះខដ្  រៅកនរងសវនកា  ភាគីបានកំណត់ម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េម្តូវបានរធវើទ កខប ករេនញ ថ្នជ្ញ 

“ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ”1163។ ាេពិតរៅ កា រយាង បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅ “ម្បជ្ញជន

រវៀតណាេ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ” បានដ្កម្សង់ពីកថ្នខណឌ ននថ្នកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ 

ម្តង់ខ្នកខដ្េម្ករេម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណថ្នជ្ញ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ”1164។ 

                                                 
1158 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

1159 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៨-១០៥០។ 

1160 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៨៩ និង ៣៥១១។ 

1161 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៩៨។ 

1162 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤២២ (ខ្អករេើទំនក់ទំនងខខសរលាហិត និងជ្ញពិរសស ខខសម្សោយខាង

មាត យ)។ 

1163 សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១៨៨៩-

១៨៩៣, ២១៨៦-២១៩៨។ ឯកសា  E457/6/3/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េបានខកសម្េួេ បស់ នួន ជ្ញ 

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៧, កថ្នខណឌ  ៦៩៦។ ឯកសា  E457/6/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា 

ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េបានខកសម្េួេ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២កថ្នខណឌ  ៨៩៤-៨៩៥ រជើងទំព័  

៣៦៣៤។ 

1164 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤១៨ រជើងទំព័  ១១៥២០ (រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៧៩១ និង ១៣៤៣ ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះ

ម្សាយ ខដ្េពណ៌នម្ករេថ្នជ្ញ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

483. ដូ្ឆរៅកនរងរពេសវនកា ខដ្  សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ម្ករេរនះគួ កំណត់អតតសញ្ហញ ណ

ថ្នជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានរេើកទ ហីក ណ៍ ខដ្េបង្ហា ញថ្ន ជ្ញកា េិន

សេរហត ្េខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេគឺជ្ញម្ករេពូជ

សាសន៍ខដ្េអាឆសមាគ េ់បានម្គបម់្គន់។ ាេពិតរៅ រេធាវីកា   កតីេិនបានជំទាស់ឆំរ ះជន

ជ្ញតិរវៀតណាេ ថ្នជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េអាឆសមាគ េ់បានរនះរ ើយ រៅកនរងសា ណាបញ្ចប់

កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន1165។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនរងខ្នកខេះថ្នសាេម្កេ បស់អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង អងគជំន ំជម្េះក៏បានរេើករ ើងអំពី “ម្ករេរគេរៅជនជ្ញតិរវៀតណាេ”1166 ឬ

ម្គន់ខតរយាងម្តឹេ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ” ឬ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ” រៅរពេខដ្េរេើករ ើងអំពី

ម្ករេ កព័់នធ1167។ 

484. នរពេរនះ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន (១) អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មាន

កំហ សរដាយេិនបានខញកដាឆ់ពីគន នូវជនស ីវិេរវៀតណាេ រឆញពីកងរយាធារវៀតណាេ ឬម្បជ្ញ

ជនរវៀតណាេ ខដ្េឆូេ ួេជ្ញេួយខាម ងំ (េេូដាឋ ន ១៥៨)1168 និង (២) ជន ងរម្គះរវៀតណាេ 

ខដ្េេិនខេនជ្ញសមាជិកថ្នម្ករេពូជសាសន៍ខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណ រម្ ះ (របើាេ

រេធាវីកា   កតី) ពួករគេិនបាន ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ (េេូដាឋ ន ១២៦)1169។ សហរេធាវនីំ

េ ខសូេរេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា   កតីយេ់ម្ឆ ំរៅរេើបញ្ហា ។ ម្ករេខដ្េជ្ញកេមវតថរថ្នកា រធវើទ កខ

ប ករេនញ រដាយេូេរហត ពូជសាសន៍ ចបំាឆ់ម្តូវខតជ្ញម្ករេពូជសាសន៍។ ម្ករេរនះអាឆ ួេទាងំ

សមាជិករយាធា និងម្បជ្ញជនស ីវិេ។ កនរងក ណីរនះ ម្ករេរនះគឺម្បជ្ញជនរវៀតណាេ1170។ រទាះបី

ជ្ញសមាជិកខេះថ្នម្ករេ បានឆូេ ួេ ឬម្តូវបានរគគិតថ្នបានឆូេ ួេ ខដ្ ឬអត់ក៏រដាយ ជ្ញេួយកង

ទ័ព ឬអំណាឆនរយាបាយខាម ងំកតី ក៏េិនមានភាព ក់ព័នធអវី ជ្ញេួយនឹងអតតសញ្ហញ ណពួករគ ជ្ញ

                                                 
1165 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតសីននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១៨៨៩-១៨៩៣, 

២១៨៤-២១៩៨។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីបានរម្បើម្បាស់ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ” “ម្បជ្ញជនរវៀតណា

េ” ឬ “ជ្ញតិពនធររវៀតណាេ” រៅកនរងសា ណា បស់ខេួនកនរងកា ពណ៌នអំពីម្ករេរគេរៅ។ 

1166 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៦០៩។ 

1167 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៦០៥-២៦០៩, កថ្នខណឌ  ២៩៩៥-២៩៩៦។ 

1168 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៩-១០៣២។ 

1169 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

1170 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៤៨២-៤៨៣៤៨៣ ខាងរេើ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សមាជិកម្ករេពូជសាសន៍ខដ្ 1171។ កនរងក ណីកា ឃ ំឃាងំ ក់ព័នធេន សស ខដ្េជ្ញសមាជិកពិត

ម្បាកដ្ ថ្នកងកមាេ ំងរយាធាខាម ងំ បញ្ហា េួយរ្សងរទៀតពិតជ្ញអាឆរកើតរ ើង គឺថ្នរតើកា ឃ ឃំាងំ

កំណត់រគេរៅរៅរេើពួករគ រដាយសា ខតពូជសាសន៍ បស់ពួករគ ឬរដាយសា ខតឋានៈជ្ញខាម ងំ

 បស់ពួករគ។ សហរេធាវនីេំ ខនឹងរឆេើយតបឆំរ ះបញ្ហា រនះរៅខ្នកខាងរម្កាេ។ 

485. ឆំរ ះបញ្ហា ថ្នម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណ ម្តឹេម្តូវ និងម្គបម់្គន់រនះ 

សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ម្ករេពូជសាសន៍ កព័់នធ ចបំាឆ់ម្តូវខតជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណា

េ។ រដាយសា ខតបញ្ហា រនះេិនមានេនាិេសងស័យអវី រដាយភាគីននថ្នសវនកា រនះ បញ្ហា រនះេិន

គួ ម្តូវបានរចទសួ នរពេរនះ ថ្នជ្ញកា សរម្េឆរដាយសេរហត ្េខដ្ ឬរទ រដាយអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ1172។ 

៩.៥.៣.៦.៣. កា រធវើទ កខប ករេនញ រៅថ្ម្ពខវង នងិសាវ យរ ៀង 

486. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៥៨1173 បខនថេពីរេើកា ជំទាស់ឆំរ ះម្ករេខដ្េអាឆសមាគ េ់បាន (ដូ្ឆបានរឆេើយ

តបពីខាងរេើ) រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា 

សរម្េឆថ្ន (១) អំរពើរធវើទ កខប ករេនញ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនម្តូវបានបង្ហា ញឲ្យហួសពីវិេតិ

សងស័យ ឬេិនសថិតរៅកនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំន ំជម្េះ (២) អំរពើខដ្េ ងកា ជំទាស់ េិនខេនជ្ញកា 

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរ ើយ និង (៣) ជនជ្ញតិរវៀតណាេេិនម្តូវបានកំណត់រគេរៅរដាយរឆតន

រ ើយ រៅថ្ម្ពខវង និងសាវ យរ ៀង។ 

                                                 
1171 សូេរេើេ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ 

កថ្នខណឌ  ៥៦៨។ 

1172 កនរងម្គប់ក ណីទាងំអស់ ដ្ូឆខដ្េបានអះអាងរៅកនរងសា ណារនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើកា សននិដាឋ នទាក់ទងនឹង

កា ចប់ខេួន និងកា បាត់ខេួនថ្នម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំណត់ថ្នបាន ស់រៅរៅកនរងម្បរទសកេពរ

ជ្ញ៖ សូេរេើេខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧១៩។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញកំហ សណាេួយរៅកនរងកា សននិដាឋ នទាំងរនះ។ 

1173 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៨-១០៥០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៥.៣.៦.៣.១. អំរពើជ្ញេូេដាឋ ន កា សមាេ ប់ កា ចប់ខេួន កា និ ទស 

487. រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អំរពើជ្ញេូេដាឋ នេិនម្តូវបានបង្ហា ញឲ្យហួសពីវិេតិសងស័យ

រ ើយ1174។ អំរពើទាងំអស់រនះ ខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ 

 ក់ព័នធរៅនឹងរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវ យរ ៀង គឺ (១) កា និ រទសរឆញពីរខតតថ្ម្ពខវងរៅម្បរទសរវៀត

ណាេ ខដ្េរធវើរ ើងរៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ១៩៧៦ (២) កា ចបខ់េួនខដ្េរធវើរ ើងរៅថ្ម្ពខវង និង

សាវ យរ ៀង ឆរនេ ះឆ្ន ំ១៩៧៧ ដ្េ់ឆ្ន ំ១៩៧៩ និង (៣) កា សមាេ ប់ជនស ីវិេរវៀតណាេ ខដ្េរធវើ

រ ើងរៅសាវ យរ ៀងកនរងឆ្ន ំ១៩៧៨1175។ 

488. សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតបរៅកខនេងដ្ថ្ទរ្សងរទៀត រៅកនរងសា ណារនះ ឆំរ ះកា អះអាង

ថ្ន កា និ រទសរឆញពីរខតតថ្ម្ពខវង េិនម្តូវបានបង្ហា ញឲ្យហួសពីវិេតិសងស័យរនះ1176។ 

489. ឆំរ ះកា ចបខ់េួនរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនបានរចទម្បកាន់ អំពីកំហ ស

ឆគងណាេួយកនរងកា សរម្េឆរេើអងគរហត  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ រេើកា ចបខ់េួន

រនះ ប  ខនត រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតរេើកទ ហីក ណ៍ថ្នរតើ អំរពើរនះសថិតរៅកនរង វិសាេភាពរពេ

រវលា ខដ្ ឬអត់ រៅកនរងបទរចទ។ ជ្ញពិរសស រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងេិនម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យពឹងខ្អករេើ កា ចប់ខេួនននខដ្េអាឆមានរកើតរ ើង រៅឆ ងឆ្ន ំ

១៩៧៥ ដ្េ់រដ្ើេឆ្ន ំ១៩៧៧1177។ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញរជឿជ្ញក់ថ្ន វិសាេភាពរពេរវលា 

 ួេបញ្ចូេខតអំរពើនន រៅរម្កាយខខរេសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ប  រណាណ ះ1178។ ឆំណ ឆរនះេិនម្តឹេម្តូវរទ។ 

490. អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេវិនិឆេ័យ៖ 

រដាយខ្អករេើដី្កាដំ្រណាះម្សាយ និងរសឆកតីសរម្េឆបំខបក កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី អំរពើខដ្េ

 ងកា រចទម្បកាន់ ទាក់ទងរៅនឹងកា ម្បម្ពឹតតរេើ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ម្តូវបានកម្េិតម្តឹេ

កា បរណត ញរឆញ ពីទឹកដី្ថ្នម្បរទសកេពរជ្ញ រៅម្បរទសរវៀតណាេ កា ចប់ខេួន កា ឃ ខំេួន និង

                                                 
1174 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៣-១០៣៦។ 

1175 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥១២។ 

1176 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៣០៨-៣១៣។ 

1177 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៤។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥០។ 

1178 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា សមាេ ប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ និងចប់ពីខខរេសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ កា ម្បេូេនិងកា សមាេ ប់

 ង្ហគ េ រៅរខតតថ្ម្ពខវងនិងសាវ យរ ៀង1179។ 

491. បទរចទខដ្េេិន ួេបញ្ចូេ រហត កា ណ៍ននេ នខខរេសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ គឺ បទរចទ ក់ព័នធនឹង 

“កា ម្បេូេ្តរំ និងកា សមាេ ប់ ង្ហគ េ”។ កា កម្េិតរេើរពេរវលារៅកនរងបទរចទ េិនអន វតតឆំរ ះ

ទម្េង់ដ្ថ្ទថ្នអំរពើជ្ញេូេដាឋ ន ឬឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត ពូជ

សាសន៍ជ្ញទូរៅរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីខេួនឯងយេ់ដឹ្ងថ្ន បទ

រចទថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត ពូជសាសន៍ជ្ញ ួេ ដូ្ឆខដ្េ កព័់នធជ្ញេួយនឹងជនជ្ញតិ

រវៀតណាេរនះ គួ  “ម្តូវខតពិនិតយរេើេ ម្សបាេយ ាត ធិកា រពេរវលាទាងំេូេ បស់ អ.វ.ត.ក 

រ េគឺចប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខខរេសាឆ្ន ំ១៩៧៥ និងថ្ងៃទី០៦ ខខេករា ឆ្ន ំ១៩៧៩”1180។ េិនមានកំហ ស

ឆគងរ ើយកនរងកា ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករៅរេើកា ចប់ខេួន ខដ្េអាឆរកើតរ ើង

រៅ វាងឆ ងឆ្ន ំ១៩៧៥ និងរដ្ើេឆ្ន ំ១៩៧៧ រនះ1181។ 

492. ឆំរ ះកា ចបខ់េួនរៅរខតតសាវ យរ ៀង រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិន

បាន្តេ់សំអាងរហត ខដ្េអាឆឲ្យ “កំណត់កា ចប់ខេួនថ្នជ្ញ កា រធវើទ កខប ករេនញរទ”1182។ ប  ខនត

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើកា  សរម្េឆ ក់ព័នធនឹងកា ចបខ់េួនម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅរខតត

សាវ យរ ៀង1183។ រេធាវីកា   កតីជំទាស់រេើកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បងូ1184  ក់

ព័នធនឹងកា បាត់ខេួនម្គួសា ឆំនួនបួន ពីេូេសិាវ យយា 1185។ ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅ

ឆំរ ះេ ខខេួន ក៏មាន្ងខដ្ នូវេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី ខដ្េថ្នម្គួសា 

                                                 
1179 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥០៨។ 

1180 ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា   កតី កថ្នខណឌ  ១៨៩២។ 

1181 រនះអន វតតឆរំ ះកា ចបខ់េនួរៅកនរងេេូរិ ធិ៍ឆនិត  ំ ខដ្េម្តវូបានរ ៀបរាបរ់ដាយរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ ី ោឆ ម្គ ី នងិ ដ្ងូ រអឿ

ង និងសាកសី រងង ្េ។ សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥០-៣៤៥១។ 

1182 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៥។ 

1183 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២-៣៤៥៥។ 

1184 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥៣។ 

1185 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៥ រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៩៨៧-៩៩២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រវៀតណាេពី រទៀតរៅកនរងេូេិ បស់គត់ ម្តូវបានរគចប់ខេួន និងសមាេ ប់ ឬបាត់ខេួន1186។ អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេយកេ័សតរាងរនះយា ងឆាស់ រៅរពេខដ្េអងគជំន ំជម្េះសរម្េឆថ្ន 

កា េ័យខាេ ឆខដ្េបណាត េេកពីកា បាត់ខេួនទាងំរនះ បណាត េឲ្យឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

រសៀវ ចន់ងី រធវើអតតឃាត1187។ 

៩.៥.៣.៦.៣.២. កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង 

493. រៅកនរងទ ហីក ណ៍ទីបីកនរង េូេដាឋ ន ១៥៨ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សរម្េឆថ្ន អំរពើខាងរេើ គឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ រេធាវី

កា   កតីរធវើកា រេើករ ើងខបបរនះ រដាយេិនបានសួ រដ្ញរដាេថ្នរតើ មានកា រកើតរ ើងនូវកា 

សមាេ ប់ ឬកា បាត់ខេួនខដ្ ឬអត់រនះរទ ប  ខនត ខប ជ្ញជំទាស់ថ្នរតើជន ងរម្គះ ម្តូវបានរគកំណត់

រគេរៅ រដាយសា ខតពូជសាសន៍ជ្ញរវៀតណាេ បស់គត់ ឬរដាយសា េូេរហត ដ្ថ្ទរ្សង។ 

កា រធវើដូ្រឆនះគឺជ្ញកា បង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវនូវេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់

ងី និង ដួ្ង រអឿន1188។ 

494. ឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី គឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ ប  ខនត រេធាវីកា   កតី 

ឆង់សំរៅថ្ន ពយសនកេមខដ្េម្ករេម្គួសា គត់ទទួេ ង គឺរដាយសា ខតបងម្បរស បស់គត់ មាន

ទំនក់ទំនងជ្ញេួយនឹង បបេ ន1189។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពិច ណារេើេ័សតរាង រហើយ

បានសននិដាឋ នថ្ន ឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី បានរធវើអតតឃាតរដាយសា ខត

គត់េ័យខាេ ឆអំពីពយសនកេម ខដ្េអាឆរកើតរ ើងឆំរ ះគត់ និងម្ករេម្គួសា  បស់គត់ រម្ ះគត់គឺ

ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ មានេ័សតរាងសំខាន់ៗរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដ្ើេបីគមំ្ទ

                                                 
1186 ឯកសា  E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី), ទំព័  ៧៣ 

បនា ត់ ១២-១៣ រម្កាយរមា ង [15.42.26]។ ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១០ បនា ត់ ៩-១៩ រម្កាយរមា ង [09.35.00] ទំព័  ១៣ បនា ត់ ១៨ - ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៤ 

រម្កាយរមា ង [09.47.36] ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១ - ទំព័  ២៤ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [10.35.54] ខដ្េម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងពិភាការៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២។ 

1187 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥៥។ 

1188 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៧-១០៣៩។ 

1189 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដ្េ់កា សរម្េឆខដ្េថ្ន កា គំរាេកំខហងអំពីពយសនកេម បណាត េេកពីកា កំណត់រគេរៅ រៅ

រេើម្បជ្ញជនរវៀតណាេ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចនង់ី បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បធានសហ

ក ណ៍បានរចទម្បកាន់ឪព ក បស់គត់ថ្នជ្ញអាយ ងយួន1190 ម្គួសា ជនជ្ញតិរវៀតណាេពី រទៀត 

រៅកនរងេូេិ ម្តូវបានរគយករៅរហើយបាត់ខេួយ រដាយម្បជ្ញជនយេ់ថ្ន ពួករគម្តូវបានរគសមាេ ប់

រចេ1191 ម្បជ្ញជនដ្ថ្ទរទៀតេិនហា៊ែ ននិយាយជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី រដាយ

សា ខតខាេ ឆជ្ញបទ់ាក់ទងជ្ញេួយនឹងកូនកាត់រវៀតណាេ1192។ ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង 

ចនង់ី េូេដាឋ នថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ មានឆាស់លាស់ណាស់ រដាយរៅឆ ងបញ្ចបថ់្នសកខីកេម

 បស់គត់ សំណួ  បស់គត់រៅកាន់ជនជ្ញបរ់ចទ គឺថ្ន រហត អវីរទើប បបរនះសមាេ ប់សមាជិកថ្ន

ម្ករេជនជ្ញតិភាគតិឆ1193។ 

495. សាវ េី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន1194 គឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ គត់ម្តូវបានរគយក

រៅរហើយបាត់ខេួន ភាេ េៗរម្កាយរពេមានកា ចប់ខេួន និងបាត់ខេួនម្បជ្ញជនរវៀតណាេដ្ថ្ទរទៀត 

រៅកនរងេូេិ ខដ្េមានេកខណៈម្បខហេគន រនះ។ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនជំទាស់ថ្ន សាវ េី

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន ម្តូវបានចប់ខេួន និងបាត់ខេួនរ ើយ។ ប  ខនត រេធាវីកា   កតី

អះអាងថ្ន របើាេេ័សតរាង បស់ ដួ្ង រអឿន គត់គឺជ្ញអនក ត់ពនធ និងជ្ញអតីតទាហានរវៀតណាេ 

                                                 
1190 ឯកសា  E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ៧៣ 

បនា ត់ ២២-២៣ េ នរមា ង [15.46.07]។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២។ 

1191 ឯកសា  E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ៧៣ 

បនា ត់ ១២-១៣ រម្កាយរមា ង [15.42.26]។ ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ៨-២១ េ ន និងរម្កាយរមា ង [09.48.36], ទំព័  ១៤ បនា ត់ ១៣-២៣ រម្កាយ

រមា ង [09.50.32], ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១ - ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៣ រម្កាយរមា ង [10.35.54]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 

សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២។ 

1192 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ៥ 

បនា ត់ ១១-១៣ េ នរមា ង [09.17.37]។ 

1193 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ២៨ 

បនា ត់ ១០-១២ រម្កាយរមា ង [10.55.00] (“រតើរហត អវីបានជ្ញ បប បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយសមាេ ប់េន សស រហើយនិង

រ ីសរអើងឆំរ ះជនជ្ញតិដ្ថ្ទ សមាេ ប់ៗេន សសដ្ូឆជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ ចេ ឆិន ខដ្េ ស់រៅកនរង បបរនះ?”)។ 

1194 កា អះអាងបខនថេ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន មានរៅកនរងកថ្នខណឌ  ៣០៨-៣១២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដូ្រឆនះរហើយម្បខហេជ្ញម្តូវបានចបខ់េួន រដាយសា េូេរហត ទាងំអស់រនះ1195។ គួ ឲ្យឆៃេ់ណាស់

ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានទាញកា អះអាងខបបរនះ រឆញពីឆរេេើយខដ្េកត់ម្ារដាយ េជឈេណឌ េ

ឯកសា កេពរជ្ញ1196 ជ្ញអងគកា េួយខដ្េ វិធីសាន្រសតបំរពញកា ង្ហ  បស់ពួករគ ម្តូវបានជំទាសយ់ា ង

ខាេ ងំរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតី1197។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ដួ្ង រអឿន បានម្ចនរចេេតងរហើយេតងរទៀត ឆំរ ះកា រចទម្បកាន ់បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េ

ថ្ន បតី បស់គត់គឺជ្ញអនក ត់ពនធរម្គឿងរញៀន1198 រហើយគត់បាននិយាយថ្ន គត់បានដឹ្ងតិឆតួឆ

ប  រណាណ ះអំពីសាវា ជ្ញរវៀតក ង ឬជ្ញទាហាន បស់បតីគត់ រៅរពេពីេ ន1199។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ោឆ ម្គី បានគមំ្ទដ្េ់ព័ត៌មាន បស់គត់1200។ េ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ដួ្ង រអឿន ឆាស់លាស់ណាស់អំពីេូេរហត អវី រទើបបតី បស់គត់ និងអនកដ្ថ្ទរទៀត ម្តូវបានរគ

                                                 
1195 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៣៨។ 

1196 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ១៩២០។ 

1197 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣២៦-៣២៨។ 

1198 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័  ១៤ បនា ត់ ៧-៨ េ ន

រមា ង [09.48.11] ទំព័  ៣៦ បនា ត់ ៥-៩ េ នរមា ង [11.25.57] ទំព ័ ៣៩ បនា ត់ ១៩-២២ និងបនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៤០ បនា ត់ ៤ 

រម្កាយរមា ង [13.32.46]។ កា រចទម្បកាន់ទាក់ទងនឹងកា ជួញដ្ូ អារេៀនទំនងយករឆញពីបទសមាា សន៍ជ្ញេួយេជឈេណឌ េ

ឯកសា កេពរជ្ញ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន), 

ទំព័  ៤០ បនា ត់ ៤ - ទំព័  ៤១ បនា ត់ ៩ េ នរមា ង [13.41.58]។ រហត ្េសម្មាប់កា េិនចប់អា េមណ៍រេើឆរេេើយទាងំរនះម្តូវ

បានរេើករ ើងរៅកនរងសា ណារនះ៖ សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.៤ កថ្នខណឌ  ២០៤-២១២ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ២០៧-២១១។ 

1199 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ១៣-១៧ 

េ ន និងរម្កាយរមា ង [09.52.25], ទំព័  ៤១ បនា ត់ ១១ - ទំព័  ៤២ បនា ត់ ១៤ រម្កាយរមា ង [13.41.58]។ 

1200 ឯកសា  E1/380.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី) ទំព័  ៦១ បនា ត់ 

២៤-២៥ រម្កាយរមា ង [15.01.04] ទំព័  ៦២ បនា ត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមា ង [15.05.06], ទំព័  ៧០ បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៧១ 

បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [15.35.33]។ រៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ១៩២០ រេធាវីកា   មានកំហ ស 

រដាយបានបញ្ហជ ក់ថ្នមានឆរេេើយេយួជ្ញ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី ទាងំខដ្េគត់េិនបាន្តេ់ឆរេេើយរនះរទ រហើយ

ឆរេេើយរនះ្ារយគន ពីសកខកីេម បស់គត់។ សូេរេើេ ឯកសា  E3/7559 បទសមាា សន៍ជ្ញេួយេជឈេណឌ េឯកសា កេពរជ្ញ (ចន់ 

  ី) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កំណត់រគេរៅ រដាយថ្ន “ជនជ្ញតិរវៀតណាេហនឹងយករៅទាងំអស់រហើយ វាេិនទ ករទ ជំននន់ ៎ង

រនះ។ ទាេ់ខតខេ ខខម  រគយកខតបតីរៅៗ”1201។ 

496. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនរងេូេិេួយៗ ម្គួសា រវៀតណាេទាងំអស់ ម្តូវបានកំណត់

រគេរៅសម្មាប់កា ចប់ខេួន និងបាត់ខេួន។ រេធាវីកា   កតីេិនបានពោយាេ កនរងកា ពនយេ់ថ្ន

រហត អវី រទើបម្គួសា ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅ ម្បសិនរបើេិនខេនរដាយសា ខត 

ពួករគគឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេរនះ។ 

497. កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនម្តូវបានចប់ខេួន និងសមាេ ប់ រដាយ

សា ខតពួករគជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ សេរហត ្េទាំងម្សរង រដាយខ្អករេើេ័សតរាង។ រេធាវី

កា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ 

រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវកីា   កតី  ក់

ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន និង រសៀង ចន់ងី នឹងេិនអាឆផ្លេ ស់បត ូរសឆកតីសននិដាឋ ន

សាថ ព  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរ ើយ រដាយសា ខតអំរពើរធវើទ កខប ករេនញដ្ថ្ទៗរទៀត 

ខដ្េអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អករេើរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់ខេួន។ 

៩.៥.៣.៦.៣.៣. រឆតនរ ីសរអើង 

498. រេធាវីកា   កតីរៅកនរង េេូដាឋ ន ១៥៨1202 បានបនតរដាយរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សននិដាឋ នថ្ន មានកា បង្ហា ញអំពីរឆតនរ ីសរអើង។ រេធាវី

កា   កតីរផ្លត តជ្ញពិរសសរៅរេើកា ជំទាស់ឆំរ ះសញ្ហញ ណខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណា

េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណាេ យៈ កា បរងកើតបញ្ជីរ ម្ ះ និងថ្ន ពួករគម្តូវបានកំណត់រគេ

រៅ រដាយខ្អករេើម្ទឹសតីខខសម្សោយខាងមាត យ1203។ 

                                                 
1201 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៩-១០ 

រម្កាយរមា ង [10.48.20]។ 

1202 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០២៩-១០៥០។ 

1203 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៤០-១០៤៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

499. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កា សរម្េឆទាកទ់ងរៅនឹងកា បរងកើតបញ្ជីរ ម្ ះជនជ្ញតិរវៀត

ណាេរៅរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀង េិនចបំាឆ់រ ើយសម្មាប់កា សរម្េឆអំពីរឆតនកនរងកា 

រ ីសរអើង។ សហរេធាវីនេំ ខ េេឹកថ្ន េ័សតរាងខដ្េខ្អករេើឧម្កិដ្ឋកេម រៅរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវ យ

រ ៀង បានបង្ហា ញថ្ន បញ្ជីរ ម្ ះេិនមានភាពចបំាឆ់រ ើយរៅកនរងសហគេន៍ទាងំអស់រនះ។ ម្បជ្ញ

ជនបានដឹ្ង ួឆរៅរហើយថ្ន ន ណាជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន េេឹក

អំពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី ខដ្េថ្ន ម្បធានសហក ណ៍ “បានដឹ្ង

ឆាស់រហើយថ្ន ម្គួសា ណារវៀតណាេ ម្គួសា ណាេិនខេនរវៀតណាេ គឺវដឹ្ងឆាស់ អ៊ែ ៊ីឆឹងវាកត់

សមាគ េ់ អ៊ែ ៊ីរឆងវាសាគ េ់ ដឹ្ងឆាស់រហើយ។ រម្ ះអីដូ្ឆម្គួសា ខញរំអ៊ែ ៊ីឆឹង រវៀតណាេអ៊ែ ៊ីឆឹង រគេិនបាឆ់

សួ អីរទៀត រគដឹ្ង រគសាគ េ់រហើយថ្ន ជីាខញរំជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ”1204។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន មានម្គួសា កូនកាត់ឆំនួនបីម្គួសា  រៅកនរងេូេ ិបស់គត់  ួេទាងំម្គួសា  បស់

គត់ផ្លា េ់េួយ្ង1205។ ដូ្ឆគន រនះខដ្  រៅកនរងេូេិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដួ្ង រអឿន គឺេូេិ

រ ធិ៍ឆិនត រំៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង មានម្គួសា កាត់រវៀតណាេស  បឆំនួនបីម្គួសា 1206។ សមាជកិ

ម្គួសា រវៀតណាេទាងំអស់ ម្តូវបានរគយករៅ រហើយបាត់ខេងរឃើញ ហូត1207។ 

                                                 
1204 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២។ ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ១-៤ េ នរមា ង [09.53.19]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/394.1 [ខក

តម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១០ បនា ត់ ៧-៨ រម្កាយរមា ង 

[09.35.00] (“ចស រគដ្ឹង រម្ ះបា ខញរំ គត់ដ្ូឆរវៀតណាេ រម្ ះគត់ស។ គត់សៗ ដ្ូឆរវៀតណាេ រគដ្ឹង រគសាគ េ់ៗថ្ន គត់ជ្ញ

ជនជ្ញតរិវៀតណាេ”)។ នងិបនាត ់ ១៦-១៧ រម្កាយរមា ង [09.35.00] (“រគេនិជជកីស ួអរីទ រម្ ះដ្ឆូថ្ន រគសាគេព់រីដ្ើេេកអ៊ែ ៊ី

ឆឹងថ្ន អនកណាជ្ញកូនកាត់រវៀតណាេ ម្គួសា រវៀតណាេ គឺរគសាគ េ់”)។ 

1205 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១០ 

បនា ត់ ៩-១២ រម្កាយរមា ង [09.35.00]។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២)។ 

1206 ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន), ទំព័  ៣១ បនា ត់ ៧-១១ 

រម្កាយរមា ង [11.06.46]។ 

1207 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៤៥-៣៤៥១។ ឯកសា  E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព ័ ១០ បនា ត់ ១៥ - ទំព័  ១៤ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [09.31.34] ទំព ័ ២២ បនា ត់ ២៥ – ទំព័  

២៤ បនា ត់ ៦ រម្កាយរមា ង [10.38.02] ទំព័  ២៩ បនា ត់ ២៤ - ទំព័  ៣១ បនា ត់ ៥ រម្កាយរមា ង [11.01.35], ទំព័  ៤៥ បនា ត់ 

១១ – ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ២២ េ នរមា ង [14.05.17]។ ឯកសា  E1/379.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី) ទំព័  ៥១ បនា ត់ ៩ - ទំព័  ៥២ បនា ត់ ២៣ េ នរមា ង [14.06.54], ទំព័  ៥៤ បនា ត់ ២០ - 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

500. ម្បខហេគន រនះខដ្  បញ្ហា ថ្នរគេនរយាបាយខខសម្សោយខាងមាត យ េិនខេនជ្ញកាត កំណត់រនះ

រទ។ កាត រនះមានភាព ក់ព័នធ រម្ ះវាបានពនយេ់ថ្ន រហត អវីកនរងក ណីខេះ កូនខដ្េមានឪព កជ្ញ

រវៀតណាេ េិនម្តូវបានរគសមាេ ប់ រហើយរហត អវី រទាះកាត រនះ េិនរមាឃភាពកា សរម្េឆអំពី 

រឆតនរទរនះ។ ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ  ក់ព័នធនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញ រេធាវី

កា   កតីេិនបានពនយេ់ថ្ន កំហ សខដ្េបានរចទម្បកាន់ នឹងផ្លេ ស់បត ូរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងរដាយ របៀបណារនះរទ។ 

៩.៥.៣.៦.៤. កា រធវើទ កខប ករេនញរៅម្សរកម្ាកំក ់

501. ឆំរ ះម្សរកម្ាកំក់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន កា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត 

ពូជសាសន៍ ម្តូវបានបង្ហា ញ ក់ព័នធនឹងកា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ពីម្សរកម្ាកំក់រៅម្បរទស

រវៀតណាេ ចប់ពីឆ្ន ំ១៩៧៥  ហូតដ្េ់ ក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៦1208។ កា បតឹងសាទ កខ បស់រេធាវី

កា   កតី  ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមរនះ (េេូដាឋ ន ១១០) បានរេើករ ើងថ្ន (១) េិនមានអតថិភាពថ្ន េ័

សតរាងគមំ្ទកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងអំរពើជ្ញេូេដាឋ ន និង (២) អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានបង្ហា ញរដាយម្តឹេម្តូវអំពីរឆតនរ ើយ1209។ ឆំរ ះរឆតន សហ

រេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព1210។ 

502. ឆំរ ះអំរពើជ្ញេូេដាឋ ន សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន សា ណា បស់រេធាវកីា   កតី េិន

បានបង្ហា ញអំពីសំអាងរហត ណាេួយ រដ្ើេបីរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងរ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញរេើម្បជ្ញជនរវៀត

                                                 
ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ៦ េ នរមា ង [14.14.19], ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ២១ - ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ១៣ េ នរមា ង [14.26.17], ទំព័  ៧២ 

បនា ត់ ១៤-២៣ រម្កាយរមា ង [15.21.02], ទំព័  ៨១ បនា ត់ ៩-១៣ រម្កាយរមា ង [15.48.50]។ ឯកសា  E1/371.1 [ខកតម្េូវ 

៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី រងង ្េ), ទំព័  ២៩ បនា ត់ ១៩ - ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង 

[10.52.47], ទំព័  ៤១ បនា ត់ ៧-១៥ រម្កាយរមា ង [11.29.46], ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ២៣ - ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង 

[13.40.45], ទំព័  ៦០ បនា ត់ ១៧-២១ រម្កាយរមា ង [14.31.53], ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ៥-២០ រម្កាយរមា ង [15.14.10]។ 

1208 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៨៨-១១៩២។ 

1209 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ៧៤៨-៧៥៥។ 

1210 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៣៨។ 
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300 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណាេរៅម្សរកម្ាកំក់ ខ្អករេើអំរពើខដ្េបានបង្ហា ញរៅកនរងកា  វិភាគរេើអងគរហត  បសខ់េួន1211 

រដាយរ ៀបរាប់ថ្ន អំរពើរនះជ្ញ “កា និ រទស”1212។ រដ្ើេបជីំទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆអំពីកា រធវើទ កខ

ប ករេនញ រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតពឹងខ្អករៅរេើទ ហីក ណ៍កនេងេក បស់ខេួន ខដ្េជំទាស់ឆំរ ះ

កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីកា និ រទសប  រណាណ ះ1213។ ប  ខនត ដូ្ឆខដ្េបានរេើក

រ ើងពីខាងរេើ1214 ទ ហីក ណ ៍បស់រេធាវីកា   កតី ក់ព័នធនឹងកា និ រទសពីម្សរកម្ាំកក់ បាន

ម្តឹេខតកា រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ េិនបានឆេងម្ពំខដ្នអនត ជ្ញតិរ ើយ1215។ 

503. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខពិបាកយេ់ថ្នរតើទ ហីក ណ៍ដូ្ឆគន ទាងំរនះ អាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់

រដាយ របៀបណា រដ្ើេបីជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីកា រធវើទ កខ

ប ករេនញរនះ។ កា សរម្េឆអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញ េិនតម្េូវថ្ន ជន ងរម្គះម្តូវឆេងម្ពំខដ្នអនត 

ជ្ញតិរ ើយ។ កា សរម្េឆអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញ ក៏េិនពឹងខ្អករេើកា កំណត់ម្បរេទថ្នបទរេមើស

ជ្ញក់លាក់ថ្នអំរពើជ្ញេូេដាឋ នខដ្ 1216។ កា សរម្េឆរនះតម្េូវម្តឹេថ្ន សមាជិកថ្នម្ករេខដ្េបាន

កា    កាេ យជ្ញកេមវតថរថ្នកា ម្បម្ពឹតតិ ខដ្េបដិ្រសធ ឬ ំរលាេបំ ន រៅរេើសិទធិជ្ញសា វ័នត បស់

ពួករគ (រហើយខដ្េជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង)។ 

504. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេភាគរម្ឆើន ម្តូវបាន 

“ម្បេូេ្តរំ”1217។ កា សរម្េឆជ្ញក់លាក់ រដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់ឆំណ ឆរនះ ួេមាន “ឆំនួនជនជ្ញតិរវៀតណាេ 

“គឺរម្ឆើន” ពិតជ្ញម្តូវបានដឹ្កជញ្ជូនពីឃ នំន រៅដាក់រៅជិតេនាី ម្សរក រៅអងគ កា ពិត ម្បាកដ្

ខេន1218 “កា ខណនមំ្តូវបានដាក់រឆញ យា ងរហាឆណាស់ពីថ្នន ក់ម្សរក កនរងកា ម្បេូេ្តរំជនជ្ញតិ

                                                 
1211 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១០-១១២៥។ 

1212 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៨៩។ 

1213 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥០ (រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៦៨៦-៧១៨)។ 

1214 សូេរេើេ ខាងរេើ ៩.២.២ កថ្នខណឌ  ៣១៤ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

1215 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៨៦-៧១៨។ 

1216 រពេខដ្េអំរពើទាងំរនះមានេកខណៈធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់រដ្ើេបីបរងកើតបានជ្ញកា  ំរលាេរេើសិទធិជ្ញសា វនត - សូេរេើេ ខ្នក 

៩.៥.២.១ កថ្នខណឌ  ៣៣៣-៣៣៤។ 

1217 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១២៥។ 

1218 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១៤។ 
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301 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រវៀតណាេពីឃ រំ្សងៗ រហើយកា ខណនទំាងំរនះម្តូវបានអន វតត”1219 ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ “ពិត

ជ្ញបានបាត់ខេួន រដាយគម នអនកដឹ្ងឮពីរជ្ញគវាសន បស់ពួករគរទ”1220 និងថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ

ម្តូវបានរដាះដូ្ ជ្ញេួយខខម រម្កាេ1221។ ឆំរ ះរជ្ញគវាសន បស់ម្បជ្ញជនទាងំអស់រនះ អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានសននិដាឋ នថ្ន ចប់ពីឆ ងឆ្ន ំ១៩៧៥  ហូតដ្េ់រដ្ើេឆ្ន ំ១៩៧៦ ពួករគម្តូវបានប

រណត ញរឆញ ឬបាត់ខេួន រហើយចប់ពីខខរេសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ េក ពួករគម្តូវសថិតរម្កាេកា សងស័យ

កានខ់តខាេ ងំរ ើយ រហើយពួករគភាគរម្ឆើនម្តូវបានចប់ខេួន និងមានកា រឆញបញ្ហជ ឲ្យសមាេ ប់រវៀត

ណាេជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសា 1222។ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន ឆំរ ះកា 

ម្បម្ពឹតតិរនះ “ប គគេខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណថ្នជ្ញរវៀតណាេ កំព ងម្តូវបានកំណត់រគេ

រៅ រដាយខ្អករេើេូេដាឋ នថ្ន ពួករគគឺជ្ញរវៀតណាេ”1223។ 

505. រដាយខ្អករេើកា សរម្េឆទាងំអស់រនះ ជ្ញកា េំបាក់កនរងកា យេ់ពីភាព ក់ព័នធថ្នទ ហីក ណ៍ 

 បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេិនបានឆេងម្ពំខដ្នអនត ជ្ញតិ។ អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងបានសរម្េឆយា ងឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវបានចប់ខេួន ផ្លេ ស់ទី និងកនរងក ណី

ជ្ញរម្ឆើន ម្តូវបានសមាេ ប់ ឬបាត់ខេួន។ កា ម្បម្ពឹតតិរនះបានកំណត់រគេរៅពួករគថ្នជ្ញម្បជ្ញជនរវៀ

តណាេ រហើយបាន ំរលាេបំ នយា ងឆាស់រៅរេើសិទធិជ្ញសា វ័នត បស់ពួករគ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆ1224។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សកនរងកា សននដិាឋ ន

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ទាកទ់ងនឹងកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត ពូជសាសន៍ រៅ

ម្សរកម្ាកំក់រ ើយ។ 

៩.៥.៣.៦.៥. កា រធវើទ កខប ករេនញរៅេនា ីសនតសិ ខស-២១ នងិអ ូកខនសង 

506. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្នមានកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត ពូជសាសន៍រៅ

េនាី សនតិស ខស-២១ រដាយខ្អករេើកា ចប់ខេួនរដាយរ ីសរអើង កា ឃ ឃំាងំ កា សួ ឆរេេើយ និង

                                                 
1219 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១៥។ 

1220 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១៧។ 

1221 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១២៥។ 

1222 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១២៥។ 

1223 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១២៥។ 

1224 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១៩០ 
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302 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា សមាេ ប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ1225។ ឆំរ ះេនាី សនតិស ខអូ កខនសង វិញ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

បានសរម្េឆថ្នមានកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត ពូជសាសន៍  ក់ព័នធកា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើ

ម្ករេម្បជ្ញជនរវៀតណាេឆំំនួនម្បាេំួយនក់ ខដ្េម្តូវបានចបខ់េួន និងសមាេ ប់រចេ1226។ 

507. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍េួយឆំនួន ខដ្េហាក់ដូ្ឆជ្ញម្ឆបូកម្ឆបេ់ អំពីកា 

សរម្េឆទាងំអស់រនះ រៅកនរង េេូដាឋ ន ១២៦1227 និង េេូដាឋ ន ១៣០1228។ ឆំរ ះទ ហីក ណខ៍ដ្េ

ហាក់ដូ្ឆជ្ញរចទបញ្ហា រៅរេើ កា រេឆរ ើងម្គប់ម្គន់ថ្នម្ករេរគេរៅរនះ សហរេធាវីនេំ ខ

បានរឆេើយតបរៅខាងរេើ ួឆរហើយ1229។ ប  ខនត ទ ហីក ណ៍ហាក់ដូ្ឆជ្ញ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងកា ជទំាស់

ថ្នរតើ អនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេម្តូវបានកំណត់រគេរៅ រដាយខ្អករេើពូជសាសន៍ បស់ពួក

រគឬអត់ ដូ្រឆនះរហើយគឺបញ្ហា ថ្នរតើមានកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងម្តូវបានបង្ហា ញខដ្ ឬរទ។ 

508. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយឆំណ ឆនន ខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើងកនរងកា រឆេើយតប 

ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ទាងំអស់រនះ1230។ សហរេធាវីនេំ ខរដាះម្សាយជ្ញឆេបងរៅរេើទ ហីក ណ៍

 បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ម្តូវបានអន ញ្ហញ ត រដាយ

សា ខត កា ម្បម្ពឹតតិរនះរធវើរ ើងេិនខេនរដាយសា ខតពូជសាសន៍ បស់ពួករគរនះរទ គឺរដាយសា 

កា ខដ្េថ្ន “ម្បរទសរវៀតណាេម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញសម្តូវខាងរយាធា និងនរយាបាយ”1231 ឬ

រដាយសា កា ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវបាន “ចត់ទ កថ្នជ្ញខាម ងំនរយាបាយ”1232។ 

509. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីទាងំអស់រនះ មានកា បំរបា ងជ្ញរម្ឆើន។ ទីេួយ សហរេធាវីនេំ ខ

កត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនរងប ិបទថ្នឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ មានភាពខ សគន ជ្ញក់ខសតង វាង

កា ម្បម្ពឹតតិខ សគន រៅរេើេន សស រដាយសា ខតពួកខគម្តូវបាន “ចត់ទ កថ្នជ្ញខាម ងំនរយាបាយ” និង

                                                 
1225 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៦០៩។ 

1226 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៩៩៤-២៩៩៩។ 

1227 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៨-៨៣៥។ 

1228 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៥៩-៨៦១។ 

1229 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.៣.៦.២ កថ្នខណឌ  ៤៨០ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

1230 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៣៩-៦៤៥, ៦៤៦-៦៤៩។ 

1231 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៩។ 

1232 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៣១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា ម្បម្ពឹតតិខ សគន រៅរេើពួករគ រដាយសា ខតពួករគគឺជ្ញសមាជិកថ្នកងកមាេ ំងរយាធាសម្តូវ រៅ

កនរងប ិបទថ្នជរមាេ ះម្បដាប់អាវ ធ។ 

510. ប  ខនត សំខាន់ជ្ញងរនះរៅរទៀត រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់យ តតិកេមសម្មាប់កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើ

ម្បជ្ញជនទាងំអស់ ខដ្េមានពូជសាសន៍រវៀតណាេ ជ្ញខាម ងំនរយាបាយ ឬជ្ញគិញ ឬសមាជិកថ្នកង

កមាេ ំងរយាធាសម្តូវរ ើយ។ រដ្ើេបីកំណត់ម្បរេទខបបរនះ (និងេទធ្េថ្នកា ម្បម្ពឹតតិ) រដាយខ្អក

រៅរេើខតពូជសាសន៍ ពិតជ្ញនិយេន័យថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ កា ខដ្េថ្ន កា កំណត់ម្បរេទ

រនះម្តូវបានរធវើរ ើយរដាយខ្អករៅរេើពូជសាសន៍ មានភាពឆាស់លាស់ាេ យៈេ័សតរាង រហើយ

ម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងទទួេសាគ េ់។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀ

តណាេខដ្េនយំកេកេនាី សនតិស ខស-២១  ួេមាន េន សសខដ្េរគសាគ េ់ថ្នជ្ញម្បជ្ញជនស ី

 វិេ1233។ ម្ករេម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្បាេំួយនក់ ខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់រៅអូ កខនសង ម្តូវបានរគ

សាគ េ់ដូ្ឆជ្ញថ្នជ្ញជនស ីវិេ1234។ អនកខដ្េជ្ញប់ឃ ំឃាងំរៅេនាី សនតិស ខស-២១  ួេមាន េិនម្តឹេ

ខតម្បពនធទាហានរវៀតណាេប  រណាណ ះរទ1235 ខងេទាងំមានក មា ជ្ញង៣០នក់1236 ខដ្េក មា ខេះ

អាយ តិឆជ្ញង១០ឆ្ន ំ1237 និងក មា រវៀតណាេមាន ក់ ខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់រៅេនាី សនតសិ ខស-២១ 

ម្តូវបានរេើករ ើងថ្នមានអាយ ម្បខហេជ្ញេួយឆ្ន ំ1238។ កា លាបពណ៌ម្បជ្ញជនទាងំអស់រនះ 

( ួេទាងំ ក មា តូឆៗ)1239 ថ្នជ្ញគិញខាម ងំ1240 េិនអាឆរគឆ្ តពីកា រ ីសរអើង រដាយេូេរហត ពូជ

សាន៍រ ើយ រៅរពេខដ្េេូេដាឋ នសម្មាប់កា លាបពណ៌ម្បជ្ញជនរនះ គឺពូជសាសន៍ បស់ពួករគ

រនះ។ 

                                                 
1233 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៤៦០, ២៤៦១, ២៤៦៤, ២៤៦៥។ 

1234 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៩២៦។ 

1235 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៤៦០, ២៤៧៧ និង រជើងទំព័  ៨៣៥៦។ 

1236 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៤៧៨។ ទាក់ទងនឹងវតតមាន បស់ក មា រវៀតណាេរៅកនរងេនាី  ស-២១ សូេរេើេ

្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ២៤៦០, ២៤៧៧ និង រជើងទំព័  ៨៣៥៦, ៨៤០៥។ 

1237 ឯកសា  E465 សាេម្កេ រជើងទំព័  ៨៤០៩ និង ៨៤១២។ 

1238 ឯកសា  E465 សាេម្កេ រជើងទំព័  ៨៤១៦។ 

1239 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ រជើងទំព័  ៨៤១២ (ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរយាងរៅបញ្ជីរ ម្ ះ

ក មា អាយ  ៨ ឆ្ន ំខដ្េម្តូវបានស រស កនរងបញ្ជ ីថ្នជ្ញច កិឆច)។ 

1240 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៤៦៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

511. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀតពីអតថិភាពថ្នជរមាេ ះម្បដាប់អាវ ធជ្ញេួយរវៀត

ណាេ1241។ ប  ខនត ឆាប់អនត ជ្ញតិេិនបានអន ញ្ហញ តឲ្យភាគីថ្នជរមាេ ះម្បដាបអ់ាវ ធរធវើកា ឃ ឃំាងំ 

(ខដ្េទាបជ្ញងកា សមាេ ប់ខាេ ងំ) រដាយខ្អករេើពូជសាសន៍រ ើយ1242។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

បានពិច ណាយា ងឆាស់រេើប ិបទថ្នជរមាេ ះម្បដាប់អាវ ធ1243 ប  ខនត បានសរម្េឆថ្ន េូេរហត ថ្ន

កា ឃ ឃំាងំ កា រធវើបាប និងកា សមាេ ប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ គឺរដាយសា ខតពូជសាសន៍ បស់ពួក

រគ1244។ កា សរម្េឆទាងំអស់រនះម្តូវបាន្តេ់យ តតិកេមរដាយេ័សតរាង រហើយរេធាវីកា   កតេីនិ

បានបង្ហា ញថ្ន េិនសេរហត ្េរនះរ ើយ។ 

512. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹង ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតីរេើក

បង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវពីកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១1245

។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាក៏រដាយ សម្មាប់សំអាងរហត ខដ្េបានពនយេ់ខាងរេើ1246 អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងេិនជ្ញប់កាតពវកិឆចម្តូវរធវើាេកា សរម្េឆរេើអងគរហត ពីសំណ ំរ ឿង ០០១ រ ើយ។ 

កាតពវកិឆចខតេួយ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងឆំរ ះបញ្ហា រនះគឺម្តូវរធវើកា ពិច ណារដាយម្តឹេ

ម្តូវរៅរេើេ័សតរាងខដ្េរៅឆំរ ះេ ខខេួន កនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន  ួេទាងំ ឯកសា ននពីសំណ ំ

                                                 
1241 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨២៩, ៨៣១, ៨៦០-៨៦១។ 

1242 សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kordić និង Čerkez សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-T សាេម្កេ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ២៩១។ សូេរេើេ្ងខដ្  ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Krnojelac សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-97-25-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០២ កថ្នខណឌ  ៤៣៨ (ខដ្េកា ឃ ំខេួនម្តូវបានរធវើរ ើងរដ្ើេបីបរងកើត

បានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទ កប ករេនញ)។ 

1243 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៤៨៣, ២៩៩៦។ 

1244 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ២៦០៩, ២៩៩៦។ 

1245 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៤៥។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  

៨៣៣-៨៣៤។ សំណ រំ ឿង ០០១– ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ  ២៨១-២៨៤។ 

1246 ខ្នក ៦.៤ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១០៦-១០៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ឿង ០០១ ខដ្េម្តូវបានទទួេយកេកកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២1247។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះេិនបានអន វតតខបបរនះរទ។ 

៩.៦. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆងំ្មនុសេជាតិននអំនពើអមនុសេធម៌នផេង្នទៀត 

513. អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបាន

បង្ហា ញ ក់ព័នធនឹង កា បាត់ខេួនរដាយបងខំ កា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយបងខំ កា ប ះ េ់ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងន ូ

 បស់េន សស និងកា ម្គប់ម្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ 

514. រៅកនរងខ្នករនះ សហរេធាវីនេំ ខរដាះម្សាយរៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីអំពីធាត ្ស ំ

ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងនីតោន កូេភាព (ខដ្េបានរេើករ ើងជ្ញសំខាន់រៅកនរង េេូដាឋ ន ៩៧1248 និង េេូ

ដាឋ ន ៩៨1249 រហើយជ្ញបទ់ាកទ់ងជ្ញេួយនឹងទ ហីក ណ៍អំពីកា ម្គបម់្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ ៍

រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៦០ និង េេូដាឋ ន ១៧១-១៧២1250)។ បនា ប់េក សហរេធាវីនេំ ខនឹងពិច ណា

រេើទ ហីក ណ៍ ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើង  ក់ព័នធនឹងកា សរម្េឆរេើអងគរហត   បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងថ្នរតើឧម្កិដ្ឋកេមម្តូវបានបង្ហា ញរដាយម្តឹេម្តូវខដ្ ឬយា ងណា ឆំរ ះ

ម្បរេទថ្នអំរពើនីេួយៗ។ ខ្នកទាងំអស់រនះម្តូវបានខបងខឆក រៅាេម្បរេទថ្នអំរពើខដ្េ ក់ព័នធ

នឹង (១) កា បាត់ខេួន (២) កា ផ្លេ ស់ទេំីរៅម្បជ្ញជនរដាយបងខំ និង (៣) កា រ ៀបកា រដាយបងខំ និង

កា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ។ រទាះជ្ញយា ងណាកតី ម្បរេទថ្នអំរពើនីេួយៗ  ក់ព័នធនឹងកា កំណត់

ម្បរេទថ្នបទរេមើសថ្នអំរពើរេមើសខតេួយ គឺ អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ 

៩.៦.១. ធាតុផេនំនឧម្កិ ឋកមម និង្នីតោនុកូលពព 

515. រេធាវីកា   កតីរធវើកា វាយម្បហា រដាយទូលាយរៅរេើកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងខដ្េថ្ន រគេកា ណ៍នីតោន កូេភាព េិនម្តូវបាន ំរលាេបំ ន រដាយកា រចទម្បកាន់ថ្ន

                                                 
1247 អំពីភាពខ សគន  វាងកា រយាងរៅសាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០១ និងកា ពិច ណារៅរេើេ័សតរាងជ្ញេូេដាឋ នខដ្េម្តូវបាន

ទទួេយករៅកនរងសំណ ំរ ឿងទាំងពី  សូេរេើេ ឯកសា  E314/12/1 សំអាងរហត ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងដឹ្តឆិតត ឆ ះថ្ងៃ

ទី៣០ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៨៤។ 

1248 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៩-៦៦៥។ 

1249 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៦-៦៧១។ 

1250 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៨-១១១៦ និង ១២៨១-១៣០០ ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ កា ជំទាស់រផ្លត តជ្ញពិរសសរេើ កា 

អន វតត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងនូវឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត រដ្ើេបរីធវើកា 

កំណត់ម្បរេទបទរេមើសថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងាេ យៈអំរពើខដ្េកំណត់ថ្នជ្ញ

កា  ំរលាេ្េូវរេទកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ1251។ 

516. ឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្គប់ដ្ណត ប់រេើឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ខដ្េេិន

មានខឆងឆាស់រៅកនរងេកខនតិកៈត លាកា អនត ជ្ញតិ រដាយសា ខតឧម្កិដ្ឋកេមរនះមាន “ទម្េង់ផ្លេ ស់បតូ

 ញឹកញាប់ រហើយអន វតតរដាយភាពប ិនម្បសប់ជ្ញពិរសស”1252។ ជ្ញដំ្បូង វាម្តូវបានចប់រ្តើេជ្ញ 

“កា ម្គបដ់្ណត ប់ជ្ញ ួេ” រដ្ើេបធីានថ្ន “ឧម្កិដ្ឋកេមណាខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់ រហើយបាន

បំរពញាេេកខខណឌ ដ្ថ្ទរទៀតថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ នឹងេិនរគឆ្ តពីកា ដាក់ទណឌ កេម 

រដាយសា ខតកា ខដ្េអនកម្ ងឆាប់ េិនបានគិតម្សេ័យដ្េ់រនះ”1253។ 

517. ជំពូកសតីពីអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានកំណត់យា ងឆាស់រៅកនរងឆាប់អនត ជ្ញតិ។ ឃាេ រនះ

មានរៅកនរងេកខនតិកៈត លាកា អនត ជ្ញតិ ចប់ាំងពីត លាកា  Nuremberg រហើយម្តូវបានជំន ជំម្េះ

                                                 
1251 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៩-៦៧១, ១០៩៨-១១១៦, ១២៨១-១២៨៧។ រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងនឹងនីតោន កូេភាពថ្នទម្េង់អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀតទាំងទរនះមានរៅកនរងឯកសា  E465 

សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧២៨-៧៣២, ៧៤០-៧៤៩។ កា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើកា កំណត់អំរពើម្បម្ពឹតតិ

ថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម មានរៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៦-៧៧០១។ 

1252 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ៦២៣។ 

1253 Terhi Jyrkkiö, ““អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ” រៅកនរង Helsinki Law Review ឆ្ន ំ

២០១១ ទំព័  ២។ ឧបសេព័នធ ១៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញម្បចកំនរងរ ឿងកតីរៅឆំរ ះេ ខត លាកា  ICTY1254 ត លាកា  SCSL1255 ត លាកា  ICTR1256 នងិ

ត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ1257។ រទាះបីជ្ញកា ជំទាស់ រដាយខ្អករេើនីតោន កូេភាព ម្តូវបាន

រេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀត រៅឆំរ ះេ ខត លាកា ទាំងអស់រនះកតី ប  ខនត រេធាវីកា   កតីេិនអាឆ

បង្ហា ញដ្េ់អងគជំន ំជម្េះនូវកា ជំទាស់ណាេួយ ខដ្េទទួេបានរជ្ញគជ័យរ ើយ។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះបានកត់សមាគ េ់ “ឆាស់លាស់ណាស់ខដ្េថ្ន ាេឆាបទ់ំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

“អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត” ម្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ជ្ញម្បរេទថ្នអំរពើព ំជ្ញក់លាក់ រៅកនរង

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ”1258។ 

518. ជ្ញធេមា កា សននិដាឋ នរនះម្គប់ម្គន់សម្មាប់កា បង្ហា ញពីនីតោន កូេភាព ខដ្េជ្ញរគេកា ណ៍

ខដ្េតម្េូវម្តឹេថ្ន បទរេមើសខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ មានអតថិភាពជ្ញបញ្ហា ថ្នឆាប់អនត ជ្ញតិ 

                                                 
1254 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Tadić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-1-T រយាបេ់ និងសាេម្កេ 

ឆ ះថ្ងៃទី០៧ ខខឧសភា ១៩៩៧។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Stakić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆ ះ

ថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៣។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Stakić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-A សាេម្កេ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២២ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៦។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kvočka និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-

30/1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០១។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០។ 

1255 ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-04-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

២០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០០៧។ ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Gbao និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-04-15-

T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៩។ ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿង

រេខ SCSL-2004-16-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៨។ 

1256 ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Akayesu សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

១៩៩៨។ ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kayishema និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-95-1-A សាេម្កេ 

(សំអាងរហត ) ឆ ះថ្ងៃទី០១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០០១។ 

1257 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Ongwen រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បញ្ហជ ក់បទរចទម្បឆំ្ងនឹង Dominic Ongwen 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01-15-422-Red ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង 

Katanga រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បញ្ហជ ក់បទរចទ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07-717 ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៨។ 

ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Al-Hassan, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges 

portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/18-461-Corr-

Red ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

1258 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(ឬជ្ញតិ) រៅរពេខដ្េមានអំរពើខដ្េ ងកា រចទម្បកាន់1259។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី ឧម្កិដ្ឋកេមថ្ន

អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ទាេទា ឲ្យមានកា ម្តួតពិនិតយេួយកម្េិតបខនថេ រដាយសា ខតេទធ

ភាពថ្នបណតរ ំថ្នអំរពើយា ងធំទូលាយ ខដ្េអាឆសថិតរម្កាេ វិសាេភាព បស់វា។ របើាេ កយរពឆន៍

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឃាេ េិនជ្ញក់លាក់ខតងខត “ព មំ្សបរៅាេេកខខណឌ តម្េូវថ្នសឆច

ភាព្េូវឆាប់”1260។ 

519. អាម្ស័យរហត រនះ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះបានកំណត់និយេន័យយា ងម្បរង

ម្បយ័តនរេើអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត កនរងេកខណៈេួយខដ្េធានអំពី កា រគ ពរៅាេរគេ

កា ណ៍ គម នបទរេមើស របើគម នឆាបខ់ឆង រដាយកនរងរពេជ្ញេួយគន រនះ  កាទ កនូវេកខណៈខបប

ម្បេូេ្តរំថ្នឧម្កិដ្ឋកេម1261។ 

៩.៦.១.១.  វិធីសារសាកនុង្ការវាយតនមលនលើនីតោនុកូលពព ដ លបាននលើកន ើង្កនុង្សណុំ្ំនរឿង្ 

០០២/០១ 

520. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេសាគ េ់វិធីសាន្រសតសម្មាប់នីតោន កូេភាព ខដ្េបានកំណត់

រដាយអងគជំន ំជម្េះរនះ កនរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១1262។ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះបាន

យកនិយេន័យខបបឆរងអៀត បស់ឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត បនា ប់ពីបានម្តួតពិនិតយ

យា ងម្បរងម្បយ័តនរៅរេើ វិធីសាន្រសតខដ្េត លាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀតបានអន វតត1263។ ធាត ្សថំ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានបញ្ហជ ក់ គឺ៖ 

(១) អំរពើសកេមឬអកេម ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ម្បហាក់ម្បខហេគន រៅនឹងអំរពើជ្ញក់លាកដ់្ថ្ទរទៀត

រៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ 

                                                 
1259 សណំ រំ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 សាេដ្ីការៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៨៩, ៩៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  កាតិកាសញ្ហញ

អនត ជ្ញតិសតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៦៦ មាម្ា ១៥(១), ១៥(២)។ 

1260 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

1261 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

1262 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧២៦។ 

1263 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

F54/201663475



 

309 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(២) អំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េបណាត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ ឬពយសនកេមធៃន់ធៃ រេើ ូបកាយ ឬ្េូវ

ឆិតត ឬជ្ញកា រធវើឲ្យប ះ េ់ធៃន់ធៃ ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងន ូបស់េន សសជ្ញតិ 

(៣) អំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េបានម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយរឆតន1264។ 

521. ត លាកា ក៏បានកត់សមាគ េ់្ងខដ្ អំពី វិធីសាន្រសតខដ្េត លាកា  ICTY បានបរងកើតរ ើងរៅកនរងរ ឿង

កតី Kupreškić 1265។ រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងថ្នត លាកា  ICTY បានសរម្េឆ

ថ្ន េកខខណឌ សម្មាប់កា បកម្សាយអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត គួ ម្តូវបានកំណត់ឲ្យបានកានខ់ត

ម្បរសើ  រដាយរយាងរៅបទដាឋ នសិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ ដូ្ឆជ្ញ បទដាឋ នខដ្េមានរ ៀបរាប់រៅកនរងរស

ឆកតីម្បកាសជ្ញសាកសតីពីសិទធិេន សស និងកតិកាសញ្ហញ អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សតីពីសិទធិេន សសឆំនួន

ពី 1266។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន  វិធសីាន្រសត 

Kupreškić អាឆអន វតតបាន រហើយបានយក វិធីសាន្រសតរនះ ជ្ញេកខខណឌ តម្េូវបខនថេ ខដ្េនឹងជួយ

ធានបខនថេរទៀតដ្េ់កា ម្បរេើេរេើេដឹ្ងថ្នជ្ញបទរេមើសថ្នឧម្កិដ្ឋកេមអំរពើអេន សសធេ៌រ្សង

រទៀត1267។ 

522. េកខខណឌ  វិនិឆេ័យសម្មាប់កា សរម្េឆថ្នរតើអំរពើេួយអាឆជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ 

ឬយា ងណា ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បង្ហា ញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ម្សបគន ជ្ញេួយ 

ឆាបទ់ំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិ1268 រហើយរបើាេទសសនៈ បស់អងគជំន ំជម្េះ ម្តូវបានបង្ហា ញថ្នបាន

កា   យា ងជ្ញក់ខសតងរៅរេើរគេកា ណ៍នីតោន កូេភាពជ្ញរ ៀង ហូតេក1269។ ម្បសិនរបើអរំពើ

េួយបំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវ រដាយរធវើកា វាយតថ្េេជ្ញ ួេ រៅម្សបរៅាេប ិបទរនះ កា 

                                                 
1264 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨០។ 

1265 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨២, ៥៨៣។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង 

Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០។ 

1266 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ៥៦៦។ 

1267 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៤។ 

1268 Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ខ្នក ៦.១០.១.៣.១ ទំព័  ៦៨០-៦៨១។ ឧបសេព័នធ ១៦។ 

1269 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨១។ 

F54/201663476



 

310 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជំទាស់រដាយខ្អករេើកា  ំរលាេបំ នរេើរគេកា ណ៍ គម នបទរេមើស របើគម នឆាប់ខឆង នឹងេិន

មានអាន ភាពរ ើយ។ 

៩.៦.១.២. ពពម្េប់ម្គនននបទដាឋ ន ដ លបានកណំ្ត់កនុង្សំណុ្នំរឿង្ ០០២/០១ 

523. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនម្គន់ខតអន វតតរដាយេិនម្តឹេ

ម្តូវរេើធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកំណត់រៅកនរងសំំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ប  រណាណ ះរទ ប  ខនត រេធាវីកា   កតីខងេទាងំរេើករ ើងថ្ន កា អន វតតធាត ្សទំាងំអស់រនះ េិនបាន

ធាននូវនីតោន កូេភាពរ ើយ1270។ សហរេធាវីនេំ ខរេើករ ើងថ្ន េកខខណឌ វិនិឆេ័យខដ្េបាន

កំណត់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ម្តឹេម្តូវ និងបានកា   រដាយម្គប់ម្គន់ឆំរ ះរគេកា ណ៍នី

តោន កូេភាព។ 

524. ជ្ញដំ្បូង ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានទទួេសាគ េ់រហើយ បទដាឋ នមានឆ ិតេកខណៈម្បហាក់

ម្បខហេគន  គឺមានធាត ្សដំំ្បូងផ្លា េ់ ខដ្េ្តេ់ “កា កា   ជ្ញឆេបង” ឆំរ ះនីតោន កូេភាព1271

។ ាេ យៈកា តម្េូវថ្ន អំរពើេួយម្តូវសថិតកនរងឃាេ េួយខដ្េមានេកខណៈម្បហាក់ម្បខហេគន  

( ួេទាងំ សាថ នទេៃន់្ង) រដ្ើេបីចត់ទ កថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិរនះ1272 មានខតកា 

ម្បម្ពឹតតិខដ្េមានឆ ិតេកខណៈម្បហាក់ម្បខហេគន ជ្ញេួយអំរពើជ្ញេូេដាឋ ន ខដ្េមានខឆងរនះរទ 

រទើបម្តូវបានម្គប់ដ្ណត ប់។ សមាសភាពសាថ នទេៃន់ថ្នធាត ្សរំនះ នឹងជំ  ញបខនថេរទៀតដ្េ់ភាព

ម្បាកដ្ម្បជ្ញថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ាេ យៈកា ធានថ្ន បទរេមើសតូឆាឆ ឬេិនឆាស់លាស់ នឹងេិនម្តូវ

បញ្ចូេរៅកនរង វិសាេភាព បស់វារ ើយ។ 

525. ទីពី  វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងថ្ន ត លាកា  ICTY កនរងកា កំណត់អំរពើអេន សស

ធេ៌រ្សងរទៀតរៅកនរងរ ឿងកតី Kupreškić បាន្តេ់កា កា   បខនថេរទៀតរេើភាពអាឆដឹ្ងថ្នមាន

ឆាបខ់ឆង និងភាពអាឆម្បរេើេរេើេដឹ្ងថ្នជ្ញបទរេមើស1273។ រទាះជ្ញកនរងរពេណាកតី ច សីកាត ន 

                                                 
1270 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៩-១១០៧, ១១១៨, ១២៨១-១២៨៧។ 

1271 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

1272 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦៥៦ 

1273 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ៥៦៥, ៥៦៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ពេបានទទួេព័ត៌មានអំពីបណាត សិទធិេន សសជ្ញេូេដាឋ ន ខដ្េកនរងក ណីមានកា  ំរលាេបំ ន រៅ

កនរងប ិបទថ្នកា វាយម្បហា  ជ្ញម្បព័នធ និងជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំ រៅរេើម្បជ្ញជនស ីវិេ អាឆកាេ យរៅ

ជ្ញកា ម្បម្ពឹតតិអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ បទដាឋ នខដ្េមានខឆងរៅកនរងេិខិត បក ណ៍សិទធិ

េន សសអនត ជ្ញតិ មានខឆងយា ងឆាស់លាស់ និងមានកា យេ់ដឹ្ងយា ងទូេំទូលាយ។ 

526. ជ្ញឆ ងរម្កាយ  ក់ព័នធបទដាឋ នថ្នភាពឆាស់លាស់ និងជ្ញក់លាក់ ខដ្េតម្េូវសម្មាប់កា អាឆដឹ្ងថ្ន

មានឆាបខ់ឆង អំពីបទឧម្កិដ្ឋកេមេួយរនះ ធាត ្សថំ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត េិនចបំាឆ់

បរងកើតរ ើងរដាយទូលាយជ្ញងធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆងម្សាប់រហើយ

រនះរទ។ ម្បសិនរបើបទបបញ្ញតតិរនះម្តូវបានបកម្សាយកនរងន័យឆរងអៀត1274 រហើយកា  វិភាគេយួ

ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅរេើេកខណៈ និងសាថ នទេៃន់ថ្នសិទធិេន សសខដ្េម្តូវបាន ំរលាេបំ ន (ជ្ញជ្ញង

កា រម្បៀបរធៀបខបបរាក់ជ្ញេួយនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀត) រពេរនះ រគេ

កា ណ៍ គម នបទរេមើស របើគម នឆាបខ់ឆង នឹងម្តូវបានកា   ។ 

527. កា ពិច ណាទាងំអស់រនះ បានបង្ហា ញថ្ន ត លាកា អាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន េកខខណឌ តម្េូវថ្ននីតោនិ

កូេភាព េិនម្តូវបាន ំរលាេបំ នរ ើយ កនរងក ណីខដ្េអំរពើននម្តូវបាន ករឃើញថ្នបានបំរពញ

ាេធាត ្សដូំ្ឆបានកំណត់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ របើាេ កយរពឆន ៍បស់អងគជំន ំជម្េះរនះ 

“បញ្ហា ខដ្េម្តូវបំេេឺ និងជ្ញបញ្ហា ខតេួយគត់ ខដ្េមានកា  ក់ព័នធ គឺថ្នរតើអំរពើម្បម្ពឹតតខដ្េរចទជ្ញ

បញ្ហា រនះ រដាយខ្អករេើកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់ទាងំអស់ រៅកនរងរ ឿងកតីបឆចរបបននរនះ ជ្ញក់ខសតងបាន

បំរពញាេកា កំណត់និយេន័យ ថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀត ខដ្ ឬយា ងណា”1275។ អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងេិនមានកំហ សឆគងរ ើយ រៅកនរងកា អន វតត វិធីសាន្រសតរនះ។ 

                                                 
1274 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

1275 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.១.៣. ការជំទស់ជាទូនៅរបស់នមធាវកីារ រកាី េឺដផអកនលើនគលការណ្ន៍ីតោនុកូលពព 

528. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងពីកា ជំទាស់ទូរៅឆំនួនពី ឆំរ ះកា  វិភាគ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងរេើនីតោន កូេភាពថ្នឧម្កិដ្ឋកេមអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត (េេូដាឋ ន ៩៧ និង េេូ

ដាឋ ន ៩៨)1276។  

529. ជ្ញដំ្បូង រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយរផ្លត តកា 

 វិភាគ បស់ខេួនអំពីនីតោន កូេភាពរេើឧម្កិដ្ឋកេមផ្លា េ់ ខដ្េជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត1277។ 

ប  ខនត រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន កា រផ្លត ត បស់ត លាកា គួ រធវើរ ើងរៅរេើអំរពើជ្ញក់លាក់ 

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្ន បានបរងកើតជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម (ឧទាហ ណ៍ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ ឬកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ) រដាយ វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះម្ចនរចេ ួឆរហើយ1278។ 

530. ទីពី  រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានអន វតតរដាយេិនម្តឹេ

ម្តូវនូវេកខខណឌ តម្េូវកនរងរ ឿងកតី Kupreškić1279 រដាយត លាកា  ICTY។ ជ្ញពិរសស រេធាវី

កា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន កា បកម្សាយរដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើ Kupreškić តម្េូវឲ្យមានកា 

កំណត់អតតសញ្ហញ ណកា ហាេឃាត់ជ្ញក់លាក់ រៅកនរងេិខិត បក ណ៍សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ ខដ្េ

ម្សបជ្ញេួយអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនខេនម្តឹេខតកា កា   សិទធិេន សសជ្ញ វិជជមានរ ើ

យ។ សា ណា បស់រេធាវីកា   កតី ម្តង់ឆំណ ឆរនះ កម្េិតម្តឹេកា ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងេិនបាន វិភាគរៅរេើេកខខណឌ  “អនីតោន កូេភាព្េូវកា ” ជ្ញឃាេ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះរម្បើ

ម្បាស់តិឆតួឆប  រណាណ ះរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1280 រហើយរេធាវីកា   កតីបានរម្ជើសរ ីសយក 

រហើយរម្បើម្បាស់រដាយេិនម្តឹេម្តូវរៅកនរងសា ណា បស់ខេួនទាងំេូេ។ 

                                                 
1276 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៥៩-៦៧១ ប  ខនត សូេរេើេ្ងខដ្ ៖ ១០៩៩-១១០៧, ១១៣១-១១៣២។ 

1277 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៣-៦៦៥។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧៤១។ 

1278 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៥។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  

៥៨៩។ 

1279 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៦-៦៧១។ 

1280 អងគជំន ំជម្េះរនះបានរម្បើម្បាស់ “អនីតោន កូេភាព្េូវកា ” និង “អនីតោន កូេភាព្េូវកា ជ្ញអនត ជ្ញតិ” រៅម្តង់ពី កខនេងរៅ

កនរងសាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១៖ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៤ និង ៥៨៥។ អងគ

ជំន ំជម្េះបានរម្បើម្បាស់ម្បរយាគ រដ្ើេបីសំរៅដ្េ់េកខខណឌ តម្េូវខដ្េម្តូវភាជ ប់ទំនក់ទំនងអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗរទៀតជ្ញេួយ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

531. កា ជំទាស់នីេួយៗ នរំៅដ្េ់កា យេ់ម្ឆ ំ អំពីឧម្កិដ្ឋកេមអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្ពេទាងំ

កា អន វតត ដូ្ឆខដ្េនឹងពិភាការៅខ្នកខាងរម្កាេ។ 

៩.៦.១.៣.១. ថ្នរតើអពំជី្ញកល់ាក ់ខដ្េម្តវូបានរចទម្បកាន ់គជឺ្ញបទរេមើសម្ពហមទណឌ ខដ្ ឬយា ងណា 

532. កា ពោយាេកនរងកា  វិភាគ បស់រេធាវីកា   កតីរេើនីតោន កូេភាព បស់អំរពើជ្ញក់លាក់ខដ្េម្តូវ

បានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ប ះ េ់ដ្េ់សញ្ហញ ណថ្នឃាេ េិនជ្ញក់លាក់។ 

ឧម្កិដ្ឋកេមរនះមានរឆតនរដ្ើេបីម្គបដ្ណត ប់រៅរេើអំរពើ ខដ្េេិនអាឆម្បរេើេដឹ្ង និងេិនបាន

កំណត់ជ្ញបទរេមើសជ្ញក់លាក់ រដាយអនកម្ ងឆាប់ ប  ខនត “រធវើឲ្យេនសិកា េន សសជ្ញតិ ទទួេ ង

ភាព នធត់យា ងធៃន់ធៃ ”1281។ 

533. កា រផ្លត តរដាយេិនម្តឹេម្តូវ បស់រេធាវីកា   កតី បណាត េឲ្យរេធាវីកា   កតី រេើករ ើងនូវសា 

ណាខដ្េខ សឆគងឆំនួនបី ខដ្េភាគរម្ឆើនទាក់ទងនឹង កា ម្គបម់្គងរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 

 បស់ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ ទីេួយគឺកា រេើករ ើងថ្ន អំរពើជ្ញក់លាក់ខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់ថ្នជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត េិនមានខឆងជ្ញបទរេមើសរ ើយ ាេឆាប់កេពរជ្ញរៅ

រពេរនះ1282 ទីពី គឺកា រេើករ ើងថ្ន អំរពើម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនមានខឆងជ្ញបទរេមើសរ ើយ 

ាេឆាបថ់្នយ ាត ធិកា ជ្ញតិជ្ញរម្ឆើនរៅទូទាងំពិេពរលាក1283 និងទីបីគឺកា រេើករ ើងថ្ន អរំពើ

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនម្តូវបានហាេឃាត់រដាយអន សញ្ហញ ណអនត ជ្ញតិរ ើយ1284។ រេធាវី

កា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ដូ្រឆនះ ជនជ្ញប់រចទ េិនអាឆម្បរេើេរេើេដឹ្ងថ្នបទរចទ គឺជ្ញ

បទរេមើសរ ើយ។ 

                                                 
នឹងអំរពើម្បម្ពឹតតិខដ្េ ំរលាេបំ នរេើសិទធិជ្ញសា វនត បស់េន សសជ្ញតិ និងបង្ហា ញឆាស់ថ្ន “អនីតោន កូេភាព្េូវកា ” េិនខេន

ជ្ញេកខខណឌ តម្េូវខដ្េម្តូវបំរពញាេរនះរទ។ 

1281 េកខនតិកៈទីម្ករង ូ៉េថ្នត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩៩៨ ប ពវកថ្ន។ 

1282 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៩-១១៣០, ១២៩៤-១២៩៧។ 

1283 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៣៧-១១៣៩, ១១៤៧, ១២៩៨-១៣០០។ 

1284 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៤-៦៦៥, ១១១១, ១១៣១-១១៣២, ១២៨៤-១២៨៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

534. អងគជំន ំជម្េះរនះគួ ខតម្ចនរចេទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  កព័់នធនឹងឆាប់ជ្ញតិ1285។ 

មានកា យេ់ម្សបគន ជ្ញទូរៅថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ចបា់ំងពីរពេចប់រ្តើេដំ្បូង រៅ

កនរងធេមន ញ្ញថ្នត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ ម្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋថ្នន ក់អនត ជ្ញតិ “រទាះ

បីជ្ញបាន ំរលាេបំ ន ឬអត់ រៅរេើឆាប់ជ្ញតិ បស់ម្បរទសខដ្េបានម្បម្ពឹតតរនះកត”ី1286។ 

ត លាកា អាឆពិច ណាថ្នរតើ បទរេមើសម្តូវបានកំណត់ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋខដ្ ឬអត់ ាេឆាបជ់្ញតិ (ដូ្ឆ

ខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានអន វតត រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១) ប  ខនត េិនមានកា តម្េូវឲ្យមានកា 

កំណត់ជ្ញបទរេមើស រៅកម្េិតជ្ញតិរទ សម្មាប់កា សរម្េឆអំពីអន រលាេភាពជ្ញេួយនឹងរគេ

កា ណ៍នីតោន កូេភាព1287។ រេើសពីរនះរទៀត រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះរនះរៅកនរងសណំ ំ

រ ឿង ០០១ ខដ្េថ្ន កា កំណត់ជ្ញបទរេមើសជ្ញតិ  ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងនីតោន កូេភាព  ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹងបទរេមើសខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិន ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងអំរពើជ្ញក់លាក់រទ1288។ 

535. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងឆាប់អនត ជ្ញតិ ក៏មានកំហ សយា ងឆាស់្ងខដ្ ។ 

រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបីកា   រគេកា ណ៍ភាពអាឆដឹ្ងថ្នមានឆាប់ខឆង និង

ភាពអាឆម្បរេើេដឹ្ងថ្នជ្ញបទរេមើស អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សង

រទៀត ចបំាឆ់ម្តូវខតកំណត់ជ្ញបទរេមើសជ្ញក់លាក់ កនរងឆាប់សន្រង្ហគ េ ឬអន សញ្ហញ អនត ជ្ញតិ1289។ 

536. ជ្ញងមីេតងរទៀត ត លាកា រនះេិនគួ ពោយាេដាក់ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េសថិតរម្កាេឆាប់អនត ជ្ញតិ រហើយ

ម្តូវនឹងកា ប ិយាយអំពីអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ឬ

កំណត់និយេន័យ និងធាត ្សគំតិយ តតិ បស់ពួករគរ ើយ។ កា ពោយាេខបបរនះនឹង “ព ំសេម្សប

                                                 
1285 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨៤-១៣២៣។ 

1286 ធេមន ញ្ញថ្នត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៥ មាម្ា ៦(គ)។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់

នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-99-37-AR72 រសឆកតីសរម្េឆរេើញតតិ បស់ Dragoljub Ojdanić ជំទាស់

នឹងយ តតិធិកា  - សហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៤០-៤៣។ 

1287 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៩៦ ដ្កម្សង់ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  ត

ទេ់នឹង  Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-99-37-AR72 រសឆកតីសរម្េឆរេើញតតិ បស់ Dragoljub Ojdanić 

ជំទាស់នឹងយ តតិធិកា  - សហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៤០។ 

1288 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៩៦។ 

1289 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១១, ១១៣១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ាេកាេកំណត់ និងព ំម្តឹេម្តូវាេឆាប់រ ើយ”1290។ រហត ដូ្រឆនះ របើរទាះបីជ្ញ “កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” អាឆជ្ញកា សរងខបង្ហយម្សួេសម្មាប់ទិដ្ឋភាពេួយថ្នកា ម្គបម់្គង

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ េិនចបំាឆ់រ ើយខដ្េអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ 

មានទំនក់ទំនងជ្ញេួយធាត ្ស ំថ្នទសសនៈឯករាជយសតីពី “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ខដ្េ

ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមាេឆាប់អនត ជ្ញតិរនះ។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆ1291 ាេ

កា កំណត់ថ្នរតើម្បព័នធរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ បានបំរពញខដ្ ឬយា ង

ណា ឆំរ ះធាត ្សឧំម្កិដ្ឋកេម អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត1292 អងគជំន ំជម្េះអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន 

កា រចទម្បកានេ់ិនបាន ំរលាេបំ នរៅរេើរគេកា ណ៍នីតោន កូេភាព។ រដាយសា ខតេិនមាន

កា ពិច ណាអំពី “ឧម្កិដ្ឋកេម” រ្សងពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ អងគជំន ំជម្េះក៏េិន

ចបំាឆ់ពិច ណារេើនីតោន កូេភាពថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខបបរនះខដ្ ។ កា អន វតតរនះក៏សម្មាប់អំរពើដ្ថ្ទ

រ្សងរទៀត ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកានថ់្នជ្ញ អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េ ួេទាំង កា បាត់ខេួន

រដាយបងខំ និងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនរដាយបងខំ។ 

537. ភាពម្តឹេម្តូវថ្ន វិធីសាន្រសតរនះ ម្តូវបានឆេរះបញ្ហច ងំរៅកនរងកា ម្ពួយបា េា បស់អងគជំន ំជម្េះរនះ 

ខដ្េថ្ន ចបំាឆ់ម្តូវខតរធវើ “កា ពិច ណាជ្ញ ួេ”1293 និងរៅកនរងកា បញ្ហជ ក់រៅរេើ ភាពចបំាឆ់

សម្មាប់កា ពិច ណា រៅាេក ណីជ្ញក់ខសតងអំពីនីតោន កូេភាព1294។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះរនះបានសរម្េឆឆាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា 

ពោយាេកំណត់ធាត ្ស ំនិងនិយេន័យគតិយ តតិ បស់ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើ

អេន សសធេ៌រ្សងរទៀត “ថ្នជ្ញ ម្បរេទបទឧម្កិដ្ឋដាឆ់រដាយខ ក រៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សស

ជ្ញតិ”1295។ ជ្ញកា ខណនរំដាយេិនម្តឹេម្តូវដូ្ឆគន ខដ្  ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរង

សំណ ំរ ឿងរនះ បានពោយាេកំណត់បទរេមើសរ្សងៗគន  ដូ្ឆជ្ញ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ 

                                                 
1290 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 

1291 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧៤៦។ 

1292 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 

1293 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៩០។ 

1294 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៩០, ៦៥៤។ 

1295 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឬកា  ំរលាេ្េូវរេទកនរងកា ្សដំំ្រណក និងរធវើកា វាយតថ្េេរៅរេើអំរពើ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់

រធៀបនឹង “ធាត ្ស”ំ ថ្នបទរេមើសទាងំអស់រនះ។ 

538. រដ្ើេបរីធវើឲ្យហួសពីវិេតិសងស័យ សហរេធាវីនេំ ខរយាងរៅយ តតិសាន្រសត បស់ត លាកា ដ្ថ្ទរទៀត។ 

របើរទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ម្បព័នធថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ េិនអាឆម្តូវចត់ទ កថ្នជ្ញ អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត រដាយសា ខតេិនទាន់ម្តូវបានទទួេ

សាគ េ់ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆងកំណត់ជ្ញក់លាកក់តី1296 ត លាកា អនត ជ្ញតិ

បានសរម្េឆម្សបគន ថ្ន អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត អាឆម្តូវបានបង្ហា ញកនរងកាេៈរទសៈខបប

រនះ។ ឧទាហ ណ៍ថ្នអំរពើខដ្េម្តូវបានសរម្េឆថ្ន បរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ថ្ន

អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត របើរទាះបីជ្ញេិនបានរេើករ ើងជ្ញម្បរេទខដ្េមានខឆងឆាស់លាស់

ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ខដ្េមានដូ្ឆជ្ញ កា បងខំឲ្យប គគេរេើេកា សមាេ ប់សមាជិក

ម្គួសា 1297 កា ម្បម្ពឹតតិអំរពើហិងារេើ្េូវកាយ និង្េូវរេទរៅរេើសាកសព1298 កា រម្បើម្បាសអ់នក

ជ្ញបឃ់ ំ រធវើជ្ញ បាំងកា   1299 កា បងខំន ីឲ្យម្សាតសរេេៀកបំ ក់ រហើយបរណត ើ ាេទីសាធា 

ណៈ1300 និងកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ កា ម្បមាងរេើេង្ហយ កា របៀតរបៀន និងកា ឃ ឃំាងំកនរង

េកខខណឌ អេន សសធេ៌1301។ សហរេធាវីនេំ ខសូេបញ្ហជ ក់សាជ្ញងមីថ្ន ពិតជ្ញកាត សតោន េ័

តខដ្េ ឃាេ េិនជ្ញក់លាក់េួយម្តូវម្គប់ដ្ណត ប់រៅរេើ ម្បរេទថ្នអំរពើទាងំអស់រនះ ខដ្េសថិតរម្ៅ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆងឆាស់។ 

                                                 
1296 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១០៦។ 

1297 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ៨១៩។ 

1298 ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kajelijeli សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-44A-T សាេម្កេ និងកា ម្បកាសរទាស 

ឆ ះថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៩៣៦។ 

1299 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Blaškić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី០៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០០ 

កថ្នខណឌ  ៧១៦។ 

1300 ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Akayesu សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

១៩៩៨ កថ្នខណឌ  ៦៩៧។ 

1301 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kvočka និងអនករ្សងរទៀត រេខ IT-98-30/1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខវិឆេិ

កា ឆ្ន ំ២០០១, កថ្នខណឌ  ២០៦-២០៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.១.៣.២. ថ្នរតើមានភាពចបំាឆខ់ដ្ ឬរទ កនរងកា កណំតអ់តតសញ្ហញ ណកា ហាេឃាត ់ម្ពេទាងំសិទធនិន 

រៅកនរងេខិតិ បក ណ៍សិទធេិន សសអនត ជ្ញត ិ

539. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីនីតោន កូេ

ភាព ខេងមានស ពេភាពរដាយសា ខត អងគជំន ំជម្េះេិនបាន វិភាគរដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើ “អនីតោ

ន កូេភាព្េូវកា ” ថ្នបទរចទ រដាយរនះជ្ញេកខខណឌ តម្េូវេួយខដ្េរេធាវីកា   កតីរេើករ ើង

ថ្ន មានកំណត់ឆាស់រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងថ្នត លាកា  ICTY រៅកនរងរ ឿងកតី  Kupreškić 

1302។ របើាេទសសនៈ បស់ពួករគ ត លាកា ចបំាឆ់ម្តូវរជឿជ្ញក់ថ្ន អំរពើខដ្េបរងកើតបានជ្ញ អំរពើ

អេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវខតជ្ញបទ់ាកទ់ងជ្ញេួយនឹងសិទធិ ខដ្េមានខឆងរៅកនរង េិខិត បក ណ៍

សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ ម្ពេទាងំជ្ញេួយនឹងបម្មាេជ្ញក់លាក់្ ងខដ្ 1303។ រេធាវីកា   កតបីាន

រេើករ ើងថ្ន រដាយសា ខតអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្គន់ខតបានពិច ណាអំពីសិទធិេន សសជ្ញ

 វិជជមាន ខដ្េម្តូវបានកា   រដាយេិខិត បក ណ៍អនត ជ្ញតិរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនអាឆ

រជឿបានរទថ្ន ជនជ្ញប់រចទអាឆដឹ្ងថ្នមានឆាបខ់ឆង និងអាឆម្បរេើេរេើេថ្នជ្ញបទរេមើសរ ើយ។ 

540. ទ ហីក ណ៍រនះមានភាពខវះឆរនេ ះេួយឆំនួន។ វាបានបង្ហា ញនូវកា យេ់ម្ឆ ំអំពីទសសនៈគតិយ តតិជ្ញ

េូេដាឋ ន កា េិនមានេូេដាឋ នរៅកនរងេិខិត បក ណ៍គតិយ តតិ ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានពឹងខ្អករេើ 

និងកា បញ្ហជ ក់រដាយខ សអំពីភាព ក់ព័នធ វាង Kupreškić ជ្ញេួយនឹងនីតោន កូេភាពខដ្េបាន

 វិភាគ។ 

541. ទីេួយ កា ខញករឆញពីគន  បស់រេធាវីកា   កតី រៅរេើសិទធិ និងបម្មាេ ខដ្េមានខឆងរៅកនរងេិខិ

ត បក ណ៍សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ េិនមានេូេដាឋ នរ ើយរៅកនរងឆាប់។ អងគជំន ំជម្េះមានភាពឆាស់

លាស់ថ្ន សិទធិទាងំោយណាខដ្េម្តូវបានកា   រៅកនរងេិខិត បក ណ៍សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ ម្តូវ

មានកាពវកិឆចសម្មាប់ ដ្ឋ ខដ្េបរងកើតបានជ្ញកា ហាេឃាត់កា  ំរលាេបំ នរៅរេើសិទធិរនះ។ 

រេើសពីរនះរទៀត េិនកា ជំទាស់រទថ្ន បទដាឋ នសិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ របើរទាះបីជ្ញរៅរពេម្តូវបាន

កំណត់ថ្នជ្ញ “បម្មាេ” កតី េិនអាឆកំណត់អំរពើេួយជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋរ ើយ។ រេធាវីកា   កតីមាន

កំហ សកនរងកា រេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានចត់ទ កអតថិភាពថ្នសិទធិេន សស ហាក់

                                                 
1302 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៦-៦៧១, ១០៩៨។ 

1303 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៧១, ១១០៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដូ្ឆជ្ញម្គប់ម្គន់សម្មាប់បង្ហា ញថ្ន អំរពើេួយជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋ រៅរពេរវលាេួយ1304។ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងម្គន់ខតចត់ទ កអតថិភាពរនះថ្ន មានភាព ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងកា  វិភាគប  រណាណ ះ េិន

ខេនម្គបម់្គន់ ឬអាឆកំណត់សរម្េឆបានរ ើយ។ 

542. ទីពី  កា បតឹងតវ៉ា បស់រេធាវីកា   កតី ឆំរ ះយ តតិសាន្រសត បស់ ត លាកា  ICTY រដ្ើេបគីមំ្ទដ្េ់

កា បកម្សាយ បាន វិភាគរដាយខ សរៅរេើយ តតិសាន្រសត បស់ត លាកា រនះ។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង រៅកនរងរ ឿងកតី Kupreškić េិនបានទាញរឆញនូវភាពខ សគន  វាង “សិទធិ” និង “បម្មាេ” រទ 

រៅរពេខងេងបញ្ហជ ក់អំពីវិធីសាន្រសត៖ 

េកខខណឌ កំណត់តូឆជ្ញង សម្មាប់កា បកម្សាយ “អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត” អាឆម្តូវបាន

កំណត់រៅកនរងបទដាឋ នអនត ជ្ញតិ សតីពីសិទធិេន សស ដូ្ឆជ្ញ បទដាឋ នខដ្េបានខឆង រៅកនរងរសឆកតី

ម្បកាសជ្ញសាកេសតីពីសិទធិេន សស ឆ្ន ំ១៩៤៨ និងកតិកាសញ្ហញ ឆំនួនពី  សតីពីសិទធិេន សស បស់អងគ

កា សហម្បជ្ញជ្ញតិឆ្ន ំ ១៩៦៦។ ទាញរឆញពីបទបបញ្ញតតិននរៅកនរងអតថបទទាងំអស់រនះ រយើង

មានេទធភាពកំណត់បណតរ ំសិទធិជ្ញេូេដាឋ ន ខដ្េជ្ញកេមសិទធិ បស់េន សសជ្ញតិ រហើយកា  ំរលាេ

បំ នរៅរេើសិទធិទាងំរនះ អាឆបរងកើតបានជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិ អាម្ស័យរេើកាេៈរទ

សៈខដ្េជ្ញបេ់កជ្ញេួយ1305។ 

កា ខញកដាឆ់ពីគន  វាង “សិទធិ” និង “បម្មាេ” រនះ ក៏េិនមានបង្ហា ញរៅកនរងសាេម្កេរ ឿងកតី 

Blagojević (រ ឿងកតីេួយរទៀតខដ្េ រេធាវីកា   កតីបានដ្កម្សង់) ខដ្ 1306។ ម្តង់ឆំណ ឆរនះ 

រេធាវីកា   កតី ក៏េិនមានកា គមំ្ទខដ្  រៅរពេខដ្េពឹងខ្អករៅរេើសាេម្កេកនរងរ ឿងកតី Stakić 

1307។ សាេម្កេរ ឿងកតី Stakić បានម្ចនរចេ វិធីសាន្រសត ខដ្េបរងកើតរ ើងកនរងរ ឿងកតី Kupreškić 

                                                 
1304 សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៩។ 

1305 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  ៥៦៦។ 

1306 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៨ រយាងរៅត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Blagojević & 

Jokić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៥។ 

1307 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៨ រយាងរៅត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Stakić សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៧២១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

1308 ប  ខនត ម្តូវបានបដិ្រសធរចេរេើឆំណ ឆរនះ1309។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រដាយ្ារយពីកា 

រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតី1310 សាេម្កេរ ឿងកតី Stakić េិនបានអន វតតកា សងកត់ធៃន់រៅរេើ 

“បម្មាេ” រទ រៅកនរងកា ពិភាកា បស់ខេួនអំពីនីតោន កូេភាព1311។ រេធាវីកា   កតីក៏មានកំហ ស

្ងខដ្  រៅរពេរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះរនះរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានយក “កា 

សម្េបសម្េួេ”  វាង វិធីសាន្រសត Kupreškić និងសាេម្កេរ ឿងកតី Stakić 1312។ កា ខញករឆញពី

គន ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី គឺជ្ញកា ម្បឌិ្តរ ើងទាងំម្សរង រដាយគម នេូេដាឋ នអវីរសាះ

រៅកនរងយ តតិសាន្រសត បស់ត លាកា  ICTY។ 

៩.៦.១.៤. នីតោនុកូលពពននបទនោទ  ក់ព័នធអំនពើដ លម្តូវបានកំណ្តថ់្នជា ការនរៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍នដាយបង្ខំ 

543. ខ្អករេើសា ណា បស់ខេួនសតីពីនីតោន កូេភាព រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងេិនអាឆរជឿបានរ ើយរេើភាពអាឆម្បរេើេរេើេដឹ្ងថ្នជ្ញបទរេមើស និងកា 

អាឆដឹ្ងថ្នមានឆាប់ខឆង អំពីបទរេមើស កព័់នធ កា ម្គប់ម្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍  បស់កេពរ

ជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ (េេូដាឋ ន ១៦០)។ ជ្ញពិរសស រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន៖ 

(១)  កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ម្តូវបានអន ញ្ហញ តរដាយឆាប់កេពរជ្ញ េ នឆ្ន ំ១៩៧៥1313។ 

                                                 
1308 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Stakić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៣ 

កថ្នខណឌ  ៧២១។ 

1309 បញ្ហា េួយខដ្េរេធាវីកា   កតីទំនងជ្ញបានរេើេ ំេង៖ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Stakić សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-97-24-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី០២ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០៦ កថ្នខណឌ  ៣១៣-៣១៨។ 

1310 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៨។ 

1311 សាេម្កេកនរងរ ឿងកតី Stakić បានម្ចនរចេវិធីសាន្រសតខដ្េម្តូវបានអន េ័តរៅកនរងសាេម្កេកនរងរ ឿងកតី Kupreškić រដាយ

ខ្អករេើេូេដាឋ នថ្ន េិខិត បក ណ៍សិទធិេន សសេិនអាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដាយសវ័យម្បវតតិជ្ញេូេដាឋ នថ្នបទដាឋ នឆាប់ម្ពហមទណឌ

បានរ ើយ។ ព ំមានកា រេើករ ើងថ្ន កា ហាេឃាត់ខដ្េមានបញ្ហជ ក់រៅកនរងេិខិត បក ណ៍ដ្ូឆគន ទាងំរនះ មានេកខណៈម្គប់

ម្គន់រទ។ សូេរេើេ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Stakić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី៣១ 

ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៣ កថ្នខណឌ  ៧២១។ 

1312 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៦៦៩។ 

1313 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៣-១១១៤, ១១២៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(២) កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ េិនអាឆជ្ញបទឧម្កិដ្ឋបានរទ រដាយខ្អករេើអតថិភាពជ្ញ

ទូរៅ ថ្នកា កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ រៅរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1314 

និង 

(៣) ឆាបថ់្នជរមាេ ះម្បដាប់អាវ ធ េិនបានរយាងរៅ ក កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

រ ើយ រៅរពេរនះ1315 

544. ដូ្ឆខដ្េបានកត់សមាគ េ់ពីខាងរេើ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានតម្េូវឲ្យរធវើកា ពិច ណារៅ

រេើ នីតោន កូេភាពថ្នអំរពើជ្ញក់លាក ់ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកានថ់្នជ្ញ អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត

រ ើយ។ រៅរពេខដ្េរជឿជ្ញក់ថ្ន អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានកំណត់បង្ហា ញថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋ

កេម រៅរពេខដ្េមានអំរពើ ងកា រចទម្បកានរ់នះ អងគជំន ំជម្េះចបំាឆ់ម្តូវធានថ្ន អំរពើខដ្េ

ម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមបានបំរពញសពវម្គប់ាេធាត ្ស ំ ដូ្ឆបានកំណត់

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1316 េិនមានតម្េូវឲ្យមានកា  វិភាគ ដាឆ់រដាយខ ក ឬបខនថេរ ើយ រៅ

រេើនីតោន កូេភាពថ្នអំរពើជ្ញេូេដាឋ ន។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងសា ណា បស់ ក

.ស.ព  ក់ព័នធនឹងកា អន វតតរគេកា ណ៍ទាងំអស់រនះ ជ្ញេួយនឹងទសសនៈថ្នកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍រដាយបងខំ1317។ 

545. ប  ខនត របើរទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះរនះយក វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតី រហើយពិច ណារៅរេើនី

តោន កូេភាពថ្នអំរពើជ្ញក់លាកខ់ដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ាេឆាបជ់្ញតិ ឬឆាប់អនត ជ្ញតិកតី ក៏

សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ទ ហីក ណ៍នីេួយៗ បស់រេធាវីកា   កតីខ ស ទទួេ

បរាជ័យ ខ្អករេើេូេដាឋ នផ្លា េ់ បស់ខេួន។ រៅកនរងខ្នកជ្ញបនា ប់ សហរេធាវីនេំ ខនឹងពិភាកា 

អំពីទ ហីក ណ៍នីេួយៗ កនរងឆំរណាេទ ហីក ណ៍ទាងំបី  បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េបានកំណត់ពីខាង

រេើ។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន របើរទាះបីជ្ញរម្បើម្បាស់វិធីសាន្រសតខដ្េខ សឆគងផ្លា េ់ 

 បស់រេធាវីកា   កតី រដ្ើេបីវាយតថ្េេរៅរេើនីតោន កូេភាពកតី ខតទ ហីក ណ៍ បស់គត់រៅខត ខ 

                                                 
1314 សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៣៣-១១៣៦, ១១៥០-១១៥៤, ១១៦១។ 

1315 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៣១។ 

1316 រេធាវីកា   កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញយេ់ម្ពេជ្ញេួយរសឆកតីសននិដាឋ នរនះ រៅរពេណាេួយ៖ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ 

កថ្នខណឌ  ៦៦០។ ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៦។ 

1317 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៦៦-៦៧៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ស។ រទាះជ្ញាេឆាប់ជ្ញតិ ឬឆាបអ់នត ជ្ញតិ ជនជ្ញបរ់ចទស ទធខតបានទទួេព័ត៌មានថ្ន អំរពើខដ្េ

ម្តូវបានរចទម្បកាន់ជ្ញអំរពើខ សឆាប់។ 

៩.៦.១.៤.១. ខេេឹសា ថ្នឆាបក់េពរជ្ញ ខដ្េមានជ្ញធ មានេ នឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

546. ជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសា  រេធាវីកា   កតីបានរធវើកា អះអាងរដាយេិនម្តឹេម្តូវថ្ន ឆាប់កេពរជ្ញរៅ

កនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ េិនតម្េូវថ្ន គូម្សក ម្តូវខតយេ់ម្ពេរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខេួនរ ើយ 

រហើយថ្ន ឆាស់ណាស់ខដ្េមានខតឱ្ព កមាត យ បស់ពួករគខតប  រណាណ ះ ខដ្េចបំាឆ់ម្តូវ្តេ់កា 

យេ់ម្ពេ រដ្ើេបីឲ្យពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ អាឆដំ្រណើ កា រៅបាន1318។ របើាេកា រេើករ ើង

 បស់រេធាវីកា   កតី “កា កំណត់ពីកា គម ន” កា យេ់ម្ពេពីបតីម្បពនធរនះ បញ្ហជ ក់្ងខដ្ អំពី 

“អវតតមានថ្នអនីតោន កូេភាពជ្ញតិ” ដូ្ឆខដ្េមានជ្ញធ មានរៅកនរងឆ្ន ំ ១៩៧៥1319។ រេធាវី

កា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន  ហូតទាេ់ខតមានកា ខកទម្េង់ជ្ញបនតបនា ប់ ខដ្េម្តូវបានអន េ័តរៅ

កនរងឆ្ន ំ១៩៨៩ និងឆ្ន ំ១៩៩៣ រទើបមានកា តម្េូវឲ្យមានកា យេ់ម្ពេពីអនគតបតីម្បពនធរេើកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍1320។ 

547. រេធាវីកា   កតីរផ្លត តជ្ញពិរសសរៅរេើម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់

អំពីសា ណា បស់ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ ម្តូវបានជំនួសរដាយម្កេងមី រៅកនរង

ឆ្ន ំ១៩៥៣1321។ រៅកនរងខ្នកបនា ប់រនះ សហរេធាវីនេំ ខនឹងពិភាកាអំពីខេឹេសា ថ្នសា ណា

 បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ រហើយកត់សមាគ េ់ថ្ន រទាះជ្ញកនរង

ក ណីណាក៏រដាយ ក៏ម្កេរនះេិនអាឆគមំ្ទដ្េ់កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីបានខដ្ ។ 

548. រទាះបីថ្នជ្ញកា ពិតខដ្េថ្ន ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ ១៩២០ តម្េូវឲ្យមានកា យេ់ម្ពេពីឱ្ព កមាត យ 

 បស់អនគតគូម្សក កតី ខតកា យេ់ម្ពេរនះេិនខេនថ្នចបំាឆ់ ឬរដាយគម នកា យេ់ម្ពេ ពី

                                                 
1318 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៤, ១១២១, ១១៤១, ១១៤៧។ 

1319 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៤។ 

1320 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៣៦។ 

1321 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៨៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អនគតគូម្សក រនះខដ្ ។ ប  ខនត កា បកម្សាយរដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ ១៩២០ 

បង្ហា ញថ្ន កា យេ់ម្ពេ បស់ឱ្ព កមាត យ មានកម្េិតទាបជ្ញកា យេ់ម្ពេ បស់អនគតបតីម្បពនធ។ 

549. ជ្ញដំ្បូង ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ ១៩២០ បានខឆងថ្ន គូម្សក អាឆផ្លត ឆ់ កយបានម្គប់រពេ1322។ ម្បសនិ

របើឱ្ព កមាត យមានសិទធិ្េូវឆាប់ផ្លត ឆ់េ ខរៅរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បញ្ញតតិេួយរនះនឹងគម នន័យ

រ ើយ។ 

550. ទីពី  ម្បសិនរបើកា យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ម្តូវបានបដិ្រសធរដាយឱ្ព កមាត យគូ ម្សក  គូ

ម្សក ណាេួយក៏អាឆរសនើស ំរេឃ ំឲ្យរ ៀបឆំដំ្រណើ កា ្សះ្ា1323។ ម្បសិនរបើឱ្ព កមាត យ បសគូ់

ម្សក  រៅខតបនតបដិ្រសធ គូម្សក រនះអាឆរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយេិនមានកា យេ់ម្ពេពីឱ្

ព កមាត យ រៅរម្កាយ យៈរពេបីខខ បនា ប់ពីមានកា ្តួឆរ្តើេកា ្សះ្ា1324។ ដូ្ឆគន ខដ្  បញ្ញតតិ

រនះនឹងគម នន័យ ម្បសិនរបើមានខតកា យេ់ម្ពេពីឱ្ព កមាត យប  រណាណ ះ ខដ្េមានអាន ភាព្េូវឆាប់

រនះ1325។ 

551. ទីបី ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ បានខឆងថ្ន រម្ៅពីពិធីសាសន កា ម្បា ពធពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ ៍

ម្តូវមានកា ម្បកាសជ្ញសាធា ណៈ រដាយអនគតគូម្សក និយាយថ្ន ពួករគឆង់រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍1326។ 

                                                 
1322 ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពរជ្ញ ឆ្ន ំ១៩២០ មាម្ា ១០៩ (“ កយរបតជ្ញញ ថ្ននឹងរ ៀបកា ខដ្េនឹងរកើតេកពីកំជ្ញប ់កយរនះអាឆនឹងដាឆ់

រដាឆរៅវិញបានរដាយសា ខតកំហ សខាងម្បរស ឬខាងម្សី”)។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័  ៣៤។ 

1323 ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពរជ្ញ ឆ្ន ំ១៩២០ មាម្ា ១៣៤។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័  ៣៧។ 

1324 ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពរជ្ញ ឆ្ន ំ១៩២០ មាម្ា ១៣៥។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័  ៣៧។ 

1325 សូេរេើេ្ងខដ្  Kuong Teilee, “Development of Legal Norms on Marriage and Divorce in Cambodia – The 

Civil Code Between Foreign Inputs and Local Growth (I)” រៅកនរងម្ពឹតតិប័ម្ត Nagoya University Asian Law Bulletin 

ភាគ ១ រឆញ្ាយខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦ ទំព័  ៧៤ (“រទាះបីជ្ញម្កេ ដ្ឋបបរវណីចស់ខឆងថ្ន “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញកិឆច

សនោជ្ញឱ្ោ ឹក វាងប  ស និងន្រសតី... ខដ្េពួករគេិនអាឆ ំលាយាេទំរនើងឆិតតបាន” ក៏រដាយ ប  ខនត ចបំាឆ់ម្តូវមានកា យេ់

ម្ពេពីឪព កមាត យ បស់ប  ស និងន្រសតី។ ម្បសិនរបើឪព កមាត យបដ្រិសធ ប  ស និងន្រសតីម្តូវរសនើស ំអនតរាគេន៍ពីម្បធានឃ ំកនរងេូេដាឋ ន

រដ្ើេបីសម្េបសម្េួេខសវង កកា ម្ពេរម្ពៀងគន ។ ម្បសិនរបើឪព កមាត យរៅខតបនតបដិ្រសធ  យៈរពេបខីខរម្កាយអនតរាគេន៍ បស់

ម្បធានឃ ំកនរងេូេដាឋ ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍អាឆរ ៀបឆំបាន រដាយគម នកា យេ់ម្ពេ បស់ឪព កមាត យ”)។ ឧបសេព័នធ ១៨។ 

1326 ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពរជ្ញ ឆ្ន ំ១៩២០ មាម្ា ១៣៨។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័  ទំព័  ៣៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

552. ទីបួន ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ ខឆងថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ អាឆម្តូវរធវើរមាឃៈបាន ម្បសិន

របើកា យេ់ម្ពេ បស់គូម្សក មាន ក់ ម្តូវបានបំផ្លេ ញ រដាយសា ខតកំហ ស ឬកា បងខិតបងខំ1327។ 

បទបបញ្ញតតិរនះខឆងយា ងឆាស់ថ្ន កា យេ់ម្ពេ បស់បតីម្បពនធគឺជ្ញេកខខណឌ សំខាន់េួយសម្មាប់ស 

ពេភាពថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ាេម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០។ 

553. រគេជំហ រនះម្តូវបានគមំ្ទរដាយអនកម្សាវម្ជ្ញវខដ្េបានស រស រៅេ នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងនរពេ

បឆចរបបនន1328។ ឧទាហ ណ៍ Jacques Migozzi បានស រស រៅកនរងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ថ្ន៖ 

“រដាយសា ខតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កូន បស់ពួករគជ្ញម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េពួករគទនាឹង ង់ចំ

សម្មាប់ម្ករេម្គួសា  ឪព កមាត យអាឆយេ់ម្ពេជ្ញេួយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះ េ ន

អនគតបតីម្បពនធម្ពេរម្ពៀង។ ក៏ប  ខនត យ វជនយ វន  ីកម្េរ ៀបកា ្ារយពីឆនាៈ បស់ពួករគ 

រហើយរទាះកនរងក ណីណាក៏រដាយ ចបំាឆ់ម្តូវមានកា យេ់ម្ពេជ្ញ្េូវកា  បស់ពួករគ រយាង

ាេម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ ងមី”1329។ 

554. ម្បខហេគន រនះ Bridgette Toy-Cronin បានស រស ថ្ន៖ 

កា ឆូេ ួេ បស់ឱ្ព កមាត យរៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ មានខឆងរៅកនរងម្កេ ដ្ឋបបរវណី 

ខដ្េមានជ្ញធ មានរៅេ នឆ្ន ំ១៩៧៥។ ម្កេរនះតម្េូវទាងំកូនជ្ញេន សសរពញ វ័យ និងកូនជ្ញអ

                                                 
1327 ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពរជ្ញ ឆ្ន ំ១៩២០ មាម្ា ១៦៣។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័  ទំព័  ៤១។ 

1328 សូេរេើេ េឹេ ស៊ែ យហ ង L’égalité dans les relations du travail au Cambodge (និរកខបបទបណឌ ិតឆាប់ - សកេ

 វិទោេ័យ Université Lumière Lyon 2 ឆ្ន ំ២០០៧) ទំព័  ១៨ ខដ្េស រស ថ្ន៖ “Lorsqu’on lit le Code civil cambodgien 
de 1920, on constate, contrairement aux « Codes Cambodgiens » anciens, que la puissance paternelle et maritale 
a été limitée. Concernant le mariage, le consentement entre fille et garçon est indispensable.” កា បកខម្ប បស់អងគ

ភាពបកខម្បភាសា សម្មាប់សហរេធាវីនេំ ខរដាយ៖ “រៅរពេអានម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពរជ្ញឆ្ន ំ១៩២០ រយើងរឃើញថ្ន ្ារយព ី

“ម្កេកេពរជ្ញ” ចស់ៗ អំណាឆ បស់ឪព កមាត យម្តូវបានកម្េិត។  ក់ព័នធនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញកា សំខាន់ខដ្េម្តូវមាន

កា យេ់ម្ពេ វាងប  ស និងន្រសតី”។ ឧបសេព័នធ ១៩។ 

1329 Jacques Migozzi, Cambodge, faits et problèmes de population (C.N.R.S.) ឆ្ន ំ១៩៧៣ ទំព័  ៥៤-៥៥។ ឧបសេព័នធ 

២០ កា បកខម្ប្តេ់រដាយអងគភាពបកខម្បភាសាសម្មាប់សហរេធាវីនេំ ខ៖ “រដាយសា ខតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កូន បស់

ពួករគជ្ញម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េពួករគទនាឹង ង់ចសំម្មាប់ម្ករេម្គួសា  ឪព កមាត យអាឆយេ់ម្ពេជ្ញេួយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះ 

េ នអនគតបតីម្បពនធម្ពេរម្ពៀង។ ក៏ប  ខនត យ វជនយ វន ីកម្េរ ៀបកា ្ារយពីឆនាៈ បស់ពួករគ រហើយរទាះកនរងក ណីណាក៏រដាយ 

ចបំាឆ់ម្តូវមានកា យេ់ម្ពេជ្ញ្េូវកា  បស់ពួករគ រយាងាេម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ ងមី”។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

នីតិជន ឲ្យរសនើស ំកា អន ញ្ហញ តពីឱ្ព កមាត យ សម្មាប់កា ្ស ំ្ គ រំ ប  ខនត ម្កេ ដ្ឋបបរវណីអន ញ្ហញ តឲ្យ

កូនជ្ញេន សសរពញវ័យ អាឆរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយេិនចបំាឆ់មានកា យេ់ម្ពេពីឱ្ព ក

មាត យ។ រៅកនរងកា សិកា បស់គត់អំពីេូេិរៅកេពរជ្ញកនរងទសវតស ៍ឆ្ន ំ១៩៦០ May Ebihara 

បានសរងកតរឃើញថ្ន ឱ្ព កមាត យជ្ញអនកសរម្េឆរេើ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយ “កូនយេ់

ម្ពេាេរដាយសា ខត កា សាត បប់ង្ហគ ប់ ឬរដាយសា ខតកូនេិនមានឆំណាប់អា េមណ៍ខាេ ងំរេើ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញេួយេន សសណាមាន ក់ជ្ញក់លាក”់។ ម្បព័នធថ្នកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ ម្បាកដ្ណាស់អាឆមានកា បំ ន រហើយគម នអវីគួ ឲ្យសងស័យរ ើយថ្ន កា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបរនះ េួយឆំនួនគឺេិនមានកា ឯកភាពរដាយរស ី  បស់បតី និង/ឬម្បពនធ

។ ឧទាហ ណ៍ ជន ងរម្គះរដាយអំរពើ ំរលាេ្េូវរេទ អាឆម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 

ជ្ញេួយអនកចប់ ំរលាេខេួន រដាយសា ខតគត់ខេងអាឆរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយប  សណា

រ្សងបានរហើយ រម្ ះគត់បានបាត់បង់ម្ពហមច ី។ ម្កេ ដ្ឋបបរវណីមានខឆងពីបទបបញ្ញតតិ

ខដ្េអន ញ្ហញ តិឲ្យប  ស ឬន ី រធវើកា ផ្លត ឆ់ កយ និងអន ញ្ហញ តឲ្យបតី ឬម្បពនធ រៅរពេខដ្េរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រហើយ រធវើកា  ំលាយឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍បាន ម្បសិនរបើកា យេ់ម្ពេ បស់

ពួករគ បំផ្លេ ញរដាយសា ខតកំហ ស ឬកា បងខិតបងខំ។ រហត ដូ្រឆនះ កា ាក់ខតងជ្ញេូេដាឋ ន ម្តូវ

បានម្បរេើេរេើេអំពី កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ រដាយមានកា យេ់ម្ពេ។ ពិធីរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍មានភាពអធឹកអធេ រដាយមានពិធីខដ្េឆូេ ួេរដាយ កូនករមាេ ះ កូនម្កេ ំ និង

ម្ករេម្គួសា ពួករគ1330។  

555. បទបបញ្ញតតិថ្នម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន ំ១៩២០ េិនអាឆជួយដ្េ់រេធាវីកា   កតី រៅកនរងទ ហីក ណ៍ បស់

ខេួនខដ្េថ្ន កា យេ់ម្ពេ បស់គូម្សក  េិនខដ្េមានខឆងរៅកនរងឆាប់កេពរជ្ញ ដូ្រឆនះរហើយ កា 

ដាក់ទណឌ កេមឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ េិនអាឆម្បរេើេរេើេដឹ្ងបានរ ើយ។ ្ារយ

រៅ វិញ បទបបញ្ញតតិទាងំរនះបានរធវើឲ្យទ ហីក ណ៍ខ សទាងំម្សរងរៅ វិញ។ 

                                                 
1330 Bridgette A. Toy-Cronin, “What Is Forced Marriage – Towards a Definition of Forced Marriage as a Crime 
against Humanity”, Columbia Journal of Gender and Law, ភាគ ១៩ រេខ ២, ១ រឆញ្ាយខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១០ ទំព័  

៥៤៧។ ឧបសេព័នធ ២១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.១.៤.២. កា រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍រដាយបងខ ំនងិកា រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍រដាយ្ស ំ្ គរ ំ

556.  ក់ព័នធ្ ងខដ្ ជ្ញេួយនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីអំពីនីតោន កូេភាពថ្នន ក់ជ្ញតិថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ គឺកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កំរណើនថ្នវបបធេ៌ថ្នកា រ ៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំរៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ មានន័យថ្ន ច ីខដ្េរម្គងម្បម្ពឹតត េិនបានដឹ្ងរ ើយ

ថ្ន កា ម្គបម់្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ គឺជ្ញកា ខ សឆាប់រនះ

រទ1331។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន កា បំរបា ង បស់រេធាវីកា   កតីរៅរេើកា រ ៀបអា

 ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ និងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំខបប

ម្បថ្ពណី េិនម្តឹេម្តូវរទ។ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆរដាយម្តឹេម្តូវថ្ន “កា រ ៀបកា 

ាេកា ្ស ំ្ គ រំរៅកនរងវបបធេ ៌បស់កេពរជ្ញ ខ សគន យា ងខាេ ងំរៅនឹង កា រ ៀបកា រដាយបងខំរៅកនរង

 បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ”1332។ 

557. ទីេួយ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូបានពនយេ់យា ងរកាះកាយ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយ្ស ំ្ គរំ អាឆខញកដាឆ់ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ាេ យៈតួនទីថ្នកា យេ់ម្ពេ 

(ឬយា ងរហាឆណាស់ រដាយកា យេ់ម្ពេាេ យៈកា រ្ា សិទធិកនរងកា រធវើរសឆកតីសរម្េឆរៅ

សមាជិកម្គួសា )1333។ រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន សំអាងរហត ខបបរនះេិនទទួេបានកា 

អន ញ្ហញ តបានរទ រហើយបានម្បដូ្ឆកា  វិភាគ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅនឹង “កា ខបងខឆក

េអអាម្កក់”  វាងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ និងរដាយបងខំ1334។ រេធាវីកា   កតីបាន

ជំទាស់ថ្ន ាេ យៈកា ម្គបម់្គងរៅរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយម្គន់ខត 

បំរពញតួនទីខេួន ជំនួសឱ្ព កមាត យ បស់គូម្សក ខតប  រណាណ ះ ឬអាឆនឹងរធវើឲ្យម្បរសើ រៅរេើ

ម្បថ្ពណីខដ្េមានម្សាប់ សម្មាប់កា រ ៀប្ស ំ្ គ រំកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1335។  

                                                 
1331 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៤០-១១៤៥។ 

1332 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨។ 

1333 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨-៣៦៨៩។ 

1334 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៣៦, ១១៤៧, ១១៥០, ១១៥៩, ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ១១៤៧។ 

1335 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥១, ១១៥៤, ១១៥៩, ១១៦១, ១១៦២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

558. រេធាវីកា   កតីបានពនយេ់កា អន វតតរេើឆំណ ឆរនះ រដាយរយាងរៅសញ្ហញ ណម្ទឹសតីថ្ន “កា បងខិត

បងខំ” រៅកនរងយ តតិសាន្រសតបារំាង1336 រដាយរេើករ ើងថ្ន រដាយសា ខត ដ្ឋមានសិទធិអំណាឆកនរងកា 

បងខិតបងខំរេើឥ ិយាបទ បស់ប គគេ  ដ្ឋអាឆម្គបម់្គប់រដាយម្សបឆាប់រៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់

ម្បជ្ញជនកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះបានបញ្ហជ ក់ ួឆរម្សឆរហើយ េិនមាន

កា សរម្េឆណាេួយថ្ន កា បងខិតបងខំខបបរនះ គឺជ្ញរ ឿងម្សបឆាប់រនះរទ។ រនះជ្ញេូេដាឋ នជ្ញ

សា វ័នត បស់ឆាប់ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ខដ្េថ្ន េន្រនតី បស់ ដ្ឋេិនខេនថ្នេិនម្តូវបានរារំាងកនរងកា 

ដាក់រឆញនូវកា បងខិតបងខំ ខដ្េពួករគបានដាក់រៅរេើម្បជ្ញជនរនះរ ើយ1337។ 

559. កំហ សទីពី រៅកនរងកា  វិភាគ បស់រេធាវីកា   កតី គឺសថិតរៅម្តង់រេធាវីកា   កតីេិនបានទទេួ

សាគ េ់អំពីធាត ្សបំ ិបទថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ គឺថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវអន វតតជ្ញខ្នកថ្នកា វាយម្បហា  ជ្ញម្បព័នធនិងម្ទងម់្ទាយធំ រៅរេើម្បជ្ញជនស ីវិេ

រនះ1338។ 

560. ទីបី កា ម្បម្ពឹតតិជ្ញក់ខសតងខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅកនរងសំណ ំរ ឿងរនះ េិនអាឆម្តូវបានកំណត់

ថ្នជ្ញ ឧទាហ ណស៍ាេញ្ញថ្ន “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ” ឬ សូេបថី្នជ្ញ “កា រ ៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរ ើយ”។ ដូ្ឆខដ្េរេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងរដាយខេួនឯង អំរពើខដ្េម្តូវ

បានរចទម្បកាន ់ ចំបាឆ់ម្តូវពិនិតយរេើេាេប ិបទ រហើយេិនអាឆរធវើកា ពិច ណារដាយខ្នក

រទ1339។ “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ម្គនខ់តជ្ញកា សរងខបរដាយង្ហយម្សួេ សម្មាប់

កា អន វតតជ្ញក់ខសតងេួយឆំនួន រៅកនរងបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិ

បរតយយប  រណាណ ះ។ រដាយពិច ណារៅដ្េ់ប ិបទ និងកម្េិតរពញរេញថ្នអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់ ភាពសាហាវយង់ឃន ងថ្ន បប បង្ហា ញហួសពីកា អន វតតននថ្ន ច ីខដ្េរម្គងម្បម្ពឹតត 

អាឆរជឿជ្ញក់ថ្ន វាជ្ញរ ឿងម្សបឆាប់។ កា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌ កេមរេើ ូបរាងកាយ និងកា 

                                                 
1336 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១២២-១១២៣, ១១៥១, ១១៥៩។ 

1337 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ធេមន ញ្ញថ្នត លាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៥ មាម្ា ៦(គ) បញ្ហជ ក់ឆាសថ់្ន 

អន រលាេភាពាេឆាបក់នរងម្សរក ព ំមានភាព ក់ពន័ធជ្ញេួយនឹងទំនួេខ សម្តូវម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិរទ។ 

1338 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១៧-៣២៣ (សំអាងឆាប់) កថ្នខណឌ  ៣០១-៣១៦ (កា ពិភាកាអំពីេកខខណឌ

ទូរៅ)។ 

1339 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨២-១២៨៣។ 

F54/201663493



 

327 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាេ ប់ សម្មាប់អនកខដ្េជំទាស់ឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1340 កា ដ្ករឆញនូវម្ករេម្គួសា 

 បស់គូម្សក  រឆញពីពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1341 និងកា េ បបំបាត់ទំរនៀេទមាេ ប់ ឬពីធីនន ពី

ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ទាងំរនះ1342 និងកា ្សដំំ្រណករដាយបងខំ គបាន្តេ់ព័ត៌មានយា ងទេំូ

ទូលាយអំពីេកខណៈឧម្កិដ្ឋថ្នបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1343

។ របើរទាះបីជ្ញកា រជឿជ្ញក់ខាេ ងំកាេ បំ្ តថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ ឬ “កា រ ៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” គឺជ្ញភាពម្សបឆាប់រៅកេពរជ្ញកតី ប  ខនត រៅខតេិនអាឆពម្ងីករៅដ្េ់កា អន 

វតតបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយខដ្ ។ 

                                                 
1340 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦១៩-៣៦២២។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ១៤-១៩ េ នរមា ង [09.47.16]។ ឯកសា  E1/475.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៨១ បនា ត់ ២-៥ េ នរមា ង [15.51.06]។ ឯកសា  

E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ១-៣ េ នរមា ង 

[15.29.10]។ 

1341 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៣៩-៣៦៤០។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ១៨ - ទំព័  ៧៥ បនា ត់ ១ េ ន និងរម្កាយរមា ង 

[15.51.22]។ ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) 

ទំព័  ៧២ បនា ត់ ៤-១០ រម្កាយរមា ង [15.17.12]។ ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ១៨ បនា ត់ ២២-២៣ េ នរមា ង [10.06.54]។ 

1342 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៣៦-៣៦៣៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៧៥ បនា ត់ ៦ រម្កាយរមា ង [15.51.22]។ 

ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ៨-១២ រម្កាយ

រមា ង [11.24.41]។ ឯកសា  E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន) ទំព័  ៤៨ 

បនា ត់ ២១-២៥ រម្កាយរមា ង [14.07.14]។ 

1343 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤១-៣៦៦១។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខ

ត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦៦ បនា ត់ ៥-១៧ រម្កាយរមា ង [15.08.15]។ ឯកសា  

E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត) ទំព័  ៩៦ បនា ត់ ១៤-១៧ រម្កាយរមា ង 

[16.04.09]។ ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៣០ 

បនា ត់ ២១-២៣ រម្កាយរមា ង [10.44.57]។ ឯកសា  E1/412.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ស ន វ ត) ទំព័  ៨ បនា ត់ ៨-១១ េ នរមា ង [09.29.26]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

561. របើរទាះបីជ្ញមានកា តម្េូវឲ្យត លាកា ម្តូវរធវើកា ពិច ណារៅរេើ កា កំណត់ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋកេមថ្នន ក់

ជ្ញតិសម្មាប់ “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋកតី ក៏សា ណា បស់រេធាវី

កា   កតីអំពីនីតោន កូេភាព និងប  ិបទ រៅខតខ សខ្អករេើេូេដាឋ នផ្លា េ់ បស់ខេួន។ 

៩.៦.១.៤.៣. ខេេឹសា ថ្នឆាបស់តពី ីជរមាេ ះម្បដាបអ់ាវ ធ 

562. ម្បខហេគន រនះ ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះរនះម្តូវពិនិតយរ ើង វិញរេើ វិធីសាន្រសត បសខ់េួនកនរងកា វាយ

តថ្េេរេើនីតោន កូេភាព រហើយរធវើកា ពិច ណារេើឋានៈថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ 

ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមាេឆាប់អនត ជ្ញតិ ក៏អងគជំន ំជម្េះរៅខតសរម្េឆថ្ន សា ណា បស់រេធាវី

កា   កតីមានភាពខវះខាត។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយបងខំ េិនម្តូវបានហាេឃាត់ ាេឆាបេ់ន សសធេ៌អនត ជ្ញតិរៅរពេរនះ ឬាេេិខិត បក 

ណ៍អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរ្សង រៅខតខ សខ្អករេើបទដាឋ ន (ខដ្េេិនម្តឹេម្តូវ)  បស់ខេួនផ្លា េ់1344។ 

563. កាតពវកិឆចកនរងកា រគ ពឆំរ ះសិទធិម្គួសា  ម្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅឆ ងឆ្ន ំសតវតស ៍ទី១៩ ចបរ់្តើេពី

ម្កេ Lieber1345។ បនា ប់េក មានរសឆកតីម្បកាសទីម្ករង Brussels ឆ្ន ំ ១៨៧៤ រសៀវរៅខណន ំ

Oxford ឆ្ន ំ ១៨៨០ និងបទបញ្ហជ ទីម្ករងោរអ ឆ្ន ំ ១៩០៧ ខដ្េមានឃាេ ខឆងដូ្ឆតរៅ៖ 

កិតតិយស និងសិទធិ បស់ម្គួសា  ជីវិត បស់ប គគេ និងម្ទពយសេបតតិឯកជន ម្ពេទាំងជំរនឿនិងកា 

ម្បតិបតតិសាសន ម្តូវខតទទួេបានកា រគ ព1346។ 

564. អន សញ្ហញ ទីម្ករងហសឺខណវទបីួន បានពម្ងីកកាតពវកិឆចរៅដ្េ់ម្បជ្ញជនស ីវិេខដ្េម្តូវបានកា   

ទាងំអស់ រដាយខឆងថ្ន៖ 

                                                 
1344 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១១, ១១១៦, ១១៣១។ 

1345 រសឆកតីខណនសំម្មាប់ ដាឋ េិបាេ បស់កងទ័ពសហ ដ្ឋអារេ ិករៅសេ េូេិ (ម្កេ Lieber) ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខរេសា ឆ្ន ំ

១៨៦៣ មាម្ា ២៤។ 

1346 អន សញ្ហញ  (IV) ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េដី្រគក និងឧបសេព័នធ៖ បទបញ្ហជ ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេ

ទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េដ្ីរគក ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខត លា ឆ្ន ំ១៩០៧ មាម្ា ៤៦។ រសឆកតីម្ ងរសឆកតីម្បកាសអនត ជ្ញតិសតីពីឆាប់ និង

ទំរនៀេទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៨៧៤ មាម្ា ៣៨។ ឆាប់សតីពីសន្រង្ហគ េដី្រគក ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

១៨៨០ មាម្ា ៤៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ប គគេខដ្េម្តូវបានកា    ទទួេបានសិទធិកនរងម្គបក់ាេៈរទសៈទាងំអស់ កនរងកា រគ ពឆំរ ះ

ប គគេ កិតតិយស បស់ខេួន សិទធិម្គួសា  បស់ខេួន កា ម្បតិបតតិ និងជំរនឿសាសន បស់ខេួន និង

ទំរនៀេទមាេ ប់ និងខបបបទ បស់ខេួន។ ម្គប់រពេទាងំអស់ ពួករគម្តូវទទួេបានកា ម្បម្ពឹតតិ

រដាយរសឆកតីថ្ងេងន ូជ្ញេន សសជ្ញតិ រហើយម្តូវបានកា   ជ្ញពិរសស ពីអំរពើហិងា ឬកា គំរាេ

កំខហងទាងំអស់  ួេទាងំ កា ម្បមាង និងកា បង្ហា ញជ្ញសាធា ណៈ1347។ 

565. កាតពវកិឆចកនរងកា រគ ពជីវិតម្គួសា  ក៏មានខឆង្ងខដ្ រៅកនរង ឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិ1348។ 

បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ បានដ្កហូតពីប គគេនន នូវ

េទធភាពកនរងកា សរម្េឆថ្ន រៅរពេណា និងជ្ញេួយន ណា ខដ្េពួករគម្តូវកសាងម្គួសា ជ្ញេួយ។ 

៩.៦.១.៥. នីតោនុកូលពពននបទនោទ  ក់ព័នធការរួមនភទនដាយបង្ខំ នៅកនុង្អា ហព៍ិ ហ ៍

566. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងេិនគួ កំណត់ពីនីតោន កូេភាពថ្នបទ

រចទ  កព័់នធកា  ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ ( េេូដាឋ ន ១៧១ និងេេូដាឋ ន 

១៧២) រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន៖ 

(១) កា  ំរលាេរសពសនធវៈ វាងបតីម្បពនធ ឬ “កា  ំរលាេរសពសនធវៈកនរងប  ិបទថ្នកា រ ៀប 

អា ហ៍ពិ ហ៍” េិនខេនជ្ញខ្នកេួយថ្នម្កេម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ រៅរពេរវលាថ្នអំរពើ

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រ ើយ1349 

(២) កា  ំរលាេរសពសនធវៈ វាងបតីម្បពនធ េិនម្តូវបានហាេឃាត់រៅកនរងឆាបជ់្ញតិថ្នយ ាត ធិ

កា ដ្ថ្ទរ ើយ1350 និង 

                                                 
1347 អន សញ្ហញ  (IV) សតីពីកា កា   ម្បជ្ញជនស ីវិេរៅរពេមានសន្រង្ហគ េ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៩ មាម្ា ២៧។ 

1348 ICRC ឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់េន សសធេ៌អនត ជ្ញតិ ភាគ ១៖ វិធាន (Cambridge University Press) ឆ្ន ំ ២០០៥  វិធាន ១០៥។ 

ឧបសេព័នធ ២២។ 

1349 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៤-១២៩៧។ 

1350 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៨-១២៩៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

(៣) េិនមានបទបបញ្ញតតិណា ខដ្េហាេឃាត់ កា  ំរលាេរសពសនធវៈ វាងបតីម្បពនធ ម្តូវបាន

ខឆងរៅកនរងសនធិសញ្ហញ អនត ជ្ញតិ ខដ្េម្គប់ម្គងរេើជរមាេ ះម្បដាបអ់ាវ ធរ ើយ1351។ 

567. ្ារយរៅនឹង វិធីសាន្រសត បស់ខេួនឆំរ ះបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1352 រេធាវីកា   កតី

ហាក់ដូ្ឆជ្ញទទួេសាគ េ់ថ្ន កា បងខំឲ្យ ួេរេទ រេមើសរៅនឹង បទដាឋ នសិទធិេន សសជ្ញសា វ័នត ខដ្េ

ម្តូវបានកា   រដាយេិខិត បក ណ៍អនត ជ្ញតិ រៅរពេរវលារនះ1353។ ប  ខនត រេធាវីកា   កតបីាន

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគរហត ខដ្េថ្ន គូម្សក បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅេ នរពេម្តូវបានបងខំ

ឲ្យ ួេរេទ រធវើឲ្យក ណីរនះ ួឆ្ តពីកា ទទួេខ សម្តូវម្ពហមទណឌ  រហើយមានន័យថ្ន អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងេិនគួ កំណត់ពីនីតោន កូេភាពថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ ើយ1354។ 

568. ជ្ញងមីេតងរទៀត អងគជំន ំជម្េះរនះេិនចបំាឆ់ពិច ណាអំពីនីតោន កូេភាពថ្នអំរពើជ្ញក់លាក ់ ខដ្េម្តូវ

បានរចទម្បកានថ់្នជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតរ ើយ1355។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សប

ជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបាន ំរលាេបំ នរៅរេើ រគេកា ណ៍នី

តោន កូេភាពកនរងកា សរម្េឆថ្ន អំរពើខដ្េម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញកា  ំរលាេរសពសនធវៈរៅកនរង

ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ម្តូវបានចត់ទ កជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត1356។ សហ

រេធាវីនេំ ខម្គន់ខតបខនថេថ្ន ដូ្ឆគន នឹងសា ណា បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងនីតោន កូេ

ភាពថ្នបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា   កតី េិនទទួេរជ្ញគជ័យសូេបីខតរម្បើបទដាឋ ន បស់ខេួនក៏រដាយ។ 

                                                 
1351 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨៤។ 

1352 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦.១.៤ កថ្នខណឌ  ៥៤៣ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

1353 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨៤។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ អន សញ្ហញ អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសតីពីកា 

េ បបំបាត់កា ជួញដ្ូ េន សស និងកា រធវើអាជីវកេមរពសោច រេើអនកដ្ថ្ទ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩៥១។ 

1354 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨២, ១២៨៤, ១២៨៨។ 

1355 សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ខ្នក ៩.៦.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៥១៥ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ 

កថ្នខណឌ  ១២៨១-១២៨៧។ 

1356 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៧៤-៦៨៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.១.៥.១. អតថភិាពថ្នក ណី ឆួពកីា ជនំ ជំម្េះឆរំ ះឧម្កដិ្ឋកេមថ្នកា  រំលាេរសពសនធវៈ កនរងប បិទថ្ន

កា រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍ រៅកនរងឆាបជ់្ញតកិេពរជ្ញ រៅេ នឆ្ន ំ១៩៧៥ 

569. រេធាវីកា   កតីបានសរងកតរដាយម្តឹេម្តូវថ្ន មាម្ា ៤៤៣ ថ្នម្កេម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញឆ្ន ំ ១៩៥៦ 

បានចត់ទ កកា  ំរលាេរសពសនធវៈ ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋកេម1357។ មាម្ារនះខឆងថ្ន៖ 

ជនណាបញ្ចូេ ឬប ងនឹងបញ្ចូេ ទាងំបងខំ ឬទាងំគំរាេ នូវអងគជ្ញតិ បស់ខេួន រៅកនរងអងគជ្ញតិថ្ន

ន្រសតី ខដ្េម្បខកកេិនម្ពេសម័ម្គ្ង ជនរនះម្តូវទ កជ្ញមានពិ  ទធភាព កនរងបទកំខហង ួេរវណី

ដ្េ់ទីជរម្ៅ1358។ 

570. កា ខដ្េថ្ន មាម្ា ៤៤៣ េិនមានខឆងពីកា ខបងខឆក ឬកា រេើកខេង អំពីបតីម្បពនធ បង្ហា ញថ្ន 

ម្កេរនះពិតជ្ញម្តូវអន វតតឆំរ ះច ីថ្នកា  ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ 

ាេពិតរៅ របើាេសា ណាផ្លា េ់ បស់រេធាវីកា   កតី1359 កា ខឆងរដាយម្បរយាេខតេួយអំពី

កា រេើកខេងពីកា ជំន ំជម្េះ រេើបទ ំរលាេរសពសនធវៈ វាងបតីម្បពនធ រៅកនរងអតថបទថ្នម្កេ ខដ្េ

មានខឆងរៅកនរងមាម្ា ៤៥២ ខដ្េកំណត់ជ្ញបទរេមើសឆំរ ះកា របាះបង់រចេ្ាះ បស់បតី

ម្បពនធ1360។ រដាយេិនចបំាឆ់និយាយរទរនះ បទបបញ្ញតតិរនះេិនទាកទ់ងជ្ញេួយនឹងបញ្ហា  ថ្នរតើ

កា រេើកខេងខបបរនះ ពិតជ្ញមានអតថិភាពខដ្ ឬអត់រនះរទ។ 

571. រទាះបីជ្ញ កយរពឆន៍រៅកនរងម្កេឆាស់លាស់កតី ខតរេធាវីកា   កតីពឹងខ្អករេើ “សឆចធា ណ៍ខដ្េ

េិនអាឆបំ នបាន” ខដ្េបានខកសម្េួេ មាម្ា ៤៤៣ រដ្ើេបបីរងកើតក ណីរេើកខេងសម្មាប់

ប  សខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្ន បាន ំរលាេរសពសនធវៈេ ិយា បស់ខេួន1361។ ទ ហីក ណរ៍នះ

អាឆមានម្បេពរឆញពីកា អន វតតរៅកនរងយ ាត ធិកា  ម្បព័នធឆាបស់ ីវិេដ្ថ្ទ ខដ្េរពេខេះ ត លាកា 

                                                 
1357 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៤ រយាងរៅម្កេម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញឆ្ន ំ១៩៥៦ មាម្ា ៤៤៣ (អាឆ ក

បានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ឯកសា  D288/6.691/6/1.1 ទំព័  ៣៥៧)។ 

1358 ឯកសា  D288/6.691/6/1.1 ម្កេម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញឆ្ន ំ១៩៥៦ មាម្ា ៤៤៣ ទំព័  ៣៥៧។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹង

សាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៤។ 

1359 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៥។ 

1360 ឯកសា  D288/6.691/6/1.1 ម្កេម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញឆ្ន ំ១៩៥៦ មាម្ា ៤៥២ ទំព័  ៣៥៩។ 

1361 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៥-១២៩៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានបកម្សាយ ក ណីរេើកខេងសម្មាប់កា  ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀប 

អា ហ៍ពិ ហ៍រៅកនរងឆាប់ របើរទាះបីជ្ញម្កេម្ពហមទណឌ េិនបានខឆងអំពីបញ្ហា រនះកតី1362។ ប  ខនត 

រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់ឯកសា សំអាងណាេួយសម្មាប់កា អះអាង ខដ្េថ្ន ឆំណ ឆរនះម្តូវ

បានអន វតតរៅកេពរជ្ញរ ើយ។ 

572. រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា េិនមានរ ឿងកតីរៅឆំរ ះេ ខត លាកា កេពរជ្ញ បានបង្ហា ញពីេ័

សតរាងអំពីអតថិភាពថ្នក ណីរេើកខេងកា  ំរលាេរសពសនធវៈកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ 

ពិ ហ៍1363។ សំអាងរហត ខដ្េគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់ដូ្ឆគន សម្មាប់កា េិនមានរ ឿងកតីម្ពហមទណឌ  អាឆ

រដាយសា ខតសមាព ធវបបធេ៌ ខដ្េេិនរេើកទឹកឆិតតន្រសតីឲ្យចបរ់្តើេកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីម្បឆំ្ង

រៅនឹងសាវ េី បស់ខេួន1364។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រដាយេិនបាន្តេ់េ័សតរាង រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់ ទ

 ហីក ណ៍ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីេិនអាឆរេើករ ើងថ្ន ក ណីរេើកខេងខ្នកគតិយ តតិ មាន

អតថិភាពរៅកនរងឆាប់កេពរជ្ញរ ើយ។ យា ងរម្ឆើនបំ្ តរេធាវីកា   កតី អាឆម្តឹេរេើករ ើងថ្ន មាន

អតថិភាពថ្នកា យេ់រឃើញខ្នកវបបធេ៌ ឬនរយាបាយ រដ្ើេបកីា   ប  សេិនឲ្យ ងកា រចទម្បកាន់ 

ពីបទ ំរលាេរសពសនធវៈរៅរេើេ ិយា បស់ខេួនរនះ។ 

៩.៦.១.៥.២. ភាពអាឆអន វតតបានថ្នក ណីរេើកខេង កា  រំលាេរសពសនធវៈ កនរងប បិទថ្នកា រ ៀប 

អា ហ៍ព ិហ៍ ឆរំ ះអរំពើខដ្េម្តវូបានរចទម្បកាន ់

573. រេើសពីរនះរទៀត កា ពោយាេ បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា បញ្ចូេម្ទឹសតីជ្ញម្បព័នធថ្នកា  ួេរេទ

រដាយបងខំ វាងបតីម្បពនធ ខដ្េបានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រៅរេើសញ្ហញ ណទូរៅថ្នកា 

                                                 
1362 Vasanthi Venkatesh និង Melanie Randall, “The Marital Rape Impunity in Comparative and Historical 

Perspective” រៅកនរង The Right to Say No: Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi, 

(Hart Publishing), ២០១៧ ទំព័  ៤១-៨៨ ម្តង់ ៦៨។ ឧបសេព័នធ ២៣។ 

1363 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៧។ 

1364 Cathy Zimmerman, “Plates in a Basket will Rattle: Domestic Violence in Cambodia (A Summary)” ខឆកចយ

រៅកនរងអំ រងសននិសីទពិេពរលាករេើកទី ៤ សតីពីន្រសតីរៅទីម្ករងរប កាងំ ឆ្ន ំ១៩៩៥ ទំព័  ១២ ឧបសេព័នធ ២៤។ Rebecca Surtees, 

“Rape and sexual transgression in Cambodian society” រៅកនរង Linda Rae Bennett and Lenore Manderson (eds), 

Violence Against Women in Asian Societies: Gender Inequality and Technologies of Violence (Routledge) ឆ្ន ំ

២០០៣, ទំព័  ៩៧។ ឧបសេព័នធ ២៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គួ ម្តូវបានម្ចនរចេ។ របើរទាះបីជ្ញ

កា រេើកខេងសម្មាប់ “កា  ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍” មាន

អតថិភាពរៅកនរងឆាប់កេពរជ្ញ រៅេ នឆ្ន ំ១៩៧៥ កតី ខតទសសនៈរនះេិនអាឆអន វតតឆំរ ះម្ទឹសតីថ្នកា 

 ួេរេទរដាយបងខំ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅកនរងសំណ ំរ ឿងរនះរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខ

បង្ហា ញឆំណ ឆឆំនួនបីថ្នអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ខដ្េបង្ហា ញថ្ន សថិតរៅរម្ៅក ណីរេើក

ខេងសម្មាប់ “កា  ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍” ដូ្ឆខដ្េបានទទួេ

សាគ េ់រៅកនរង យ ាត ធិកា ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត។ 

574. ទីេួយ កា  ំរលាេរសពសនធវៈ ខដ្េម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយរេដឹ្កន ំ និងកមាម េិបាេ កេពរជ្ញ

ម្បជ្ញធិបរតយយ េិនខេនរដាយប  ស ខដ្េសថិតកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍នីេួយៗរទ ខដ្េមានន័យ

ថ្ន ក ណីរេើកខេងណាេួយ ខដ្េអាឆមានអតថិភាព នឹងេិនអន វតតបានរ ើយរទាះជ្ញកនរងក ណី

ណាកតី។ រេធាវីកា   កតីពោយាេេតងរហើយេតងរទៀតកនរងកា បខងវ ឆំណាប់អា េមណ៍ពីអងគរហត 

រនះ ាេ យៈកា រយាងរៅសាវ េីថ្នជ្ញ “ច ី” ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម1365។ ប  ខនត ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងបានទទួេសាគ េ់ បតីម្បពនធទាងំពី នក់ ម្តូវបានអាជ្ញញ ធ បងខំឲ្យ ួេរេទ1366។ េ័សតរាង

បង្ហា ញថ្ន កនរងក ណីភាគរម្ឆើន បតីម្គន់ខតជ្ញឧបក ណ៍សម្មាប់កា  ំរលាេរសពសនធវៈ ខដ្េ

ម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយកមាម េិបាេកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយខតប  រណាណ ះ។ របើរទាះបីជ្ញប  សជ្ញបតី មានកា 

កា   ពីកា រចទម្បកាន់សម្មាប់អំរពើជ្ញក់លាក់េួយកតី ខតេិនខេនមានន័យថ្ន តតីយជនអាឆ

ទទួេបានកា កា   ដូ្ឆគន  រដាយរម្បើម្បាស់ប  សជ្ញបតី រធវើជ្ញឧបក ណ៍កនរងកា ម្បម្ពឹតតិអំរពើដូ្ឆគន

បានរ ើយ។ រដាយេិនខេនជ្ញច ីទាេ់ខតរសាះរនះ ប  សខដ្េម្តូវបានបងខំរដាយកមាម េិបាេឲ្យ

 ួេរេទជ្ញេួយេ ិយា បស់ខេួនរនះ គឺជ្ញឧបក ណ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ 

575. ទីពី  កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ េិនខេនរធវើរ ើងរដាយសម័ម្គឆិតត

រទ។ រនះមានន័យថ្ន កា ពនយេ់ទូរៅបំ្ តអំពីម្បវតតិសាន្រសតសម្មាប់កា រេើកខេង កនរងប ិបទថ្ន

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េថ្ន ន  ីបានយេ់ម្ពេឆំរ ះកា  ួេរេទជ្ញេួយបតី បស់ខេួន ាេ យៈ

កា ម្ពេរម្ពៀងកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនមានអាន ភាពអន វតតរ ើយ។ ាេ យៈកា   ឹតតបិត

ខាេ ងំកាេ រៅរេើេទធភាព បស់ប  ស និងន ី កនរងកា រម្ជើសរ ីសថ្នម្ពេឆូេកនរងឆំណងទំនក់ទំនង

                                                 
1365 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៤។ 

1366 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៧០១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្ ឬអត់ ជ្ញេួយនឹងគូម្សក  បស់ខេួនរនះ កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយបានធានថ្ន ពួករគេិនជ្ញប់

កាតពវកិឆចជ្ញេួយនឹងកិឆចសនោណាេួយរ ើយ (របើកិឆចសនោខបបរនះ អាឆម្តូវបានរធវើកា វាយតថ្េេ

នរពេរនះ)។ កា ពនយេ់ខបបម្បវតតិសាន្រសត ជ្ញជរម្េើសេួយរ្សងរទៀត សម្មាប់កា រេើកខេង

 បស់គូម្សក  ខដ្េថ្ន បនា ប់ពីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ួឆ ន ីកាេ យរៅជ្ញកេមសិទធិ បស់ប  ស1367 ឬ

ថ្ន េិទធិថ្នកា ម្គបដ្ណត ប់ បានេ បបំបាត់អតថិភាពគតិយ តតិថ្នឯករាជយភាព បស់ន ី1368 ក៏េិនអាឆ

អន វតតបានខដ្ ។ រដាយសា ខតគូម្សក ទាងំពី នក់ ម្តូវបានកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ តម្េូវឲ្យ្ស ំ

ដំ្រណក រគេិនអាឆនិយាយបានថ្ន ប  សបានរម្បើម្បាស់សិទធិមាច ស់កេមសិទធិ រៅរេើេ ិយា បស់ខេួន 

រដាយ ួេរេទរដាយបងខំជ្ញេួយពួករគរ ើយ។ របើរទាះបីជ្ញាេបទដាឋ នសមាៃ ត់ថ្នភា កិឆចជ្ញកូន និង

ភាពជ្ញេន សសាេ្េូវឆាប់ ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានអន វតត គួ បានម្គបម់្គងរៅរេើកា ម្បម្ពឹតតិ

 បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយកតី ខតម្បព័នធខដ្េបានអន វតតសម្មាប់បទបញ្ហជ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ ៍

មានភាពខ សឆាប់យា ងឆាស់ម្កខ ត។ 

៩.៦.១.៥.៣. ទ ហកី ណ៍គម នេេូដាឋ នគមំ្ទ អពំឆីាបរ់ម្បៀបរធៀប  កព់ន័ធកា  រំលាេរសពសនធវៈ កនរងប បិ

ទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍ 

576. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កា  វិភាគខបបរម្បៀបរធៀប បស់រេធាវីកា   កតី រៅរេើឆាប់

ជ្ញតិ ក់ព័នធនឹងកា  ំរលាេរសពសនធវៈ រៅកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនអាឆជួយគំ

ម្ទបានរទ។ សា ណាបណត ឹងសាទ កខបានរយាងរៅម្បរទសឆំនួនម្បាពីំ  (បារំាង, អាេេឺេ ង់, សវីស, 

រអសាញ, ឆម្កេពអង់រគេស Barbados និង Belize)1369 ប  ខនត បានដ្កម្សង់េិខិតគតិយ តតិ ខដ្េ

                                                 
1367 Vasanthi Venkatesh និង Melanie Randall, “The Marital Rape Impunity in Comparative and Historical 

Perspective” រៅកនរង The Right to Say No: Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi, 

(Hart Publishing) ឆ្ន ំ២០១៧ ទំព័  ៤១-៨៨ ម្តង់ ៤៧-៤៨។ ឧបសេព័នធ ២៣។ 

1368 Vasanthi Venkatesh និង Melanie Randall, “The Marital Rape Impunity in Comparative and Historical 

Perspective” រៅកនរង The Right to Say No: Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi, 

(Hart Publishing) ឆ្ន ំ២០១៧ ទំព័  ៤១-៨៨ ម្តង់ ៤៧-៤៨។ ឧបសេព័នធ ២៣។ 

1369 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៩។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន  ក់ព័នធនឹងឆម្កេពអង់រគេស 

េិនឆាស់រទថ្នរគរយាងរៅយ ាត ធិកា ណាេួយកនរងឆំរណាេយ ាត ធិកា បីរ្សងពីគន  (អង់រគេស និងខវេ, សករតខេន ឬរអៀ  ង់

ខាងរជើង)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គមំ្ទអតថិភាពថ្នកា រេើកខេងកា  ំរលាេរសពសនធវៈកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខតពី

ម្បរទសបារំាងប  រណាណ ះ1370។ 

៩.៦.១.៥.៤. ខេេឹសា ថ្នឆាបស់តពីជីរមាេ ះម្បដាបអ់ាវ ធ 

577. រេធាវីកា   កតីក៏េិនបានរេើករ ើងកនរងទ ហីក ណ៍ បស់ខេួនខដ្េថ្ន អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ 

េិនម្តូវបានហាេឃាត់រៅរពេរវលា ជ្ញ “េិខិត បក  ណ៍ ក់ព័នធនឹងសិទធិសន្រង្ហគ េ” ្ងខដ្ 1371។ 

ដូ្ឆបានរេើករ ើងពីខាងរេើ របើរទាះបជី្ញអងគជំន ំជម្េះរនះម្តូវម្ចនរចេយ តតិសាន្រសតកនេងេក

 បស់ខេួន រហើយយក វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតី កនរងកា វាយតថ្េេរេើនីតោន កូេភាពកតី ក៏ទ ហី

ក ណ៍រនះរៅខតបរាជ័យ។ 

578. រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់ឯកសា សំអាងសម្មាប់កា អះអាងថ្ន កា ហាេឃាត់រេើកា  ំរលាេ

រសពសនថវៈរៅកនរងឆាប់សន្រង្ហគ េ េិនម្តូវអន វតតឆំរ ះក ណីខដ្េមាន ក់ព័នធជ្ញេួយបតីម្បពនធខដ្េ

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រហើយរនះរទ។ ្ ារយរៅ វិញ រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតអះអាងថ្ន អងគជនំ ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងេិនបានពិច ណារដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើ “ប ិបទ” ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ឆាស់លាសថ់្ន ប ិបទគនេឹះគឺថ្ន គូម្សក បានរ ៀបអា ហ៍ ពិ ហ៍ 

រៅេ នរពេម្តូវបានបងខំឲ្យរធវើកា  ួេរេទ។ 

579. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន េិខិត បក ណ៍អនត ជ្ញតិ បានហាេឃាត់យា ងឆាស់ឆំរ ះកា 

 ំរលាេរសពសនថវៈ រៅកនរងអំ រងរពេជរមាេ ះម្បដាប់អាវ ធ រហើយរេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ

េូេដាឋ នសម្មាប់កា អះអាង បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា ហាេឃាត់េិនអន វតតបានរ ើយ កនរងក ណីខដ្េ

គូម្សក ម្តូវបានបងខំជ្ញដំ្បូងឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះ។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន វាជ្ញ

កា ខ សឆគងខដ្េសនមតថ្ន រគេកា ណ៍ទាងំអស់រនះេិនមានរឆតនកនរងកា អន វតត ឆំរ ះគូម្សក 

ខដ្េរ ៀបកា  ួឆ រដាយសា ខតវាជ្ញប់ ក់ព័នធជ្ញេួយយ ទធជន។ អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  េិនខេន

កា  ំរលាេរសពសនថវៈ កនរងប  ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ កនរងន័យខដ្េយេ់ដឹ្ងជ្ញទូរៅរទ វា

គឺជ្ញអំរពើខដ្េកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយបានរម្បើម្បាស់បតីឲ្យរធវើកា  ំរលាេរសពសនថវៈ រៅរេើម្បពនធ។ 

                                                 
1370 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៩៩។ 

1371 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

580. រៅរពេខដ្េកា រ ៀបឆំអំរពើខបបសិបបនិេមិត បស់រេធាវីកា   កតី ម្តូវបានរបាះបង់រចេ ឆាស់

ណាស់ថ្ន អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា ម្តូវបានហាេឃាត់រដាយសនធិសញ្ហញ ម្គប់ម្គងជរមាេ ះម្បដាបអ់ាវ 

ធ។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានសននិដាឋ ន រៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០១ កា  ំរលាេរសពសនថវៈម្តូវបាន

កំណត់យា ងឆាស់ថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមសន្រង្ហគ េ រៅម្តឹេឆ្ន ំ១៩៧៥1372។ កា  ំរលាេរសពសនថវៈម្តូវ

បានហាេឃាត់យា ងឆាស់រៅកនរងម្កេ Lieber ឆ្ន ំ១៨៦៣ រដាយមាម្ា ៤៤ ខឆងថ្ន៖ 

រាេ់អំរពើហឹងាថ្ម្ពថ្្សទាងំអស់ ខដ្េបានម្បម្ពឹតតរៅរេើម្បជ្ញជនរៅកនរងម្បរទសខដ្េម្តូវ

បាន េ្ ន ន រាេ់កា  ំរលាេរសពសនថវៈ កា បងក បួសសាន េ កា បងកពិកា ភាព ឬកា សមាេ ប់

ម្បជ្ញជនម្បរទសរនះ ម្តូវបានហាេឃត់ាេ យៈកា ្តនា រទាសម្បហា ជីវិត ឬកា ដាក់

ទណឌ កេមខដ្េធៃន់ធៃ ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ខដ្េអាឆចត់ទ កថ្នសេម្សបសម្មាប់សាថ នទេៃន់ថ្នបទ

រេមើស1373។ 

581. សនធិសញ្ហញ នរពេដំ្បូងដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្គបម់្គងរៅរេើជរមាេ ះម្បដាប់អាវ ធ ក៏មានខឆងពីកា 

កា   ម្បខហេគន រនះខដ្ ។ បទបញ្ហជ ទីម្ករងោរអ ឆ្ន ំ ១៨៩៩ និងឆ្ន ំ១៩០៧ បានកា    “សិទធិ

និងកិតតិយសម្គួសា ” ឆំរ ះម្បជ្ញជនថ្នតំបនខ់ដ្េម្តូវបានកានក់ាប1់374។ អន សញ្ហញ ទីម្ករងហសឺ

ខណវ ឆ្ន ំ ១៩២៩ សតីពីរឈេ ើយសឹក បានខឆងថ្ន រឈេ ើយសឹកមានសិទធិទទួេបានកា រគ ពឆំរ ះ 

“កិតតិយស និងភាពជ្ញេន សស បស់ខេួន” រហើយ “ន ី (ជ្ញរឈេ ើយសឹក) ម្តូវទទួេបានកា គិត

ពិច ណាទាងំអស់ រដាយខ្អករេើរេទ បស់ពួករគ”1375។ កា កា   ទាងំអស់រនះម្តូវបានបនតខឆង

រៅកនរងអន សញ្ហញ ទីម្ករងហសឺខណវរេើកទីបី ឆ្ន ំ១៩៤៩1376។ 

                                                 
1372 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១, កថ្នខណឌ  ១៧៦។ 

1373 រសឆកតីខណនសំម្មាប់ ដាឋ េិបាេ បស់កងទ័ពសហ ដ្ឋអារេ ិករៅសេ េូេិ (ម្កេ Lieber) ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខរេសា ឆ្ន ំ

១៨៦៣ មាម្ា ៤៤។ 

1374 អន សញ្ហញ  (II) ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេេទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េដី្រគក និងឧបសេព័នធ៖ បទបញ្ហជ ទាក់ទងនឹងឆាប់ និង

ទំរនៀេទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េដ្ីរគក ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៨៩៩ មាម្ា ៤៦។ អន សញ្ហញ  (IV) ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេេ

ទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េដ្ីរគក និងឧបសេព័នធ៖ បទបញ្ហជ ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេទមាេ ប់សតីពីសន្រង្ហគ េដី្រគក ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខត លា 

ឆ្ន ំ១៩០៧ មាម្ា ៤៦ 

1375 អន សញ្ហញ សតីពីកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះអនករទាសសន្រង្ហគ េ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩២៩ មាម្ា ៣។ 

1376 អន សញ្ហញ  (III) សតពីីកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះអនករទាសសន្រង្ហគ េ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៩ មាម្ា ១៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

582.  អន សញ្ហញ ទីម្ករងហសឺខណវរេើកទីបួន កាន់ខតឆាស់លាស់ រហើយខឆងថ្ន ម្បជ្ញជនស ីវិេ “ន ីម្តូវ

បានកា   ជ្ញពិរសស ម្បឆំ្ងនឹងកា ប ះ េ់ដ្េ់កិតតិយស បស់ពួករគ ជ្ញពិរសស ម្បឆំ្ងនឹងកា 

 ំរលាេរសពសនថវៈ កា បងខំឲ្យរធវើរពសោច  ឬទម្េង់ណាេួយថ្នកា វាយម្បហា រដាយេិនសេ

 េយ”1377។ ពិធីសា បខនថេ I បានខឆងថ្ន “អំរពើរឃារៅរៅរេើរសឆកតីថ្ងេងនបូ គគេ ជ្ញពិរសស កា 

ម្បម្ពឹតតិខបបម្បមាង និងបនា បបរនថ ក កា បងខំឲ្យរធវើរពសោច  និងទម្េង់ណាេួយថ្នកា វាយ

ម្បហា រដាយេិនសេ េយ” ម្តូវបាន “ហាេឃាត់រៅរាេ់រពេ និងម្គបទ់ីកខនេង រទាះជ្ញក ណីណា

កតី រហើយម្តូវបានម្បម្ពឹតតរដាយជនស ីវិេ ឬភាន ក់ង្ហ រយាធាកតី”1378។ កា កា   បខនថេរទៀត បាន

កា   ជ្ញពិរសសរៅរេើន ី “ម្បឆំ្ងនឹងកា  ំរលាេរសពសនធវៈ កា បងខំឲ្យរធវើរពសោច  និង

ទម្េង់ណាេួយថ្នកា វាយម្បហា រដាយេិនសេ េយ”1379។ កា  ំរលាេរសពសនធវៈក៏ម្តូវបាន

ហាេឃាត់្ងខដ្  ាេឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិ1380។ 

583. កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េិខិត បក ណ៍ខដ្េបានដ្កម្សង់ េិន ក់ព័នធជ្ញេួយនឹង

អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនមានេូេដាឋ នរទ។ កា រេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀត បស់ខេួនថ្ន 

កា បងខំអនកេិនធាេ ប់សាគ េ់គន ឲ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយគន  ហាក់ដូ្ឆជ្ញរធវើឲ្យអំរពើ ំរលាេរសពសនថវៈ ន

រពេបនា ប់េករនះ មានភាពម្សបឆាប់ ឬម្តឹេម្តូវាេឆាប់ េិនសេរហត ្េរ ើយ រហើយ

រកើតរឆញពីកា យេ់រឃើញេួយឆំនួនឆំរ ះអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់1381។ រទាះជ្ញកនរងក ណី

ណាកតី បញ្ហា រនះឆ ងរម្កាយនឹងរៅកាេ យជ្ញអាសា ឥតកា ។ ដូ្ឆខដ្េបានរេើកទ ហីក ណ៍ពីខាង

រេើ1382 កា អន វតតេកខណ វិនិឆេ័យម្តឹេម្តូវសម្មាប់កាវាយតថ្េេរៅរេើនីតោន កូេភាពថ្ន អរំពើ

                                                 
1377 អន សញ្ហញ  (IV) សតីពីកា កា   ម្បជ្ញជនស ីវិេកនរងម្គរពេមានសន្រង្ហគ េ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៩ មាម្ា ២៧។ 

1378 ពិធីសា បខនថេ (I) ថ្នអន ញ្ហញ ទីម្ករងហសឺខណវឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៩ និងសតីពីកា កា   ជន ងរម្គះរដាសា ជរមាេ ះ

ម្បដាប់អាវ ធអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខេិង ន ឆ្ន ំ១៩៧៧ មាម្ា ៧៥(២)(ខ)។ 

1379 ពិធីសា បខនថេ (I) ថ្នអន ញ្ហញ ទីម្ករងហសឺខណវឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៤៩ និងសតីពីកា កា   ជន ងរម្គះរដាសា ជរមាេ ះ

ម្បដាប់អាវ ធអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខេិង ន ឆ្ន ំ១៩៧៧ មាម្ា ៧៦(១)។ 

1380 ICRC ឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់េន សសធេ៌អនត ជ្ញតិ ភាគ ១៖ វិធាន (Cambridge University Press) ឆ្ន ំ ២០០៥  វិធាន ៩៣។ 

ឧបសេព័នធ ២៤។ 

1381 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៨៤។ 

1382 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៥១៥ និងកថ្នខណឌ បនតនា ប់។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អេន សសធេ៌រ្សងរទៀត នរំៅដ្េ់កា សននិដាឋ នយា ងឆាស់ថ្ន អំរពើរនះខ សឆាប់ រៅអំ រងរពេ

ថ្នកា ម្បម្ពឹតតិ។ 

៩.៦.២. ការសននដិាឋ ននលើអង្គនហតុ  ក់ព័នធនឹង្ការបាត់ខលនួ 

584. រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន កា អន វតត

កា រធវើឲ្យបាត់ខេួនម្បជ្ញជនរៅកនរងម្សរកម្ាកំក់ និងេនាី សនតិស ខម្កាងំាចន់ និងេនំរម្កាេ គឺជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត1383។ សហរេធាវនីេំ ខកត់

សមាគ េ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីរេើបញ្ហា រនះម្តូវបានបង្ហា ញឲ្យរឃើញនូវកា យេ់

ម្ឆ ំយា ងឆាស់រៅរេើបទរចទ។ រទាះបីជ្ញអំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  ម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញ កា 

បាត់ខេួនរដាយបងខំកតី កា កំណត់ម្បរេទថ្នបទរេមើស ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  គឺ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹង

េន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេរ៌្សងរទៀត។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានពនយេ់រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ បញ្ហា េិនខេនថ្នរតើ ធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា បាត់ខេួនរដាយ

បងខំ ម្តូវបានបង្ហា ញខដ្ ឬអត់រនះរទ (វាេិនទាន់កាេ យជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមដាឆ់រដាយខ ករៅកនរងឆាប់

អនត ជ្ញតិរៅអំ រងរពេខដ្េមានអំរពើរនះរ ើយ) ប  ខនត បញ្ហា គឺថ្នរតើ អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា គឺជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ ឬរទ1384។ 

៩.៦.២.១. ម្សុកម្តាកំក ់

585. សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតបឆំរ ះេូេដាឋ នពី  កព័់នធនឹងកា បាត់ខេួនរៅកនរងម្សរកម្ាកំក់ គឺ 

េេូដាឋ ន ១១១ ( ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ) និង េេូដាឋ ន ១១២ ( ក់ព័នធនឹងជន

 ងរម្គះខខម រម្កាេ)1385។ 

                                                 
1383 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៦ (េូេដាឋ ន ១១១), កថ្នខណឌ  ៧៥៧ (េូេដាឋ ន ១១២) កថ្នខណឌ  

៨៣៦-៨៤០ (េូេដាឋ ន ១២៧) កថ្នខណឌ  ៨៨៧-៨៩១ (េូេដាឋ ន ១៣៥) ខដ្េជំទាស់រៅនឹងកា សននិដាឋ នរៅកនរងឯកសា  E465 

សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០០-១២០៤ (ម្ាកំក់) កថ្នខណឌ  ២៨៥២-២៨៥៨ (ម្កាងំាចន់) កថ្នខណឌ  ៣១៦០-៣១៦៦ (េនំ

រម្កាេ)។ 

1384 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 

1385 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៦, ៧៥៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

586. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សង

រទៀត ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងរៅម្សរកម្ាកំក់ រៅរេើម្បជ្ញជនរ្សងៗ ាេ យៈ “កា ចបខ់េួន កា 

ឃ ខំេួន ឬកា ចប់ពម្ងត់េន សសជ្ញទីម្សោញ់ កនរងេកខខណឌ ខដ្េដាក់ពួករគ រៅរម្ៅពីកា កា   

ាេ្េូវឆាប់ និងបដិ្រសធេិន្តេ់េទធភាពទទួេ ឬបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីរជ្ញគវាសន ឬកខនេងលាក់

ខេួន បស់ប គគេទាងំរនះ”1386។ 

587. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ និងខខម រម្កាេ គឺជ្ញម្ករេពី កនរង

ឆំរណាេម្ករេជ្ញរម្ឆើន ខដ្េទទួេ ងអំរពើរនះ។ អតីតរយាធា និងម្គូបរម្ងៀន គូម្បខជងនរយាបាយ

និង “ជនខដ្េម្បម្ពឹតតរេមើសធៃន់ធៃ ” ក៏ម្តូវបានអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង ករឃើញ្ងខដ្ ថ្ន បាន

បាត់ខេួន្ងខដ្ 1387។ រហត ដូ្រឆនះ កា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា   កតីរៅកនរងេូេដាឋ នរនះ ខដ្េទាក់

ទងជ្ញពិរសសរៅនឹងម្បជ្ញជនរវៀតណាេ និងខខម រម្កាេ េិនម្គបម់្គន់រ ើយ កនរងកា ម្ចនរចេ

កា សរម្េឆជ្ញ ួេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើ

អេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ាេ យៈកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ ម្តូវបានបង្ហា ញ  ក់ព័នធនឹងសហក ណ៍

ម្ាកំក់។ រទាះជ្ញយា ងណា សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន ជ្ញកា ចបំាឆ់រដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ថ្នរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រឆេើយតបឆំរ ះសា ណា បស់រេធាវីកា   កតី រដាយសា ខតសា ៈសំខាន់

ថ្នកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ 

និងខខម រម្កាេ។ 

                                                 
1386 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០០។ 

1387 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.២.១.១. កា បាតខ់េួនជន ងរម្គះខខម រម្កាេ 

588. េេូដាឋ ន ១១២ ខដ្េ កព័់នធនឹងកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេ គឺជ្ញទ ហីក ណ៍េួយខបប

 បស់រេធាវីកា   កតីអំពីវិសាេភាព1388។ រេធាវីកា   កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេម

ណាេួយថ្នជន ងរម្គះខខម រម្កាេ គឺសថិតរម្ៅ វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង1389។ 

589. ឆំណ ឆរនះគឺជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយ។ រៅកនរងឆ្ន ំ ២០១៥ ជ្ញកា រឆេើយតបឆំរ ះកា ជំទាស់រៅរេើេ័សតរាង ក់ព័នធជន

 ងរម្គះខខម រម្កាេ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរឆញរសឆកតីសរម្េឆផ្លា េ់មាត់េួយរេើម្បធាន

បទរនះ1390។ រសឆកតីសរម្េឆបញ្ហជ ក់ថ្ន សំណ ំរ ឿងេិន ួេបញ្ចូេ បទរចទអំពីកា រធវើទ កខប ករេនញ 

ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេរទ។ ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន ខេួននឹងពិច ណារៅរេើេ័សតរាងថ្ន 

“បទរេមើសដ្ថ្ទរទៀតខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ រហើយជន ងរម្គះេួយឆំនួន ជ្ញខខម រម្កាេ”1391។ 

ឧម្កិដ្ឋកេមេួយកនរងឆំរណាេឧម្កិដ្ឋកេមខបបរនះគឺ អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត រម្កាេទម្េង់ថ្នកា 

ម្បម្ពឹតតិខដ្េម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញ កា បាត់ខេួនរដាយបងខំរៅសហក ណ៍ម្ាកំក់ ខដ្េសថិតរៅកនរង

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ និងឧបសេព័នធបំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធបីខនថេ1392។ េិនមានេូេរហត អវី

ខដ្េបទរចទទាងំអស់រនះ េិន ួេទាងំ កា បាត់ខេួនម្បជ្ញជនខខម រម្កាេរ ើយ។ ឧម្កិដ្ឋកេមរនះេិន

                                                 
1388 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៧។ ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  

៥៩៣-៥៩៥។ 

1389 រនះទំនងជ្ញទម្េង់េួយរ្សងថ្នទ ហីក ណ៍អំពីឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េ ក់ពន័ធនឹងជន ងរម្គះជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ រៅកនរងេេូដាឋ ន 

៨៤៖ សេូរេើេ កថ្នខណឌ  ១៧៧(vii) និង ១៧៩ ខាងរេើ។ 

1390 ឯកសា  E1/304.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥, ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ១ - ទំព័  ៥០ បនា ត់ ៧ េ ន

រមា ង [13.38.50]។ 

1391 ឯកសា  E1/304.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥, ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ១១-២៥ រម្កាយរមា ង 

[13.35.39]។ 

1392 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៣១៨។ ឯកសា  E301/9/1.1 រសឆ

កតីសរម្េឆរេើកិឆចបខំបកកិឆចដ្រំណើ កា នីតិវិធីបខនថេ ឧបសេព័នធ៖ បញ្ជកីថ្នខណឌ  និងខ្នកននថ្នដី្កាដ្ំរណាះម្សាយខដ្េទាក់ទង

នឹងកា ជំន ំជម្េះ សំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣(ii) (បញ្ចូេកថ្នខណឌ  ៣០២-៣២១ 

ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយកនរងវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២) និង កថ្នខណឌ  ៥(ii)(ខ)(១៤) (បញ្ចូេកថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨ 

ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយកនរងវិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្តូវបានដ្ករឆញរដាយរសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីបខនថេរ ើយ។ កថ្នខណឌ ថ្នដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េរេើករ ើងពីកា បាត់ខេួនពីម្សរកម្ាំកក់ ក៏េិនបានអះអាងពីកា កម្េិតកំណត់ 

ឧម្កិដ្ឋកេមរនះរៅរេើម្ករេជន ងរម្គះជ្ញក់លាកណ់ារ ើយ1393 េិនមានភាព ក់ព័នធរ ើយ ថ្នរតើជន

 ងរម្គះសថិតកនរងម្ករេជ្ញក់លាកខ់ដ្ ឬអត់រនះ។ េិនមានរហត ្េណាេួយ្ងខដ្  ខដ្េដី្កា

ដំ្រណាះម្សាយនឹងចបំាឆ់ម្តូវបញ្ហជ ក់េេអិតពីពូជសាសន៍ ឬឆ ិតេកខណៈប គគេរ្សងរទៀត បស់

ជន ងរម្គះរដាយឧម្កិដ្ឋកេមរ ើយ។ 

៩.៦.២.១.២. កា បាតខ់េួនជន ងរម្គះជនជ្ញតរិវៀតណាេ 

590. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១១១ រេធា វីកា   កតីបានជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆរេើអងគរហត  បស់អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា បាត់ខេួនម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ពីម្សរកម្ាកំក់។ រេធាវីកា   កតី

ជំទាស់ថ្ន កា រម្បើម្បាស់ “និង/ឬ”  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងកា សរម្េឆថ្ន “ម្បជ្ញជន

រវៀតណាេម្តូវបានម្បេូេ្តរំ រៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ១៩៧៦ រដាយបនា ប់ពីរនះ ពួករគម្តូវបាន

និ រទស និង/ឬ បាត់ខេួនពីម្សរកម្ាកំក់” បានបង្ហា ញថ្ន ទាងំកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ ក៏ដូ្ឆជ្ញកា 

និ រទស េិនម្តូវបានបង្ហា ញឲ្យហួសពីវិេតិសងស័យរ ើយ1394។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើង

ថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះរធវើរ ើងរដាយខ្អករេើកំហ សឆគងឆំនួនពី ។ 

591. ទីេួយ ឆំណ ឆរនះ្តេ់តថ្េេេិនសេម្សបរៅរេើ កយរពឆនជ៍្ញក់លាក់ថ្នរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដាយេិនពិនិតយរេើេរៅរេើឆំណ ឆសំខាន់ថ្នរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ខេួន ខ្អក

រេើេ័សតរាងខដ្េខេួនបានវាយតថ្េេ1395។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើរសឆកតីសននិដាឋ នឆាស់

លាស់ និងេិនម្សពិឆម្សពិេ អំពីឆំនួនប គគេខដ្េបានបាត់ខេួន1396។ 

                                                 
1393 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ៣១៨។ 

1394 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៦ រយាងរៅឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០១។ 

1395 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៥៦ (រេធាវីកា   កតី រពេជំទាស់រៅនឹងអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ទាក់ទងនឹងកា រម្បើម្បាស់ “និង/ឬ” បានរយាងរៅកថ្នខណឌ  ១២០១ ថ្នសាេម្កេខតប  រណាណ ះ ប  ខនត េិនបានរយាងរៅកា ខដ្េ

អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងសំអាងរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី រៅកនរងកថ្នខណឌ  ១១១០-១១២៥ ថ្នសាេ

ម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះ)។ 

1396 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១៧, ១១២០, ១១២៥។ 

F54/201663508



 

342 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

592. ទីពី  ឆំណ ឆរនះបង្ហា ញពីកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា ។ រេធាវី

កា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញសនមតថ្ន កា ្តនា រទាសអាឆរធវើបាន ខតកនរងក ណីខដ្េរជ្ញគវាសន បស់ជន

 ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ ម្តូវបានបង្ហា ញហួសពីវិេតិសងស័យ។ 

593. ឧម្កិដ្ឋកេម ក់ព័នធខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ គឺឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្នអំរពើអេន សសធេ៌

រ្សងរទៀត។ រនះគឺរដាយសា ខតកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ រៅកនរងឆ្ន ំ ១៩៧៥ (និងកា ផ្លេ ស់ទីរដាយ

បងខំ) “ព ំទាន់មាន ូបរាងជ្ញម្បរេទឧម្កិដ្ឋកេមដាឆ់រដាយខ ករៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សស

ជ្ញតិរៅរ ើយរទ”1397។ ដូ្ឆខដ្េបានកត់សមាគ េ់ពីខាងរេើ1398 កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  របើ

រទាះបីជ្ញអាឆសរងខបរដាយង្ហយម្សួេថ្នជ្ញ “កា បាត់ខេួន” អាឆម្តឹេខតជ្ញកា ទទួេខ សម្តូវ

ម្ពហមទណឌ ប  រណាណ ះ ម្បសិនរបើបំរពញបានាេធាត ្ស ំបស់ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្ន

អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េមានអតថិភាពម្សាប់រៅរហើយរនះ។ កនរងកាេៈរទសៈទាងំរនះ 

ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះបានបញ្ហជ ក់ឆាស់រហើយ គឺជ្ញកា េិនសេម្សបរ ើយ កនរងកា រធវើកា វាយ

តថ្េេថ្នរតើ កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  សថិតរៅកនរងម្បរេទជ្ញក់លាក់េួយ ឬបំរពញបានាេ

និយេន័យថ្នឧម្កិដ្ឋកេមដ្ថ្ទរទៀត ដូ្ឆជ្ញ “កា បាត់ខេួនរដាយបងខំ” ខដ្ ឬរទ1399។ បញ្ហា ខតេួយគឺថ្ន

រតើ កា ម្បម្ពឹតតិបំរពញបានាេធាត ្សថំ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ង

នឹងេន សសជ្ញតិខដ្ ឬរទ។ 

594. កនរងន័យរនះ កា រម្បើម្បាស់ឃាេ  “និង/ឬ” រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនមានភាព ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹងរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា ចប់ខេួន និងកា បរណត ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេពី

ម្សរកម្ាកំក់ ខដ្េបនា ប់េក ខេងរឃើញជ្ញរ ៀង ហូតរនះ គឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ 

ថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ ឬរទ។ ធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមរនះម្តូវបានបង្ហា ញរដាយេិនគិតថ្ន

រតើ ភាេ េៗបនា ប់ពីកា ចប់ខេួនពួករគ ប គគេទាងំអស់រនះម្តូវបាននិ រទស ផ្លេ ស់ទីេំរៅថ្្ាកនរង ឬ

ម្តូវបានសមាេ ប់រនះរទ។ រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខ្អករេើេ័សតរាង បស ់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេម អំពីប គគេខដ្េម្តូវបានរគយករៅ រហើយ

                                                 
1397 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 

1398 សូេរេើេ ខាងរេើ កនរងខ្នក ៩.៦.១ កថ្នខណឌ  ៥១៥ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៥២៩។ 

1399 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៩, ៦៥១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខេងរឃើញជ្ញរ ៀង ហូត1400។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជម្េះរនះបានតេកេ់ រសឆកតី

សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េមានេកខណៈខបបរនះ មានភាព

ធៃន់ធៃ ម្បខហេនឹងអំរពើដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានខឆងកំណត់ថ្នជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សស

ជ្ញតិ1401។ 

595. ធាត ្សខំដ្េរៅសេ់ ខដ្េថ្ន អំរពើខដ្េបណាត េឲ្យមាន កា ឈឺចប់ ឬពយសនកេម្ េូវកាយ ឬ្េូវ

ឆិតតធៃន់ធៃ  ឬបរងកើតបានជ្ញកា ប ះ េ់ធៃន់ធៃ  រៅរេើរសឆកតីថ្ងេងន ូបស់េន សស និងខដ្េម្តូវបានរធវើ

រ ើងរដាយរឆតន ម្តូវបានបង្ហា ញហួសពីវិេតសិងស័យ ខ្អករេើេ័សតរាងខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង បានរធវើកា ពិច ណា។ េ័សតរាងខដ្េបាន វិភាគរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១២០១-១២០៤ បាន

ពនយេ់ថ្នរតើកា អន វតតកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ នរំៅដ្េ់កា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ  ខ្នក្េូវកាយ និង្េូវឆិតត

រដាយ របៀបណា។ 

596. សហរេធាវីនេំ ខក៏នឹងបញ្ហជ ក់្ងខដ្ ថ្ន ដូ្ឆគន នឹងកា បាត់ខេួន ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេ ខដ្េបាន

ពិភាកាពីខាងរេើរៅទីរនះ ពូជសាសន៍ថ្នជន ងរម្គះេិនខេនជ្ញធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ ើយ រហើយ

ក៏េិនខេនជ្ញកាត កម្េិតរៅរេើបញ្ហា អងគរហត  ខដ្េបានរេើករ ើងកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ1402។ 

៩.៦.២.១.៣. េ័សតរាង កព់ន័ធនងឹកា បាតខ់េួន 

597. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធា វីកា   កតីរៅកនរងេូេដាឋ នទាងំរនះ ខដ្េបានបកម្សាយខបបសិបបនិេមិតរៅ

រេើដី្កាដំ្រណាះម្សាយ និងសំអាងរហត  បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង េិនបានរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់

                                                 
1400 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០១ រយាងរៅកថ្នខណឌ  ១១២៥។ 

1401 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៦, ៦៥២-៦៦០។ រសឆកតីសរម្េឆ បស់ត លាកា អនត ជ្ញតិ

រ្សងរទៀត្តេ់កា អះអាងឆំរ ះវិធិសាន្រសតរនះ៖ ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំ

រ ឿងរេខ SCSL-2004-16-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ១៨៤។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  ត

ទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០០ កថ្នខណឌ  

៥៦៦។ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង  Kvočka និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ

២០០១ កថ្នខណឌ  ២០៨។ 

1402 កថ្នខណឌ  ៥៨៨-៥៨៩ ខាងរេើ។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទេៃន់ថ្នេ័សតរាងខដ្េគមំ្ទដ្េ់កា សរម្េឆរៅកនរងសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ  ក់

ព័នធនឹងកា បាត់ខេួនរៅម្ាំកក់រ ើយ1403។ 

598. េ័សតរាង កព័់នធកា បាត់ខេួនជន ងរម្គះ ខដ្េជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ មានរម្ឆើន។ អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងបានរ ៀបរាប់េេអិតអំពីេ័សតរាងរនះយា ងខវង1404 រហើយសននិដាឋ នថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀត

ណាេ “ជ្ញរម្ឆើន” ម្តូវបានម្បេូេ្តរំ និងបាត់ខេួនរៅម្ាកំក់ រៅឆ ងឆ្ន ំ១៩៧៥ និងរដ្ើេឆ្ន ំ

១៩៧៦1405។  

599. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក៏មានរៅឆំរ ះេ ខខេួន នូវេ័សតរាង ក់ព័នធកា បាត់ខេួន ជន ងរម្គះខខម 

រម្កាេ្ងខដ្ ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ដឹ្ងឮ អំពីម្គួសា ខខម 

រម្កាេ ខដ្េម្តូវបានបញ្ជូនរឆញរៅ ជ្ញខ្នកថ្នកា ផ្លេ ស់បត ូ ម្តូវបានបំខបករឆញពីម្ករេម្គួសា ពួក

រគ និងខេងរឃើញជ្ញរ ៀង ហូត1406។ 

600. ឆំរ ះម្បរេទថ្នេ័សតរាងទាងំពី  ឆាស់ណាស់ថ្ន ពូជសាសន៍ បស់ជន ងរម្គះ េិនសំខាន់កនរងកា 

បង្ហា ញអំពីឧម្កិដ្ឋកេម ក៏ដូ្ឆជ្ញ រជ្ញគវាសនឆ ងរម្កាយ បស់ម្បជ្ញជនខដ្េបាត់ខេួនរនះ។ អវីខដ្េ

បង្ហា ញអំពីឧម្កិដ្ឋកេម គឺអងគរហត ថ្នកា បាត់ខេួន បស់ពួករគ និង “កា ឈឺចប់ ទាងំខាង្េូវឆិតត ឬ

ទាងំខាង្េូវកាយ ឆំរ ះអនកខដ្េរៅ ស់រានមានជីវិត រដាយេិនដឹ្ងដំ្ណឹងណាេួយ អំពីរជ្ញគ

វាសន បស់ពួករគរនះ”1407។ កា រដាះម្សាយ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើេ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខ ននី មានភាពឆាស់លាស់។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខ ននី 

បានរឆញពីកេពរជ្ញរម្កាេេកដ្េ់ម្សរកម្ាំកក់ រហើយរធវើកា រៅកនរងកងក មា 1408។ រៅកនរងខ្នក 

១០.១.៧.៥.៣ ថ្នសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េមានឆំណងរជើងថ្ន “កា បំខបក

                                                 
1403 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០០-១២០៤។ 

1404 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១០-១១២៥។ 

1405 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១២៥។ 

1406 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១២០, ១១២១, ១១២៣ (រ ៀបរាប់េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ, ាក 

សាន់, របង របឿន និង ថ្នន់ ធីេ) និងកថ្នខណឌ  ១០៣៦ (រ ៀបរាប់េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខ ននី និង អ៊ែ ង សា

រ ឿន)។ 

1407 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០៤។ 

1408 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៨២៥។ 

F54/201663511



 

345 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្ករេម្គួសា ” អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន ំឮកថ្ន “សមាជិកម្គួសា  បស់ ខយេ ខ ននី  ួេទាងំ មាត

យ បស់គត់្ង ម្តូវបានរគដឹ្កាេោនធំ រហើយចករឆញរៅជ្ញេួយ េន សសដ្ថ្ទរទៀតជ្ញរម្ឆើន។ 

គត់ខេងរឃើញពួករគជ្ញរ ៀង ហូត”1409។ គត់ធាេ ក់ខេួនឈរឺដាយសា ខតគត់េិនបានដឹ្ងអំពី

រជ្ញគវាសន បស់ពួករគ។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រគបំខបកគត់ពីម្ករេម្គួសា  រហើយចប់ពី

រពេរនះេក គត់ ស់រៅមាន ក់ឯង ហូត1410។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងចត់ទ ករដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខយេ ខ ននី ថ្នជ្ញេន សសមាន ក់ ខដ្េទទួេ ងបទពិរសាធន៍ថ្នកា បាត់ខេួនសមាជិកម្គួសា គ

ត់។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនចត់ទ កគត់ ឬេ័សតរាងខដ្េ ងកា ជំទាស់ដ្ថ្ទថ្ន ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹងបទរចទ ខដ្េខ្អករេើកា កំណត់អតតសញ្ហញ ណម្ករេ បស់ពួករគ (ដូ្ឆជ្ញ កា រធវើទ កខប ក

រេនញ)1411 រហើយក៏េិនបានចត់ទ កខខម រម្កាេថ្នជ្ញម្ករេរគេរៅរៅកនរង វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២ ខដ្ 1412។ ប  ខនត េ័សតរាងម្តូវបានចត់ទ កយា ងម្តឹេម្តូវថ្នជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតកនរង

ទម្េង់ថ្នកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ1413។ 

601. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ បានរឆញពីរវៀតណាេេកដ្េ់ម្សរកម្ាកំក់ ជ្ញេួយបតី និងកូនពី 

នក់ បស់គត់ រៅកនរងឆ្ន ំ១៩៧៦1414។ ថ្ងៃេួយបតី បស់គត់ម្តូវបានរគរសនើឲ្យរៅម្បេូេម្សវូ

ជ្ញេួយអនកដ្ថ្ទ រដាយជិះ រទះរគ។  រទះរគបានម្ត ប់េក វិញ ប  ខនត េន សសខដ្េជិះរេើរនះ េិន

បានម្ត ប់េក វិញរទ។ គត់េិនបានដឹ្ងថ្នរគយកបតីគត់រៅណារទ ប  ខនតគត់រជឿជ្ញក់ថ្នបតីគត់ម្តូវ

រគសមាេ ប់1415។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់  ស់រៅកនរងភាពេ័យខាេ ឆជ្ញម្បចំ ថ្នគត់នងឹ

                                                 
1409 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០៣៦។ 

1410 ឯកសា  E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខ ននី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ១-១១ េ នរមា ង [15.52.25]។ 

1411 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៨១៦។ 

1412 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៨១៦។ 

1413 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០១ (ខ្អករដាយខ្នករេើកថ្នខណឌ  ១១២៣-១១២៥ និង ១០៣៦)។ 

1414 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៨២៥, ១០៧៨។ 

1415 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៤ 

បនា ត់ ១១-១៦ រម្កាយរមា ង [13.26.08] ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ៣-២៣ េ នរមា ង [14.19.00]។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្ន

ខណឌ  ១០៧៨, ១១២០។ 
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346 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្តូវរគយករៅសមាេ ប់ខដ្ 1416។ ជ្ញេទធ្េ គត់ម្បឹងខម្បងរធវើកា  េិនហា៊ែ នឈបស់ម្មាក1417 

រហើយេិនហា៊ែ នតវ៉ារ ើយ របើរទាះបជី្ញគត់រម្សកឃាេ នរេតឆកតី1418។ កា បាត់បង់បតី បស់គត់ គឺជ្ញ

កា េំបាកណាស់សម្មាប់ ូបគត់1419។ រដាយសា ខតគត់នឹកបតីគត់ គត់សរម្េឆឆិតតថ្នេិនរ ៀប

កា សាជ្ញងមី រហើយគត់គិតខតពីរេើេខងកូន បស់គត់1420។ 

602. ឧទាហ ណទ៍ាងំអស់រនះបញ្ហជ ក់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនចំបាឆ់ម្តូវដឹ្ងម្បាកដ្អំពី

រជ្ញគវាសនឆ ងរម្កាយ បស់ប គគេខដ្េបានបាត់ខេួន រដ្ើេបីសរម្េឆថ្ន អំរពើខដ្េបណាត េឲ្យមាន 

ពយសនកេមធៃន់ធៃ ឆំរ ះសមាជិកម្គួសា ពួករគ ឬថ្ន ធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្ន

អំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានបង្ហា ញរ ើយ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន រសឆកតី

សននិដាឋ នរេើអងគរហត ទាងំអស់រនះ េិនសេរហត ្េរនះរ ើយ។ េូេដាឋ នរនះគួ ម្តូវបានម្ចនរច

េ។ 

603. អងគជនំ ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវបានតម្េូវឲ្យរធវើកា ពិច ណារៅរេើអងគរហត ទាងំអស់រនះ រហើយ

បានរធវើកា ពិច ណារៅរេើអងគរហត ទាងំរនះ និងបានសរម្េឆថ្ន ធាត ្សថំ្នអំរពើអេន សសធេ៌

រ្សងរទៀត រដាយខ្អករេើអំរពើខដ្េម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញ កា បាត់ខេួនរដាយបងខំ ម្តូវបានបង្ហា ញ

ហួសពី វិេតិសងស័យ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងរ ើយរេើឆំណ ឆរនះ។ 

                                                 
1416 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ៧-៩ រម្កាយរមា ង [13.34.14]។ 

1417 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៥ 

បនា ត់ ៧-៨ េ នរមា ង [13.31.15]។ 

1418 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៦ 

បនា ត់ ៥-៩ រម្កាយរមា ង [13.34.14]។ 

1419 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ១១-១២ រម្កាយរមា ង [13.46.25]។ 

1420 ឯកសា  E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័  ២៩ 

បនា ត់ ១១-១២ រម្កាយរមា ង [13.46.25]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.២.២. ម្កាងំ្តាោន់ 

604. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១២៧ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមាន

កំហ សឆគងកនរងកា សរម្េឆថ្ន “អំរពើជ្ញក់លាក់ថ្នកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ អាឆម្តូវបានម្បម្ពឹតតរេើស

ពីេតង រេើេន សសខតមាន ក់”1421 

605. កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីកា បាត់ខេួនរៅម្កាងំាចន់ សំខាន់សម្មាប់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េទទួេ ង្េប ះ េ់ រដាយសា ឧម្កិដ្ឋកេមរនះ ដូ្ឆជ្ញ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ ឹេ សារ ឿន។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បងម្បរស បស់គត់រ ម្ ះ អ៊ែ ង េីេ បានរសនើស ំ

អាហា រៅម្កាងំាចន់ រហើយម្តូវបានរគរជ សតី។ បនា ប់េកគត់ម្តូវបានរគបញ្ជូនរៅរ ៀនសូម្ត 

រហើយបានបាត់ខេួន1422។ គត់បានដឹ្ងពីអតីតអនកជ្ញបឃ់ ំរៅម្កាងំាចន់ថ្ន បតី បស់គត់រ ម្ ះ 

អ៊ែ យ េ ត ម្តូវបានចប់ខេួន រហើយបាត់ខេួន គត់ម្តូវបានរគយករៅម្កាំងាចន់ រហើយរម្កាយេក

គត់ម្តូវរគសមាេ ប់រៅទីរនះ1423។ ាេ យៈ បាយកា ណ៍រៅម្កាងំាចន់ គត់ក៏បានដឹ្ង្ងខដ្ 

ថ្ន ពូ បស់គត់រ ម្ ះ អ ឹេ ឆក និងបងម្បរស បស់គត់រ ម្ ះ អ៊ែ ង េីេ ម្តូវបានរគយករៅទីរនះ 

រហើយសមាេ ប់្ងខដ្ 1424។ 

606. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងកា  វិភាគ បស់ ក.ស.ព1425 ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតបីាន

ម្បម្ពឹតតកំហ សដ្ខដ្េៗកនរងកា បកម្សាយខ សរេើធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េ ក់ព័នធ។ ឧម្កិដ្ឋកេម

ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា គឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ រេធាវី

កា   កតីេិនបានបង្ហា ញឯកសា សំអាងណាេួយសម្មាប់កា អះអាងថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមរនះអាឆម្តូវ

បានម្បម្ពឹតតខតេតងគត់ រៅរេើេន សសមាន ក់។ រេធាវីកា   កតីក៏េិនបានបង្ហា ញ្ងខដ្ ថ្ន ម្បរេទថ្ន

                                                 
1421 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៣៦-៨៤០។ 

1422 ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន) ទំព័  ១៩ 

បនា ត់ ៤-៥ េ នរមា ង [10.07.23]។ 

1423 ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន) ទំព័  ១១ 

បនា ត់ ៥ – ទំព័  ១២ បនា ត់ ២ េ ន និងរម្កាយរមា ង [09.40.00]។ 

1424 ឯកសា  E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ង សារ ឿន) ទំព័  ១៩ 

បនា ត់ ៦-១២ េ នរមា ង [10.07.23]។ 

1425 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៨៥១-៨៥៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អំរពើជ្ញក់លាក់ណាេួយ ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម អាឆ កព័់នធខតម្តឹេរពេរវលាដំ្បូង ខដ្េម្តូវបាន

ម្បម្ពឹតតរ ើងរៅរេើជន ងរម្គះជ្ញក់លាកណ់ាេួយ។ 

607. កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីេិនម្គន់ខតេិនមានេូេដាឋ នខ្នកឆាប់ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំ

រធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់រគេបំណងថ្នកា កំណត់អំរពើខបបរនះជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋរទៀត។ កា រធវើខបបរនះ

នឹង្តេ់ជ្ញ បាងំេិនឲ្យមានកា ទទួេខ សម្តូវសម្មាប់ប គគេណា ខដ្េម្តួតពិនិតយរេើេរេើអំរពើសា

ហាវយង់ឃន ង់បខនថេរទៀត ខដ្េម្បម្ពឹតតរ ើងដ្ខដ្េៗ រៅរេើម្ករេេន សសខតេួយ រដាយម្គន់ខត

រដាយសា ប គគេខដ្េម្តូវកំណត់រគេរៅបានកាេ យជ្ញរគេរៅ ួឆរហើយថ្នឧម្កិដ្ឋកេមេួយយា ង

តិឆ។ េិនមានសំអាងរហត រៅកនរងរគេនរយាបាយអំពីេូេរហត អវីរទើបជនរេមើសខដ្េម្បម្ពឹតត

ដ្ខដ្េៗ គួ ទទួេបានម្បរយាជន៍ពីកា កា   ខបបរនះ។ ជន ងរម្គះក៏េិនគួ ម្តូវបានដ្កហូតនូវ

សិទធិទទួេបានយ តតិធេ៌ រដាយសា ខតប គគេខដ្េបានបាត់ខេួន បានទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតិដ្ខដ្េៗជ្ញ

រម្ឆើនរេើករនះ។ 

608. ក.ស.ព បានកំណត់យា ងម្តឹេម្តូវថ្ន រហត កា ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយទ ហីក ណ៍រនះ  ក់ព័នធ

ជ្ញេួយរ ឿងកតីខដ្េប គគេមាន ក់បានបាត់ខេួនឆំនួនពី ដ្ង ប  ខនត រៅកនរងសាថ នភាពពី ខ សគន  រហើយកា 

បាត់ខេួនរនះម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយម្ករេច ីផ្លា េ់ពី រ្សងគន 1426។ សហរេធាវីនេំ ខសូេបខនថេថ្ន 

ឆំរ ះកា បាត់ខេួនេតងៗ មានម្ករេជន ងរម្គះរដាយម្បរយាេរ្សងៗគន ្ងខដ្ ។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងបានពនយេ់ ពយសនកេមធៃន់ធៃ  ខដ្េបណាត េេកពីកា បាត់ខេួន បានជះឥទធិពេេិន

ម្តឹេខតឆំរ ះអនកខដ្េបាត់ខេួនប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំឆំរ ះ “អនកខដ្េរៅ ស់រានមានជីវិត 

រដាយេិនដឹ្ងដំ្ណឹងណាេួយអំពីរជ្ញគវាសន បស់ពួករគរនះ”1427។ រហត ដូ្រឆនះឆំរ ះកា 

សរម្េឆខដ្េរេធាវីកា   កតីជំទាស់ កនរងេូេដាឋ នរនះ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ឱ្កាសថ្ន

កា បាត់ខេួនេតងៗបរងកើតបានជ្ញប ិយាកាសេ័យខាេ ឆ និងកា ឈឺចប់ គឺ េួយរៅម្ាំកក់ និងេួយ

រទៀតរៅម្កាងំាចន់។ ម្ពឹតតិកា ណ៍ថ្នកា បាត់ខេួនគឺជ្ញក ណីដាឆ់ពីគន  និងខ សគន ទាងំម្សរងថ្នអំរពើ

ឧម្កិដ្ឋកេម។ កា ខដ្េថ្នប គគេេួយឆំនួន ខដ្េទទួេ ងរម្គះរនះ គឺជ្ញេន សសខតេួយរនះ គឺជ្ញ

កា ពិច ណាសម្មាប់សាថ នទេៃន់ េិនខេនជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់រដាះបនារករ ើយ។ 

                                                 
1426 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៨៥៧។ 

1427 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១២០៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.២.៣. មនទីរសនាិសុខភនំនម្កាល 

609. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៣៥ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

ម្បម្ពឹតតកំហ សអងគរហត កនរងកា សរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សង

រទៀត ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរៅ ក-១៧, ក-១១ និងេនំរម្កាេ ាេ យៈកា បាត់ខេួន1428។ 

610. ជ្ញដំ្បូង រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន សាកសី ចន់ ទូយ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស គឺជ្ញ

ប គគេខតពី នក់ប  រណាណ ះ បានម្តូវបានសាត ប់សកខីកេមរេើម្បធានបទថ្នកា បាត់ខេួនរដាយបងខំរៅ ក-

១៧ រហើយរេធាវីកា   កតីបានបនតអះអាងថ្ន ពួករគម្តូវបានឃ ខំេួនរៅេនំរម្កាេ េិនខេនរៅ ក-

១៧ រទ ដូ្រឆនះរហើយ េិនមានេ័សតរាងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា បាត់

ខេួនរដាយបងខំរៅ ក-១៧ រ ើយ1429។ កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីទាងំអស់រនះ េិនឆាស់

លាស់ និងេិនម្តឹេម្តូវរទ។ 

611. ទីេួយ មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ រហត អវីរទើបរេធាវីកា   កតីរេើករ ើងអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អួង ដ្ ស។ គត់េិនបានេក្តេ់សកខីកេមរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ។ រទាះ

បីជ្ញ ក.ស.ឆ.ស បានសាត ប់ឆរេេើយគត់  ក់ព័នធនឹងកា ឃ ខំេួនគត់រៅេនំរម្កាេកតី1430 ខតគត់េនិ

បាន្តេ់េ័សតរាង ក់ព័នធនឹង ក-១៧ រទ រហើយគត់ក៏េិនម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងខ្នកននកនរង

សាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េពិភាកាអំពី ក-១៧ ខដ្ 1431។ 

612. ក៏េិនមានឆាស់លាស់្ងខដ្ ថ្នរតើ រហត អវីរទើបរេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន សាកសី ចន់ ទូយ េិន

ជ្ញបឃ់ ឃំាងំរៅ ក-១៧។ រដ្ើេបគីមំ្ទដ្េ់កា អះអាងរនះ រេធាវីកា   កតីរយាងរៅខ្នកេួយថ្ន 

សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន ខដ្េរធវើកា អះអាងដូ្ឆគន  ប  ខនត ដូ្ឆគន ខដ្  េិនមាន

សំអាងរហត  ឬកា រយាងណាេួយ រៅេ័សតរាងរ ើយ1432។ ាេពិតរៅ សាកសី ចន់ តូឆ បាន

                                                 
1428 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៧-៨៩១។ 

1429 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៨។ 

1430 ឯកសា  E3/7703 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨។ 

1431 ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស សូេរេើេ្ងខដ្  ខាងរម្កាេ ខ្នក ១០.៤ កថ្នខណឌ  ៧៥២-៧៥៨។ 

1432 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៨ រជើងទំព័  ១៦០៤ រយាងរៅ ឯកសា  E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋ ន

បញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ១៤០៧-១៤១០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

និយាយដ្ខដ្េៗរៅកនរងសកខីកេម បស់គត់ អំពីកា ជ្ញប់ឃ ឃំាងំរៅ ក-១៧1433 ដូ្រឆនះរហើយអងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងសននិដាឋ នថ្ន គត់បានឃ ឃំាងំរៅទីរនះ1434។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន ្តេ់

សំអាងរហត ថ្ន រហត អវីរទើបកា សរម្េឆរនះគួ ម្តូវបានបដិ្រសធរចេ។ 

613. ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េិនមានេ័សតរាង ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងកា បាត់ខេួន

រដាយបងខំរៅ ក-១៧ រនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាង បស់សាកសី ចន ់

ទូយ សាកសី រនត សាវ៉ាត និងសាកសី រម សា  ន1435។ សាកសី ចន់ ទូយ បាន្តេ់សកខីកេម អំពីកា 

ដឹ្ងឮរដាយផ្លា េ់ ខដ្េគត់បានរឃើញអនករទាសម្បមាណ ៨ នក់ ម្តូវបានរគយករៅសមាេ ប1់436។ 

កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីកា បាត់ខេួនរដាយបងខំ ម្តូវបានគមំ្ទរដាយសាកសី 

រនត សាវ៉ាត ខដ្េបានសាត ប់ឮថ្ន អនករៅជ្ញន់ខាងរេើថ្ន ក-១៧ ម្តូវបានរគដឹ្ករឆញរៅាេទិស

រៅរៅម្ករឆះ រហើយសមាេ ប់រចេ1437។ សាកសី រម សា  ន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន កមាម េិបាេរៅ 

ក-១៧ ម្តូវបានរគដឹ្ករៅម្ករឆះ1438។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់សំអាងរហត ថ្ន រហត អវីរទើប

កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េខ្អករេើេ័សតរាងរនះ គួ ម្តូវបានចត់ទ កថ្នេិន

សេរហត ្េរនះរទ។ 

614. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍បខនថេថ្ន េ័សតរាងខដ្េទាកទ់ងនឹង ក-១៧ និងទីាងំេនំរម្កាេ 

គឺជ្ញេ័សតរាងឆចេអារាេប  រណាណ ះ ខដ្េមានន័យ (រដាយេិនបានពនយេ់ពីេូេរហត ) ថ្ន អងគជំន ំ

                                                 
1433 ឯកសា  E1/399.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (សាម្កី ចន់ ទូយ រៅ ចន់ តូឆ) ទំព័  ៥២ ទំព័  ២៥ - ទំព័  

៥៣ បនា ត់ ១១ រម្កាយរមា ង [13.52.25] ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ១៩ - ទំព័  ៦៥ បនា ត់ ១៩ រម្កាយរមា ង [14.37.38], ទំព័  ៦៩ 

បនា ត់ ២០ - ទំព័  ៧០ បនា ត់ ១៧ េ នរមា ង [15.12.13], ទំព័  ៧១ បនា ត់ ១៨ - ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ២ េ នរមា ង [15.23.14]។ 

1434 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០២០, ៣០២៦-៣០២៨។ 

1435 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩០។ 

1436 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩០ រយាងរៅឯកសា  E3/7694 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (សាកសី ចន់ ទូ

យ រៅ ចន់ តូឆ) ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 00236706។ 

1437 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩០ រយាងរៅឯកសា  E1/400.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

រណត សាវ៉ាត) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ២២ - ទំព័  ២៩ បនា ត់ ៥ រម្កាយរមា ង [11.13.42]។ 

1438 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩០ រយាងរៅឯកសា  E1/410.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

រម សា  ន) ទំព័  ៧៧ បនា ត់ ១៦ - ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [15.52.01]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាងរនះ1439។ សហរេធាវីនេំ ខជទំាស់

រៅនឹងកា សនមត បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េ័សតរាងឆចេអារាេគួ ម្តូវបានចត់ទ កថ្នេិន

អាឆរជឿជ្ញក់បានម្គប់រពេរនះ1440។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី កា កំណត់ម្បរេទថ្នេ័សតរាងរនះ

ថ្នជ្ញេ័សតរាងឆចេអារាេ គឺជ្ញកំហ សឆគង។ រេធាវីកា   កតីបានដ្កម្សង់ពីសាេម្កេអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង រហើយបានគូសពីរម្កាេឃាេ េួយឆំនួន ខដ្េរេធាវីកា   កតីរជឿជ្ញក់ថ្ន ជ្ញកា 

បង្ហា ញអំពីកា ពឹងខ្អក បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើេ័សតរាងឆចេអារាេថ្ន1441 

“រៅេនាី សនតិស ខរនះ អនកជ្ញបឃ់ បំានជួបម្បទះ នូវកា បាត់ខេួនអនកជ្ញប់ឃ ំ ខដ្េជ្ញបឃ់ ំ

ជ្ញេួយគន  រដាយេិនមានកា ម្បាបពី់េូេរហត ថ្នកា បាត់ខេួន បស់ពួករគទាងំរនះរ ើយ ខដ្េ

រធវើឲ្យអនកជ្ញប់ឃ រំជឿថ្ន អនកបាត់ខេួនទាងំរនះម្តូវបានរគសមាេ ប់។ កា រ ៀបរាប់េួយរៅឆំរ ះ

េ ខអងគជំន ំជម្េះ បង្ហា ញថ្ន អនកជ្ញបឃ់ មំ្តូវបានរគម្បាប់ថ្ន ពួករគទាងំរនះម្តូវបញ្ជូនម្ត ប់

រៅេូេកំិរណើត វិញ ប  ខនតបនា ប់ពីរពេរនះេក េិនខដ្េបានរឃើញពួករគជ្ញរ ៀង ហូត”។ 

សាកសីរ្សងរទៀតបានឮព័ត៌មានរ្សងៗគន  រៅរពេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយដួ្េ េំ ឬ

រម្កាយរពេដួ្េ េំេួយ យៈខេីេក អនកជ្ញប់ឃ ំម្តូវបានរគដឹ្ករៅាេ្េូវ ទិសរៅរៅរខតត

ម្ករឆះ រដាយព័ត៌មានខេះបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន អនកជ្ញបឃ់ ំម្តូវបានរគយករៅទីរនះរដ្ើេបសីមាេ ប់

...”1442 

615. កា អន វតតខបបរនះបង្ហា ញអំពីកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើទសសនៈថ្ន កយឆចេអារាេ1443។ អំរពើឧម្កិដ្ឋ

ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរេើករ ើងរៅទីរនះ គឺជ្ញកា អន វតតកា ដ្កម្បជ្ញជន រហើយ

លាកប់ាងំពីរជ្ញគវាសន បស់ពួករគ ដូ្រឆនះរហើយបានបរងកើតជ្ញ “ប ិបទថ្នភាពេិនឆាស់លាស់ និង

កា េ័យខាេ ឆ”1444។ េ័សតរាងខដ្េបានរ ៀបរាប់រៅកនរងឃាេ ពី ដំ្បូង ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានគូស

ពីរម្កាេ (និងេ័សតរាងខេះរទៀតខដ្េរ ៀបរាប់រៅកនរងឃាេ ទីបី) គឺជ្ញេ័សតរាងផ្លា េ់ពីអនកជ្ញបឃ់ ខំដ្េ

                                                 
1439 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៨។ 

1440 សូេរេើេ ខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២១៦-២២៨។ 

1441 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៨។ 

1442 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៨៨ រយាងរៅឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១៦១។ 

1443 សូេរេើេ ខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២១៦-២២៨។ 

1444 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ១៤៧៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានទទួេបទពិរសាធន៍ផ្លា េ់ពីកា េ័យខាេ ឆខដ្េរកើតរ ើងរដាយសា កា សរងកតរេើេរឃើញ អនក

ជ្ញបឃ់ ឃំាងំជ្ញេួយខេួន ម្តូវបានបាត់ខេួន។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ បាន្តេ់សកខីកេម

អំពីរពេរវលាខដ្េគត់រៅ ក-១១ រហើយបាននិយាយថ្ន គត់មានភាពេ័យខាេ ឆជ្ញម្បច ំ រដាយ

សា ខតបានរឃើញេន សសជ្ញរម្ឆើនបាត់ខេួន1445។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស បានបញ្ហជ ក់ថ្ន 

អនករទាសម្តូវបានរគដឹ្ករឆញពីេនំរម្កាេរៅរៅរពេយប់ រហើយខេងរឃើញម្ត ប់េក វិញ1446។ 

គត់បានរឃើញរដាយផ្លា េ់ អនករទាសម្តូវបានរគយករឆញរៅជ្ញរម្ឆើនដ្ង1447។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីទាងំអស់រនះ និងប គគេដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់ជ្ញម្បេព រដាយអងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូង អាឆមានព័ត៌មានរដាយម្បរយាេពីម្បេពដ្ថ្ទរទៀត  ក់ព័នធនឹងរជ្ញគវាសនឆ ង

រម្កាយ បស់អនករទាសខដ្េបាត់ខេួន ប  ខនត អងគរហត រនះ េិនខេនជ្ញអវីខដ្េេ័សតរាងម្តូវបានរេើក

រ ើង រដ្ើេបីបង្ហា ញរៅកនរងក ណីរនះរ ើយ រហើយក៏េិនចបំាឆ់កនរងកា បង្ហា ញអំពីរជ្ញគវាសនពិត

ម្បាកដ្ បស់អនករទាស រដ្ើេបីបង្ហា ញអំពីឧម្កិដ្ឋកេមរនះខដ្ ។ 

616. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានេ័សតរាងផ្លា េ់និងគួ ឲ្យរជឿទ កឆិតតពីម្បេពជ្ញរម្ឆើនខដ្េថ្ន អនក

រទាសបាត់ខេួនពីេនាី សនតិស ខេនំរម្កាេ។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កនរងកា កំណត់បង្ហា ញ

អំពីភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នព័ត៌មានទាងំអស់រនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន េ័សតរាង

អំពីសាថ នភាព ( ួេទាងំ “កា បាត់ខេួន បស់អនកជ្ញប់ឃ រំ្សងរទៀត រដាយេិនដឹ្ងពីេូេរហត ”) រៅ

គ កេនំរម្កាេ និង ក-១១ ម្តូវបានគមំ្ទរដាយេ័សតរាងម្បខហេគន   ក់ព័នធនឹង ក-១៧1448។ 

617. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីរេើបញ្ហា រនះ បង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវពីវិធីសាន្រសត បស់អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង រហើយេិនបាន្តេ់សំអាងរហត សម្មាប់កា ចត់ទ កកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងថ្នេិនសេរហត ្េរនះ។ 

                                                 
1445 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៧១ បនា ត់ ២២-

២៥ រម្កាយរមា ង [14.30.00] ដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩៥។ 

1446 ឯកសា  E3/7703 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨, 

ERN (KH) 00236747 ដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩៧។ 

1447 ឯកសា  E3/7703 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 

(KH) 00236746។ 

1448 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១០២។ 

F54/201663519
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.៣. នសចកាីសននិដាឋ ន ក់ព័នធនឹង្ការផ្លល សទ់ីជនជាតោិមនដាយបង្ខ ំ

618. រេធាវីកា   កតីបានរេើកពីកា ជំទាស់តូឆេួយទាកទ់ងនឹងសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងខដ្េថ្ន កា ផ្លេ ស់ទីម្បជ្ញជនចេរដាយបងខំរៅកនរងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនដំ្ណាក់កាេទី

ពី  គឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត1449។ រៅកនរងេូេដាឋ ន

ឆំនួនបីដាឆ់ពីគន  ប  ខនត ហាក់ដូ្ឆជ្ញខតេួយរនះ (េេូដាឋ ន ៥ េេូដាឋ ន ៨៣ និង េេូដាឋ ន ១៥០) 

រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រគេកា ណក៍ា ជំន ជំម្េះពី ដ្ងឆំរ ះអងគរហត ដ្ខដ្េ 

ម្តូវបាន ំរលាេបំ ន រដាយសា កា ្តនត រទាស រខៀវ សំ្ ន ពីបទឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ

ថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ាេ យៈកា ផ្លេ ស់ទីរដាយបងខំ រៅរេើម្បជ្ញជនចេ រដាយខ្អក

រេើេូេដាឋ នថ្ន អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា គឺជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ្តនា រទាសរខៀវ សំ្ន កនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១  ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី 1450។ កា អះអាងគឺថ្ន ជនជ្ញតិ

ចេខដ្េកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ បស់ពួកគត់ ម្តូវបានរចទម្បកានរ់ៅកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន គឺជ្ញខ្នក

េួយថ្ន “ម្បជ្ញជនពី៣០០.០០០ រៅ៤០០.០០០ នក់” ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សរម្េឆថ្ន ម្តូវបាន “ផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅឆរនេ ះពីខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដ្េ់រដ្ើេ

ឆ្ន ំ ១៩៧៧” ជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនដំ្ណាក់កាេទីពី 1451។ 

619. ទ ហីក ណ៍រនះខ្អករេើកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១។ រៅកនរងសាេម្កេរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន រដាយសា ខតកា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅរដាយបងខំ និងកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត សាសន ជ្ញប់ទាកទ់ងជ្ញេួយគន េិនអាឆ

ម្សាយបាន និងរដាយសា ខតបទរចទកា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត សាសន សថិតរម្ៅ

 វិសាេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ជំម្េះនឹង “េិនរធវើកា សរម្េឆម្តង់ឆំណ ឆរនះរៅកនរង

                                                 
1449 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣៣៥-៣៣៤០។ 

1450 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤, ៥៤៦, ៩៦៤-៩៦៥។ 

1451 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៥៤៦, ៩៦៥ រយាងរៅឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

កថ្នខណឌ  ៦៥៨។ 

F54/201663520
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាេម្កេរនះ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយបងខំរេើម្បជ្ញជនចេ ខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់្ងខដ្ ថ្ន ជ្ញកា រធវើទ កខប ករេនញរដាយេូេរហត សាសនរនះរទ”1452។ 

620. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់សា ណា បស់ ក.ស.ព ម្តង់ឆំណ ឆរនះ1453 ខដ្េសហរេធាវនីេំ ខ

យេ់ម្សបជ្ញេួយ។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី សហរេធាវីនេំ ខសូេបខនថេកា បញ្ហជ ក់ខដ្េសំខាន់ថ្ន 

រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្តូវបានយេ់ដឹ្ងរដាយម្តឹេម្តូវថ្ន បានដ្ករឆញពី

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ េិនម្តឹេខតកា កំណត់ម្បរេទបទរេមើស  កព័់នធនឹងជនជ្ញតិចេប  រណាណ ះ

រទ ខងេទាងំកា ពិច ណាននរេើអងគរហត  ទាក់ទងនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេរដាយប

ងខំ។ ឆំណ ឆរនះមានភាពឆាស់លាស់ាេ យៈកាត ឆំនួនបី ខដ្េបានបង្ហា ញរៅខ្នកខាងរម្កាេ គឺ 

(១) េកខណៈខ សគន  និងដាឆ់រឆញពីគន ថ្នបទរចទ ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ

រដាយបងខំ ថ្នខ សពីអងគរហត  ខដ្េម្តូវបានពិច ណាថ្នជ្ញខ្នកេួយថ្នសាេម្កេអងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូង កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (២) កា ខដ្េសកខីកេមសតីពីកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ 

ម្តូវបានដ្ករឆញពីសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង (៣) កា 

អានជ្ញ ួេរៅរេើសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

621. ទីេួយ ឆាស់ណាស់ថ្ន ាេ យៈដី្កាដំ្រណាះម្សាយ បទរចទ កព័់នធនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជនជ្ញតិ

ចេរៅកនរងអំ រងរពេផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី  ខ សគន រេើខ្នកអងគរហត  ពីកា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនរ្សងៗរទៀត។ រនះេិនខេនជ្ញក ណីខដ្េម្បជ្ញជនចេម្គនខ់តម្តូវបាន

បញ្ចូេរៅកនរងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយបងខំ ួេគន ជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំជ្ញេួយម្ករេដ្ថ្ទរ្សងរ ើយ។ 

622. កា ផ្លេ ស់ទេំីរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី  ចប់រ្តើេរៅអំ រងខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៧៥1454 រហើយ ក់

ព័នធភាគរម្ឆើនជ្ញេួយនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន រៅកាន់ទិសឧតត  និង យ័ពយ1455។ រគេរៅ

                                                 
1452 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦២៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់

សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៥៤៤។ 

1453 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៥៤៤។ 

1454 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៦២។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេ រយាងរៅឯកសា  

E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៨។ 

1455 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៦២-២៦៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៩០, ៥៩៦-៥៩៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆេបងគឺរដ្ើេបអីេិវឌ្ឍន៍្េិតកេមអាហា  រៅឧតត និង យ័ពយ1456 រទាះបីជ្ញរៅរពេរម្កាយេក 

កា ្ារះសន្រង្ហគ េជ្ញេួយម្បរទសរវៀតណាេ ក៏បាន្តេ់ជ្ញេូេរហត សម្មាប់កា ផ្លេ សទ់ីេំរៅម្បជ្ញ

ជនរឆញពីទិសបូ ៌ខដ្ 1457។ រសឆកតីសរម្េឆកនរងកា ចប់រ្តើេកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ហាក់ដូ្ឆ

ជ្ញម្តូវបានរធវើរ ើង រៅកនរងខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥1458។ កា ផ្លេ ស់ទីាេតំបនខ់េះរទៀត ម្តូវបានរធវើ

រ ើងរៅាេេូេភិាគ1459 ខដ្េមានរគេរៅខបងខឆកកមាេ ំងពេកេមសម្មាប់្េិតកេម

អាហា 1460 និង “កសាងខេួន” ម្បជ្ញជនងមីរៅជ្ញកសិក  ាេ យៈពេកេមធៃន់1461។ 

623. កា ជរេេៀសម្បជ្ញជនចេម្ទង់ម្ទាយធំ បានចប់រ្តើេរៅរពេរម្កាយ គឺ បនា ប់ពីកា បះរបា ជន

ជ្ញតិចេ ខដ្េរកើតរ ើងរៅកនរងខខកញ្ហញ  និងត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥1462។ រគេរៅគឺរដ្ើេបី “បំខបក” ជន

ជ្ញតិចេ1463 ដូ្រឆនះរហើយ ពួករគម្តូវខបងខឆករៅាេេូេខិខម  ខដ្េរៅាេេូេិនីេួយៗ អន ញ្ហញ ត

ឲ្យមានជនជ្ញតិចេភាគតិឆប  រណាណ ះ1464។ 

624. ទីពី  ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បានកំណត់ ួឆរហើយ1465 អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបដិ្រសធេិនសាត បស់ាកសី

 ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

                                                 
1456 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៥, ២៧៦-២៧៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៤-៥៨៧។ 

1457 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ កថ្នខណឌ  ៦២៤-៦២៦។ 

1458 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៧៩។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ កថ្នខណឌ  ៥៨៥។ 

1459 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៦៣។ 

1460 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦០២-៦១២។ 

1461 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦២៣។ 

1462 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៦៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៣២១០, ៣២៦២។ 

1463 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៨១។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២១០, 

៣២៦៨។ 

1464 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ២៦៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៦៤។ 

1465 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៥៤៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

625. ទីបី សាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បង្ហា ញឆាស់ថ្ន អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងេិនម្គន់ខតបដិ្រសធេិនរធវើកា កំណត់ម្បរេទបទរេមើសរ្សង  ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតិ

រៅរេើជនជ្ញតិចេ រៅកនរងអំ រងរពេផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី ប  រណាណ ះរទ ប  ខនត 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូបានដ្ករឆញពីបណាត អងគរហត នន ខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខ ពីឯកសា 

នន ក់ព័នធនឹងម្បជ្ញជនចេ រៅកនរងអំ រងរពេកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី 

រទៀត្ង។ រៅកនរងរសឆកតីរ្តើេថ្នខ្នក ១១ ថ្នសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ខដ្េរេើករ ើងអំពីកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី  អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានកំណត់អំពីបទរចទ រឆញពីដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះនឹងរធវើកា ពិច ណា

ខងេរទៀត។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានបញ្ចូេកា រយាងណាេួយរៅអងគរហត   ក់ព័នធនឹង

កា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជនជ្ញតិចេ ខដ្េ (ដូ្ឆបានរេើករ ើងពីខាងរេើ) ម្តូវបានរ ៀបរាប់ដាឆ់រដាយ

ខ ករៅកនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ1466។ េិនមានអងគរហត ខដ្េកំណត់ថ្ន ជ្ញប់ ក់ព័នធជ្ញេួយនងឹ

ម្បជ្ញជនចេ ម្តូវបានរេើករ ើងកនរងខ្នក ១១ រទ។ ឆំណ ឆរនះ្ារយជ្ញេួយនឹងខ្នក ១០ ខដ្េ

ពិភាកាអំពីកា ផ្លេ ស់ទេំីរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីេួយ ខដ្េ ួេមានកា រយាងជ្ញរម្ឆើនរៅ

ម្បជ្ញជនចេ ខដ្េជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយបងខំទាងំអស់រនះ1467។ កា ពនយេ់យា ង

ឆាស់លាស់ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពី វិធីសាន្រសត បស់ខេួន គឺថ្ន អងគជំន ំជម្េះនឹងេិន ក់

ព័នធជ្ញេួយនឹង “កា រចទម្បកាន់” ទាកទ់ងនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជនជ្ញតិចេរដាយបងខំ រៅកនរងកា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី រ ើយ1468 រដាយបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន កា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខដ្េ

ខេួនបានសរម្េឆ េិនមានអងគរហត ណាខដ្េម្តូវរចទម្បកាន់រៅកនរងបទរចទ ក់ព័នធនឹងម្បជ្ញជន

ចេរ ើយ។ 

626. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន ជ្ញេទធ្េ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីរនះបានរេើករ ើង វិញសា

ជ្ញងមីនូវទ ហីក ណ៍ខដ្េបរាជ័យ ួឆរហើយរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គឺថ្ន កា ផ្លេ សទ់ី

                                                 
1466 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៥៧៥។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរយាងរៅដ្ីកាដ្ំរណាះ

ម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៥, ២៦២, ២៦៣, ២៧៦-២៧៧, ២៧៨។ រពេរ ៀបរាប់ពីវិសាេភាពថ្នបទរចទ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងេិនបានបញ្ចូេសមាា  ៈ ឬកា រយាងរៅកថ្នខណឌ ទាងំរនះទាក់ទនឹងនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ បស់ជនជ្ញតិចេរទ៖ កថ្នខណឌ  

២៦៦, ២៦៨, ២៨១។ 

1467 សូេរេើេ ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រជើងទំព័  ១៣៧៣, ១៤៩៩។ 

1468 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៦២៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េំរៅម្បជ្ញជនចេរដាយបងខំ ម្គន់ខតជ្ញខ្នកេួយ ខដ្េេិនអាឆខញករឆញបានពីកា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅម្បជ្ញជន ដំ្ណាក់កាេទីពី ជ្ញម្ទងម់្ទាយធំរនះ1469។ ប  ខនត កា អះអាងរនះម្តូវបានអងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងម្ចនរចេ ួឆរហើយ។ រទាះបីជ្ញសាេម្កេអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងសននិដាឋ ន

ថ្ន កា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ ពិតជ្ញបានរកើតរ ើងជ្ញខ្នកថ្នកា ផ្លេ ស់ទេំីរៅម្បជ្ញជន 

ដំ្ណាក់កាេទីពី ជ្ញម្ទងម់្ទាយធំកតី ខតសាេម្កេក៏បានទទួេសាគ េ់្ងខដ្ អំពីរគេបំណងខដ្េ

មានេកខណៈរ ីសរអើង និងរដាយខ ក ថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ រដាយម្បជ្ញជនចេម្តូវបានកំណត់

រគេរៅជ្ញពិរសស ខដ្េបណាត េេកពីកា បះរបា  និង “រដ្ើេបីឲ្យសហគេន៍ បស់ពួករគខបក

បាក់ ព ំខេនម្គន់ខតជ្ញកា ខឆកចយកមាេ ំងពេកេមរនះរ ើយ”1470។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់

សំអាងរហត ថ្នរហត អវីរទើបកា សរម្េឆរេើអងគរហត  បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងរនះ េិនសេ

រហត ្េ ដូ្រឆនះរហើយ កា សរម្េឆរនះម្តូវមានអាន ភាព។ 

៩.៦.៤. ការសននដិាឋ ននលើអង្គនហតុ  ក់ព័នធនឹង្ការនរៀបអា ហ៍ពិ ហ៍នដាយបង្ខំ និង្ការរួមនភទ

នដាយបង្ខំ នៅកនុង្បរិបទននការនរៀបអា ហ៍ព ិហ ៍

៩.៦.៤.១. ទិ ឋពពទូនៅ 

627. ជ្ញជរម្េើសរ្សងេួយរទៀតថ្នទ ហីក ណ៍ បស់ខេួន ខដ្េម្តូវបានពិភាកាពីខាងរេើ1471 ខដ្េថ្ន កា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា  ំរលាេរសពសនធវៈ រៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនខេនជ្ញកា 

ខ សឆាបរ់ៅរពេរវលា ក់ព័នធរនះ រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សរម្េឆថ្ន ធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើ

អេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានបង្ហា ញ ក់ព័នធនឹងអំរពើរនះ (េេូដាឋ ន ១៦១-១៧០ និង េេូដាឋ ន

១៧៣-១៧៤)1472។ 

                                                 
1469 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២១១។ 

1470 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២១២, ៣២៦៨។ 

1471 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦ កថ្នខណឌ  ៥១៣ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់៖ ជ្ញពរិសស ខ្នក ៩.៦.១.៤ និង ៩.៦.១.៥ កថ្នខណឌ  ៥៤៣-

៥៨៣។ 

1472 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៧-១២៨០ និង ១៣០១-១៣៩៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

628. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានឆំណាប់អា េមណ៍ខាេ ងំពិរសស រៅកនរងកា ជំទាស់ទាងំអសរ់នះ។ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនបាន្តេ់េ័សតរាងរៅឆំរ ះេ ខអងគជនំ ជំម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធនឹងកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ឬកា  ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬអំរពើទាងំពី រនះ។ 

េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនម្តូវបានវាយម្បហា រដាយផ្លា េ់រដាយរេធាវីកា   

កតី។ រៅកនរងឆរេេើយតបបនា ប់រនះ សហរេធាវីនេំ ខនឹងកា   រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់រនះ រហើយនឹងពិភាកាអំពី កា រ ៀបរាប់រដាយេិនម្តឹេម្តូវ ឬកា 

រម្បើម្បាស់េ័សតរាង បស់ពួកគត់រដាយរធវើឲ្យមានកា យេ់ម្ឆ ំ។ 

629. កនរងន័យទូលាយ សមាជិកម្ករេ ួេជ្ញរម្ឆើន ខដ្េេិនបាន្តេ់សកខីកេមរនះ ក៏បានទទួេបទពិរសាធន៍

អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍។ សហ

រៅម្កេរស ើបអរងកតបានទទួេសាគ េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៦៦៤ នក់ ទាកទ់ងជ្ញពិរសស

ជ្ញេួយនឹងបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1473។ រទាះជ្ញយា ងណាកតី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានទទួេសាគ េ់  ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងឧម្កិដ្ឋកេមរ្សងរទៀត ក៏ទទួេ្េប ះ េ់

្ងខដ្  ពីបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធ

នឹងសាថ នទេៃន់ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងកា ឈឺចប់ខដ្េបណាត េេកពីឧម្កិដ្ឋកេមរនះ គឺជ្ញបញ្ហា ថ្ន្េ

ម្បរយាជន៍ផ្លា េ់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់រនះ រដាយ ពួករគសថិតកនរងឆំរណាេ ប គគេ

ខដ្េទទួេបទពិរសាធន៍ផ្លា េ់ពីកា ឈឺចប់រនះ។ 

630. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន សំណ ំរ ឿងរនះមានទាកទ់ងជ្ញេួយនឹងបទរចទ ក់ព័នធនឹងម្បព័នធ

ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ម្ពេទាងំកា អន វតតកា  ួេរេទរដាយបងខំ រម្កាយរពេរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍។ រទាះបីជ្ញអំរពើជ្ញេូេដាឋ នទាងំពី ម្ករេរនះ ម្តូវបានរចទម្បកាន់រ្សងពីគន  ជ្ញ

េូេដាឋ នថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតកតី ប  ខនត អំរពើទាងំរនះ

នឹងម្តូវពិភាកា ួេគន រៅកនរងសា ណាដូ្ឆតរៅ។ រនះរដាយសា ខត កា ជំទាស់ខដ្េរធវើរ ើងឆំរ ះ

បទរចទនីេួយៗ មានភាពម្បហាក់ម្បខហេគន  រហើយអងគរហត ខេួនឯងផ្លា េ់ក៏មានទំនក់ទំនងរៅ

 វិញរៅេកយា ងជិតសនិទធខដ្ ។ 

                                                 
1473 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ៨៦១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

631. េូេដាឋ នឆំនួនដ្ប់ពី  (េេូដាឋ ន ១៦១-១៧០ និង េេូដាឋ ន១៧៣-១៧៤)1474 ខដ្េម្គបដ់្ណត ប់រេើខ្នក

រនះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ មានទ ហីក ណ៍ខដ្េជ្ញន់គន  និងទាក់ទងជ្ញេួយគន រៅ វិញរៅេក។ ដូ្ឆ

ខដ្េបានបង្ហា ញពីខាងរេើេករហើយ កនរងសា ណារនះ េូេដាឋ ននីេួយៗខដ្េមានកនរងឧបសេព័នធ ក 

ថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ហាក់ដូ្ឆជ្ញរធវើរ ើងាេអំរពើឆិតត1475 រហើយេកខណៈរនះ បង្ហា ញឆាស់

ជ្ញពិរសសរៅកនរងខ្នករនះ។ រដាយសា ខតេូេដាឋ នខដ្េមានរេខរ្សងៗគន  េិនជ្ញប ់ក់ព័នធ

ឆាស់លាស់ជ្ញេួយនឹងទ ហីក ណ៍រ្សងៗគន រនះ សហរេធាវីនេំ ខចត់ទ កទ ហីក ណ៍ទាងំអស់

រនះ ួេគន ថ្នជ្ញម្ករេទ ហីក ណ៍ខតេួយ។ រហត ដូ្រឆនះ សា ណាបនា ប់នឹងរយាងរៅទ ហីក ណ៍ បស់

រេធា វីកា   កតី រដាយរយាងរៅកថ្នខណឌ រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រដាយេិនរយាងរៅរេខ

េូេដាឋ នរ ើយ។ 

632. េ ននឹងពិភាកាអំពីកំហ សអងគរហត  ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ សហរេធាវីនេំ ខសេូសងកត់ធៃន់សា

ជ្ញងមីថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ម្តូវបានរចទម្បកានថ់្ន

ជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ ាេ យៈម្កបខណឌ ថ្នឧម្កិដ្ឋ

កេមរនះ និងាេ យៈធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេមរនះរហើយ ខដ្េចបំាឆ់ម្តូវ វិភាគរេើអងគរហត  ក់ព័នធ

នឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំ។ 

៩.៦.៤.២. ធាតុផេទំីមួយ ៖ អំនពើសកមម ឬអកមម ដ លមានពពធងនធ់ងរម្បដហលនឹង្ឧម្កិ ឋកមម

ម្បឆងំ្នឹង្មនុសេជាតិ នទនទៀត 

633. រេធាវីកា   កតីបានជំទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន បទបញ្ហជ រេើ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំ មានេកខណៈ និងភាពធៃន់ធៃ ម្បខហេនឹងឧម្កិដ្ឋ

កេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆង1476។ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយសា  (១) សរម្េឆថ្ន គូម្សក េិនបានយេ់ម្ពេរ ៀប 

អា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដំ្រណករ ើយ របើរទាះបីជ្ញមានអវីខដ្េរេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន េិន

                                                 
1474 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៧-១២៨០ និង ១៣០១-១៣៩៨។ 

1475 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១២-១៣ និង ៦៧៦៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឧបសេព័នធ ក។ 

1476 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១១៨-១១៥៥, ១២៨៨-១៣០០។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៣៦៨៨-៣៦៩១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

មានេ័សតរាងគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់កតី (២) េិនបានគិតគូ អំពីបញ្ហា ថ្នប ិបទវបបធេ៌ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយ

នឹងកា វាយតថ្េេរេើភាពធៃន់ធៃ  និង (៣) េិនបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ម្បសិនរបើអំរពើរនះមានភាពធៃន់

ធៃ ម្គបម់្គន់ អំរពើរនះនឹងម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋ ួឆរៅរហើយ។ 

634. ទ ហីក ណ៍ទាងំអស់រនះេិនបានទទួេរជ្ញគជ័យរ ើយកនរងកា បង្ហា ញអំពីកំហ សរៅកនរងរសឆកតី

សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ 

៩.៦.៤.២.១. េនិមានកា យេម់្ពេរ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍ នងិកា  េួដ្រំណករៅកនរងអា ហ៍ព ិហ៍ 

635. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន អាជ្ញញ ធ កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយបងខំម្បជ្ញជនឲ្យរ ៀបកា  

រដាយគម នកា យេ់ម្ពេ1477។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានសរម្េឆ្ងខដ្ ថ្ន គូម្សក ម្តូវបាន

បងខំឲ្យ្សដំំ្រណក រដាយកា គំរាេកំខហង និងកា ាេដាន1478 គឺជ្ញេកខខណឌ េួយខដ្េអងគជនំ ំ

ជម្េះយេ់ថ្ន ម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើង “ជ្ញពិរសសរដ្ើេបបីងខំឲ្យ្សដំំ្រណក”1479។ 

636. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនអំពីកា យេ់ម្ពេ ខដ្េម្តូវពិភាការៅកនរងខ្នករនះ 

រហើយខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹង ប  ិបទថ្នកា បងខិតបងខំ ខដ្េគូម្សក ម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀប 

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងយេ់ម្ពេឆំរ ះកា  ួេដំ្រណក រហត កា ណ៍ និងរគេបំណង ថ្នកា ាេដាន

គូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នម ង និងភាពជ្ញតំណាង និងភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី អំពីកា យេ់ម្ពេ។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីេិនអាឆបង្ហា ញថ្ន រសឆកតី

សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអំពីបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទ

រដាយបងខំ មានភាពេិនសេរហត ្េរ ើយ។ 

637. រេធាវីកា   កតីបានរេើកជ្ញដំ្បូងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយសរម្េឆថ្ន ប ិប

ទថ្នកា េ័យខាេ ឆ និងកា បងខិតបងខំ រធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់េទធភាព បស់េន សសកនរងកា សរម្េឆយេ់

ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្សដំំ្រណក1480។ ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើងរហើយ កាេៈរទ

                                                 
1477 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩០។ 

1478 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩៦។ 

1479 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩៧។ 

1480 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥៩-១២៨០, ១៣៤១-១៣៧៧។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៣៦២០-៣៦២១, ៣៦២៣, ៣៦៤៦-៣៦៤៧, ៣៦៦១, ៣៦៧៣-៣៦៧៤, ៣៦៧៦, និង ៣៦៧៧-៣៦៧៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សៈជ្ញ ួេបង្ហា ញថ្ន “ប ិយាកាសថ្នភាពេ័យខាេ ឆជ្ញទូរៅ” ម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបងខំេន សសឲ្យ

រ ៀបកា  រហើយបនា ប់េកម្តូវ្សដំំ្រណក1481។ 

638. បខនថេពីរេើកា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌ កេមរដាយម្បរយាេជ្ញម្បចំ ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងាេ យៈ

ប ិយាកាសបងខិតបងខំរហើយរនះ កនរងក ណីខេះ មានកា រម្បើម្បាស់កា គំរាេកំខហងឆាស់លាស់ និង

អំរពើហិងាជ្ញក់ខសតងបងខំគូម្សក ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្សដំំ្រណក1482។ ឧទាហ ណ៍េួយថ្ន

រហត កា ណ៍រនះ ម្តូវបានរ ៀបរាប់រដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន ខដ្េនិយាយអំពីកា  ំរលាេ

រសពសនធវៈរដាយពួកកមាម េិបាេេួយម្ករេ បនា ប់ពីគត់បដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបកា 1483។ រេធាវី

កា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងគួ ម្ចនរចេេ័សតរាងរនះ រដាយសា 

េិនអាឆរធវើជ្ញតំណាងរៅកនរងកម្េិតថ្នអំរពើហិងាជ្ញឆំហ  ដូ្ឆខដ្េគត់បានរ ៀបរាប់រនះ1484។ 

ប  ខនត ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី1485 អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបាន សននិដាឋ នជ្ញ

ទូរៅអំពីបទពិរសាធន៍ជ្ញក់លាក ់បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន ខដ្េម្តូវបានរគ ំរលាេ្េូវ

រេទ រដាយសា បដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបកា រ ើយ1486។ ្ារយរៅវិញ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹង

ខ្អករៅរេើសកខីកេម បស់គត់ រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆ បស់ខេួនអំពីប ិបទ និងប ិយា កាស ខដ្េ

រហត កា ណ៍ខបបរនះអាឆរកើតរ ើងរទ1487។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន បាន

និយាយរដាយម្តង់អំពី វិធីកា ខដ្េេ័យខាេ ឆអំពីអំរពើហិងា បងខំឲ្យម្បជ្ញជនដ្ថ្ទរទៀត ទទួេយក

កា រ ៀបកា  ថ្ន៖ 

គូខដ្េម្តូវបដិ្រសធ វាមានដូ្ឆគន  ក៏ប  ខនតេិនអាឆបដិ្រសធបាន ក៏ម្តូវខតរធវើដូ្ឆខតគន ហនឹង។ របើ

សិនជ្ញខាងម្សីបដិ្រសធ ខាងម្សីនឹងសាេ ប់ របើខាងម្បរសបដិ្រសធ ខាងម្បរសនឹងសាេ ប់។ វាដូ្ឆខត

                                                 
1481 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧១៥-៧២១, ៧៤៣-៧៥០។ 

1482 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦១៨, ៣៦២១-៣៦២២។ 

1483 សូេរេើេ ខ្នក ១០.៧ កថ្នខណឌ  ៧៧៩-៧៨៥។ 

1484 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦២-១២៦៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហ

ម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧១៥-៧២១។ 

1485 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦២-១២៦៣។ 

1486 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦២១, ៣៦៥៨។ 

1487 សូេរេើេបខនថេ ខ្នក ១០.៧ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧៧៩-៧៨៥។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦២០-៣៦២១, 

៣៦២៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គន  គូវាទាងំពី រនះ វារដ្ើ រសមើគម នទាងំអស់។ រដាយេិនហា៊ែ នម្បខកក េិនហា៊ែ នតវ៉ា គឺខាេ ខតរ ឿង

េួយហនឹង គ៏ខាេ ឆខតរ ឿងសាេ ប់ហនឹងខតេតង1488។ 

639. សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន រេើឆំណ ឆរនះម្តូវបានគមំ្ទរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីជ្ញរម្ឆើន ូប។ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធា វី បានរ ៀបរាប់អំពីកា ម្ពមាន 

ឆំរ ះកា ម្បឆំ្ងេិនម្ពេរ ៀបកា  រដាយថ្ន “បងថ្ងេេួយជ្ញបងថ្ងេបរងកើត បងខញរំរគយករៅសមាេ ប់

រចេ រៅខតគត់ គត់ថ្នបអូន រយើងអស់រហើយ របើបអូនរៅម្បខកករគរទៀត គង់ថ្ងៃណាេួយបអូនរគ

យករៅសមាេ ប់”1489។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស់ ្េ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន “រៅរពេហនងឹ

ម្បសិនរបើរយើងស ទធខតកំព ងេ័យ អ៊ែ ៊ីឆឹងរយើងម្តូវនិយាយថ្នម្សោញ់គន ... រយើង ស់ជ្ញេួយគន

រដាយម្សួេ”1490។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ខដ្េរទាះបជី្ញមានតួនទី ខដ្េមានអេ័យ

ឯកសិទធិខេះកតី ក៏បានរ ៀបកា រដាយសា ខតកា េ័យខាេ ឆ ម្បធានគណៈម្សរក បស់គត់ខដ្  រហើយ

គត់បាននិយាយថ្ន “អារ ឿងសេ័យរនះ ខញរំវាពិបាកនឹងជម្មាបថ្ន ខាេ ឆអី រ ឿងអី រម្ ះេួយ រម្កាេ

កា ដឹ្កន ំបស់រគ រហើយសេ័យរនះ ពិបាកណាស់ ម្សួេេិនម្សួេហនឹងង្ហប់ បាត់ខេួន េិនដឹ្ងជ្ញ

សអីៗ អាហនឹងេិនថ្ន ឋានៈអីថ្នន ក់អីរទ ខតេិនម្សួេបាត់។ រហើយអ៊ែ ៊ីឆឹងរឆះខតគិតអីអ៊ែ ៊ីឆឹង អ៎! ថ្នឲ្យ

យកក៏យករៅ អាហនឹង។ ខញរំបានគឹរឃើញខតអ៊ែ ៊ីឆឹងរទ សេ័យរនះ”1491។ កា អះអាង បស់រេធាវី

កា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីភាពចំបាឆ់ កនរងកា 

                                                 
1488 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៤០ បនា ត់ ១៦-១៩ រម្កាយ

រមា ង [11.28.09]។ 

1489 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៦៦ 

បនា ត់ ៣-៥ េ នរមា ង [14.38.33]។ 

1490 ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ២៣ - 

ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [10.52.32]។ 

1491 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២១ បនា ត់ ១១-

១៤ េ នរមា ង [10.35.46]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខ សយា ងឆាស់ម្កខ ត1492 រហើយជ្ញកា េិនបានពិច ណារៅរេើ

េ័សតរាង បស់គត់ទាងំម្សរង1493។ 

640.  ក់ព័នធនឹងកា  ួេរេទរដាយបងខំ រេធាវីកា   កតីបានបញ្ហជ ក់រដាយេិនម្តឹេម្តូវថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បតី បស់គត់រម្ជើសរ ីសយកកា  ួេរេទជ្ញេួយគត់ រហើយ

ប ិយាកាសថ្នកា បងខិតបងខំ េិនមាន ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងកា សរម្េឆឆូេកនរងទំនក់ទំនង្េូវរេទ

 បស់គត់ជ្ញេួយបតីគត់រ ើយ1494។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខី

កេមថ្ន គត់បាន ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតីគត់ រដាយសា ខតគត់ខាេ ឆ រគរចទម្បកាន់ថ្ន ខ សសីេ

ធេ៌1495 រម្ ះគត់ដឹ្ងថ្ន គត់ម្តូវបានរគាេដាន1496 រហើយរដាយសា ខតគត់ខាេ ឆ ទាងំបតីគត់នងិ

ពួកកងឈេប1497។ គត់បានរ ៀបរាប់អំពីអនកខដ្េបានបាត់ខេួន រដាយសា ខតម្បម្ពឹតតរេមើសខ សសេី

ធេ៌1498 រហើយបានពនយេ់ថ្ន គត់ខាេ ឆថ្ន របើគត់េិនម្ពេ ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតី បស់គត់រទ ពួករគ

                                                 
1492 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៩៧, ១២៤៦។ 

1493 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៣ បនា ត់ ៥ - 

ទំព័  ១៤ បនា ត់ ២ េ នរមា ង [09.44.48] ទំព័  ១៤ បនា ត់ ២៣ - ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៥ េ ន និងរម្កាយរមា ង [09.47.06] ទំព័  

១៦ បនា ត់ ៦-១៥ េ ន និងរម្កាយ [09.53.16], ទំព័  ១៧ បនា ត់ ១-៨ រម្កាយរមា ង [09.56.58], ទំព័  ៣០ បនា ត់ ២២ - ទំព័  

៣១ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [11.11.03] ទំព័  ៣១ បនា ត់ ១២-១៦ េ នរមា ង [11.14.16]។ 

1494 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩១។ 

1495 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦០ បនា ត់ ១០-១៤ 

េ នរមា ង [14.12.59]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  

២៩ បនា ត់ ៧-៩ េ នរមា ង [10.38.00]។ 

1496 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ១៥-១៦ 

រម្កាយរមា ង [14.04.01]។ ឯកសា  E1/467.1, ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) 

ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១៧-២០ រម្កាយរមា ង [10.03.39] ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៧-១៩ រម្កាយរមា ង [10.05.50]។ 

1497 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ២៥ - 

ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [14.05.30]។ 

1498 ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ២៧ បនា ត់ ២១-២២ 

រម្កាយរមា ង [10.14.17], ទំព័  ២៨ បនា ត់ ៤-៧ េ នរមា ង [10.16.36] ទំព័  ២៨ បនា ត់ ១៤-២២ រម្កាយរមា ង [10.16.36]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទាងំពី នឹងម្តូវទទួេ ងទណឌ កេមយករៅរ ៀនសូម្ត ឬអប់ ំខកខម្ប1499។ េ័សតរាង បស់គត់បាន

បញ្ហជ ក់ពី ូបភាពយា ងឆាស់អំពី កា គំរាេកំខហង ខដ្េបងខំឲ្យគូម្សក ម្តូវខត ួេរេទ។ 

641. សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់រនះ បង្ហា ញពីកំហ សរៅកនរងកា រេើករ ើង បស់

រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរៅរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិប

រតយយ អាឆម្តូវបានសនមតថ្ន មានកា យេ់ម្ពេឯកភាព ប  ខនត ជន ងរម្គះ “េិនបានម្បខកករទ

”1500។ កា រេើករ ើងកា បដិ្រសធ ជ្ញក់ខសតង េិនអាឆរធវើរៅបានរទ រៅរពេខដ្េកា ជំទាសណ់ា

េួយខដ្េរេើករ ើង នឹងបរងកើនេទធភាពថ្នអំរពើហិងាធៃន់ធៃ  ឬកា បាត់បង់ជីវិតរនះ។ អវីខដ្េជ្ញ

កំហ សម្បខហេគន រនះខដ្ រនះ គឺ កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបាន្តេ់សំអាងរហត ថ្ន កា  ួេដំ្រណកគឺម្តូវខតជ្ញកា បងខំខតេតង (ipso facto) កនរងក ណី

ខដ្េកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវរធវើរ ើងរដាយបងខំ1501។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ េ័សតរ

ាងរេើកា អះអាងរនះ (រម្ៅពីកា ជំទាស់ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី)1502 រហើយេិនបានពិច ណាអំពីេរធោបាយជ្ញក់លាក់ថ្នកា បងខំ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងបានកំណត់។ េរធោបាយទាងំរនះ ួេមាន កា បញ្ហជ រដាយផ្លា េ់រៅរេើគូម្សក រៅ

ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1503 កា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌ កេម1504 និងកា ាេដានរដាយកងឈេប 

ខដ្េមានភា កិឆចធានថ្ន គូម្សក បាន្សដំំ្រណក1505។ 

                                                 
1499 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ២០-២១ 

េ នរមា ង [14.09.19] ទំព័  ៨១ បនា ត់ ១៦-២១ េ ន និងរម្កាយរមា ង [15.38.50]។ 

1500 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥០។ 

1501 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៦-១៣០៧។ ១៣៣៧-១៣៣៨, ១៣៨១-១៣៨២។ 

1502 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៦-១៣០៧, ១៣៣៧-១៣៣៨, ១៣៨១ ដ្កម្សង់ឯកសា  E465 

សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៨-៣៦៦១។ ទាក់ទនឹងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន គត់េិន

បានរ ៀបរាប់ពីកា  ួេដ្ំរណករម្កាេកា បងខិតបងខំ តបិតគត់បានរឆេើយថ្នបានរ ៀបកា េិនសេបំណង (សូេរេើេ ឯកសា  F54 

សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៧២)។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន េិនបាន្តេ់េ័សតរាងអំពីកា  ួេដ្ំរណក បស់

គត់។ ដ្ូរឆនះ េិនអាឆទាញកា សននិដាឋ នរឆញពីភាពសាៃ ត់រសៃៀេ បស់គត់អំពីបញ្ហា រនះបានរ ើយ។ 

1503 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៣៣, ៣៦៣៥។ 

1504 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៥-៣៦៤៧។ 

1505 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤១-៣៦៤៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

642. ឆំរ ះបញ្ហា ាេឃាេ រំេើេ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាងេិនបានគមំ្ទកា 

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីកា អន វតតកា ាេដានគូម្សក  រដ្ើេបីធានថ្ន ពួករគ

 ួេដំ្រណករ ើយ1506។ រេធាវីកា   កតីេិនបានពិច ណារេើេសតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

អំពីកា ាេឃាេ រំេើេជ្ញម្បព័នធ បស់ពួកកងឈេបរៅរេើគូម្សក រ ើយ1507។ រេធាវីកា   កតី

ជំទាស់ថ្ន ព័ត៌មានពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយបានរេើករ ើងថ្ន កា ាេដានម្តូវបានរធវើរ ើង ខត

កនរងក ណីខដ្េមានកា េិនឆ ះសម្េរងគន រេើអា ហ៍ពិ ហ៍ប  រណាណ ះ1508 និងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីេួយឆំនួនបាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ាេដាន ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយកមាម េិបាេរកមងៗ 

ខដ្េបំ នរេើសិទធិអំណាឆ េិនខេនជ្ញកា អន វតតាេរគេនរយាបាយ បស់បកសរទ1509។ រទាះបី

ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គូម្សក ខដ្េម្ពេរម្ពៀង ស់រៅ

ជ្ញេួយគន  េិនម្តូវបានាេដានកតី1510 ខតេ័សតរាង បស់គត់េិនស ីសង្ហវ ក់គន រ ើយ ជ្ញេួយនឹងកា 

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ ្ារយរៅវិញ សកខីកេមរនះគមំ្ទរេើ់រគេបំណងថ្នកា 

ាេដាន (រដ្ើេបីធានថ្ន គូម្សក ្សដំំ្រណក)1511 រហើយម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរធវើកា 

ពិច ណារដាយម្តឹេម្តូវ  ួេជ្ញេួយនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីដ្ថ្ទរទៀត1512។ កា 

ខដ្េថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនេិនបានដឹ្ងថ្នរហត អវីរទើបពួករគ ម្តូវបានាេដាន ឬម្តូវ

                                                 
1506 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤១-១៣៧៧។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤១-៣៦៤៤, 

៣៦៦០។ 

1507 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៤០ 

បនា ត់ ១៥ - ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ២១ េ នរមា ង [13.31.33]។ ឯកសា  E1/463.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៤២ បនា ត់ ៨-១២ រម្កាយរមា ង [11.27.05] ទំព័  ៤១ បនា ត់ ១៦-២៤ រម្កាយរមា ង 

[11.24.47]។ ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ២៣ 

បនា ត់ ៧-១៧ េ នរមា ង [10.51.08]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ 

រឌ្ៀប) ទំព័  ២៣បនា ត់ ១៣ - ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៤ េ នរមា ង [10.05.50]។ 

1508 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤៥-១៣៤៦។ 

1509 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤៥-១៣៤៦។ 

1510 ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៣៤ បនា ត់ ៦-

១១ េ នរមា ង [11.21.25]។ 

1511 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៤។ 

1512 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤១-៣៦៤៤ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៣៦៤៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រធវើកា  ួេរេទ រនះ1513 េិនរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់េ័សតរាងខដ្េគមំ្ទអំពីអតថិភាពថ្នកា អន វតតខដ្េស ី

សង្ហវ ក់គន រទ។ កា ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន បានរ ៀបរាប់ថ្នកងឈេប “រកមង”1514 

ក៏េិនបានរេើករ ើងពីកា េនាិេរេើរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន មាន

អតថិភាពរគេនរយាបាយាេដានខដ្ ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានរយាង រៅេ័សតរាងខដ្េបង្ហា ញ

ថ្ន វ័យ បស់កមាម េិបាេ គឺមានន័យថ្ន ពួករគម្បខហេជ្ញអាឆរធវើសកេមភាពខដ្េ្ារយពីរគេ

នរយាបាយរ ើយ។ 

643. ទ ហីក ណ៍ឆ ងរម្កាយ បស់រេធាវីកា   កតីអំពីកា យេ់ម្ពេ មានរៅកនរងបណតរ ំកា អះអាងនន អំពី

 វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងឆំរ ះសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី1515។ រេធាវី

កា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករេើេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន ឬថ្ន េ័សតរាង បស់ពួករគអំពីកា យេ់ម្ពេ េិនបានឆេរះ

បញ្ហច ងំអំពីភាពទូរៅថ្នេ័សតរាងរ ើយ1516។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី ទាក់ទងនឹងេ័សតរាង

                                                 
1513 ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា   កតីអះអាងរៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤៥ ថ្ន រទាះបីជ្ញរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ បានរឃើញឈេ បឃាេ រំេើេគត់កតី ប  ខនត េ័សតរាង បស់គត់េិនអាឆឲ្យអងគជំន ំជម្េះទាញកា សននិដាឋ ន

អំពីរគេបំណងថ្នកា ាេដានបានខដ្ ។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន រទាះបីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខឿន ឆឹេ យេ់ថ្ន រគតម្េូវ

ឲ្យគត់មានកូនកតី ប  ខនតគត់េិនយេ់ថ្នរហត អវីរនះរទ៖ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣១ រជើងទំព័  

២៣២៤។ 

1514 េិនឆាស់រទថ្ន ម្បេពទាងំអស់ខដ្េបានដ្កម្សង់រដាយរេធាវីកា   កតីរៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្ន

ខណឌ  ១៣៤៦ ្តេ់េ័សតរាងរនះ។ កា រយាងម្បតិច ឹក (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) េិនបញ្ហជ ក់ពីអាយ  បស់ឈេ បរទ 

(ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ២៣-២៥ 

រម្កាយរមា ង [14.40.23] រយាងរៅកនរងឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ២៥៥២ និង សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  

១៣៦៨)។ 

1515 ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីអំពីវីធីខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងវាយតថ្េេរេើសកខកីេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េ្តេ់េ័សតរាងអំពីកា ម្ពេរម្ពៀង មានបង្ហា ញរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ៖ សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសា

ទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥៩, ១២៦៩, ១៣៦១, ១៣៨១។ ពឯីកសា  F54.1.1 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ក េូេដាឋ ន ១៧០ 

និងេូេដាឋ ន ១៧៤ ទំនងជ្ញេូេដាឋ នបឋេខដ្េាេ យៈរនះ រេធា វីកា   កតីពោយាេរធវើកា អះអាង បស់ខេួន។ 

1516 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៣-១៣៨៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានពិភាការៅខ្នករ្សងរៅកនរងសា ណារនះ1517 រហើយរៅទី

រនះនឹងរធវើកា ពិភាកាខតអំពីបញ្ហា េ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀតប  រណាណ ះ។ 

644. រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន្តេ់ទេៃន់េិនម្គបម់្គន់រៅឧទាហ ណ៍

រ្សងៗថ្នសមាជិកម្ករេ “ទទួេបានកា អន រម្គះរម្ឆើនជ្ញងរគ” (ដូ្ឆជ្ញ អតីតកងទ័ព) ខដ្េម្តូវ

យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយចត់ទ កក ណី

ទាងំអស់រនះថ្នជ្ញក ណីរេើកខេង េិនខេនជ្ញក ណីទូរៅរ ើយ1518។ សហរេធាវីនេំ ខគមំ្ទ

ឆំរ ះឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព ម្តង់ឆំណ ឆរនះ1519 រហើយបខនថេថ្ន រេធាវីកា   កតីបានរេើេ

 ំេងេ័សតរាង បស់ន ីបីនក់ ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្តូវបានរគបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 

ជ្ញេួយនឹងកងទ័ពពិកា  គឺ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន, អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ និង ជ្ញ រឌ្ៀប1520។ 

រេធាវីកា   កតីមានកំហ សកនរងកា កំណត់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបរនះថ្នជ្ញកា យេ់ម្ពេ 

ខដ្េយា ងរហាឆណាស់សម្មាប់ខាងន ី ក ណីទាងំរនះបង្ហា ញឆាស់ថ្នេិនមានកា យេ់ម្ពេ

រទ1521។ អវីខដ្េខ ស្ងខដ្ រនះ គឺ វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា ឆម្មាញ់យក កយ ឬ 

ឃាេ េួយៗពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីគមំ្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ បស់ខេួន។ ជ្ញ

ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី បាន

រ ៀបរាប់ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយនឹងកងទ័ពពិកា  ថ្ន “េិនខេនជ្ញកា រ ៀបកា រដាយបងខំ” 

                                                 
1517 ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីអំពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញទូរៅ ម្តូវបានរេើករ ើងខាងរេើរៅកនរងខ្នក 

៨.២.១ កថ្នខណឌ  ១៨៥ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់៖ ឆរេេើយជ្ញក់លាក ់ក់ព័នធនឹងភាពអារជឿជ្ញក់បានថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ 

រយឿន, ម្ ប ស រឃឿន និង េ ំ វ ន មានរៅខាងរម្កាេ ខ្នក ១០។ 

1518 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥៩-១២៨០។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦២៣។ 

1519 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧១៨-៧២០។ 

1520 ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ)។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)។ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន)។ 

1521 ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧៦ បនា ត់ ១២ 

រម្កាយរមា ង [15.55.58]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) 

ទំព័  ២០ បនា ត់ ១៩-២៤ េ នរមា ង [09.55.33]។ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៨ បនា ត់ ១៥-១៧ េ នរមា ង [09.21.47]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េ្ារយពីកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង1522។ ប  ខនត សម្េង់រពញរេញ ខដ្េរេធាវី

កា   កតីពឹងខ្អករេើរនះ បានបង្ហា ញថ្ន អតថន័យពិតម្បាកដ្ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី 

មានន័យរ្សងរៅវិញរទ៖ 

យ ទធជនខាងេ ខពិកា ហនឹង េករ ៀបកា ហនឹង រគគម នបងខំរទ រគរៅម្បាបេ់កន ីហនឹង េករ ៀបឆំ

ខេួន េកកា េួយយ ទធជនហនឹង។ រហើយអត់មានអនកណាហា៊ែ នម្បខកកខដ្ 1523 

645. រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ខដ្េទទួេ

ខ សម្តូវរេើកា រ ៀបឆំពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កងទ័ពពិកា រៅារមម 1524 បាន្តេ់សកខីកេមអំពីេកខ

ណៈម្ពេរម្ពៀងថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េគត់ម្គប់ម្គង1525។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រសង រសឿន បានពនយេ់ថ្ន មានបញ្ហជ រឆញ “ពីខាងរេើ” ថ្ន កងទ័ពពិកា ម្តូវរ ៀបកា  

ខដ្េនឲំ្យន ីៗម្តូវបានរគ “យកេក” រ ៀបកា ជ្ញេួយពួកកងទ័ពពិកា ទាងំរនះ1526។ សកខកីេម

 បស់គត់បញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន ទាងំប  ស និងន ី េិនមានជរម្េើសរ ើយ កនរងកា សរម្េឆថ្នរតើម្តូវ

រ ៀបកា ឬអត់រនះ របើរទាះបីជ្ញសាកសខីេះចត់ទ កថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កងទ័ពពិកា  

ថ្នមានម្បរយាជន៍សម្មាប់ពួករគកតី1527។ 

646. រទាះបជី្ញរេធាវីកា   កតីកត់សមាគ េ់រដាយម្តឹេម្តូវថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន

បញ្ហជ ក់ថ្នគូម្សក មានជរម្េើស “រម្កាករឆញ” ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគកតី1528 ប  ខនត

រេធាវីកា   កតីេិនបានកត់សមាគ េ់អំពីសកខីកេមបនតរទៀត បស់ រសង រសឿន ខដ្េថ្ន គូម្សក េិន

                                                 
1522 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៦។ 

1523 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវ)ី ទំព័  ៨១ 

បនា ត់ ១-២ េ នរមា ង [15.50.01]។ 

1524 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ម្តូវបានបញ្ជូនរៅារមម រដ្ើេឆ្ន ំ១៩៧៧ និងចករឆញរៅខខេិង ន ឆ្ន ំ១៩៧៨៖ ឯកសា  

E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១៨-២២ រម្កាយ

រមា ង [10.49.13]។ 

1525 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥០។ 

1526 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៥-៨ 

េ នរមា ង [09.44.48], ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៤-៥ រម្កាយរមា ង [09.47.45]។ 

1527 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៤-១២៦៦។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៩១។ 

1528 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានរម្ជើសរ ីសជរម្េើសរនះរទ រម្ ះពួករគគិតថ្នពួករគនឹងម្តូវសាេ ប់1529។ បនា ប់េករៅកនរងសកខី

កេម បស់គត់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បានបញ្ហជ ក់ថ្ន េទធភាពកនរងកា យេ់ម្ពេរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ េិនអាឆរធវើរៅបានរ ើយ រៅេ នរពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1530។ អវីខដ្េសខំាន់

្ងខដ្ រនះ គឺថ្ន របើរទាះបីជ្ញគត់មានតួនទីកនរងដំ្រណើ កា  ប  ខនតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង 

រសឿន េិនបានដឹ្ងថ្នមានអវីរកើតរ ើងឆំរ ះអនកខដ្េរម្កាករឆញ និងថ្នរតើ “ ួឆពីហនឹងរគយករៅ

ណារៅណី” ខដ្ ឬអត់រនះរទ1531។ 

647. កនរងក ណីណាកតី របើរទាះបីជ្ញេ័សតរាងរេើករ ើងថ្ន អនក “ទទួេបានកា អន រម្គះរម្ឆើនជ្ញងរគ” 

អាឆតវ៉ាឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កតី1532 ខតឆំណ ឆរនះេិនបានេ បរហត កា ណ៍ថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ឬរេើករ ើងថ្ន អនកខដ្េទទួេបានកា អន រម្គះរម្ឆើនជ្ញងរគ មានឆំនួន

រម្ឆើនរ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនម្តូវបានតម្េូវឲ្យពឹងខ្អកខតរៅរេើបទពិរសាធន៍ដូ្ឆគន

ឥតរខាច ះ រដ្ើេបីទាញរសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ខេួនអំពីបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ1533។ 

អំរពើខដ្េបំរពញបានាេធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋកេម រៅខតជ្ញបទឧម្កិដ្ឋ របើរទាះបីវាមានជ្ញទូរៅ ឬអត់

ក៏រដាយ។ 

                                                 
1529 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ២៤ - 

ទំព័  ២០ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [10.10.02]។ 

1530 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៥-៨ 

េ នរមា ង [09.44.48], ទំព័  ១៥ បនា ត់ ៤-៥ រម្កាយរមា ង [09.47.45] ទំព័  ១៦ បនា ត់ ៦-១៥ េ ន និងរម្កាយរមា ង [09.53.16] 

ទំព័  ១៧ បនា ត់ ១-១៥ រម្កាយរមា ង [09.56.58], ទំព័  ៣០ បនា ត់ ១៣ - ទំព័  ៣១ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [11.09.23] ទំព័  

៣១ បនា ត់ ១២-១៦ េ នរមា ង [11.14.16] ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ១៩ - ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ១៩ េ នរមា ង [15.08.30]។ 

1531 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ១៨ បនា ត់ ៧-១០ 

េ នរមា ង [10.03.22]។ 

1532 រៅកនរងឯកសា  F54.1.9 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២០ ERN (En) 01652621, 

01652622 (រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន េិនខេនកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ទាងំអស់ជ្ញកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរទ ខ្អក

រេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី ខដ្េថ្នអនកខេះរៅកនរងកង បស់គត់អាឆរសនើស ំរ ៀបកា ជ្ញេួយេន សស

ពិរសសបាន)។ 

1533 អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានចប់អា េមណ៍យា ងម្តឹេម្តូវរៅរេើេ័សតរាង បស់សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ

ពនយេ់ថ្ន ពកួរគបានបដ្ិរសធេិនរ ៀបកា ៖ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦២៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

648. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍បខនថេរទៀតថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សរដាយ

សរម្េឆថ្ន ក ណីខដ្េសាកសអីាឆបដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយេិនមាន្េ វិបាក

ពយសនកេម គឺជ្ញក ណីរេើកខេង1534។ គួ ឲ្យកត់សមាគ េ់ថ្ន សូេបីខតឧទាហ ណផ៍្លា េ់ បស់

រេធាវីកា   កតី ក៏េិនបានគមំ្ទឆំរ ះកា អះអាងរនះខដ្ ។ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍

ថ្ន “កា អានរដាយេិនេរេអៀងនូវសកខីកេម បស់ ស ន វ ត ខដ្េបានបញ្ហជ ក់ថ្ន គត់បាន “តវ៉ា” 

ឆំរ ះកា រសនើរ ៀបកា  រម្ ះខតគត់រាងរៅរកមង ក៏េិនម្គបម់្គន់ឲ្យសននិដាឋ នថ្ន កា ម្បខកក បស់

គត់ សថិតកនរងកាេៈរទសៈពិរសសរនះខដ្ ”1535។ ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត េិនអាឆនិយាយថ្នរតើ អនកដ្ថ្ទរទៀអាឆតវ៉ារេើកា រ ៀបកា ខដ្ ឬ

អត់រនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាននិយាយយា ងឆាស់ថ្ន “រគអត់តវ៉ាបាន”1536។ រេធាវីកា   កតី

ក៏បានបង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានបដិ្រសធពីដំ្បូង 

េិនម្ពេរ ៀបកា  េ នរពេម្តូវបានបងខំនរពេបនា ប់េក ខដ្េបង្ហា ញថ្ន ពួករគ និងអនកដ្ថ្ទរទៀត 

អាឆបដិ្រសធេិនរ ៀបកា បាន1537។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង បាននិយាយថ្ន “ចស 

កា ម្បខកករនះ មានឆំនួនបីដ្ង ជ្ញរេើកទីបី។ រហើយរេើកទីបីរនះ មានកា ផ្លត ំរ្ញើេកថ្ន នងខញរំរនះ

កាេ ឹង ដូ្ឆថ្នេិនម្ពេរៅាេបទបញ្ហជ   បស់រគអ៊ែ ៊ីឆឹងណា។ ដ្េ់រហើយឮ កយហនឹង ក៏សរម្េឆ

ថ្នទទួេអ៊ែ ៊ីឆឹងរៅ ក ំឲ្យវាមានបញ្ហា ខវងឆ្ៃ យតរៅរទៀត”1538។ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានបញ្ហជ ក់ឆាស់ម្បខហេគន ថ្ន គត់អាឆម្បឆំ្ងបានេួយរពេ ប  ខនតឆ ង

រម្កាយម្តូវបងខំឲ្យរ ៀបកា ៖  

...ខញរំរឆេើយថ្នខញរំអត់យករទ គិតខតគូចស់ៗសិនរៅ ខញរំេិនទាន់រ ៀបរទ រម្ ះខញរំរៅរកមងណាស ់

អាឆបរម្េើអងគកា បានយូ រទៀត។ សូេេិតតបងរ ៀបឲ្យ រ ៀបខតចស់ៗេ នរៅ រេើកទ១ី។ រេើក

ទី២ ខញរំម្បខកកបាន រេើកទ១ី។ រេើកទី២ គត់រៅខញរំសួ រទៀត។ សួ រទៀត ខញរំរឆេើយខត កយដ្ខដ្េ

                                                 
1534 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៩។ 

1535 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៩។ 

1536 ឯកសា  E1/411.1 ម្បតិច  ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ន វ ត) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១៥-១៧ 

រម្កាយរមា ង [14.38.04]។ 

1537 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៩, រជើងទំព័  ២៤២១។ 

1538 ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ៦-

៨ េ នរមា ង [13.46.50]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ៗ។ ដ្េ់រេើកទី៣ គត់ឲ្យខញរំេកេនាី គ-៦ រៅ្ា អូ ឬសសី ឲ្យេកជួបរេថ្នន ក់រេើរទៀត។ ខញរំក៏

េកាេគត់។ ដ្េ់រពេេកាេគត់អ៊ែ ៊ីឆឹងរៅ រេថ្នន ក់រេើរគថ្ន េិតតជ្ញកូនអងគកា  របើេិតតរៅ

ជ្ញេួយខេ ឪ េិតតរគ ពខេ ឪ។ េិតតរៅជ្ញេួយអងគកា  េិតតរគ ពអងគកា ។ ដូ្រឆនះម្តូវរធវើាេអងគ

កា ចត់ាងំ។ ដ្េ់ខញរំម្បខកកពី ដ្ងរហើយេិនបាន រេើកទ៣ី ខញរំថ្នរធវើរេ ឆក៏រធវើរៅ។ រម្សឆខត

ឆិតតរៅ របើខញរំម្បខកកេិនបានរហើរយា។1539 

ដូ្ឆខដ្េ ក.ស.ព បានពនយេ់ រេធាវីកា   កតីមានកំហ សកនរងកា រធវើឲ្យមានកា យេ់ម្ឆ ំថ្ន 

េទធភាព បស់ប គគេខេះខដ្េអាឆពនោ រពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ថ្នជ្ញរស ភីាពកនរងកា 

បដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1540។ 

649. រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្  ជ្ញពិរសស ក់ព័នធជ្ញេួយនឹង កា  ួេដំ្រណករដាយ

បងខំថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា សរម្េឆថ្ន ជន ងរម្គះេិនបានយេ់ម្ពេ 

រម្ ះេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានពឹងខ្អករេើ េិន

អាឆរជឿជ្ញក់បាន1541។ 

650. រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរេើេ ំេងកា ពិតខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ រទើបខតបានរេើករ ើងរៅដំ្ណាក់កាេឆ ងរម្កាយ ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា និតិវិធី ថ្ន 

ម្តូវបានរគចប់ ំរលាេ1542។ ទ ហីក ណ៍រនះម្គន់ខតបញ្ហជ ក់រ ើង វិញពីកា ជំទាស់ខដ្េបាន

ពិច ណា រហើយខដ្េម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្ចនរចេ ួឆរហើយ រដាយអងគជំន ំជម្េះ

សរម្េឆថ្ន ភាពខ សគន ណាេួយរៅកនរងព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ មានតិឆតួឆ 

(រហើយបានដាក់ពិន័យឆំរ ះរេធាវីកា   កតីខដ្េបានបង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវអំពីសកខីកេម បស់

គត់)1543។ រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន បញ្ហា រនះម្តូវបានពិភាការដាយ

                                                 
1539 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ៨-១៥ 

េ នរមា ង [13.53.07]។ 

1540 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧២១។ 

1541 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៦១, ១៣៨១។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៨-៣៦៦១។ 

1542 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៦។  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ សូេរេើេ្ងខដ្  

ខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ១០.៨ កថ្នខណឌ  ៧៨៦-៧៩៤។ 

1543 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ 

F54/201663538
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ផ្លា េ់កនរងអំ រងរពេសាត ប់សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ1544។ កា ជំទាសគឺ់ជ្ញកា 

បំភាន់។ រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ េិនបានរម្បើម្បាស់ កយ “ ំរលាេ” រៅកនរង

 កយស ំាងំខេួនដំ្បូង បស់គត់ ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីកតី 1545 ខត

គត់បានរ ៀបរាប់ថ្ន គត់ម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតី បស់គត់1546។ 

651. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ម្បខហេគន  ទាក់ទងនឹងឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ស រខឿន អំពីកា បងខំឲ្យ ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតីគត់1547។ ជ្ញងមីេតងរទៀត ទ ហីក ណ៍

 បស់រេធាវីកា   កតី ម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្ចនរចេ ួឆរៅរហើយ ថ្នេិនម្តឹេម្តូវ 

រហើយរដាយ្ារយរៅនឹងសា ណា បស់រេធាវីកា   កតីរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបង្ហា ញ

សំអាងរហត យា ងឆាស់លាស់ សម្មាប់កា សរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន អាឆ

រជឿជ្ញក់ និងទ កឆិតតបាន1548។ រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេំ ខសូេម្ចនរចេកា កំណត់េនិ

ម្តឹេម្តូវេតងរហើយេតងរទៀត បស់រេធាវីកា   កតី រៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ម្ ប ស រខឿន។ គត់បាននិយាយរៅកនរងព័ត៌មានបខនថេខដ្េបាន្តេ់រៅកនរងឆ្ន ំ ២០០៩ថ្ន គត់េិន

ហា៊ែ នជំទាស់រៅនឹងកា រ ៀបឆំពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍គត់រទ រហើយ “ម្ទា ំស់រៅជ្ញេួយ”  ហូតដ្េ់

                                                 
1544 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៥៣ 

បនា ត់ ១៨ - ទំព័  ៥៤ បនា ត់ ១២ រម្កាយរមា ង [13.57.26]។ 

1545 ឯកសា  E3/6011 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជីន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ឆ ះថ្ងៃទី០ ០៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN 00496720។ 

1546 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៥៣ 

បនា ត់ ១៨ - ទំព័  ៥៤ បនា ត់ ១២ រម្កាយរមា ង [13.57.26]។ 

1546 ឯកសា  E3/6011 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជីន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN 00496720-00496721។ 

1547 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨២, ១៣៨៧។ ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន 

សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ១០.១០ កថ្នខណឌ  ៧៩៩-៨១៣។ 

1548 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ 

F54/201663539
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ពួករគខបកបាក់គន ។ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន បានបង្ហា ញរដាយស ីស

ង្ហវ ក់គន ថ្ន ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដាយកា បងខំ1549។ 

652. រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរម្ជើសរ ីសរដាយ

ម្បរងម្បយ័តននូវកា អធិបាយជ្ញក ណីរេើកខេង រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋ ន បស់ខេួន និងថ្ន រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ្តេ់សកខីកេមអំពីកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដំ្រណក ម្តូវបាន

រម្ជើសរ ីសយកេករដ្ើេបីបរងកើតជ្ញ ូបភាពេិនម្តឹេម្តូវ1550។ ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា   កតបីាន

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន ម្តូវបានពួកកងឈេបចប់ ំរលាេ បាន

បំ នរៅរេើម្កេសីេធេ៌ទាងំអស់ រហើយថ្ន កា សននិដាឋ នខតេួយគត់ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងអាឆទាញបានពីសកខីកេម បស់គត់រនះ គឺថ្ន កមាម េិបាេកនរងតំបន់ បានរធវើសកេមភាពរដាយ

ខ សឆាប់1551។ រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍ខដ្ ថ្ន កា ខដ្េថ្ន រ ឿងរ៉ាវ បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ ខដ្េបានទទួេកា ្សពវ្ ាយាេម្បព័នធព័ត៌មាន បង្ហា ញថ្ន រ ឿង

រនះជ្ញរ ឿងពិរសស1552 រហើយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនអាឆរធវើកា សរម្េឆណាេួយខ្អករេើ

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវីបានរទ រម្ ះគត់ជ្ញេន សសរេទទីបី1553។ ដូ្ឆពី

ខាងរេើខដ្  ទ ហីក ណ៍ទាងំអស់រនះេិនបានទទួេសាគ េ់ថ្នរតើ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរម្បើ

ម្បាស់រដាយ របៀបណារេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីគមំ្ទកា សរម្េឆរេើអងគ

រហត  បស់ខេួន1554។ ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបាន

ចត់ទ កម្គប់ឆំណ ឆទាងំអស់ថ្នព័ត៌មានទាងំអស់រនះថ្នជ្ញកា តំណាងរ ើយ ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះ

បានពឹងខ្អករៅរេើឆំណ ឆសំខាន់ថ្នព័ត៌មានទាងំអស់រនះ ខដ្េមានកា គមំ្ទរដាយេ័សតរាងដ្ថ្ទ

រ្សងរទៀត។ 

                                                 
1549 ឯកសា  E3/6407a ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ឆ ះថ្ងៃទី០១០ ខខេក

រា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00580714-00580715។ 

1550 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៧៤, ១៣៨២។ 

1551 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៨។ 

1552 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្  ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧៩៧។ 

1553 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្  ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៨២២-៨២៦។ 

1554 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៦០, ៣៦៦១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

653. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងណាេួយរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន គូម្សក េិនបានម្ពេរម្ពៀងឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

រ ើយ1555។ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគមំ្ទយា ងឆាស់ឆំរ ះកា សននិដាឋ នរនះ។ 

៩.៦.៤.២.២. កា  កព់ន័ធថ្នប បិទវបបធេរ៌ៅកនរងកា វាយតថ្េេរេើភាពធៃនធ់ៃ  

654. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពោយាេលាក់បាងំកំហ សកនរងកា វាយ

តថ្េេ បស់ខេួនរៅរេើភាពធៃន់ធៃ  ាេ យៈកា បំខបករដាយសិបបនិេមិតនូវបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា

 ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរៅរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ រឆញពីប ិបទថ្នកា រ ៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណី បស់កេពរជ្ញ1556។ សហរេធាវនីេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងបានបំខបករដាយម្តឹេម្តូវអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ 

រឆញពីកា អន វតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំរៅកនរងវបបធេ៌កេពរជ្ញ1557។ 

655. ជ្ញរគេកា ណ៍ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបថ្ន ប ិបទខដ្េអំរពើរនះម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង និង

េកខណៈថ្នជន ងរម្គះ អាឆមានភាព ក់ព័នធរៅនឹងកា វាយតថ្េេរេើភាពធៃន់ធៃ ថ្នអំរពើរនះ និង

ថ្នរតើអំរពើរនះអាឆចត់ទ កជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ ឬអត់1558។ ប  ខនត រៅកនរងកា អន វតត 

វាមានកា េំបាកសឹងថ្នេិនអាឆរៅ ួឆ កនរងកា ម្បរេើេរេើេសាថ នភាព ខដ្េប ិបទវបបធេ៌ថ្ន

អំរពើេួយ ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ម្គបម់្គន់ កនរងកា បរងកើតបានជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ថ្ននឹង

អាឆជួយសម្មាេអំរពើរនះពីភាពធៃន់ធៃ ខបបរនះបាន។ រេធាវីកា   កតីេិនបានដ្កម្សង់ក ណ ី

ខដ្េត លាកា បានអន វតត វិធីសាន្រសតខបបរនះរ ើយ។ 

656. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី បញ្ហា េិនចំបាឆ់ម្តូវសរម្េឆរ ើយរៅកនរងក ណីរនះ។ រេធាវីកា   កតីេិន

បានបង្ហា ញអំពីកំហ សកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន “កា រ ៀបកា ាេ

កា ្ស ំ្ គ រំរៅកនរងវបបធេ៌កេពរជ្ញ ខ សគន យា ងខាេ ងំរៅនឹងកា រ ៀបកា រដាយបងខំរៅកនរង បបកេពរជ្ញ

                                                 
1555 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩៦, ៣៦៩៧។ 

1556 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៣៦, ១១៥០-១១៥៥។ 

1557 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨-៣៦៨៩។ 

1558 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១២៦-១១២៧។ 

F54/201663541



 

375 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បជ្ញធិបរតយយ”1559។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញឆង់រេើករ ើងថ្ន កា រ ៀបអា

 ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ មានេកខណៈម្បហាក់ម្បខហេគន ខាេ ងំ 

ជ្ញេួយនឹងកា អន វតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េបានទទួេសាគ េ់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ ខដ្េ

កា រ ៀបកា រដាយបងខំេិនអាឆម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញអំរពើធៃន់ធៃ  (ឬជ្ញអំរពើខដ្េបណាត េឲ្យមាន

កា ឈឺចបធ់ៃន់ធៃ )1560។ រទាះជ្ញយា ងណា េ័សតរាងបង្ហា ញថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ខ សគន ជ្ញសា វ័នតពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបប

ម្បថ្ពណីខខម ។ 

657. ជ្ញដំ្បូង ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីេិនបានទទួេសាគ េ់ថ្ន អំរពើហិងាខដ្េមានជ្ញបេ់ក

ជ្ញេួយបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនខដ្េធាេ ប់េកពីេ នេករ ើយ កនរងសងគេកេពរជ្ញ 

ខបបម្បថ្ពណី1561។ ឆំណ ឆខដ្េឆាស់ជ្ញងរគបំ្ ត គឺ អងគរហត ខដ្េថ្ន រៅរម្កាេ បបកេពរជ្ញ

ម្បជ្ញធិបរតយយ ម្បជ្ញជនម្តូវទទួេ ងកា គំរាេកំខហង រដាយយករៅអប់ ំ ឬសាេ ប់ ម្បសិនរបើពួក

រគបដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបកា  ឬ ួេដំ្រណករៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខេួន1562។ ឧទាហ ណ ៍រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ  រម្គឿន ពីដំ្បូងបានបដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបកា  រហើយម្តូវបានបញ្ជូនរៅ

កខនេងអប់ ំ យៈរពេបីរៅបួនខខ1563។ ឆ ងរម្កាយ គត់យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយសា 

ខតគត់ “ខាេ ឆវារកើតរ ើងឆំរ ះខញរំេ តងរទៀត”1564។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន ម្តូវបានកងឈេប

ម្បានំក់ចប ់ំរលាេ្េូវរេទ រដាយសា ខតគត់េិនម្ពេរ ៀបកា 1565។ ពី ថ្ងៃរម្កាយេក គត់ក៏រ ៀប

កា ។ គត់និយាយថ្ន “ខញរំរៅខតរ ៀបកា  រម្ ះរគគំរាេខញរំថ្ន ម្តូវខតរ ៀបកា  រហើយរ ឿងរ៉ាវខដ្េ

                                                 
1559 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨។ 

1560 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៦៥៤-៦៦៣, ៦៧៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៥៥៦-៥៦០។ 

1561 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  ម្តង់ឆំណ ឆរនះ ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហ

ម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៨៤-៦៨៦។ 

1562 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦១៨, ៣៦២១-៣៦២២។ 

1563 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៨៦, រជើងទំព័  ២២១៣។ 

1564 ឯកសា  E3/5561 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ  រម្គឿន) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ 

ERN (KH) 00375550-00375551។ 

1565 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦  (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន), ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ៧-៩ រម្កាយ

រមា ង [11.20.29]។ 

F54/201663542
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រកើតរ ើងរនះ រគថ្នរបើសិនជ្ញខញរំនិយាយក៏សាេ ប់។ ខញរំេិនរ ៀបកា ក៏សាេ ប់ ខញរំខាេ ឆសាេ ប់ រដ្ើេបីកូនខញរំ ខញរំ

ស ខឆិតតរ ៀបកា ទាងំទឹកខេនកហនឹងខតេតង”1566។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ បានបញ្ហជ ក់ថ្ន 

គត់្សដំំ្ខណក រដាយសា ខតគត់យេ់ថ្ន ម្បសិនរបើគត់បដិ្រសធេិន្សដំំ្រណក ពួកឈេ បខដ្េ

គត់បានរឃើញាេឃាេ រំេើេរៅ្ាះគត់រនះ នឹងយកគត់រៅសមាេ ប់1567។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

សយ ណារ ឿន  ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតីគត់ រដាយសា ខតេ័យខាេ ឆថ្ន គត់ម្តូវរគយករៅសមាេ ប1់568

។ 

658. រៅកនរងឆរេេើយតបឆំរ ះសកខីកេមរនះ និងរដ្ើេបីឲ្យម្សបគន ជ្ញេួយនឹងព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីដ្ថ្ទរទៀត1569 រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងរដាយេិនមានទេវន់ថ្ន អំរពើហិងាផ្លា េ់ គឺជ្ញ

េកខណៈេួយថ្នសងគេខខម ខបបម្បថ្ពណី1570។ រេធាវីកា   កតីពោយាេរម្បើម្បាស់េ័សតរាងខដ្េ

ថ្ន រកមងៗខខម រៅកនរងអំ រងទសវតស ៍ឆ្ន ំ១៩៧០ ម្តូវឱ្ព កមាត យ និងម្គូវាយ រដ្ើេបីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន 

អំរពើហិងាខដ្េបកសក េមរយនីសតរម្បើម្បាស់ គឺ កា សមាេ ប់ កា  ំរលាេរសពសនធវៈ កា រធវើទា  ណកេម 

ពេកេមធៃន់ធៃ  គឺជ្ញខ្នកេួយថ្នវបបធេ៌ខខម 1571។ ទ ហីក ណ៍រនះេិនមានេូេដាឋ នរៅកនរងអងគរហត  

សំអាងរហត  ឬេ័សតរាងខដ្េមាន រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ 

659. ទ ហីក ណ៍ទីពី  បស់រេធាវកីា   កតីខដ្េថ្ន កនរងកា អន វតតជ្ញក់ខសតង រដាយសា ខតសមាព ធសងគេ

មានន័យថ្ន ប គគេេិនអាឆយេ់ម្ពេពិតម្បាកដ្រៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណីរនះ 

                                                 
1566 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ១៨-២០ 

រម្កាយរមា ង [11.22.36]។ 

1567 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៤៣ 

បនា ត់ ១៨-២៤ រម្កាយរមា ង [13.29.56]។ 

1568 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ៥-

៨ េ នរមា ង [11.09.48]។ 

1569 សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E3/9831 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆិឆ ស ផ្ល) ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខ

ត លា ឆ្ន ំ២០១៤, ឆ៖១១៥ ERN (KH) 01032178។ ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៣៣ បនា ត់ ២០-២៣ េ នរមា ង [11.19.27]។ 

1570 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១២៦-១១២៩។ 

1571 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១២៧-១១២៨។ 

F54/201663543
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ក៏េិនមានេូេដាឋ នខដ្ 1572។ រដ្ើេបីបង្ហា ញពីឆំណ ឆរនះ រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញរដាយខ សពីសកខកីេម

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី និង អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ1573។ រៅកនរងកថ្នខណឌ ថ្នសកខីកេម បសគ់ត់ 

ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានពឹងខ្អករេើ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី បានពនយេ់ថ្ន រៅរពេ

 បបរនះចបរ់្តើេ មាត យរកមកគត់បានម្បាប់គត់ឲ្យនិយាយថ្ន គត់ និងគូដ្ណត ឹង បស់គត់ បាន

រ ៀបកា  ួឆរហើយ រដ្ើេបីក ំឲ្យបកសក េមរយនីសតបងខំពួកគត់ឲ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយអនកដ្ថ្ទ1574។ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ យេ់រឃើញថ្ន គត់ម្តូវខតទទួេយកគូម្សក  ាេកា រម្ជើសរ ីស បស់

ឱ្ព កមាត យ ប  ខនត គត់បានបញ្ហជ ក់ថ្ន រនះគឺរដាយសា ខតឱ្ព កមាត យគត់រ ៀបឆំ្ស ំ្ គ រំគត់ ឲ្យរ ៀបអា

 ហ៍ពិ ហ៍ ខតជ្ញេួយប  សណាខដ្េពួកគត់រជឿទ កឆិតត និងម្សោញ់ប  រណាណ ះ1575។ ឆាស់

ណាស់ថ្ន វាអាម្ស័យទាងំម្សរងរេើអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងកា ងេឹងខងេងរេើេ័សតរាង និងរធវើ

កា ពិច ណារេើេ័សតរាង បស់អនកជំនញ1576 រដ្ើេបសីននិដាឋ នថ្ន មានកា យេ់ម្ពេរៅកនរង កា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ របើរទាះបីជ្ញកា យេ់ម្ពេរនះ ម្តូវបានម្បគេ់សិទធិជូនរៅឱ្ព ក

មាត យ ឬម្ករេម្គួសា កតី1577។ ឆំណ ឆរនះគឺពិតជ្ញខបបរនះ រដាយសា ខតេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ងឹ

 ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន ខដ្េនិយាយផ្លា េ់អំពីតួនទីថ្នកា ឯកភាពរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយ្ស ំ្ គរំាេខបបម្បថ្ពណី។ ឧទាហ ណ៍ រៅេ ន បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខកវ ធា ី បានបដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបកា ជ្ញេួយប  សមាន ក់ខដ្េឱ្ព កមាត យគត់រម្ជើសរ ីស

                                                 
1572 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១២២-១១២៥, ១១៥៩, ១១៦០។ រេធាវីកា   កតីក៏េិនបាន្តេ់េូេដាឋ ន

ណាេួយសម្មាប់កា អះអាង បស់ខេួរៅកនរង ១១៦០ ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងព ំមានសិទធិសំអាងរេើសកខីកេម បស់អនកជំនញ 

Kasumi Nakagawa រដ្ើេបីសននិដាឋ នថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយមានកា រ ៀបឆំ ម្តូវបានរធវើឲ្យម្សបឆាប់រដាយប គគេខដ្េ

បានម្បគេ់សិទធិកនរងកា សរម្េឆឲ្យរៅម្គួសា  បស់ពួករគ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិច ណារដាយម្បរងម្បយ័តនរេើេ័សតរ

ាង បស់អនកជំនញ (ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៧-៣៦៨៨) ជ្ញេួយនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

និងសាកសី (ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៣៦-៣៦៤០) កនរងកា សននិដាឋ នថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយមានកា 

រ ៀបឆំខ សពីបទបញ្ហជ សតីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅកនរងសេ័យកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ 

1573 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦០។ 

1574 ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ១៧ 

បនា ត់ ១៨-២៣ រម្កាយរមា ង [09.57.13]។ 

1575 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ២៥ 

បនា ត់ ៩-១១ េ នរមា ង [1.036.19]។ 

1576 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨។ 

1577 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឲ្យ រហើយគត់បានបញ្ហជ ក់ថ្ន ម្ករេម្គួសា គត់េិនអាឆបងខំគត់ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍បានរទ 

ម្បសិនរបើគត់េិនរពញឆិតតឆំរ ះសាវ េីខដ្េបានរម្ជើសរ ីសរនះរទ1578។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ម្ ប ស រខឿន បានពនយេ់ថ្ន “កនរង បបហនឹងគម នេន សសណាហា៊ែ នម្បឆំ្ងនឹងអងគកា បកសរទ... រគ

េិនខដ្េរយាគយេ់ថ្ន ខេ ឱ្ ដូ្ឆខេ ឱ្រ ៀបឆំឲ្យ របើអនកឯងេិនម្សោញ់រទ អាឆខេងគន បាន 

សេ័យន ៎ងគម នឲ្យខេងបានរទ”1579។  

660. េិនមានកា គមំ្ទ្ងខដ្ ឆំរ ះកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា  ួេរេទរេើកទីេួយ

រម្កាយរពេរ ៀបកា  “េិនខ សគន  អាម្ស័យថ្ន កា  ួេរេទរនះបានរកើតរ ើង កនរងម្កបខណឌ ថ្នកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្ស ំ្ គ រំពីឱ្ព កមាត យ ឬពីអាជ្ញញ ធ េូេដាឋ ន កនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរត

យយរនះរ ើយ”1580។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់េ័សតរាង រដ្ើេបគីមំ្ទកា រ េបញ្េិតបរញ្េៀង

ខដ្េថ្ន កា  ំរលាេ្េូវរេទរេើេ ិយា មានរម្ឆើនរៅកនរងសងគេកេពរជ្ញ1581 រដាយរយាងរៅខតឆរេេើយ

ខដ្េេិន កព័់នធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី ខដ្េថ្ន គត់េិនឆង់ពិភាកាអំពីកា  ួេរេទ

ជ្ញេួយអនកសាត ប់ឆរេេើយគត់រ ើយ1582។ រេធាវីកា   កតីក៏េិនបានបង្ហា ញសកខីកេម បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរ ៀបរាប់ពីកា គំរាេកំខហង ខដ្េបងខំពួកគត់ឲ្យរធវើកា  ួេរេទជ្ញេួយគូ

ម្សក ងមី បស់ពួករគ រៅរម្កាេបទបញ្ហជ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរត

យយ1583។ ទ ហីក ណ៍ខដ្េ ក់ព័នធ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា បងខំគូម្សក ឲ្យរ ៀបកា េ ន

                                                 
1578 ឯកសា  E3/9662 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ៖ ២២-

២៥ ERN 01045651។ 

1579 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច  ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ២៥ 

- ទំព័  ៦៥ បនា ត់ ៥ រម្កាយរមា ង [15.03.36]។ 

1580 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣២១។ 

1581 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣២១, រជើងទំព័  ២៥០៣។ 

1582 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣២១, រជើងទំព័  ២៥០៣។ 

1583 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៧៧ បនា ត់ ១២-

១៤ រម្កាយរមា ង [15.08.56]។ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត) 

ទំព័  ៩៦ បនា ត់ ១២ - ទំព័  ៩៧ បនា ត់ ៦ រម្កាយរមា ង [16.04.09]។ ឯកសា  E1/489.1 ម្បតចិ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត) ទំព័  ១០ បនា ត់ ២២ - ទំព័  ១១ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [09.30.46]។ ឯកសា  

E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ៥-៨ េ នរមា ង 

[11.09.48]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រពេតម្េូវឲ្យពួករគ ួេរេទ រដ្ើេបរីធវើឲ្យម្សបឆាប់នូវទំនក់ទំនងខ្នករាងកាយ1584 ម្តូវបានបង្ហា ញ

ខ សយា ងខាេ ងំ។ កា ខដ្េថ្ន គូម្សក ម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េ នរពេតម្េូវឲ្យរធវើកា 

 ួេរេទជ្ញេួយគន  ខដ្េរធវើឲ្យអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ កាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ ជ្ញង 

ឧទាហ ណ៍ធេមាថ្នកា  ំរលាេរសពសនធវៈរៅរទៀត េិនតិឆជ្ញង កា រធវើឲ្យពយសនកេមខដ្េបាន

ទទួេមានភាពកាន់ខតធៃន់ធៃ ។ 

661. ទីបី អងគជំន ំជម្េះរនះេិនគួ ទទួេយកកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា ម្គប់ម្គងរៅ

រេើទំនក់ទំនង វាងប  ស និងន ី ម្តូវបានរធវើរ ើងបនតពី ឆនសេព័នធសងគេកេពរជ្ញខបបម្បថ្ពណី និង

េិនបានបរងកើតនូវកា   ឹតបនតឹងងមីរេើទំនក់ទំនង្េូវរេទ ឬេរនសរញ្ចតនរ ើយ1585។ រដ្ើេបគីមំ្ទ

ដ្េ់ទ ហីក ណ៍រនះ រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន សងគេកេពរជ្ញេិនបានរេើកទឹកឆិតតាំងពីយូ 

េករហើយនូវទំនក់ទំនង្េូវរេទ រម្ៅឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍1586 ហាេឃាត់កា ខេងេះ1587 និង

អេិ កសរៅរេើសញ្ហញ ណថ្នភាពប ិស ទធ និងម្ពហមច ី បស់ន្រសត1ី588។ របើរទាះបីជ្ញរៅេ ន បបកេពរ

ជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ វបបធេ៌កេពរជ្ញគឺអេិ កសអំពីទំនក់ទំនងរសនហា វាងប  ស និងន ីកតី ខតេ័សតរាង

រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបង្ហា ញថ្ន រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ កា 

ហាេឃាត់ខដ្េដាឆ់ខាតបខនថេរទៀត ម្តូវបានបរងកើតរ ើងខដ្េរធវើឲ្យផ្លេ ស់បត ូទសសនៈខបប

ម្បថ្ពណីថ្នស ភាពរាបសា។ ឧទាហ ណ៍េួយខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ សារេឿន បាន្តេ់

រដាយនិយាយថ្ន “រពេរគបងខំខញរំឲ្យរ ៀបកា  ខញរំម្បខកករគ។ រគម្បាប់ខញរំថ្ន “របើអនកឯងេិនរ ៀបកា 

រទ អនកឯងរៅញញឹកដាក់ប  សណាក៏អត់បានខដ្ ។ របើញញឹកដាក់ប  សណារគរឃើញ រៅអនកនឹង

ម្តូវ ម្បយ័តនខតង្ហប់” រគថ្នអ៊ែ ៊ីឆឹង” 1589។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី បាន ំឮកថ្នបានឮរគ

និយាយថ្ន “របើរយើងហា៊ែ នខតនិយាយ ជ្ញេួយប  សណារនះ រគនឹងរចទថ្នខ សសីេធេ៌ រហើយនឹង

                                                 
1584 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៥។ 

1585 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១៧, ១២១៨។ 

1586 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១៧, ១២១៨។ 

1587 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២០។ 

1588 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១៨។ 

1589 ឯកសា  E1/321.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ សារេឿន) ទំព័  ៥១ 

បនា ត់ ១០-១៣ រម្កាយរមា ង [14.25.09]។ 

F54/201663546



 

380 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្តូវយករៅសមាេ ប់រចេ”1590។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ បាននិយាយថ្ន “អ៊ែ ៊ីឆឹងរយើង

ម្តូវ ម្គន់ខតមាននិយាយថ្ន រយើងម្តូវនិយាយថ្ន “ម្សោញ់គន ”។ អត់មាននិយាយថ្ន របើសិនជ្ញ

និយាយថ្នរ ីបម្េះ  ក្េូវខបកគន ហនឹង អាហនឹងម្បខហេជ្ញខបកកាេទាងំពី នក់រហើយ េិនខបក

កាេអីរទ ខបកកាេគឺង្ហប់ខតេតង”1591។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន ំឮកអំពីរហត 

កា ណ៍ឆំនួនពី  ខដ្េប  សន  ីខដ្េ ម្សោញ់គន  ម្តូវបានរគ ករឃើញថ្ន “ខ សសេីធេ៌” រហើយ

ម្តូវបានរគសមាេ ប់ ខដ្េេូេរហត គឺថ្ន ពួករគេិនបានរាយកា ណ៍ពីទំនក់ទំនង បស់ខេួនរៅថ្នន ក់

រេើ1592។ េិនមានេ័សតរាងខដ្េថ្ន ឆាប់ខបបរនះមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយទសសនៈវបបធេ៌ម្បថ្ពណី

រ ើយ។ 

662. ជ្ញឆ ងរម្កាយ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញរឆញពីកា អះអាង បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា ាេដាន

 បស់ ដាឋ េិបាេរៅរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គឺជ្ញកា អន វតតទូរៅ ខដ្េេិនខេនម្តឹេរៅកនរង

ម្បរទសកេពរជ្ញ េ ន បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំរៅកនរងសងគេនន រៅទូ

ទាងំពិេពរលាក្ង1593។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបថ្ន កា ទទួេសាគ េ់ បស់ ដាឋ េិបាេ រៅ

រេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់ប គគេ កនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គឺជ្ញកា អន វតតសឹងខតជ្ញសាកេ និង

េិនមានរទាសអវីរ ើយ។ ប  ខនត កា រេើករ ើងថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញ

                                                 
1590 ឯកសា  E3/9662 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ៖ ៦៨ 

ERN 01045657។ 

1591 ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ២៣ - 

ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៣ រម្កាយរមា ង [10.51.08]។ សូេបីខតគូម្សក ខដ្េឆ ះសម្េរងនឹងគន  ក៏េិនអាឆ ស់រៅជ្ញេួយគន បាន រយាង

ាេទសសនទានម្បថ្ពណីថ្នអា ហ៍ពិ ហំ៍។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី ពណ៌នពី របៀបខដ្េបតី បស់គត់បានក ហា

រេកង បស់ខេួនរដ្ើេបីរៅរេងគត់៖ ឯកសា  E3/9662 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆ ះ

ថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ៖ ៥៥ ERN 01045656។ 

1592 ឯកសា  E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ១៤-

១៩រម្កាយរមា ង [15.06.43]។ 

1593 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៤៩។ 

F54/201663547



 

381 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បជ្ញធិបរតយយ ម្គន់ខតតំណាងឲ្យភាពទទួេសាគ េ់្េូវកា រេើរសឆកតីសរម្េឆឆិតត បស់ប គគេពី 

 ូប គឺឆាស់ណាស់ថ្នម្តូវបានរមាឃភាពរដាយេ័សតរាងខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខត លាកា 1594។ 

663. រៅពីខាងរម្កាយកា ពោយាេនីេួយៗ បស់រេធាវីកា   កតីកនរងកា រម្បៀបរធៀបឲ្យរសមើគន  វាងបទ

បញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់បកសក េមរយនីសត ជ្ញេួយនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបប

ម្បថ្ពណី គឺជ្ញកា រេើករ ើងរ  រពញរៅរដាយបញ្ហា  ខដ្េថ្ន វាេិនមានកា  ក់ព័នធថ្នរតើពយសន

កេមរនះម្តូវបានបងករ ើងរដាយេន្រនតី ដ្ឋ ឬរដាយម្បជ្ញជនរ ើយ1595។ វិធីសាន្រសតរនះជ្ញកា យេ់

ម្ឆ ំពីតួនទីខដ្េ ដ្ឋបានអន វតត រៅកនរងកា  ស់រៅ បសម់្បជ្ញជន និងពយសនកេមជ្ញក់លាក់ ខដ្េ

បងករ ើងរដាយអាជ្ញញ ធ  ដ្ឋ ខដ្េេិនមានកា ម្គប់ម្គងម្តួតពិនិតយ។ ទំនក់ទំនង វាង ដ្ឋ និងម្បជ្ញ

ជន ខ សគន ជ្ញសា វ័នត ជ្ញេយួនឹងទំនក់ទំនង វាងកូន និងឱ្ព កមាត យ។ មានកា ម្តួតពិនិតយរៅរេើ

សិទធិអំណាឆខដ្េឱ្ព កមាត យអាឆអន វតតរៅរេើកូនៗ បស់ខេួន េិនខេនាេតួនទី បស់ ដ្ឋខេួនឯង

រ ើយ។ រហត ដូ្រឆនះ របើរទាះបីជ្ញកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយម្គន់ខតរ្ា តួនទី ខដ្េកនេងេកម្តូវបាន

អន វតតរៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ពីឱ្ព កមាត យរៅកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយខេួនឯងកតី (ខដ្េកេពរ

ជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយេិនបានរធវើដូ្រឆនះរទ) ក៏កា អន វតតរនះេិនខេនជ្ញកា ផ្លេ ស់បត ូរដាយអពោម្កឹតយរ ើ

យ។ 

៩.៦.៤.២.៣. រតើអរំពើននអាឆមានភាពធៃនធ់ៃ ម្គប់ម្គនខ់ដ្ ឬរទ ម្បសិនរបើអរំពើរនះេនិម្តវូបានកណំតថ់្ន

ជ្ញអរំពើឧម្កដិ្ឋ 

664. រដ្ើេបីបរងកើតកា អះអាង បស់ខេួនអំពីភាពធៃន់ធៃ រនះ រេធាវីកា   កតីបានរ ៀបឆំរ ើង វិញនូវទ ហីក 

ណ៍ បស់ខេួនអំពី “អនីតោន កូេភាព្េូវកា ”1596។ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដាយ 

សា អំរពើជ្ញេូេដាឋ ន គឺ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ េិនម្តូវបានកំណត់ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋ ដាឆ់ខត

ឯងរៅរពេរនះ អនកាក់ខតងឆាប់ម្បាកដ្ណាស់ េិនបានពិច ណាថ្ន អំរពើរនះមានភាពធៃន់ធៃ 

                                                 
1594 សូេរេើេ កា សននដិាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពីយនតកា ឃាេ រំេើេ និងរាយកា ណ៍ខដ្េាេ 

 យៈយនតកា រនះ រគេនរយាបាយសតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវបានអន វតត៖ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥៤-

៣៦៥៨។ 

1595 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២២, ១២២៥។ 

1596 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៤៦-១១៤៧។ សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៥៣០ និង ៥៣៩។ 

F54/201663548



 

382 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រ ើយ1597។ របើរយាងាេរេធាវីកា   កតី ឆំណ ឆរនះបង្ហា ញថ្ន ាេបទដាឋ នថ្នរពេរវលា បទ

បញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ ថ្ន បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ េិន

អាឆបំរពញបានាេេកខខណឌ វិនិឆេ័យ សាថ នទេៃន់ និងេកខណៈ សម្មាប់អំរពើអេន សសធេ៌រ្សង

រទៀតរ ើយ។  

665. ទ ហីក ណ៍រនះេិនម្តឹេម្តូវរទ ទាងំរេើអងគរហត  និងរេើបញ្ហា រគេកា ណ៍។ ដូ្ឆខដ្េបានរេើក

រ ើងពីខាងរេើ ឆាប់ជ្ញតិ និងឆាប់អនត ជ្ញតិ ពិតជ្ញបានម្គបម់្គងរេើអំរពើ ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា ន

រពេរនះ1598។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានម្ចនរចេរដាយម្តឹេម្តូវរេើបណាត សំអាងរហត 

រនះ អាម្ស័យរដាយ វិធីសាន្រសតកនរងកា វាយតថ្េេអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េអងគជំន ំជម្េះរនះ

បានកំណត់រ ើង1599។ 

666. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រេធាវីកា   កតីេិនបានដ្កម្សង់ឯកសា គតិយ តតិណាេួយ សម្មាប់កា 

អះអាងខដ្េថ្ន ធាត ្សសំាថ នទេៃន់ម្តូវវាយតថ្េេ រដាយរយាងរៅសាថ នភាពថ្នឆាប់ជ្ញតិ និងឆាប់

អនត ជ្ញតិ នរពេរវលារនះ។ េិនមានអវីគួ ឲ្យភាញ ក់រ្អើេរ ើយ េិនមានឯកសា គតិយ តតិណាេួយ

សម្មាប់កា អះអាងរនះ រដ្ើេបីវាយតថ្េេសាថ នទេៃន់ាេេកខណៈរនះ រដាយតម្េូវឲ្យមានកា កំណត់

ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋដាឆ់រដាយខ ក រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នអំរពើេួយបំរពញបានាេធាត ្សថំ្នអំរពើអេន សសធេ៌

រ្សងរទៀត នឹងរធវើឲ្យអតថិភាពថ្នម្បរេទ “បនា ប់បនស”ំ ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ រៅជ្ញ

គម នន័យ1600។ រគេជំហ  បស់រេធាវីកា   កតីក៏នឹងបណាត េឲ្យមានកា រចទសួ ្ងខដ្ ដ្េ់ប

ណាត រសឆកតីសរម្េឆជ្ញរម្ឆើន  បស់ត លាកា អនត ជ្ញតិនន ខដ្េទទួេសាគ េ់ថ្ន បណាត អំរពើជ្ញ

រម្ឆើន ខដ្េេិនម្តូវបានកំណត់ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋរនះ ជ្ញអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ 

                                                 
1597 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៤៦-១១៤៧។ 

1598 សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ខ្នក ៩.៦.១ កថ្នខណឌ  ៥១៥ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

1599 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៧៤១។ 

1600 Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ខ្នក ៦.១០.១.២ ទំព័  ៦៩៥។ ឧបសេព័នធ ២៥។ 
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383 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៦.៤.៣. ធាតុផេទំីពីរ៖ ពយសនកមម ឬការឈោឺប់ផលូវចិតា និង្ផលូវកាយធងន់ធងរ ឬការប៉ាោះ ល់

ធងន់ធងរ ល់នសចកាីនលលលនូររបស់មនុសេ 

667. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញកំហ សកនរងកា សននិដាឋ ន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េថ្ន គូ

ម្សក ម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដំ្រណក រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ បាន

ទទួេ ងកា ឈឺចប់្េូវឆិតត និង្េូវកាយធៃន់ធៃ 1601។ 

668. រេធាវីកា   កតី្តេ់េូេដាឋ នសម្មាប់កា ជំទាស់រនះរៅរេើកា អះអាងខដ្េថ្ន (១) អងគជំន ជំម្េះ

សាលាដំ្បូងរេើេ ំេងរេើឆំណ ឆថ្នប ិបទវបបធេ៌កេពរជ្ញ ហិងារៅរពេវាយតថ្េេរេើកា ឈឺ

ចប់ (២) អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង េិនបានពិច ណារេើ កា ផ្លេ ស់បត ូអាកបបកិ ិយាជ្ញបនតបនា ប់

 បស់ជន ងរម្គះ (៣) អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សឆគងកនរងកា វាយតថ្េេរេើសកខីកេម

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង (៤) េ័សតរាងថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េអងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងពឹង

ខ្អករេើ គឺេិនខេនជ្ញកា តំណាងឲ្យបទពិរសាធន៍ បស់ជន ងរម្គះរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខក៏

នឹងពិភាកា្ងខដ្  រេើបញ្ហា បខនថេខដ្េបានរេើករ ើងរដាយម្បរយាេ រដាយកា ជំទាស់ បស់

រេធាវីកា   កតី ឆំរ ះកា វាយតថ្េេ បស់អងគជនំ ំជម្េះសាលាដំ្បូង រេើកា ឈឺចប់ (៥) ខដ្េថ្ន 

េ័សតរាងបង្ហា ញថ្ន បទបញ្ហជ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ គឺជ្ញកា ប ះ

 េ់ធៃន់ធៃ  ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងន ូបស់េន សស។ 

៩.៦.៤.៣.១. ភាព កព់ន័ធថ្នប បិទវបបធេក៌េពរជ្ញ ឆរំ ះកា វាយតថ្េេ បស់ អងគជនំ ជំម្េះសាលាដ្បំងូ រៅ

រេើកា ឈឺចប ់

669. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន កា ឈឺចប់ខដ្េបងកឆំរ ះជន ងរម្គះ រដាយសា បទបញ្ហជ

រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េួយខ្នករកើតរ ើងរដាយសា កា ង្ហករឆញពីកា រ ៀបអា ហ៍ 

ពិ ហ៍ រដាយ្ស ំ្ គរំខបបម្បថ្ពណីរៅកនរងវបបធេ៌កេពរជ្ញ1602។ 

                                                 
1601 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩២, ៣៦៩៨។ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥៦-១១៨៨។ 

សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៧២៤-៧៣៣។ សហរេធាវីនេំ ខឯកភាព

ជ្ញេួយសហម្ពះរាជអាជ្ញញ ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនបានបកម្សាយេ័សតរាងឲ្យបានម្គប់ម្ជរងរម្ជ្ញយរទ និងថ្ន ទ ហីក ណ៍

 បស់រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតជ្ញកា ពិនិតយេ័សតរាងជំនួស ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិច ណា ួឆរហើយប  រណាណ ះ។ 

1602 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩២ រជើងទំព័  ១២៣១៥។ កថ្នខណឌ  ៣៦៨៩។ 
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384 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

670. រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រៅកនរងកា វាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ ខដ្េបណាត េេកពីបទ

បញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនបាន

ពិច ណាឲ្យបានម្តឹេម្តូវរេើប ិបទវបបធេ៌ និងសងគេ បស់កេពរជ្ញរ ើយ1603។ របើាេទសសនៈ

 បស់រេធាវីកា   កតី ប ិបទរនះនឹងនអំងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅដ្េ់កា សននិដាឋ នេួយខដ្េ

ថ្ន កា ឈឺចបខ់ដ្េរកើតរ ើងរនះ េិនធៃន់ធៃ រ ើយ ឬយា ងរហាឆណាស់ េិនធៃន់ធៃ ជ្ញង កា ឈឺ

ចបខ់ដ្េគូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នម ង រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ នឹងម្តូវម្ទាទំទួេ ងរនះរ ើយ1604។ 

671. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី អំពីប ិបទវបបធេ៌ថ្នអំរពើ មានទាកទ់ងជ្ញេួយនឹងប ិបទទាងំអស ់

ខដ្េបានពិភាកាពីខាងរេើ  ក់ព័នធនឹងភាពធៃន់ធៃ 1605។ ជ្ញបញ្ហា អងគឆាប់ រេធាវីកា   កតេីនិ

បានដ្កម្សង់ឯកសា គតិយ តតិណាេួយ សម្មាប់កា អះអាង បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់គួ ម្តូវ

បានវាស់ខវង ខ្អករេើប ិបទវបបធេ៌ ឬសងគេ បស់ប គគេរ ើយ គឺជ្ញកា រេើករ ើងខដ្េនឲំ្យមាន

កា គណនខដ្េឆខេេក និងសឹងខតេិនអាឆរធវើរៅបាន សម្មាប់កា  វិភាគ បស់ត លាកា 1606។ រទាះ

បីជ្ញក ណីយ តតិសាន្រសតថ្នត លាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទ បានរេើករ ើងថ្ន កា ឈឺចប់អាឆម្តូវបានវាយ

តថ្េេ ខ្អករេើប ិបទផ្លា េ់ខដ្េអំរពើរនះ បានម្បម្ពឹតតរ ើងកតី (ឧទាហ ណ៍អំរពើហិងាសន្រង្ហគ េ ឬក

ងវះខាតអាហា  ក់ព័នធជ្ញេួយ ជរមាេ ះខដ្េអូសបនេ យយូ )1607 ខតវិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   

កតី គឺហួសពីរនះរៅរទៀត។ ជ្ញក់ខសតងរៅ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងថ្ន កា ឈឺចប់គួ ម្តូវបាន

                                                 
1603 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥៩-១១៦២, ១៣១៦-១៣២៣។ 

1604 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១៦-១៣២៣។ 

1605 សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ៩.៦.៤.២.២ កថ្នខណឌ  ៦៥៤ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

1606 យ តតិសាន្រសត បស់ត លាកា  ICC និងត លាកា  ICTY អះអាងថ្ន កា ឈឺចប់ម្តូវវាយតថ្េេ “រៅាេក ណី  ក់ព័នធនឹងកាេៈ

រទសៈប គគេ”៖ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kordić & Čerkez សំណ ំរ ឿងរេខ  IT-95-14/2-A សាេម្កេ ឆ ះ

ថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ កថ្នខណឌ  ១១៧។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Katanga រសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា បញ្ហជ ក់

បទរចទ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-10/04-01/07-717 ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ៤៥៤។ កា វិភាគ បស់ត លាកា 

នីេួយៗេិនបញ្ហជ ក់ថ្ន “កាេៈរទសៈប គគេ”  ួេបញ្ចូេប ិបទវបបធេ៌ខដ្េមានេ នអំរពើម្បម្ពឹតតិ។ 

1607 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Mucić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-21-A សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៥៥៥។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Krnojelac សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-25-T សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៣៩។ 

ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-2004-16-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

២២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ១៨៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 វិភាគខ្អករេើសាថ នភាពសងគេ និងសិទធិអាទិភាព បស់ប គគេមាន ក់ ខដ្េជ្ញកា បញ្ចូេទម្េង់ថ្ន វបប

ធេ៌ម្បហាក់ម្បខហេ រៅកនរងកា វាយតថ្េេអំពីកា ឈឺចប់ បស់េន សស។ 

672. អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បងូម្ចនរចេរដាយម្តឹេម្តូវនូវ វិធីសាន្រសតខដ្េអាឆនខំេួនរៅ កកា អត់ម្ទាំ

ឆំរ ះកា  ំរលាេបំ នរៅកនរងសហគេនេ៍ួយឆំនួន ប  ខនតខប ជ្ញកំណត់ម្បរេទថ្នជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេម

អនត ជ្ញតិធៃន់ធៃ បំ្ ត រៅកនរងសហគេន៍ដ្ថ្ទ រៅកនរងអំ រងរពេរវលាខតេួយ។ គួ ខតមានកា 

រជៀសវាង្ងខដ្ នូវកា សរម្េឆខដ្េថ្ន អំរពើខ សឆាប់ អាឆកាត់បនថយបាន ាេ យៈកា រកើត

រ ើង ឬឆំនួនរម្ឆើនថ្ន អំរពើខ សឆាបដ់្ថ្ទរទៀត រៅកនរងសងគេ (ដូ្ឆជ្ញ កា បងខំគូម្សក  ឲ្យរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណី រដាយគម នកា យេ់ម្ពេ)។ 

673. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន កា អន វតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 

ខបបម្បថ្ពណី បស់កេពរជ្ញ  ួេទាងំកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ ាេេកខណៈផ្លា េ់ បស់

ពិធីរនះ បានបណាត េឲ្យមានពយសនកេម ខដ្េអាឆរម្បៀបរធៀបបាន ជ្ញេួយពយសនកេមខដ្េបងក

រ ើង រដាយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅរម្កាេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1608។ ាេពិតរៅ េ័សតរ

ាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានបង្ហា ញ្ារយពីរនះ

រៅ វិញយា ងឆាស់ម្កខ ត។ គូម្សក ខដ្េម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅរម្កាេ បប

កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ចត់ទ កកា ឈឺចប់ បស់ពួករគ េួយខ្នករដាយសា ខតកា ពិតខដ្េថ្ន កា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ េិនម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើង ម្សបាេម្បថ្ពណី បស់កេពរជ្ញ។ អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អំពី

អវតតមាន បស់ឪព កមាត យពួករគ ពីពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខេួន។1609 កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយបតី/ម្បពនធ ខដ្េម្ករេម្គួសា ពួករគ េិនខដ្េធាេ ប់សាគ េ់1610 និងកា របាះបង់

                                                 
1608 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦០។ 

1609 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៣៩-៣៦៤០។ ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ៣-៧ េ នរមា ង [13.58.02]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ២០-២៣ រម្កាយរមា ង [13.33.03]។ ឯកសា  E1/487.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦៧ បនា ត់ ១៩-២៤ េ នរមា ង 

[15.15.30]។ 

1610 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦១២។ 
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386 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រចេម្បថ្ពណីវបបធេ៌1611 ជ្ញកាត គនេឹះខដ្េបណាត េឲ្យពួកគត់ ងទ កខេំបាក1612។ ្ារយពីកា 

អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី េិនមានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសីណាមាន ក់ខដ្េរេើករ ើងថ្ន 

ទំនក់ទំនង្េូវរេទ ាេកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយ្ស ំ្ គរំខបបម្បថ្ពណី រធវើឲ្យពួករគទទួេ ង 

ភាពអាមា ស់ ឬកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ រ ើយ។ 

674. រេធាវីកា   កតីេិនបានពនយេ់ ឬ្តេ់យ តតិកេមឆំរ ះទសសនៈ បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា ឈឺចបគឺ់ ក់

ព័នធជ្ញេួយនឹងវបបធេ៌ រហើយក៏េិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងណាេួយ រៅកនរងកា វាយតថ្េេ បស់ 

អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងរៅរេើកា ឈឺចបខ់ដ្េបណាត េេកពីបទបញ្ហជ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 

និងកា  ួេរេទរដាយបងខំរ ើយ។ 

៩.៦.៤.៣.២. អាកបបកិ យិា បស់ជន ងរម្គះ ឆរំ ះកា រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍ កនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធបិរត

យយ ាេរពេរវលាខដ្េកនេងរៅ 

675. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ឆំនួនពី  រដាយរចទម្បកានថ់្ន រពេរវលាមានភាព ក់ព័នធ 

ជ្ញេួយនឹងកា ពិភាកាសរម្េឆ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង កា ឈឺចប់ខដ្េបណាត េេកពីកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំ រដាយជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ បានបណាត

េឲ្យមានឥទធិពេធៃន់ធៃ យូ អខងវងរៅរេើជន ងរម្គះ1613។ ជ្ញដំ្បូង រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហកី 

ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងរដាយរេើេ ំេងរេើអងគរហត ខដ្េថ្ន (ាេទ

សសនៈ បស់រេធាវីកា   កតី) កា ឈឺចប ់បស់ម្បជ្ញជន ខដ្េរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រម្កាេ បប

                                                 
1611 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៣៦-៣៦៤០, ៣៦៨១។ 

1612 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E3/9736 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាស សារ៉ាន) ឆ ះថ្ងៃទី

២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ៖១១៤ ERN (KH) 01051805។ ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ៨-១២ រម្កាយរមា ង [11.24.41] ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១២-១៨ រម្កាយរមា ង [13.42.21]។ 

ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ៩-១២ រម្កាយ

រមា ង [14.14.40] ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១៧-២៣ រម្កាយរមា ង [14.16.14]។ ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៧៥ បនា ត់ ៦ រម្កាយរមា ង [15.51.22]។ 

1613 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៧៩-៣៦៨៥, ៣៦៩២, ៣៦៩៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ ងេងយរៅាេរពេរវលា1614។ ទីពី រេធាវីកា   កតីបញ្ហជ ក់ថ្ន គូម្សក 

ខេះ ស់រៅជ្ញេួយគន  រដាយរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន ឆំណ ឆរនះបង្ហា ញថ្ន កា ឈឺចប់ណាេួយខដ្េ

ពួករគបានទទួេ ង ជ្ញេទធ្េថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬកា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ េិនធៃន់ធៃ 

រ ើយ រៅរពេពិនិតយកនរង យៈរពេខវង1615។ 

676. កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់ បស់ជន ងរម្គះខេះ បានងយឆ ះរៅាេ

រពេរវលារនះ1616 មានភាព កព័់នធតិឆតួឆបំ្ ត កនរងនេជ្ញបញ្ហា អងគឆាប់។ េិនមានេកខខណឌ

តម្េូវខដ្េថ្ន កា ឈឺចបម់្តូវខតមាន យៈរពេខវង (របើមានកា ឈឺចប ់យៈរពេខវង គឺអាឆមាន

ភាព ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងភាពធៃន់ធៃ ថ្នអំរពើរនះ)1617។ កា ទទួេសាគ េ់ថ្ន ជន ងរម្គះខេះពិតជ្ញងេ

ងយកតី ខតកា រនះេិនអាឆរមាឃៈរដាយម្បតិសកេម រៅរេើកា ឈឺចបខ់ដ្េពួករគបានទទួេ ង 

ខដ្េបណាត េេកពីម្តួវរគបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដំ្រណករ ើយ1618។ 

677. សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បានបង្ហា ញអំពីឆំណ ឆរនះ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ របើរទាះបីជ្ញគត់

 ស់រៅជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់កតី ខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់

េ័យខាេ ឆខាេ ងំ រដាយសា ខតឱ្កាសថ្នកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍  ហូតដ្េ់គត់ហូបខេងបាន 

រហើយគត់និយាយថ្ន គត់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយសា ខតឆង់ ស់ “បានរឃើញរេឃ 

                                                 
1614 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៩, ១១៧១, ១១៧៣, ១១៧៤, ១១៨៦។ 

1615 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៩។ 

1616 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៩, ១១៧១, ១១៧៣, ១១៧៤, ១១៨៦។ 

1617 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៤៣៩។ សំណ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា  E188 សាេម្កេកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៣៦៩។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kunarac និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-96-23-T & IT-96-23/1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី ២២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ៥០១។ ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  

តទេ់នឹង  Krnojelac  សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-25-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០០២ កថ្នខណឌ  ១៣១។ ត លាកា  

ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Vasiljević សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៤ កថ្នខណឌ  

១៦៥។ រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Lukić និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ  IT-98-32/1-T សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខកកកដា 

ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៩៦១។ 

1618 ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-04-16-T សាេម្កេ 

រយាបេ់ជំទាស់រដាយខ្នក បស់ត លាកា  Doherty រេើេូេដាឋ ន ៧ (ទាសភាព្េូវរេទ) និងេូេដាឋ ន ៨ (“អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ”) ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ  ៤១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រឃើញផ្លក យ រឃើញហនឹងរគ”1619។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី ខដ្េរេធាវីកា   កតីបាន

និយាយរយាងថ្ន ជ្ញប គគេខដ្េងេងយនូវកា ឈឺចប់ រៅាេរពេរវលារនះ1620 រៅខតបាន

និយាយរៅកនរងកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់គត់ ជ្ញេួយ ក.ស.ឆ.ស អំពីកា េ័យខាេ ឆពីដំ្បូង និងកា 

េំបាកម្ពេទាងំភាពអាមា ស់ ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទ ជ្ញេួយេន សសេិនសាគ េ់គន 1621។ 

678. រទាះជ្ញយា ងរនះកតី សហរេធាវីនេំ ខក៏បាន ំឮក្ងខដ្ ឆំរ ះអងគជំន ំជម្េះថ្ន កនរងក ណីខេះរេធាវី

កា   កតីបានកំណត់រដាយេិនម្តឹេម្តូវនូវកម្េិតថ្នកា រពញឆិតត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា   កតីបានបញ្ហជ ក់ថ្ន រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ ហន និង ហ៊ែង់ អ៊ែន បានរេើករ ើងថ្ន “ចបរ់្តើេឆូេឆិតត” បតីម្បពនធខដ្េរ ៀប

កា រដាយបងខំ បស់ពួករគ ឬនិយាយថ្ន ពួករគ “ទទួេបានជីវិតេអម្បរសើ  រម្កាយកា រ ៀបកា 

រទៀត្ង”1622។ ាេពិតរៅ របើរទាះបីជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ ហន បាននិយាយថ្ន គត់

ម្ពេ ស់រៅជ្ញេួយបតីគត់ រម្កាយ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយកតី ខតគត់េិនបាននិយាយអំពី ចប់រ្តើ

េឆូេឆិតតបតីគត់ ឬទទួេបានជីវិតេអម្បរសើ  ពីកា រ ៀបកា រនះរ ើយ1623។។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហ៊ែង់ អ៊ែន បានរ ៀបរាប់អំពីកាេៈរទសៈ បងខិតបងខំកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ និង

កា ្សដំំ្រណក ម្ពេទាំងកា ខេងេះគន  បស់គត់ នរពេរម្កាយេក1624។ េ័សតរាង បសគ់ត់

បង្ហា ញថ្ន គត់បនតទទួេ ងកា ឈឺចប់ពីបទពិរសាធន៍ខដ្េម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ 

                                                 
1619 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១៣-១៩ 

េ នរមា ង [14.27.45]។ 

1620 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៨៧, រជើងទំព័  ២២១៦។ 

1621 ឯកសា  E3/9662 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆ ះថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ៖ ៦៦, 

៦៧, ៧៤ ERN 01045657, 01045658។ 

1622 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៨៦, រជើងទំព័  ២២១៤។ 

1623 ឯកសា  E3/5559 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ ហន) ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ 

ERN 00375524-00375527។ 

1624 ឯកសា  E3/5558 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហង់ អ៊ែន់) ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00375517-00375518។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

679. ទ ហីក ណ៍ទីពី  បស់រេធាវកីា   កតីខដ្េថ្ន គូម្សក ខដ្េ ស់រៅជ្ញេួយគន  រម្កាយ បបកេពរជ្ញ

ម្បជ្ញធិបរតយយដួ្េ េំ េិនអាឆសរម្េឆថ្នបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ រនះ1625 ខ សឆគង

ម្បខហេគន ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានពិច ណារេើេ័សតរាងថ្នេូេរហត រ្សងៗ ខដ្េប គគេទាងំ

រនះបនត ស់រៅជ្ញេួយថ្ដ្គូ បស់ខេួន។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ  ស់រៅ

ជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ រដាយសា ខតគត់យេ់ថ្ន គត់មានកាតពវកិឆចខង កានង1626។ ខខត ស ខន 

ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ ូប ខដ្េបនត ស់រៅជ្ញេួយបតី បស់គត់ រម្កាយ បបរនះដួ្េ

 េំ1627 បាននិយាយថ្ន គត់ ស់រៅជ្ញេួយបតីគត់ រដាយសា ខតបតីគត់ជ្ញអនក ស់រៅកនរងេូេិជ្ញេយួ

គត់ រហើយគត់គម នឪព កមាត យរដ្ើេបីជួយទំន កបម្េរងរ ើយ1628។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ 

យេ់ម្ពេ ួេ ស់រ ើង វិញ ជ្ញេួយបតី បស់គត់ រដាយសា ខតសមាព ធពីម្ករេម្គួសា  និងចស់ទ ំកនរង

េូេិ1629។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សាយ ណារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់បនត ស់រៅជ្ញេយួបតី

គត់ រដ្ើេបីកូន បស់គត់ រហើយគត់និយាយថ្ន គត់េិនឆង់រឃើញកូនគត់ធំរ ើងជ្ញេួយឪព ករ្សង

រ ើយ1630។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស់ ្េ បានរេើករ ើងថ្ន មានសមាព ធពីឪព កមាត យ និងបង

បអូនគត់ ខដ្េរធវើឲ្យគត់ម្ពេបនតជីវិតគូ បស់គត់1631។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌី្ង នយិាយ

ថ្នរដាយម្បរងម្បយ័តនថ្ន បនា ប់ពីរ ៀបកា រហើយ គត់ និងម្បពនធគត់ “បានពិភាកាគន អំពីអវីខដ្េ

ម្តូវរធវើ រហើយបានរធវើកា សរម្េឆឆិតតថ្ន ម្តូវទទួេយករ ឿងរនះ រដ្ើេប ីកាជីវិត បស់រយើងឲ្យបាន

                                                 
1625 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៩។ 

1626 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១៨-២០ 

េ នរមា ង [14.27.45]។ 

1627 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧១, រជើងទំព័  ២១៧៩។ 

1628 ឯកសា  E3/9830 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត ស ខន) ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៤, 

ឆ៖ ៨៧-៨៨ ERN 01043278។ 

1629 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ១២ 

បនា ត់ ៤-១០ េ ន និងរម្កាយរមា ង [09.32.44]។ 

1630 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ២-

៧ េ នរមា ង [11.17.12]។ 

1631 ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៨-១៤ 

រម្កាយរមា ង [10.52.32]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គង់វងស”1632។ មានក ណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េកា ទទួេយក និងកា ម្ទាបំំរេេឆ ជ្ញេ័សតរាងថ្នកា ខដ្េ

ប គគេរធវើកា រឆេើយតបឆំរ ះកា ឈឺចប់ េិនខេនជ្ញកា បង្ហា ញថ្ន េិនមានកា ឈឺចបរ់នះរ ើ

យ។ អងគជំន ំជម្េះរនះេិនគួ សរម្េឆថ្ន កា សរម្េឆឆិតតបនតជីវិតគូ អាឆជួសជ េកា ឈឺចបក់នេង

េក ខដ្េបណាត េេកពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរ ើយ។ 

680. រេធាវីកា   កតីក៏បាននិយាយបញ្េិតបរញ្េៀងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ្តេ់សកខីកេមថ្ន ពួក

រគេិនឆង់រ ៀបកា  ប  ខនតរៅបនត ស់រៅជ្ញបតីម្បពនធ រម្កាយ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយរៅ ជ្ញេទធ

្េេិនមានភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ1633។ ជ្ញងមីេតងរទៀត រេធាវីកា   កតីេិនបានគិតអំពី ភាព

សមរគសាម ញថ្នទំនក់ទំនង បស់េន សស រដាយរផ្លត តខតរៅរេើ កា ជំទាស់ខដ្េគម នេូេដាឋ ន អំពីភាព

េិនស ីសង្ហវ ក់គន យា ងឆាសល់ាស់រនះរ ើយ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស់ ្េ 

បានពនយេ់ថ្ន គត់េិនខេងេះម្បពនធគត់ រម្កាយ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ រដាយសា ខត

សមាព ធពីម្ករេម្គួសា  បស់គត់1634 ជ្ញកា ពនយេ់េួយខដ្េេិនអាឆរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់ភាពអាឆ

រជឿទ កឆិតតបាន បស់គត់ កនរងនេជ្ញសាកសីខដ្េ្តេ់សកខីកេម អំពីភាពេ័យខាេ ឆម្តូវរគសមាេ ប់ 

ម្បសិនរបើគត់ខេងេះគន  រៅកនរង បបរនះ។ 

681. រេធាវីកា   កតីបានបរងកើតសា ណាទាងំអស់រនះរ ើង ាេ យៈកា អះអាងរដាយខ សឆគងថ្ន រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េចប់រ្តើេម្សោញ់បតី/ម្បពនធខេួន េិនបានទទួេបទពិរសាធន៍ ថ្នបញ្ហា ្េូវ

កាយ ឬ្េូវឆិតតណាេួយ ខដ្េបណាត េេកពីកា  ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទ រៅរពេរដ្ើេដំ្បូងថ្ន កា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ1635។ ជ្ញងមីេតងរទៀត ម្បរយាគរនះបញ្ហជ ក់រដាយខ ស ឬេិនបានគិត

ពិច ណាអំពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន ូប ខដ្េ្តេ់សកខីកេមអំពីកា ឈឺចប់

ធៃន់ធៃ  របើរទាះបជី្ញកា សរម្េឆឆិតត បស់ពួកគត់នរពេរម្កាយេក គឺបនត ស់រៅជ្ញេួយបតីម្បពនធ 

                                                 
1632 ឯកសា  E3/5560 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង) ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00375559។ កត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីបញ្ហជ ក់រដាយខ សឆគងថ្ន ឆរេេើយរនះម្តូវបាន្តេ់ទាក់ទងនឹងកា  ួេរេទរដាយបងខំ 

និងអះអាងថ្ន ព ំមាន្េវិបាកថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េបណាត េេកពីកា បងខំឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ អាឆម្តូវបានទាញ

រឆញសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង បានរទ៖ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៣៦។ 

1633 សូេរេើេឧទាហ ណ៍  ក់ព័នធនឹង យស ្េ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២០ រជើងទំព័  ២២៩៦។ 

1634 ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៨-១០ 

រម្កាយរមា ង [10.52.32]។ 

1635 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ២១៧៩ កថ្នខណឌ  ១៣៣៧។ 

F54/201663557
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េបានរ ៀបកា រដាយបងខំកតី។ រទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន បទពិរសាធន៍ដ៏្អាម្កក់  បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្សី រសឿេ បាន េ បបាត់ពីកា ឆងច ំបស់គត់កតី1636 ប  ខនតគត់ខតងខតនកឹ

រឃើញ កា ឈឺចប់ខដ្េគត់បានទទួេ ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយបតី បស់គត់1637។ រដ្ើ

េបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សួន យីេ បានបង្ហា ញពីកំហឹង បស់គត់ ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួេដំ្រណក

ជ្ញេួយបតីគត់ រដាយសា ខតកា េ័យខាេ ឆសាេ ប់1638។ ម្បរយាគខដ្េកាត់រឆញពីសកខីកេម បសគ់ត់ 

រហើយខដ្េរេធាវីកា   កតីបានបញ្ហជ ក់រនះ េិនម្តូវាេប ិបទ រហើយេិនអាឆជ្ញតំណាងេ័សតរ

ាង បស់គត់ទាងំេូេរ ើយ1639។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់ ខដ្េរេធាវីកា   កតីបាន

និយាយថ្ន េិនទទួេ ងបទពិរសាធន៍ថ្នបញ្ហា ្េូវកាយឬ្េូវឆិតត ខដ្េបណាត េេកពីកា  ួេរេទ

រដាយបងខំរនះ1640 បាន ំឮកអំពីកា េ័យខាេ ឆ បស់គត់ រៅយបថ់្នថ្ងៃរ ៀបអា ហ៍ ពិ ហ៍ រដាយ

គត់បានពនយេ់ថ្ន រដាយសា ខតគត់ដឹ្ងថ្ន ម្បសិនរបើគត់េិនម្ពេ ួេដំ្រណក ជ្ញេួយបតី បស់គត់

រទ គត់នឹងម្តូវរគសមាេ ប់1641។ គត់បាននិយាយថ្ន រដាយសា ខតកា េ័យខាេ ឆ រទើបគត់យេ់ម្ពេ

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយសរម្េឆ ស់រៅជ្ញេួយបតីគត់ របើរទាះបជី្ញគត់ទទួេ ង កា ឈឺចប់

ខាេ ងំកម្េិតណាកតី1642។ រេធាវីកា   កតីសម្មាេម្ជរេរពករៅរេើទំនក់ទំនង រដាយដាក់បញ្ចូេ

ាេ យៈប ូេពី ប  រណាណ ះ គឺ ជន ងរម្គះម្សោញ់បតីម្បពនធគត់ ឬជន ងរម្គះទទួេ ងកា ឈឺច

ប់។ ឆំណ ឆរនះគឺជ្ញកា រេើេ ំេងរៅរេើតងភាពជ្ញក់ខសតង ខដ្េបានឆេរះបញ្ហជ ងំរៅកនរងសកខីកេម

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េថ្ន ទំនក់ទំនង បស់េន សស គឺមានភាពសមរគសាម ញ។  

                                                 
1636 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៨៧។ 

1637 ឯកសា  E3/9826 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្សី រសឿេ) ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ៖ 

១៥១, ១៦៨ ERN 01047399-01047400, 01047402។ 

1638 ឯកសា  E3/9829 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សួន យីេ) ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ

៖ ២៥, ២៦, ២៨ ERN 01039254។ 

1639 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ២១៧៩។ 

1640 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ២១៦៣, កថ្នខណឌ  ១១៦៤។ 

1641 ឯកសា  E3/9756 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤, 

ឆ៖ ៣៧ ERN 01025629។ 

1642 ឯកសា  E3/9756 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤, 

ឆ៖ ៤៤ ERN 01025630។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

682. រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ទន់រខាយខាេ ងំថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិន្សដំំ្រណកភាេ េ

ៗ រៅយបថ់្ងៃរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយ ង់ចបំ  នម នថ្ងៃ ឬប  នម នសបាត ហ៍រម្កាយេក េិនទទួេ ង

កា ឈឺចបធ់ៃន់ធៃ រ ើយ1643។ សំអាងរហត ជ្ញេូេដាឋ នថ្នទ ហីក ណ៍រនះ ពិបាកយេ់ណាស់។ េទធ

ភាពកនរងកា ពនោរពេកា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ េិនបានពោបាេកា ឈឺចប់  ក់ព័នធនឹងបញ្ហា រនះ

រ ើយ។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាក៏រដាយ ដូ្ឆខដ្េអាឆ ំពឹងទ កបាន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ

រេធាវីកា   កតីបានរយាងថ្ន េិនបាន្សដំំ្រណកភាេ េៗរនះ បានរ ៀបរាប់អំពីកា ឈឺចបធ់ៃន់ធៃ ពី

កា  ួេរេទរដាយបងខំ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត ស ខន បញ្ហា ក់ថ្ន កា ឈឺចប់

 បស់គត់ ួេមាន “កា  ំរលាេ” ្េូវរេទ ជ្ញកា បង្ហា ញយា ងឆាស់ អំពីកា ខដ្េគត់បានបង្ហា ញពី

កា បងខំឲ្យ ួេរេទ ជ្ញេួយបតី បស់គត់ រហើយគត់បានរ ៀបរាប់អំពី កា េ័យខាេ ឆសាេ ប់ បស់

គត់1644។ ឆំណ ឆរនះម្តូវបានគមំ្ទរដាយកំណត់រហត សាត ប់ឆរេេើយ បស់គត់ ខដ្េកនរងរនះគត់

បានពនយេ់ថ្ន គត់មាន “អា េមណ៍ នធត់រៅកនរងឆិតត” និង “េួឆយំ្ងខដ្ ”1645។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រខឿន ឆីេ បាននិយាយថ្ន គត់យេ់ម្ពេ្សដំំ្រណក រដាយសា ខតគត់ខាេ ឆរគយករៅរ ៀន

សូម្ត1646 ជ្ញេ័សតរាងខដ្េម្តូវបានគមំ្ទ្ងខដ្  រដាយទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ ខដ្េ

កនរងរនះគត់បាននិយាយថ្ន គត់ពិបាកឆិតតយា ងខាេ ងំ ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា  ជ្ញេួយប  ស

ខដ្េគត់េិនបានម្សោញ់1647។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ សារេឿន បានរ ៀបរាប់អំពីកា េ័យខាេ ឆ

 បស់គត់ ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួេដំ្រណក របើរទាះបីជ្ញឆ ងរម្កាយ គត់រៅខតេិនបាន្សដំំ្រណក 

                                                 
1643 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៣៧, រជើងទំព័  ២៥៣៨។ 

1644 ឯកសា  E3/6214 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជីន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត ស ខន) ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN 00525021-00525022។ 

1645 ឯកសា  E3/9830 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត ស ខន) ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៤, 

ឆ៖ ៧៣, ៨៣-៨៤ ERN 01043277-01043278។ 

1646 ឯកសា  E3/9828 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខឿន ធឹេ) ឆ ះថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥, ឆ

៖ ១១ ERN (KH) 01096553។ 

1647 ឯកសា  E3/6872 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រខឿន ធឹេ) [កាេប ិរឆេទេិន

ឆាស់លាស់] ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00571779។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញេួយបតីគត់កតី1648។ ្ារយពីទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី1649 កា បាត់ខេួនបតី បស់ ជ ំ សារេឿន 

េិនបានរធវើឲ្យរមាឃៈ កា ឈឺចបពិ់តម្បាកដ្ បស់គត់ ខដ្េគិតដ្េ់កា  ួេរេទរដាយបងខំ រៅ

រពេរម្កាយរ ៀបកា រនះ ខដ្េរទាះជ្ញយា ងណាកតី គត់គឺជ្ញជន ងរម្គះថ្នរគេនរយាបាយ។ 

៩.៦.៤.៣.៣.  វធិសីាន្រសតម្តេឹម្តវូ កនរងកា វាយតថ្េេរេើេ័សតរាងជន ងរម្គះ 

683. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងរដាយសា រេើេ ំេង 

ភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន  ឬកា ដ្ករឆញនូវេ័សតរាងពីជន ងរម្គះ (ពួករគភាគរម្ឆើនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី) រៅរពេវាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ និងរដាយសា បញ្ហជ ក់ម្ជរេហួសរហត  អំពីកម្េិតថ្ន

កា ឈឺចប ់បស់ពួករគ1650។ សហរេធាវីនេំ ខពិភាការេើបីឆំណ ឆ ថ្នទ ហីក ណ៍ទាងំអស់រនះ៖ 

(១) ភាពចបំាឆ់កនរងកា គិតពីភាព រសើប រៅរពេវាយតថ្េេរេើេ័សតរាង អំពីបញ្ហា ជ្ញក់លាកេ់ួយ

ឆំនួន (២) ភាពចំបាឆ់សម្មាប់ វិធីសាន្រសត ួេ កនរងកា វាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ និង (៣) ភាពជ្ញ

តំណាងថ្នេ័សតរាង អំពីកា ឈឺចប់។ 

៩.៦.៤.៣.៣.១ . ភាពភាព រសើប រេើេ័សតរាងអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំ 

684. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានពិច ណារដាយម្តឹេម្តូវថ្ន បញ្ហា ្េូវរេទជ្ញម្បធានបទខដ្េម្តូវ

បានហាេឃាត់ រហើយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អាឆសាា ក់រសាើ កនរងកា និយាយ អំពីបញ្ហា ្េូវរេទរនះ 

រេើកខេងខតម្តូវបានសាកសួ រដាយផ្លា េ់ប  រណាណ ះ1651។ កា រនះម្តូវបានបង្ហា ញ ដូ្ឆជ្ញរៅកនរងកា 

ពនយេ់  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន អំពីកា ខដ្េគត់េិនបានរេើករ ើង ពីអំរពើហឹ

ងា្េូវរេទ  ហូតទាេ់ខតរគសួ គត់៖ គត់បាននិយាយថ្ន គត់រអៀនខាម ស រហើយេិនឆង់និយាយ

                                                 
1648 ឯកសា  E1/321.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ ំ សារេឿន) ទំព័  ៥៣, 

បនា ត់ ១១-១៣ េ នរមា ង [14.32.44]។ 

1649 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៣៤។ 

1650 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៣, ១១៦៦, ១១៧៥។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៧៩-

៣៦៨៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឆរេេើយតប បស់សហរេធាវីនេំ ខរៅនឹងកា តវ៉ាជំទាស់ជ្ញក់លាស់រៅនឹងេសតរាង បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងខ្នក ១០ កថ្នខណឌ  ៧២៧ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់។ 

1651 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អំពី បញ្ហា ស ីជរម្ៅខបបរនះរទ1652។ មានកា ទទួេសាគ េ់ជ្ញទូរៅថ្ន រម្ៅពីជ្ញបញ្ហា ខដ្េម្តូវបាន

ហាេឃាត់រហើយរនះ កា ប ះទងគិឆអាឆបរងកើតបានជ្ញ បាងំ រារំាងេិនឲ្យនិយាយ ពីអំរពើហិងា្េូវ

រេទ និងរហត កា ណ៍ឈឺចប់រ្សងៗរទៀត1653។  ក់ព័នធកា ប ះទងគិឆ រៅកនរងប ិបទកេពរជ្ញ អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង មានេ័សតរាងអនកជំនញរៅឆំរ ះេ ខខេួន ខដ្េគូសបញ្ហជ ក់អំពីកា រគឆរវស ជ្ញ

 វិធីសាន្រសតរដាះម្សាយកា ប ះទងគិឆ ខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជ្ញទូរៅ  ួេទាងំជន ងរម្គះថ្នអំរពើ

ហិងា្េូវរេទ កនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1654។ 

685. កា ពិច ណា បស់អងគជំន ំជម្េះរនះ រៅរេើភាពភាព រសើបអំពីេ័សតរាងខបបរនះ គួ អន វតតរដាយ

េិនគិតអំពីរេទរ ើយ។ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បង្ហា ញថ្នេិនខេនមានខតន ីរទ 

ខដ្េទទួេ ងកា ឈឺចប់ បណាត េេកពីកា បងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្សដំំ្រណករនះ។ ជ្ញ

ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន បាននិយាយអំពី កា ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេដំ្រណក

ជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ “ថ្នខញរំឆ ះជ្ញប  ស ប  ខនតគន ជ្ញម្សីក៏ជួបរ ឿងដូ្ឆខញរំខដ្ ”1655។ គត់និយាយថ្ន

ទាងំគត់និងម្បពនធគត់ ម្តូវបងខំខេួនឯង រដាយសា ខតម្បសិនរបើបដិ្រសធ “ខញរំអត់ដឹ្ងថ្ន ខញរំ ស់

ឬសាេ ប់”1656។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ បាននិយាយថ្ន គត់ម្តូវ ង់ចបំីថ្ងៃ េ នរពេ្ស ំ

ដំ្រណក រហើយគត់រធវើខបបរនះរដាយសា ខត កា គម្មាេកំខហងខដ្េរធវើរ ើង ាេ យៈកា ាេ

                                                 
1652 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ២៥ 

- ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១១ រម្កាយរមា ង [11.28.23]។  កព់័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន សូេរេើេបខនថេ ខ្នក 

១០.១០ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧៩៩-៨១៣។ 

1653 សូេរេើេ Ellie Smith, “Victim Testimony at the ICC: Trauma, Memory and Credibility” រៅកនរង Rudina Jasini 

និង Gregory Townsend (eds) Advancing the Impact of Victim Participation at the International Criminal Court: 

Bridging the Gap Between Research and Practice (ម្ករេម្បឹកាម្សាវម្ជ្ញវរសដ្ឋកិឆច និងសងគេ បស់ឆម្កេពអង់រគេស) ឆ្ន ំ

២០២០ ទំព័  ១២៥-១៣៦។ ឧបសេព័នធ ២៦។ ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Seromba សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-

66-T ម្បតិច ឹកសវនកា បនត ឆ ះថ្ងៃទី០៤ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០០៦ ទំព័  ៤៤-៤៦។ 

1654 ឯកសា  E1/201.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៣ (អនកជំនញ ឈឹេ ស ធារ៉ា) ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ១៧-២៣ រម្កាយ

រមា ង [13.55.29] ទំព័  ៦០ បនា ត់ ១៨ - ទំព័  ៦១ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [14.12.35]។ 

1655 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩១ បនា ត់ ១៤-

២៣ រម្កាយរមា ង [15.58.36]។ 

1656 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ព័  ៩១ បនា ត់ ១៦-២៣ 

រម្កាយរមា ង [15.58.36]។ សូេរេើេបខនថេ ខ្នក ១០.១៣ កថ្នខណឌ  ៨៣២-៨៤១។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដាន1657។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន បានរ ៀបរាប់អំពី វិធានកា ណ៍ រៅរេើគូម្សក ខដ្េ

េិនម្ពេ្សដំំ្រណក រហើយគត់បានបញ្ហជ ក់ថ្ន គត់ ួេដំ្រណកជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ ក៏រដាយសា 

ខតគត់េិនមានជរម្េើស1658។ គត់បាននិយាយថ្ន គត់និងម្បពនធ បស់គត់ េិនខដ្េនិយាយអពីំ

អា េមណ៍ បស់ខេួនរ ើយ រហើយពួកគត់គិតថ្ន “រឆះខត ួេ ស់រៅជ្ញេួយ រៅាេអងគកា រៅ ... 

េិនហា៊ែ នរធវើខ សអំពីខ្នកា  បស់អងគកា រគន ៎ងរទ”1659។ រៅរពេខដ្េសួ ថ្ន រតើគត់ម្សោញ់

ម្បពនធគត់ខដ្ ឬរទ គត់បាននិយាយថ្ន “ខញរំអត់មានរពញឆិតតរទរលាករេធាវី ពីរម្ ះខញរំអត់មាន

កមាេ ំងពេំអី រដ្ើេបីរៅថ្នមានម្សោញ់ន ីរេទរទ... រគឲ្យរធវើអវី ខញរំរធវើហនឹងទាងំអស់”1660។ 

686. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន មានកា តម្េូវឲ្យយកឆិតតទ កដាក់បខនថេ រៅរពេវាយតថ្េេ

រៅរេើសកខីកេម  បស់អនកខដ្េរៅបនតជីវិតគូ កនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េពួករគ ម្តូវបានបងខំ ឬអនក

ខដ្េមានកូនរកើតរឆញពី ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ទាងំអស់រនះ។ កនរងកាេៈរទសៈទាងំរនះ ជន ង

រម្គះអាឆមានកា សាា ក់រសាើ  កនរងកា បង្ហា ញកា េិនរពញឆិតត អំពីទំនក់ទំនង បស់ពួករគ។ 

687. រដាយខ្អករៅរេើភាព រសើបទាងំអស់រនះ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីេិនបង្ហា ញរដាយឆាស់លាស់ ឬនិយាយម្តង់ម្គបម់្គន់ រដ្ើេបី្តេ់ជ្ញយ តតិកេម ឆំរ ះកា 

សរម្េឆ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីកា ឈឺចប់ បស់ពួករគរនះ1661 គួ ម្តូវបានម្ចនរច

េ។ អវីខដ្េជ្ញបញ្ហា ធំជ្ញងរនះរទៀតរនះ គឺកា បញ្េិតបរញ្េៀង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គួ ្តេ់សកខីកេមឲ្យបានខវងឆ្ៃ យជ្ញងរនះ រៅរេើម្បធានបទទាងំអស់រនះ រដាយ

េិនចបំាឆ់រគម្បាប់។ រេធាវីកា   កតីរបាះបង់រចេេតងរហើយេតងរទៀត នូវឱ្កាសកនរងកា ខសវង ក

ព័ត៌មានេេអិត ពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អំពីកា ឈឺចប់ បស់ពួកគត់ រៅកនរងរពេសួ រដ្ញ

                                                 
1657 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១៣-១៨ 

េ នរមា ង [14.27.45]។ 

1658 ឯកសា  E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន) ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ១៦-២១ 

រម្កាយរមា ង [14.10.57]។ 

1659 ឯកសា  E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន) ទំព័  ៥១ បនា ត់ ២៣ - 

ទំព័  ៥២ បនា ត់ ៣ រម្កាយរមា ង [14.20.44]។ 

1660 ឯកសា  E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន) ទំព័  ២០ បនា ត់ ៨-១២ 

េ នរមា ង [10.12.54]។ 

1661 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤, ១១៨២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រដាេ1662 ប  ខនតខប ជ្ញជម្េរញឲ្យអងគជំន ំជម្េះរនះ ទាញកា សននិដាឋ ន្ារយ ពីកា លាក់រេៀេ ឬកា 

កម្េិត ឬកា ពិតខដ្េថ្ន ពួកគត់ឆង់ពិភាកា អំពីឆំណ ឆដ្ថ្ទរទៀត ថ្នកា ឈឺចប់ បស់ខេួន។ 

រដាយសា ខតភាពភាព រសើបថ្នេ័សតរាង ជ្ញកា េិនសេរហត ្េរ ើយខដ្េ ំពឹងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី នឹងប ិយាយេេអិតអំពីកា ឈឺចប់ខេួនភាេ េៗរនះ1663។ ភាពរសៃៀេសាៃ ត់ បស់សាកស ីឬ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ ឆំរ ះម្បធានបទេួយ គឺេិនខេនជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់កា ទាញសននិដាឋ ន

រ ើយ កនរងក ណីខដ្េេិនមានកា សួ រដ្ញរដាេ។ កា រនះេិនមានន័យថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ឬសាកសី េិនបានទទួេ ងកា ឈឺចបរ់ ើយ គឺវាមានន័យថ្ន េិនមានេ័សតរាងរេើបញ្ហា រនះ គឺជ្ញអវី

ខដ្េេិនអាឆរធវើឲ្យខូឆខាត ដ្េ់កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដាយខ្អករេើឆំនួន

យា ងរម្ឆើនថ្នេ័សតរាង េកពីម្បេពដ្ថ្ទរ្សងរទៀត។ 

៩.៦.៤.៣.៣.២. តម្េូវកា ថ្នកា រធវើវាយតថ្េេ ួេរៅរេើកា ឈឺចប់ 

688. កនរងកា រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនបានសរម្េឆរដាយម្តឹេម្តូវ អំពីកម្េិតថ្ន

កា ឈឺចប់ ខដ្េទទួេ ងរដាយជន ងរម្គះ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរនះ រេធាវី

កា   កតីបានរេើករ ើងនូវ កា វាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ ខបបសិបបនិេិតតរហើយដាឆ់រដាយដ្ ំៗ1664។ 

ជ្ញជ្ញងពិច ណាថ្នរតើ ជន ងរម្គះទទួេ ងកា ឈឺចប់ខបបណា ឬរៅរពេណាកនរង

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខេួនរនះ រេធាវីកា   កតីបានគូសបញ្ហជ ក់ ឆំណ ឆជ្ញក់លាក់ថ្នបទបញ្ហជ  រេើ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េិនខេនជន ងរម្គះទាងំអស់ ស ទធខត

បានរេើករ ើងអំពីកា ឈឺចប់ រដាយសា កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះរទ។ 

689. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន េិនបានរេើករ ើងជ្ញក់

លាក់ អំពីកា ឈឺចប់ ក់ព័នធ ដំ្រណើ កា រ ៀបឆំពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ1665។ កា រនះេិនបានគិត

                                                 
1662 ឧទាហ ណ៍ សូេរេើេ ឯកសា  E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) 

ទំព័  ៤២ បនា ត់ ១៦-១៩ រម្កាយរមា ង [13.47.36]។ ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន), ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ២៥ - ទំព័  ៣ រម្កាយរមា ង [11.33.56]។ 

1663 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦៨៤-៦៨៧។ 

1664 អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិនិតយរេើេទាងំម្សរងរេើេ័សតរាងអំពីកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី៖ ឯកសា  

E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩២, ៣៦៩៨។ 

1665 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៣-១១៦៥។ 

F54/201663563



 

397 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដ្េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់រនះ បាននិយាយអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េទទួេបានពីខ្នក

ដ្ថ្ទរទៀត ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ខេួន។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា   កតីរេើក

រ ើងថ្ន ខ្នកខដ្េបានគូសបញ្ហជ ក់រដាយរម្ជើសរ ីសេួយឆំនួន ពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី េ ំ វ ន (ឆរេេើយ បស់គត់ខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះយំរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយ

សា ខតពួករគេិនបានទទួេកា អន ញ្ហញ តិ ពីឪព កមាត យ បស់ខេួន ឲ្យរ ៀបកា រនះ) បានបង្ហា ញពីកា 

ឈឺចបតិ់ឆតួឆប  រណាណ ះ1666។ ប  ខនតរបើពិនិតយជ្ញ ួេរៅរេើេ័សតរាង បស់គត់ ឆាស់ណាស់ថ្ន កា 

ប ិយាយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន អំពីភាពអាមា សខដ្េគត់រៅបនតមាន អំពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់1667 និងកា សខេតងរឆញអំពី ភាពេ័យខាេ ឆពិតម្បាកដ្ បស់គត់ខដ្េថ្ន 

គត់នឹងម្តូវរគសមាេ ប់ ម្បសិនរបើគត់តវ៉ា1668 គឺជ្ញកា ឆងអរេបង្ហា ញអំពី កា ប ះទងគិឆឆំរ ះគត់ 

រដាយសា ម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា ។ រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើករ ើងរដាយខ ស អំពីេ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់ មាស សារ៉ាន និង រៅ  រម្គឿន1669។ រេធាវីកា   កតី

អះអាងថ្ន រទាះបីជ្ញពួកគត់បានរ ៀបរាប់ អំពីកា ឈឺចប់កតី ខតឆរេេើយ បស់ពួកគត់ េិនមាន

អធិបាយរកាះកាយ ខដ្េរេធាវីកា   កតី ំពឹងថ្ននឹងមាន អេជ្ញេួយកា រ ៀបរាប់ អំពីកា ឈឺ

ចបធ់ៃន់ធៃ ។ រេធាវីកា   កតីបដិ្រសធ ភាពឆាស់លាស ់បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់ 

កនរងកា បញ្ហជ ក់ថ្ន គត់មានអា េមណ៍ “េ័យខាេ ឆតក់សេរត” រៅរពេរគម្បាបថ់្ន គត់ម្តូវខតរ ៀប

កា 1670។ គត់បាននិយាយថ្ន រដាយសា ខតគត់េ័យខាេ ឆ អាជ្ញញ ធ យករៅសមាេ ប់ រទើបគត់ទទេួ

យកកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ពិតខដ្េថ្ន គត់ម្តូវខត ស់រៅជ្ញេួយបតីគត់ “រទាះបីជ្ញម្តូវ

                                                 
1666 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤។ ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៨០ បនា ត់ ១៨-២៣ រម្កាយរមា ង [15.48.15]។ 

1667 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៣៦ បនា ត់ ១៦-២០ រម្កាយ

រមា ង [11.15.28]។ 

1668 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ៦-៩ េ នរមា ង 

[15.00.06]។ 

1669 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤, រជើងទំព័  ២១៦៣, ២៥៤០។ 

1670 ឯកសា  E3/9756 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ

៖ ២២ ERN 01025624។ 

F54/201663564
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទទួេទ កខេំបាកយា ងណាក៏រដាយ”1671។ រម្ៅពីកា បញ្ហជ ក់រដាយខ សឆគងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី មាស សារ៉ាន ឆង់រឃើញបតី បស់ខេួនម្តូវរគសមាេ ប់ ជ្ញកា សងសឹកឆំរ ះអំរពើ  បស់បកស

ក េមរយនីសតកេពរជ្ញរហើយរនះ1672 រេធាវីកា   កតីបានរេើេ ំេង កា រ ៀបរាប់ បស់គត់ អំពីទ កខ

េំបាក្េូវឆិតត ខដ្េបណាត េេកពីកា បងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1673។ កា សាត បឆ់រេេើយ បស់

គត់ ម្តូវបានផ្លអ ករដាយអនករស ើបអរងកត រដ្ើេបីទ ករពេឲ្យគត់សម្េួេអា េមណ៍1674។ កា រេើក

រ ើង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ  រម្គឿន េិនបានទទួេ ងកា ឈឺ

ចបធ់ៃន់ធៃ  រដាយសា ខតគត់និងបតី បស់គត់ េិនបាន ស់រៅជ្ញេួយគន  រហើយពួករគម្តូវបានបងខំ

ឲ្យ ួេដំ្រណក ខតប  នម នដ្ងរនះ1675 គឺជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើ កា ឈឺចបយ់ា ងធៃន់ធៃ  ខដ្េអាឆ

បងក ឆំរ ះប គគេ របើរទាះបីជ្ញកនរង យៈរពេេួយខេីកតី។ 

690. សហរេធាវីនេំ ខ សូេរេើករ ើងថ្ន េន សសខ សគន ទទួេ ងកា ឈឺចប់ កនរងេកខណៈខ សគន  ពី

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រហើយកា បង្ហា ញអំពីកា ឈឺចប់ ក៏មានេកខណៈខ សគន ខដ្ ។ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អន វតតរដាយម្តឹេម្តូវនូវ វិធីសាន្រសត ួេ កនរងកា វាយតថ្េេរៅរេើេ័សតរាង

ថ្នពយសនកេម1676។ 

៩.៦.៤.៣.៣.៣. ភាពជ្ញតំណាងថ្នេ័សតរាងអំពីកា ឈឺចប់ 

691. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាងអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង

បានពឹងខ្អករេើ គឺេិនខេនជ្ញតំណាងថ្នបទពិរសាធន៍ទូរៅ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅរម្កាេ

                                                 
1671 ឯកសា  E3/9756 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី វ៉ា េឹេហ៊ែន់) ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ

៖ ៤៤ ERN 01025630។ 

1672 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤, រជើងទំព័  ២១៦៣។ 

1673 ឯកសា  E3/9736 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាស សារ៉ាន) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤, ឆ

៖ ៤១-៥៦ ERN 01051797។ 

1674 ឯកសា  E3/9736 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាស សារ៉ាន) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤, ឆ

៖ ១១៣-១១៤ ERN 01051804-01051805។ 

1675 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៣៦, រជើងទំព័  ២៥៣៦។ 

1676 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩២, ៣៦៩៨។ 
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399 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយរ ើយ1677។ រេធាវីកា   កតីអះអាងដូ្រឆនះ រដាយរម្បើម្បាស់ វិធសីាន្រសត 

“សថិតិ”  បស់ខេួន កនរងកា ជំទាស់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនិងសាកសី ខដ្េបានសាត ប់កនរងខ្នកកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បាន្តេ់េ័សតរាងខ សៗគន  អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រធៀបជ្ញេួយេ័សតរ

ាងេកពីខ្នកដ្ថ្ទរទៀត រហើយខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករៅរេើរដាយេិនសេមាម្ត

គន ។ 

692. ដូ្ឆខដ្េបានកត់សមាគ េ់រៅខ្នកដ្ថ្ទថ្នសា ណារនះ វិធីសាន្រសត “សថិតិ” គឺមានកំហ សឆគងជ្ញេូេ

ដាឋ ន ខដ្េដូ្រឆនះរហើយទ ហីក ណ៍ទាងំអស់រនះគឺខ ស1678។ 

693. រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អាឆមានេូេរហត ខដ្េថ្ន រហត អវីរទើបេ័សតរ

ាង  ឹងមំាខាេ ងំអំពីកា ឈឺចប់ ម្តូវបានបង្ហា ញរៅកនរងខ្នក កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រម្ៅពីម្ទឹសតី 

បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េ័សតរាងេកពីខ្នកដ្ថ្ទរទៀត ទទួេ ងកា ឈឺចប់តិឆជ្ញង។ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនិងសាកសី រៅកនរងខ្នកកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ម្តូវបានសួ រដាយម្តង់ពីបទ

ពិរសាធន ៍បស់ពួកគត់ កនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយពួករគម្តូវបានជម្េរញឲ្យពនយេ់េេអិ

ត។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី ពួកគត់ភាគរម្ឆើនបង្ហា ញភាពសាា ក់រសាើ  កនរងកា និយាយអំពីម្បធានបទ

 រសើបខបបរនះ1679។ ្ារយរៅ វិញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសជី្ញរម្ឆើន រៅកនរងខ្នកដ្ថ្ទរទៀត

ថ្នសវនកា  ខដ្េបានរេើករ ើងអំពីម្បធានបទរនះ េិនម្តូវបានសួ រដ្ញរដាេបនត អំពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ1680។ 

694. រេើសពីរនះរទៀត កនរងេកខណៈខដ្េខ្នកសតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ អាឆមានភាគរម្ឆើនរដាយ

សាកសី និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ្តេ់េ័សតរាងដាក់បនារករនះ េួយខ្នកគឺបណាត េេកពី រស

ឆកតីសរម្េឆ បស់រេធាវីកា   កតី េិនរសនើម្បេពថ្នសមាា  ៈរដាះបនារក។ ដូ្ឆគន នឹងភាគីទាងំអស់កនរង

សំណ ំរ ឿង រេធាវីកា   កតីអាឆរសនើស ំសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីដាក់

                                                 
1677 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២០៤, ១២៧៨, ១៣៦០។ 

1678 សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ៨.៥ កថ្នខណឌ  ២៦០-២៧៥។ 

1679 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦៨៤-៦៨៧។ 

1680 ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងខ្នកជំន ំជម្េះកតីរេើកា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើជនជ្ញតិ

ចេ ឯកសា  E1/343.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ះ េីន) ទំព័  ៨២ 

បនា ត់ ១៣-១៤ េ ន និងរម្កាយរមា ង [15.54.35]។ 
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400 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បញ្ចូេរៅកនរង ខ្នកកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ កនរងកា ជំន ំម្ជំះ1681។ រទាះបីជ្ញមានកា ្តេ់ឱ្កាសកត ី

ខតរេធាវីកា   កតីេិនបានរសនើរ ើង នូវសាកសឬីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបី្តេ់សកខីកេមអំពី បទ

បញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ រដាយពួករគរសនើខតអនកជំនញមាន ក់ប  រណាណ ះ (េក្តេ់សកខី

កេម)1682។ រទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតី មានសិទធិកនរងកា អន វតតយ ទធសាន្រសតខបបរនះ រហើយកា ទាញ

សននិដាឋ ន្ារយ េិនអាឆទាញរឆញបានកតី ប  ខនតជ្ញ្េវិបាកគឺថ្ន បណតរ ំថ្នសាកសី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី និងអនកជំនញភាគរម្ឆើន ម្តូវបានរសនើរ ើងរដាយ ក.ស.ព និងសហរេធាវីនេំ ខ។ រេធាវី

កា   កតីបានអះអាងថ្ន កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីមានភាពេរេអៀង រដាយសា ខតសាកសីេក្តេ់សកខី

កេម ខដ្េបានរសនើរ ើងរដាយ ក.ស.ព និង សហរេធាវីនេំ ខ គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន។ 

៩.៦.៤.៣.៤.  បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ព ិហ៍ នងិកា  េួរេទរដាយបងខ ំគជឺ្ញកា ប ះ េយ់ា ងម្ជ្ញេ

រម្ៅ រៅរេើរសឆកតថី្ងេងន ូបស់េន សស 

695. របើរទាះបជី្ញអងគជំន ំជម្េះរនះ យេ់ម្សបជ្ញេួយរេធាវីកា   កតីថ្ន សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី និងសាកសីដ្ថ្ទរទៀត េិនមានេ័សតរាងម្គបម់្គន់ អំពីកា ឈឺចប់រដាយសា កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំ រដ្ើេបីអាឆកំណត់ម្បរេទថ្នជ្ញ អំរពើអេន សស

ធេ៌រ្សងរទៀតកតី ប  ខនតឆំណ ឆទាងំពី ថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍  បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិ

បរតយយ បរងកើតបានជ្ញកា ប ះ េ់យា ងម្ជ្ញេរម្ៅ រៅរេើរសឆកតីថ្ងេងន ូបស់េន សស1683។ រដាយ

ខ្អករេើេូេដាឋ នរនះ អងគជំន ំជម្េះរនះអាឆធានបខនថេថ្ន ធាត ្សទំីពី ថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សង

រទៀត ម្តូវបានបំរពញ។ 

696. រៅឆំណ ឆសនូេ បស់ខេួន ពយសនកេមជ្ញេូេដាឋ ន ថ្នបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា 

 ួេរេទរដាយបងខំកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ គឺសថិតរៅកនរងកា 

                                                 
1681 ឯកសា  E305 ដ្ីកាបង្ហគ ប់ឲ្យដាក់សមាា  ៈខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព រដ្ើេបីរ ៀបឆំសវនកា កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី

៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១-៨។  វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

1682 ឯកសា  E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េម្តូវបានរសនើស ំសាត ប់សកខីកេមរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៧, កថ្នខណឌ  ១៤៥។ 

1683 ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព អះអាង ន្ ប់ “ឬ” រៅកនរងធាត ្សទីំពី  អាឆឲ្យទាញកា សននិដាឋ នថ្ន កា  ួេរេទរដាយបងខំបរងកើតបានជ្ញ

កា វាយម្បហា ធៃន់ធៃ រៅរេើរសឆកតីថ្ងេងនូ  បស់េន សស រដ្ើេបីបំរពញាេេកខខណឌ ថ្នធាត ្សទីំពី ថ្នអំរពើអេន សសធេ៌រ្សងៗ

រទៀត៖ ឯកសា  F50 បណត ឹងសាទ កខ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១៨។ 
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401 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បដិ្រសធឆំរ ះ រសឆកតីថ្ងេងនូ បស់េន សស។  បបរនះរដ្ើ តួនទីកនរងកា  រធវើកា ិយាធិបរតយយ និងខក

ខម្បេកខណៈ ថ្នទំនក់ទំនងម្ជ្ញេរម្ៅបំ្ ត បស់េន សស ខដ្េរធវើឲ្យខ្នកថ្នកា  ស់រៅ បស់ពួក

រគទាងំរនះ ដូ្ឆគន នឹងខ្នកដ្ថ្ទទាងំអស់ កាេ យជ្ញខ្នកថ្នយនតកា ជ្ញសាថ ប័ន  បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិប

រតយយ។ រទាះបីជ្ញរៅរពេខេះ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញកា    កម្េិតថ្នកា រធវើឲ្យកាេ យរៅជ្ញ

សាថ ប័នខបបរនះ ថ្នជ្ញឧបក ណ៍នរយាបាយខដ្េេិនរម្គះថ្នន ក់កតី ខតជ្ញកា េិនអាឆម្បខកកបាន វា

រធវើឲ្យអាប់ឱ្នដ្េ់ជន ងរម្គះ រដាយចត់ទ កពួករគ ម្គន់ខតជ្ញឧបក ណ៍ថ្ន បបរនះ។ 

697. េកខណៈខបបបនា បបរនថ ក ថ្នបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ម្តូវបានបង្ហា ញរៅកនរងសកខី

កេម  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សាយ ណារ ឿន បាន ំ

ឮកអំពីកា ឈឺចប់ បស់ខេួន ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា  ជ្ញេួយេន សសខដ្េគត់េិនធាេ ប់សាគ េ់ 

និងម្តូវរគចបគូ់ដូ្ឆ “រគម្កបី”1684។ រៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នសកខីកេម បស់គត់ គត់បានសួ ជនជ្ញប់

រចទថ្ន “រហត អវីបានជ្ញឆាប់បរងកើតឲ្យេក ចប់រ ៀបកា រដាយបងខំ រដាយេន សសព ំខដ្េសាគ េ់គន ? 

សួ ថ្នរហត អវីបានជ្ញឆាបរ់នះខឆងេក សួ ថ្នម្គួសា នីេួយៗ រសឆកតីម្សោញ់ មានរសនហារកើត

េកពីរសឆកតីម្សោញ់ េរនសរញ្ចតនរ ៀងខេយនហនឹង រទើបរយើងមានឆិតតម្សោញ់គន ?”1685។ 

ម្បខហេគន រនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន បានពនយេ់ថ្ន “គម នេន សសណាហា៊ែ ន

ម្បឆំ្ងនឹងអងគកា បកសរទ... េិនរគ ពអងគកា  វិន័យ រគនឹងសមាេ ប់េិនឲ្យរយើងរឃើញ ខេ ឪរទៀតអា 

សមាេ ប់រចេដូ្ឆសតវដូ្ឆធាត អ៊ែ ៊ីឆឹង”1686។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ បានសួ ម្តង់ៗថ្ន 

“រហត អវីបានជ្ញអងគកា  បស់រលាក បងខំេន សសឲ្យរ ៀបកា ជ្ញហវូងៗ”1687។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

េ ំ វ ន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់ឆង់រធវើអតតឃាត រហើយមានភាពរអៀនខាម ស បនា ប់ពីម្តូវរគចប់

                                                 
1684 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ២៩ បនា ត់ ៧-

១១ រម្កាយរមា ង [1.043.05]។ 

1685 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១៥-

១៨ េ នរមា ង [11.36.36]។ 

1686 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ២៥ 

- ទំព័  ៦៥ បនា ត់ ៥ រម្កាយរមា ង [15.03.36]។ 

1687 ឯកសា  E1/340.1 [ខកតម្េវូ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ) ទំព័  ៥៩ 

បនា ត់ ៤-៩ រម្កាយរមា ង [14.30.00]។ 
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402 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ំរលាេ្េូវរេទ រដាយសា ខតបដិ្រសធេិនម្ពេ រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយគត់បាននិយាយថ្ន កូន

 បស់គត់គឺជ្ញេូេរហត ខតេួយ ខដ្េគត់េិនសមាេ ប់ខេួនរនះ1688។ 

698. ម្បព័នធថ្នកា  ួេរេទរដាយបងខំ បរងកើតបានជ្ញកា ប ះ េ់កាន់ខតធៃន់ធៃ ខងេរទៀត រៅរេើរសឆកតីថ្ងេ

ងន ូ បស់េន សស។ ជ្ញងមីេតងរទៀត សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បង្ហា ញយា ងឆាស់រេើ

ឆំណ ឆរនះ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន បានរ ៀបរាប់អំពីកា ខដ្េពួកកងឈេ ប បងខំឲ្យ ួេ

ដំ្រណកជ្ញេួយបតីគត់៖ 

រគយកកាំរេេើងេកេជង់ រដាះអាវ ខាងម្បរសក៏រដាះអាវ ខាងម្សីក៏រដាះអាវឲ្យអស់ រដ្ើេប ីួេ

ដំ្រណកជ្ញេួយគន ។ រគកមាម េិបាេ រគឈេ ប រគមានពិេដ្េ់រហើយ ទាងំពី រនះក៏រដាះអាវ 

រដាះរខារៅាេរគ ឆ ះរគមានការំេេើង រយើងអត់ រៅស៊ែូនឹងរេ ឆ ួឆ។ រហើយរដាះរខា រដាះអាវ

រហើយ។ ដ្េ់ ួឆរហើយេិនម្ពេនឹងរដ្កជ ំគន រទ។ ដ្េ់ ួឆរហើយ ដ្េ់វាថ្នឲ្យឆ្បរ់ដ្កជ្ញេួយ

គន ។  ួឆរហើយវាឆួេពិេ វាឆួេពិេរេើេរយើងរហើយ វាចបម់្បដាបម់្បដាេន សសម្បរស ដាក់

េកជ្ញេួយរយើង។ វាដូ្ឆចប់ដាក់បាយម្ជូកអ៊ែ ៊ីឆឹង។ ខញរំមានរសឆកតីខាម សរអៀនយា ងខាេ ងំ។1689 

699. បនា ប់េកគត់បានរ ៀបរាប់ អំពីរហត កា ណ៍រនះ ដូ្ឆតរៅ៖ 

រគបងខំឲ្យ្សដំំ្រណក ដូ្ឆដាក់បាយម្ជូកអ៊ែ ៊ីឆឹង។ រសឆកតីឈឺចប់ អាមា ស់ បស់ខញរំ គឺថ្នគម នរទ។ 

ប  ខនតខញរំលាកទ់ កទាងំអស់ ខញរំេិនខដ្េហា៊ែ ននិយាយម្បាប់អនកណាទាងំអស់ ខតេ ខអងគសវនកា 

រនះ គឺថ្នខញរំហា៊ែ នបរញ្ចញទាំងអស់ រដ្ើេបឲី្យរលាកម្បធានបានដឹ្ង បងបអូនម្បជ្ញពេ ដ្ឋ អស់

រលាករលាកម្សីទាងំអស់ នឹងបានដឹ្ងរ ឿងរ៉ាវ បស់ខញរំថ្ន រគរធវើបាបខញរំ មានរសឆកតីអាមា សយា ង

ខាេ ងំ1690។ 

                                                 
1688 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៦៤ បនា ត់ ៥-៩ េ នរមា ង 

[15.02.10]។ 

1689 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ២៥ - ទំព័  

៤៦ បនា ត់ ៨ រម្កាយរមា ង [13.43.46]។ 

1690 ឯកសា  E1/477.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ១២-២២ េ ន 

និង រម្កាយរមា ង [09.50.19]។ 
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403 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

700. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ ម្តូវបាន ំរលាេរសពសនធវៈ ជ្ញកា ដាក់ទណឌ កេមរដាយសា 

បដិ្រសធ េិនម្ពេ្សដំំ្រណកជ្ញេួយបតីគត់៖ 

រៅរៅឆូេបនាប់េួយរ ៀងសាៃ ត់ខតឯង។ ដ្េ់រៅរៅនងខញរំរៅដ្េ់ វា រៅដ្េ់សួ ថ្ន “រេ ឆ

បានេិនម្ពេយករគអ៊ែ ៊ីឆឹង?” រហើយរគគម នសួ អីខវងរទ វាម្បាយម្បតប់ជ្ញេួយខញរំ ចប់ខញរំ

 ំរលាេរៅហនឹងរៅឯង1691។ 

701. បនា ប់ពីបដិ្រសធេតងរហើយេតងរទៀត េិនម្ពេ ួេដំ្រណកជ្ញេួយគត់េក រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខប ន ស ចន់ ម្តូវបានពួកកងឈេបឆងនិងសស  រហើយសម្មាតរខាអាវ រហើយពួកកងឈេបឈ 

រេើេបតីគត់  ួេរេទរដាយបងខំជ្ញេួយគត់1692។ េ នរពេចក់រឆញពួកឈេបបានរសើឆ រហើយ

និយាយថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ និងបតី បស់គត់ “រធើកូនជូនបកស”1693។ រដ្ើេបណត ងឹ

 ដ្ឋបបរវណីនិយាយថ្ន “ជ្ញខេបងរេងរសើឆ បស់រគ”1694។ 

៩.៦.៤.៤. ធាតុផេទំីបី៖ នចតន 

702. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានសរម្េឆរដាយម្តឹេម្តូវថ្ន ម្បព័នធ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ 

សម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា  ួេដំ្រណករដាយបងខំ ម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយ

រឆតន1695។ រេធាវីកា   កតី បានរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍េិនឆាស់លាស់ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េជទំាស់

យា ងឆាស់រៅរេើ ធាត ្សអំតតរនេ័ត ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ាេ យៈអំរពើអេន សស

                                                 
1691 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៥ 

បនា ត់ ២២-២៤ រម្កាយរមា ង [09.13.12]។ 

1692 ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៦៦ បនា ត់ ១១-១២ 

េ នរមា ង [14.32.02] ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ១៥-១៩ េ នរមា ង [14.40.23]។ 

1693 ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ៨-៩ េ ន

រមា ង [15.02.44]។ 

1694 ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៦៥ បនា ត់ ២៣-

២៥ រម្កាយរមា ង [14.40.23]។ 

1695 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩៣, ៣៦៩៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ធេ៌រ្សងរទៀត រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កំហ សេិនជ្ញក់លាក់ “រធវើឲ្យប ះ េ់” កា សរម្េឆ បស់

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង សតីពីអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1696។ 

703. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សប ជ្ញេួយឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា   កតី1697 រហើយរៅកនរងខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ បានពិភាការេើកទ ហីក ណ៍អំពី ភាពអាឆ

រជឿជ្ញក់បាន បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន និង រហង ថ្ ហា៊ែ ង (ខដ្េរេធាវីកា   

កតី រផ្លត តរៅរេើសកខីកេម បស់ពួករគ កនរងកា  រេើកទ ហីក ណ៍ទាងំអស់រនះ)1698។ រៅទីរនះ សហ

រេធាវីនេំ ខ បខនថេម្តឹេខតសា ណា ទាកទ់ងពី ឆំណ ឆប  រណាណ ះ៖ ឆំណ ឆទីេួយគឺពិភាកាអំពី កា 

ពោយាេ បស់រេធាវីកា   កតី កនរងកា ជំទាស់ឆំរ ះអតថិភាព ថ្នរគេនរយាបាយ បស់ បកស

ក េមរយនីសតកេពរជ្ញ ាេ យៈកា រម្បើម្បាស់ វិធីសាន្រសត “សថិតិ”  បស់ខេួន និងឆំណ ឆទីពី  ពិភាការេើ

ទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គឺ្តេ់ម្បរយាជន៍ដ្េ់អនកខដ្េបានរ ៀប

កា ។ 

៩.៦.៤.៤.១. ទ ហកី ណ៍ “សថតិ”ិ  បស់រេធាវកីា   កត ីជទំាស់ឆរំ ះអតថភិាព ថ្នរគេនរយាបាយ 

704. ដូ្ឆខដ្េបានបង្ហា ញពីខាងរេើ1699 រេធាវីកា   កតីបានពោយាេ កនរងកា  វិភាគខបបប ិមាណវសិយ័ 

រេើេ័សតរាង ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានរម្បើម្បាស់ រដ្ើេបី

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនគួ សរម្េឆថ្ន បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញមានរគេ

នរយាបាយម្សបគន  សតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរ ើយ រម្ ះេ័សតរាងេិនបានបង្ហា ញថ្ន 

កា អន វតតគឺមានភាពស ីសង្ហវ ក់គន  ជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំ ឬរៅទូទាងំម្បរទសរ ើយ1700។ រេធាវីកា   

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រផ្លត តរៅរេើេ័សតរាង

                                                 
1696 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៨៩។ សូេរេើេ្ងខដ្  ១៣៩៥-១៣៩៨។ 

1697 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៦៨៨, ៧៣៤-៧៣៥, ៧៥៩-៧៦០។ 

1698 សូេរេើេ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៣៨៧-៣៩៣ និង ៧២២-៧២៦។ 

1699 សូេរេើេ ខ្នក ៨.៥ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២៦០-២៧៥។ 

1700 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៧, ១២៧៣, ១២៧៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 បស់ជន ងរម្គះ រដាយសា បទបញ្ហជ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយេិនបានពិច ណា រៅរេើ

ភាពជ្ញ ួេថ្នេ័សតរាង រៅកនរងសំណ ំរ ឿង1701។ 

705. ទ ហីក ណ៍រនះខ ស រដាយសា ខតកំហ សជ្ញេូេដាឋ នរៅកនរង វិធីសាន្រសត “សថិតិ” និងកា អន វតត វិធីសា

ន្រសតរនះ ដូ្ឆខដ្េបានរ ៀបរាប់េេអិតពីខាងរេើ1702។ រេើសពីរនះរទៀត រេធាវីកា   កតីបានបញ្ហជ ក់

រដាយខ ស ឬយេ់ម្ឆ ំរៅរេើ កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ 

706. ្ារយពីកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា   កតី អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនបានពឹងខ្អករៅរេើ បទ

បញ្ហជ ខដ្េមានភាពដូ្ឆគន ឥតរខាច ះ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅទូទាងំម្បរទស រដ្ើេបីសននិដាឋ ន

ថ្នមានអតថិភាពរគេនរយាបាយរ ើយ។ ាេពិតរៅអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានទទួេសាគ េ់

េតងរហើយេតងរទៀត និងរដាយជ្ញក់ឆាស់ ពីបំខ បំ ួេកនរងកា អន វតត កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅ

ម្គបរ់ពេរវលា និងទីកខនេង កនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1703។ កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង អំពីកា អន វតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍  ួេមានកា ទទួេសាគ េ់ថ្ន គូម្សក ខេះអាឆ

រសនើស ំរដាយខេួនឯង នូវកា អន ញ្ហញ តិរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1704 អនកខេះ “ទទួេបានកា អន រម្គះរម្ឆើន

ជ្ញងរគ” រដាយសា ខតឋាននត សកតិ ឬពិកា ភាព1705 រហើយអនកខេះរាយកា ណ៍ថ្ន កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវបានរធវើរ ើង ខតកនរងក ណីខដ្េគូម្សក យេ់ម្ពេប  រណាណ ះ1706។ 

707. រេើសពីរនះរទៀត រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នមានអតថិភាពរគេនរយាបាយ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពិ

និតយរេើេ រេើម្បេពរម្ៅពីសកខីកេម  បស់ជន ងរម្គះរដាយសា  បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសខីដ្េ្តេ់សកខីកេមកនរងខ្នក កា រ ៀបអា 

ហ៍ពិ ហ៍។ កា សននិដាឋ នខដ្េរេធាវីកា   កតី ទាញរឆញពីកា  វិភាគ បស់ខេួន េិនបានពិច ណា

រៅរេើកា ពិតខដ្េថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីរគេនរយាបាយ បស ់

បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ ក៏ពឹងខ្អក្ងខដ្ រៅរេើេ័សតរាង ខដ្េមានរៅកនរងឯកសា  និងកា 

                                                 
1701 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៦, ១១៩៩, ១២៧៣។ 

1702 សូេរេើេ ខ្នក ៨.៥ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២៦០-២៧៥។ 

1703 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៣៦, ៣៥៣៨, ៣៦៩០-៣៦៩១។ 

1704 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៧២-៣៥៧៦។ 

1705 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦២៣។ 

1706 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦១៧។ 

F54/201663572



 

406 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រឃាសន បស់ បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ1707  ដ្ឋធេមន ញ្ញ បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1708 េ័សតរាង

 បស់កមាម េិបាេបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ1709 េ័សតរាង បស់អនកជំនញ1710 េ័សតរាងថ្នស នា កថ្ន

 បស់ ជនជ្ញបរ់ចទនិង ប  េ ពត1711 និងសកខីកេមអំពី ឆនសេព័នធឆាស់លាស់ កនរងកា រាយកា ណ៍

រសនើស ំកា ខណន ំសម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1712។ 

708. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី បញ្ហជ ក់រដាយេិនម្តឹេម្តូវ អំពីសអំាងរហត  និងរសឆកតីសននិដាឋ ន

 បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ ម្បសិនរបើរេធាវីកា   កតី អន វតតកា  វិភាគ “សថិតិ” ខដ្េអាឆ

រជឿជ្ញក់បាន រៅរេើេ័សតរាងរនះ រេធាវីកា   កតីម្បាកដ្ជ្ញេិនអាឆបង្ហា ញ អំពីកំហ សឆគងរៅ

កនរងកា សរម្េឆ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីរគេនរយាបាយបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ។ 

៩.៦.៤.៤.២. កា អះអាង បស់រេធាវកីា   កត ី កព់ន័ធកា រេើកទកឹឆតិតរដាយកតរីេាត   បស់បកសក េមរយនសីតកេពរ

ជ្ញ 

709. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សហរេធាវីនេំ ខតម្េូវឲ្យរឆេើយតប ឆំរ ះកា អះអាងយា ងឆាស់លាស់ រៅកនរង

សា ណាបណត ឹងសាទ កខខដ្េថ្ន កា អន វតត បស់កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ កនរងកា ម្គប់ម្គងរេើទំនក់

ទំនង អា ហ៍ពិ ហ៍ ម្តូវបានអន វតតរ ើង រដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ដ្េ់អនក ខដ្េបានរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ រៅកនរង បបពួករគ រហើយជ្ញពិរសសគឺមានរឆតន ្តេ់ម្បរយាជន៍ដ្េ់ន ី រដាយ

កា ខកទម្េង់ទំនក់ទំនង្េូវរេទ1713។ កា អះអាងរនះគឺគម នកា គមំ្ទទាេ់ខតរសាះ ពីេ័សតរាងរៅ

ឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ រេធាវីកា   កតីក៏ហាក់ដូ្ឆជ្ញ ទមាេ ក់កា  ំរលាេបំ នធៃន់

ធៃ  រៅរេើសិទធិ បស់ន ី រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ រៅរេើអងគរហត ខដ្េថ្ន “អំរពើរឃា

                                                 
1707 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៣៩, រជើងទំព័  ១១៩០៨ និង ១១៩១០។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៣៥៤០, 

៣៥៤១, ៣៥៤២។ 

1708 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៣៩, រជើងទំព័  ១១៩០៩។ 

1709 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៩១, រជើងទំព័  ១២០២២។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៣៦០៣-៣៦០៩, 

៣៦១៧។ 

1710 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៩២។ 

1711 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៥០-៣៥៥៨។ 

1712 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៥០, ៣៥៦៤-៣៥៦៨។ 

1713 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥១, ១២១២-១២១៣, ១២៥៣។ 
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407 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅរៅរេើន្រសតី (ជ្ញទូរៅ) បងក រ ើងរដាយយ ទធជន” ខដ្េជ្ញគំនិតហួសសេ័យ។។ ទ ហីក ណ៍រនះ

េិនសេរហត ្េ រដាយស ខតពយសនកេម ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង រដាយបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ 

រហើយេិនជ្ញបទ់ាក់ទងជ្ញេួយជរមាេ ះរ ើយ។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី កា អះអាងរនះេិនមានភាព

 ក់ព័នធ៖ វាគឺជ្ញសកេមភាព និងរឆតន បស់ បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ េិនខេនជ្ញកា រេើកទឹកឆិតត 

ខដ្េ្តេ់្េម្បរយាជន៍ ដូ្ឆកា អះអាង បស់ខេួនរនះរទ ខដ្េជ្ញបញ្ហា រនះ។ 

៩.៧. អំនពើម្បល័យពូជសាសន៍ 

710. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ្ តនា រទាស រខៀវ សំ្ន ពីបទឧម្កិដ្ឋម្បេ័យពូជសាសន៍ រៅរេើម្បជ្ញជន

រវៀតណាេ ាេ យៈកា សមាេ ប់ រដាយរយាងរៅ កកា សមាេ ប់ រៅេនាី សនតិស ខ អូ កខនសង, ស-

២១, រខតតសាវ យរ ៀង, រខតតកំពង់ឆ្ន ំង, វតតខាឆ់, រខតតម្ករឆះ និងរៅកនរងខដ្នទឹកកេពរជ្ញ1714។ រៅកនរង 

េេូដាឋ ន ១៥៩ រេធាវីកា   កតី បានជំទាស់ឆំរ ះកា សននិដាឋ នរនះ1715។ ឆំរ ះធាត ្សសំតោន េត័ 

រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន កា សមាេ ប់ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  គឺេិនម្តូវបានបង្ហា ញរដាយម្គប់ម្គន់ 

រៅរេើេ័សតរាង ឬកនរងក ណីខេះខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះេិនខេនជ្ញសមាជិក ថ្នម្ករេ ក់ព័នធរ ើយ1716

។ បនា ប់េកទ ហីក ណ៍េួយឆំនួន ម្តូវបានរេើករ ើង ក់ព័នធ រឆតនម្បេ័យពូជសាសន៍1717។ 

711. សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតបជ្ញពិរសស  ក់ព័នធភាពម្គបម់្គន់ថ្នេ័សតរាង ទាក់ទងធាត ្ស ំ

សតោន េ័ត និងបញ្ាថ្នរតើអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានសិទធិកនរងកា សរម្េឆថ្ន ជន ងរម្គះគឺជ្ញ

សមាជិកថ្នម្ករេ ខដ្េម្តូវបានកា   ខដ្ ឬអត់រនះរទ។ ឆំរ ះរឆតន សហរេធាវីនេំ ខសូេ

បខនថេ នូវសា ណារដាយម្គន់ខតរឆេើយតប ឆំរ ះកា ជំទាស់ខដ្េរធវើរ ើង រដាយរេធាវីកា   កតី 

 ក់ព័នធកា រម្បើម្បាស់ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង នូវេ័សតរាងខដ្េ្តេ់រដាយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង1718។ 

                                                 
1714 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥១៥-៣៥១៩។ 

1715 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥១-១០៩៧។ 

1716 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥២-១០៥៧។ 

1717 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥៨-១០៩៧។ 

1718 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៥។ 

F54/201663574



 

408 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

៩.៧.១. ធាតុផេសំតោនុម័ត៖ ការសមាល ប់សមាជិកម្កុមជនជាតិនវៀតណាម 

៩.៧.១.១. ការសមាល ប់ម្តូវបានបង្ហា ញភ័សាុតាង្ នដាយម្េប់ម្គន់ដ រឬនទ 

712. កនរងកា រធវើកា សរម្េឆរេើអងគឆាប់ បស់ខេួន រេើអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ ឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណា

េ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបង្ហា ញថ្ន កា សមាេ ប់បានរកើតរ ើង រដាយរយាងម្ត ប់រៅ ក 

រសឆកតីសននិដាឋ នរេើអងគឆាប់ បស់ខេួន រៅខ្នករ្សងកនរងសាេម្កេ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េ

ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេន សសឃាត និងកា សមាេ ប់ ង្ហគ េ ម្តូវបានបង្ហា ញរៅ

ាេទីាងំជ្ញរម្ឆើនរ្សងៗ1719។ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ភាគរម្ឆើនថ្នកា សរម្េឆ

ទាងំអស់រនះ ម្តូវបានប ះ េ់រដាយសា កំហ សអងគរហត  រហើយថ្នកា សមាេ ប់េិនម្តូវបាន

បង្ហា ញេ័សតរាងរដាយម្គប់ម្គន់ ថ្នបានរកើតរ ើងរៅអូ កខនសង និងវតតខាឆ់ រៅរខតតសាវ យរ ៀង 

រខតតម្ករឆះ រខតតកំពង់ឆ្ន ំង និងរៅខដ្នសេ ម្ទរ ើយ1720។ 

713. សហរេធាវីនេំ ខ យេ់ម្សបជ្ញេួយសា ណា បស់ ក.ស.ព រេើបញ្ហា រនះ1721 ប  ខនតសូេបខនថេដូ្ឆ

តរៅ៖ ទីេួយ សហរេធាវីនេំ ខ បានគូសបញ្ហជ ក់រេើសា ណា បស់ខេួន ខដ្េបានរេើករ ើងរៅ

ខ្នករ្សង កនរងសា ណារនះ អំពីកា សមាេ ប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ រៅរខតតម្ករឆះ និងកំពង់ឆ្ន ំង1722។ 

េ ិយាជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែ នោយ  ួេជ្ញេួយកូនៗពួករគ 

ម្តូវបានសមាេ ប់  ួេជ្ញេួយសមាជិកដ្ថ្ទរទៀត ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ េកពីម្គួសា កូនកាត់ រៅកនរង

កង បស់គត់ រៅកនរងរខតតម្ករឆះ រៅខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៧៨1723។ េ ិយាជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ  បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន មាត យរកមក បស់គត់ និងកូនគត់មាន ក់ ម្តូវបានសមាេ ប់  ួេ

ជ្ញេួយសមាជិកជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ រៅកនរងម្ករេម្គួសា កូនកាត់ម្បាេំួយរ្សងរទៀត កនរងេូេិ

 បស់គត់ រៅកនរងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង រៅឆ ងឆ្ន ំ១៩៧៧1724។ សម្មាប់សំអាងរហត ដូ្ឆបានរេើករ ើង

                                                 
1719 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥១៥។ 

1720 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥២-១០៥៣។ 

1721 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៥២ និងរយាងរៅឆរេេើយ បស់ខេួនរេើេូេដាឋ ន ក់ព័នធ។ 

1722 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៣០១-៣០៧។ 

1723 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៩៦-៣៤៩៧ និង ៣៤៨៨។ 

1724 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៧១, ៣៤៩៤, ៣៤៩៧ និង ៣៤៩៩។ 

F54/201663575



 

409 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខាងរេើ រេធាវីកា   កតីេិនមានកា បង្ហា ញពីកំហ សណាេួយ រៅកនរងកា សរម្េឆ បស់ អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង  ក់ព័នធកា សមាេ ប់ទាងំរនះរ ើយ1725។ 

714. សហរេធាវីនេំ ខសូេបខនថេថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក៏បានពិច ណា្ងខដ្  រេើកា សមាេ ប់

ម្គួសា រវៀតណាេរៅសាវ យរ ៀង ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយបទរចទ អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍1726។ រៅ

ឆ ងឆ្ន ំ១៩៧៧ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី បានឮពីម្បជ្ញជនកនរងេូេិ បស់គត់ថ្ន 

សមាជិកថ្នម្គួសា ជនជ្ញតិរវៀតណាេឆំនួនពី ម្គួសា  ម្តូវបានរគយករៅសមាេ ប់រៅទេួសៃួន1727

។ ឪព ក បស់គត់បានម្បាប់គត់ថ្ន គត់បានរឃើញរដាយផ្លា េ់ កូនម្សីពី នក់ថ្នម្គួសា រវៀតណា

េេួយ ម្តូវបានរគចប ់ំរលាេ។ រដាយសា គត់ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ ឪព ក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រសៀង ចន់ងី េ័យខាេ ឆថ្នគត់ក៏ម្តូវរគសមាេ ប់ រហើយម្គួសា  បស់គត់នឹងសថិតកនរងរម្គះ

ថ្នន ក់។ គត់ឆងកសមាេ ប់ខេួន រដ្ើេបីរជៀស្ តពីបញ្ហា រនះ1728។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បាន

ពិច ណារៅរេើកា រធវើអតតឃាត  បស់ឪព ករដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី រហើយេូេ

រហត ថ្នអំរពើរនះ ម្តូវបានបង្ហា ញ ប  ខនតេិនបានរធវើកា សរម្េឆរេើអងគឆាប់ ឆំរ ះកា រធវើអតតឃាត

រ ើយ រដាយសា ខតវាសថិតរម្ៅអងគរហត  កនរងដី្កាដំ្រណាះម្សាយ1729។ រដាយសា េូេរហត េនិ

ឆាស់លាស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក៏េិនបានរធវើកា សរម្េឆរេើអងគឆាប់  ក់ព័នធកា សមាេ ប់

ម្គួសា រវៀតណាេពី រ្សងរទៀតរៅកនរងេូេិ1730។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ពួករគក៏

 ក់ព័នធ្ ងខដ្  កនរងកា បង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនមានកំហ សឆគងកនរងកា សរម្េឆ 

រេើធាត ្សសំតោន េ័តថ្ន អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍។ 

715. ឆំរ ះេនាី សនតិស ខស-២១ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនជំទាស់ថ្ន មានកា សមាេ ប់អនករទាស

ជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅទីរនះ1731 ប  ខនតរេធាវីកា   កតីបានរេើកកា អះអាងគួ ឲ្យឆៃេ់ថ្ន កា 

                                                 
1725 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៣០១-៣០៧។ 

1726 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២ និង ៣៤៥៥។ 

1727 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២។ 

1728 ឯកសា  E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័  ១២ 

បនា ត់ ២៣ - ទំព័  ១៣ បនា ត់ ២១ រម្កាយរមា ង [09.45.00]។ 

1729 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥២ និង ៣៤៩២។ 

1730 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៩២។ 

1731 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥២ 

F54/201663576



 

410 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សមាេ ប់ទាងំអស់រនះ េិន ក់ព័នធជ្ញេួយអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍រ ើយ រដាយសា ខតអំរពើទាងំ

រនះ ម្តូវបានកំណត់ម្បរេទថ្នបទរេមើសថ្នជ្ញ កា  ំរលាេបំ នយា ងធៃន់ធៃ  (កា សមាេ ប់រដាយ

រឆតន) គឺេិនខេនជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេន សសឃាតរ ើយ1732។ ដូ្ឆខដ្េ ក

.ស.ព បានឆងអរេបង្ហា ញ1733 អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានរធវើកា សរម្េឆអងគរហត ជ្ញរម្ឆើន  ក់

ព័នធកា សមាេ ប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ រៅេនាី សនតិស ខស-២១។ ធាត ្សសំតោន េ័តថ្នអំរពើម្បេ័យ

ពូជសាសន៍ ម្តូវបានបំរពញរៅរពេខដ្េ សមាជិកថ្នម្ករេ កព័់នធម្តូវបានសមាេ ប់។ វាេិនមាន

ភាព ក់ព័នធរទថ្នរតើ កា សមាេ ប់បានបំរពញាេេកខខណឌ តម្េូវ ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ្សងរទៀតខដ្ ឬអត់ 

ឬថ្នរតើកា សរម្េឆអំពីឆំណ ឆរនះ ម្តូវបានរធវើរ ើងខដ្ ឬអត់រនះ។ ជ្ញកា ម្គប់ម្គន់ខដ្េថ្ន អងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានសរម្េឆថ្នម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ម្តូវបានសមាេ ប់រៅេនាី សនតិស ខ ស-

២១។ 

716. រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ អំពីកំហ សឆគងណាេួយ រៅកនរងកា សរម្េឆ បស់ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន មានរកើតរ ើងនូវកា សមាេ ប់ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយបទរចទ អំរពើម្បេ័យពូជ

សាសន៍។ 

៩.៧.១.២. នតើអនកដ លម្តូវនេសមាល ប់ ជាសមាជកិននម្កុមដ លម្តូវបានការ រដ រឬនទ 

717. បនា ប់េករេធាវីកា   កតី បានរេើករ ើងនូវបណាត ទ ហីក ណ៍នន ជ្ញជរម្េើសេួយរ្សងរទៀតថ្ន 

ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ រដាយសា កា សមាេ ប់រ្សងៗទាងំអស់រនះ គឺេិនខេនជ្ញសមាជិក 

ថ្នម្ករេខដ្េម្តូវបានកា   រទ។ រេធាវីកា   កតី្នដ្េ់ឆំណ ឆរនះ រដាយសា កា កំណត់

ម្បរេទថ្នម្ករេខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា ថ្នជ្ញ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ”1734។ វធីិ

សាន្រសតរនះេិនម្តូវបានគមំ្ទរដាយ ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ ឬសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរទ។ 

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយរយាងរៅ ក “ម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ (ម្ករេជនជ្ញតិភាគតិឆ និងជនជ្ញតិជ្ញក់

លាក់ ខដ្េម្តូវបានចត់ទ កដូ្ឆជ្ញ ម្ករេពូជសាសន៍េួយ រដាយបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ)”1735។ អងគ

                                                 
1732 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥២។ 

1733 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៥២។ 

1734 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥៥-១០៥៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ១០៦៣-១០៦៤, ១០៦៦-

១០៦៧, ១០៦៨-១០៦៩, ១០៨៦-១០៩០, ១០៩៧។ 

1735 ឯកសា  D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៤៣។ 
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411 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន “ជនជ្ញតិរវៀតណាេគឺជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ សញ្ហជ តិ និងជ្ញតិពនធរ

េួយ រៅកនរងរពេរវលា ក់ព័នធរនះ ដូ្រឆនះរហើយគឺជ្ញម្ករេ ខដ្េម្តូវបានកា កា   ”1736។ 

718. សហរេធាវីនេំ ខរយាងរៅ កសា ណាខាងរេើ បស់ខេួន  ក់ព័នធជ្ញេួយនិយេន័យ ម្ករេខដ្េម្តូវ

បានកា    កនរងរគេបំណងថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ1737។ 

សំអាងរហត ដូ្ឆគន ម្តូវអន វតតរៅទីរនះ។ ម្ករេខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅ រៅកនរងអំរពើម្បេ័យ

ពូជសាសន៍ ចបំាឆ់ម្តូវខតជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ សញ្ហជ តិ និងជ្ញតិពនធរ ឬម្ករេសាសន។ អាឆមានេទធ

ភាពខដ្េថ្ន អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ រកើតរ ើងរដាយសា កា កំណត់រគេរៅរេើ “ខ្នក” េួយ 

ថ្នម្ករេខបបរនះ ខដ្េម្តូវបានកំណត់និយេន័យ រដាយកា រយាងរៅ កទីកខនេងសាន ក់រៅ ប  ខនតរនះ

េិនខេនជ្ញក ណី ខដ្េម្តូវបានជំទាស់កនរងរ ឿងកតីបឆចរបបននរោះង រហើយវាក៏េិនតំណាងឲ្យកា 

សរម្េឆ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្ ។ បញ្ហា ថ្នទីកខនេងសាន ក់រៅ បស់ជន ងរម្គះ ជ្ញញឹក

ញាបេ់ិនម្តូវបានពិភាកា រៅកនរងេ័សតរាងរ ើយ៖ េិនមានសំអាងរហត សម្មាប់ពិភាកាពីឆំណ ឆ

រនះរទ រដាយសា ខតវាេិន ក់ព័នធ ជ្ញេួយឧម្កិដ្ឋកេមម្បេ័យពូជសាសន៍ ដូ្ឆខដ្េកំណត់រៅកនរង

ដី្កាដំ្រណាះម្សាយ។ 

719. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះរនះ យេ់ម្សបជ្ញេួយរេធាវីកា   កតីថ្ន ម្ករេ

ខដ្េម្តូវបានកា    គឺជ្ញ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពរជ្ញ” ឆាស់ណាស់ថ្ន អនក

ខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់ភាគរម្ឆើន នឹងសថិតរៅកនរងម្បរេទរនះ1738។ 

720. រេធាវីកា   កតីក៏ហាក់ដូ្ឆជ្ញ រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ម្ករេខដ្េម្តូវបានកា    អាឆ ួេមានម្តឹេខត 

ជនស ីវិេប  រណាណ ះ រដាយរេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អនកខដ្េម្តូវបានសមាេ ប់រៅ េនាី សនតិស ខស-

២១ និងរៅខដ្នសេ ម្ទ “េិនអាឆចត់ទ កថ្នជ្ញជន ងរម្គះ ថ្នអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍រទ” រដាយ

សា ពួករគជ្ញទាហាន1739។ រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់ ទ ហីក ណ៍ឬ ឯកសា គតិយ តតិ រដ្ើេបីគមំ្ទ

ដ្េ់កា អះអាងងមីទាងំម្សរងរនះ ខដ្េថ្នអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ អាឆម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង ខតរៅ

                                                 
1736 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥១៤។ 

1737 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.៣.៦.២ កថ្នខណឌ  ៤៨០-៤៨៥។ 

1738 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៤៥៣ និង ៣៤៨៣។ 

1739 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥៦-១០៥៧។ 
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412 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេើម្បជ្ញជនស ីវិេរនះ។ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ ថ្នត លាកា  ICTY បានសរម្េឆយា ង

ឆាស់ថ្នឋានៈជ្ញកងទ័ព ឬជនស ីវិេ បស់ជន ងរម្គះ េិនមានភាព កព័់នធខ្នកអងគឆាប់រ ើយ 

ជ្ញេួយកា សរម្េឆរេើឧម្កិដ្ឋកេមម្បេ័យពូជសាសន៍៖ “េិនមានឆំណ ឆណាេួយ រៅកនរងនិយេន័យ

ថ្នអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ ខដ្េហាេឃាត់ ដូ្ឆជ្ញ កា ្តនា រទាសកនរងក ណីខដ្េច ី បានសមាេ ប់

កងទ័ពខដ្េជ្ញប់ឃ ំឃាងំ ខដ្េពួករគសថិតរៅកនរងម្ករេខដ្េម្តូវបានកា    រដាយសា ខតសមាជិក

ភាព បស់ពួករគ រៅកនរងម្ករេរនះ”1740។ 

721. ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី េិនអាឆបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងកនរង

កា សរម្េឆថ្ន សមាជិកថ្នម្ករេខដ្េម្តូវបានកា    ម្តូវបានសមាេ ប់។ 

៩.៧.២. ធាតុផេអំតាននម័ត៖ នចតនម្បល័យពូជសាសន៍ 

722. រេធាវីកា   កតីពោយាេជំទាស់ កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន កា សមាេ ប់

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ គឺមាន្ងខដ្ នូវរឆតនបំផ្លេ ញម្ករេ1741។ ឆំរ ះបញ្ហា េួយរនះ សហរេធាវី

នេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ រហើយពឹងខ្អករេើសា ណា បស់ ក.ស.ព1742។ រទាះជ្ញខបបរនះកតី សហ

រេធាវីនេំ ខចបំាឆ់ម្តូវរធវើកា រឆេើយតប ឆំរ ះសា ណា បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េវាយម្បហា 

រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង។ 

723. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរម្បើម្បាស់រដាយេិនម្តឹេម្តូវ នូវ

េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង រេើអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ េប់បំបាត់

ជនជ្ញតិរវៀតណាេ1743។ រដាយទ កេួយអរនេើនូវកា អះអាងរដាយេិនម្តឹេម្តូវខដ្េថ្ន គត់គឺជ្ញ

ប គគេខតមាន ក់ខដ្េបាននិយាយ អំពីរគេនរយាបាយេបប់ំបាត់ជនជ្ញតិរវៀតណាេរនះ1744 

រេធាវីកា   កតីពោយាេបំបាត់េ័សតរាង  បស់ រហង ថ្ ហា៊ែ ង ាេ វិធីបីយា ង។ 

                                                 
1740 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Krstić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-33-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០០៤, កថ្នខណឌ  ២២៦។ 

1741 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៥៨-១០៩៧។ 

1742 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៥៤-៦៦៤។ 

1743 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៥។ 

1744 ឆរេេើយ បស់ ក.ស.ព៖ ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៦៦៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

724. ទីេួយ រេធាវីកា   កតីបានរធវើកា អះអាង រដាយេិនមានេ័សតរាងគមំ្ទ និងេិនសេហត ្េថ្ន េ័

សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនមានភាពសតោន េ័ត រហើយេិនគួ យកេកពិច ណារ ើយ 

រដាយសា ខតសមាជិកម្គួសា រវៀតណាេ បស់គត់ ម្តូវបានរគសមាេ ប់1745។ េិនមានកា ្តេ់នវូ

ឯកសា គតិយ តតិ រដ្ើេបីគមំ្ទរ ើយ រហើយ វិធីសាន្រសតរនះបានអន វតត្ ា រយ រៅនឹងយ ាត ធិកា  បស់

ត លាកា រនះ៖ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់ បានទទេួ ងពយសនកេម (ភាគរម្ឆើនមានេកខណៈ

ម្បខហេគន ) ប  ខនតអងគជំន ំជម្េះរនះបានបដិ្រសធ េិនគមំ្ទកា អះអាង បស់ រេធាវីកា   កតីខដ្េ

ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គួ ម្តូវបានចត់ទ កថ្នមានភាពគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់តិឆ

ជ្ញង1746។ សម្មាប់ក ណីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង េិនមានេូេរហត អវីឲ្យរជឿជ្ញក់

ថ្ន គត់គម នភាពសតោន េ័តរៅកនរងេ័សតរាង បស់គត់រ ើយ។ ាេពិតរៅគត់បញ្ហជ ក់ឆាស់ និង

រដាយរសាម ះម្តង់អំពីបញ្ហា  ខដ្េគត់េិនបានដឹ្ង ឬេិនអាឆឆងចបំាន  ួេទាងំ ក់ព័នធរគេ

នរយាបាយ រៅរេើម្បជ្ញជនរវៀតណាេ1747។ 

725. ទីពី  រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ

ង គួ ម្តូវបាន្តេ់តថ្េេតិឆតួឆ រដាយសា ខតគត់េិនបានរឃើញកា សមាេ ប់រដាយផ្លា េ់ រហើយេ័សតរ

ាង បស់គត់ “គឺជ្ញ កយឆចេអារាេ”1748។ ខ្នករនះថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ  ួេបញ្ចូេ

រដាយឥតម្បរយាជន៍នូវ េ័សតរាង បស់ រហង ថ្ ហា៊ែ ង អំពីអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ ជ្ញេួយេ័

សតរាងអំពីសកេមភាពខដ្េបានរធវើរ ើង រដ្ើេបីអន វតតរគេនរយាបាយរនះ។  ក់ព័នធសកេមភាព

អន វតត ពិតណាស់ថ្ន េ័សតរាង បស់គត់ភាគរម្ឆើនជ្ញ កយឆចេអារាេ។ គត់េិនបានរឃើញកា 

សមាេ ប1់749។ ប  ខនតរនះេិនខេនជ្ញអវី ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានរម្បើម្បាស់េ័សតរាង បស់

                                                 
1745 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៥។ 

1746 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣០៥-៣២៤។ សូេរេើេបខនថេ ខាងរេើ កនរងខ្នក ៨.២.១ 

កថ្នខណឌ  ១៨៥-១៩៥។ 

1747 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) 

ទំព័  ៦១ បនា ត់ ៣-៥ េ នរមា ង [15.02.46] ទំព័  ៦៦ បនា ត់ ១៨ េ នរមា ង [15.21.22] ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ១១ រម្កាយរមា ង 

[15.25.12] ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ១៧ េ នរមា ង [15.27.05] ទំព័  ៧៨ បនា ត់ ៧-៨ េ នរមា ង [16.02.04]។ 

1748 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១០៩៥។ 

1749 ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ៥ 

េ នរមា ង [15.02.46]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គត់រ ើយ។ ប  ខនតេ័សតរាង បស់គត់ ម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបង្ហា ញថ្ន មានអតថិភាពរគេ

នរយាបាយ រហើយម្តូវបាន្សពវ្ ាយរៅម្គបឋ់ានន ម្កេ ថ្នបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ។ គត់បាន្ត

េ់សកខីកេមផ្លា េ់ អំពីអវីខដ្េរេឃ បំានទទួេកា ខណនឲំ្យអន វតត សម្មាប់ម្បធានបទម្បជ្ញជនរវៀត

ណាេ1750។ 

726. ទីបី រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សឆគង រដាយសា ខត “េិន

ពិច ណា” េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង ខដ្េថ្នខខម ម្កហេសមាេ ប់ទាងំ

អស់ អនកណាខដ្េជ្ញអនកម្បឆំ្ង មានន័យថ្ន “ឲ្យខតមានអនកម្បឆំ្ង រគេិនថ្នជនជ្ញតិឬ ក៏ជន

ជ្ញតិរវៀតណាេ ឬក៏ជនជ្ញតិសាសន៍អីក៏រដាយ”1751។ ប  ខនតេ័សតរាងរនះេិន ក់ព័នធ ជ្ញេួយរឆតន

ម្បេ័យពូជសាសន៍រទ។ ដូ្ឆខដ្េបានពិភាកាពីខាងរេើ រៅកនរងប ិបទថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ កា 

កំណត់រគេរៅរេើម្ករេជ្ញក់លាក់េួយ គឺេិនអាឆរមាឃៈភាពបានរដាយសា  កា បង្ហា ញថ្នម្ករេ

ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ម្តូវបានកំណត់រគេរៅខដ្ រនះរទ1752។ កា ពិតខដ្េថ្ន បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញក៏

កំណត់រគេរៅជ្ញម្បព័នធ រៅរេើខាម ងំនរយាបាយ បស់ខេួន គឺម្គន់ខតបង្ហា ញថ្ន មានឧម្កិដ្ឋកេម

បខនថេរទៀត (កា រធវើទ កខប ករេនញ រដាយេូេរហត នរយាបាយ) រកើតរ ើងប  រណាណ ះ។ រនះេិនខេនជ្ញ

កាត រដាះបនារកខដ្េ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្តូវរធវើកា ពិច ណារដ្ើេបីសរម្េឆ អំពីអតថិភាពថ្ន

រឆតនម្បេ័យពូជសាសន៍រ ើយ។ 

១០. សារណា ក់ព័នធន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ីជាកល់ាក ់

727. សា ណាបណត ឹងសាទ កខ បានជំទាស់ឆំរ ះភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន ឬកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាងពី រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន។ ឆរេេើយតបឆំរ ះកា ជំទាស់ទាងំអស់រនះភាគរម្ឆើន គឺមានរៅកនរងខ្នក

ដ្ថ្ទរទៀត ថ្នសា ណារនះ។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះបានទទួេសាគ េ់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានអតថ

                                                 
1750 ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ៧-

២៥រម្កាយរមា ង [14.21.58] នងិ ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១-២៣ រម្កាយរមា ង [14.34.35] ទំព័  ៧៨ បនា ត់ ៩-១៣ េ នរមា ង 

[16.02.04]។ 

1751 ឯកសា  E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា៊ែ ង) ទំព័  ៨០ បនា ត់ ២២ 

- ទំព័  ៨១ បនា ត់ ៥ រម្កាយរមា ង [16.08.25]។ 

1752 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៣៦៥-៣៧០។ 
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415 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្បរយាជន៍ កនរងកា កា   ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន និងកា យេ់ដឹ្ងរដាយម្តឹេម្តូវ រៅរេើេ័សតរាង

 បស់ពួករគ1753។ 

728. រៅកនរងខ្នករនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរឆេើយតប ឆំរ ះសា ណាបណត ឹងសាទ កខ  ក់ព័នធរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់ ឆំនួន១៤ ូប។ ឆរេេើយតបរនះ ម្គបដ់្ណត ប់រៅរេើបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េ

េិនសថិតរៅរដាយសេម្សប រៅកនរងម្បធានបទខដ្េបានពិភាកា រៅខ្នករ្សងរទៀតរដាយសា 

ណារនះ។ 

729. ជ្ញកា កា   ្េម្បរយាជន៍ប គគេ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន្ងខដ្  ខ្នករនះថ្នសា 

ណារឆេើយតប ក៏នឹង្តេ់នូវទដិ្ឋភាពេួយ ថ្ន វិធីសាន្រសតម្បកបរដាយបញ្ហា  ខដ្េរេធាវីកា   កតីបាន

អន វតត កនរងកា   ឹះគន់រៅរេើេ័សតរាង និងរេើកទ ហីក ណ៍អំពីកំហ សឆគងអងគរហត ។ 

730.  វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា   កតី គឺជ្ញ វិធីសាន្រសតខបបរឆេៀតឱ្កាស និងេិនជ្ញបទ់ាក់ទងគន ។ កា រនះ

បង្ហា ញឆាស់រៅកនរងក ណី ខដ្េរេធាវីកា   កតីបានវាយម្បហា  រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន 

ថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់េួយ ប  ខនតបនា ប់េកខប ជ្ញពឹងខ្អករៅរេើ េ័សតរាងខដ្េបាន

បំថ្េេ ួឆរហើយ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះ រដ្ើេបីជម្េរញដ្េ់រគេជំហ  បស់ខេួន រៅរេើ

បញ្ហា េួយរ្សងរទៀត (សូេរេើេជ្ញឧទាហ ណ៍ កា សរងខបរៅខ្នកខាងរម្កាេ  ក់ព័នធរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប1754 អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ1755 និង ម្ ប ស រខឿន1756)។ កនរងក ណីេួយឆំននួ រេធាវី

កា   កតី រធវើកា វាយម្បហា ខដ្េេិនមានេូេដាឋ ន1757 និងក ណីខេះរទៀតេិនអាឆយេ់បាន1758។ 

731. រទាះជ្ញយា ងរនះកតី កំហ សខដ្េសំខាន់ជ្ញងរនះ រធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់កា រចទម្បកាន់ បស់រេធាវី

កា   កតីរេើកំហ សអងគរហត ។ បញ្ហា រនះគឺកា ខដ្េរេធាវីកា   កតីេិនអាឆបង្ហា ញរដាយស ីស

                                                 
1753 ឯកសា  F50/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឱ្យបដិ្រសធសា ណា បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៩ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ១០។ 

1754 សូេរេើេ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧៦៨-៧៧៨។ 

1755 សូេរេើេ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧៨៦-៧៩៤។ 

1756 សូេរេើេ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ  ៧៩៩-៨១៣។ 

1757 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ខាងរម្កាេ  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ កថ្នខណឌ  ៧៩៧។ 

1758 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ខាងរម្កាេ  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន កថ្នខណឌ  ៧៣៥។ 
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416 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ង្ហវ ក់គន  ថ្នរតើកា ជំទាស់ បស់ខេួនមានឥទធិពេខបបណារៅរេើ កា ្តនា រទាស។ រហត ដូ្រឆនះ មាន

ភាពេិនឆាស់លាស់ថ្ន រហត អវីរទើបេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះ ម្តូវទទួេកា   ឹះ

គន់។ កា ជំទាស់េិនម្តឹេខតទន់រខាយប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំេិនមាន ូបរាងឆាស់លាស់រទៀត។ 

រដ្ើេបដីាក់រឆញនូវកា ជំទាស់ខបបរនះ បានរេើេ ំេងរៅរេើ កា រម្កើន ំឮក បស់អងគជំន ំជម្េះ

ខដ្េថ្ន េូេដាឋ នបណត ឹងសាទ កខ ចបំាឆ់ម្តូវបង្ហា ញ “ពយសនកេមប ះ េ់យូ អខងវង”1759។ រេធាវី

កា   កតីក៏េិនបានពិច ណារៅរេើ្េប ះ េ់ខដ្េអាឆរកើតមាន រៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខដ្េម្តូវបានរចទសួ ជ្ញសាធា ណៈ អំពីភាពអាឆរជឿទ កឆិតតបាន បស់ពួករគ ជ្ញពិរសស

រៅរេើបញ្ហា  រសើបនន ដូ្ឆជ្ញ សកខីកេម បស់ពួកគត់ អំពីអំរពើហិងា្េូវរេទជ្ញរដ្ើេ។ រទាះបីថ្ន

រនះជ្ញសិទធិ បស់ រេធាវីកា   កតី កនរងកា ជំទាស់រៅរេើេ័សតរាងម្បឆំ្ង ូបគត់កតី ខតជ្ញកា គួ ឲ្យ

រសាកសាត យ ខដ្េរៅទីរនះ សិទធិរនះហាក់ដូ្ឆជ្ញម្តូវបានរម្បើម្បាស់ រដាយរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី របើរទាះបីជ្ញេិនមានសងឃឹេជ្ញក់ខសតង អំពីរជ្ញគជ័យរេើឆំណ ឆទាងំអស់រនះ 

សម្មាប់រេធាវីកា   កតីយា ងណាកតី។ 

១០.១. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ម្ ប ឆុន 

732. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងអំ រងរពេថ្នខ្នកសវ

នកា  អំពីតួនទី បស់ជនជ្ញបរ់ចទ1760។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាង

 បស់គត់ កនរងកា សរម្េឆថ្នបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ មានរគេនរយាបាយកនរងកា កំណត់អតត

សញ្ហញ ណ បំខបក និងសមាេ ប់អនកខដ្េសងស័យថ្នជ្ញខាេ ងំ បស់ខេួន។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បាន

រយាងរៅ កសកខីកេម  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន  ក់ព័នធស នា កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន 

រៅកនរងទីម្ករងេនំរពញ ខដ្េកនរងរនះ រខៀវ សំ្ន បាននិយាយអំពីភាពចំបាឆ់ កនរងកា ករេាឆសមាជិក

                                                 
1759 ឯកសា  F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំព័ សម្មាប់ដាក់សា ណាបណត ឹង

សាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩, កថ្នខណឌ  ១៦។ 

1760 ឯកសា  E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន)។ ឯកសា  E1/505.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន)។ កា សរងខបទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ឆ ន រៅរពេជំន ជំម្េះ មានបញ្ហជ ក់រៅកនរង ឯកសា  E457/6/2/3 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េ

បានខកតម្េូវ បស់សហរេធាវីនេំ ខ កថ្នខណឌ  ១៤៥៥-១៤៦០។ 
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417 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ថ្ន បប េន់ នេ់ ពួកសកតិេូេិនិយេ ពួកេូេធននយទ ន បញ្ហញ វ័ន ត និងអនកទាងំោយណាខដ្េកបត់

បដិ្វតត1761។ 

733. រៅកនរងពី ខ្នកថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ (េេូដាឋ ន ១៨៤ និង េេូដាឋ ន ២៤៣)1762 រេធាវីកា   

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សកនរងកា រម្បើម្បាស់ េ័សតរាងេួយ

រនះ ម្ពេទាងំកា វាយតថ្េេ បស់ខេួនរៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ម្ ប ឆ ន1763។ រេធាវីកា   កតីបានពឹងខ្អករៅរេើអងគរហត ខដ្េថ្ន ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ 

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី “េិនមានបញ្ហជ ក់” អំពីស នា កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន1764។ រេធាវី

កា   កតីបានអះអាងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន “កា ឆងចភំាេ េៗ និងយា ងង្ហយម្សួេ បស់

គត់ អំពី រខៀវ សំ្ន បនា ប់ពីកា ជំន ំជម្េះកតី ០០២/០១ រទាះបជី្ញគត់បានរធវើអនតរាគេន៍ កនរងកា 

ជំន ំជម្េះកតីរេើកដំ្បូងក៏រដាយ”1765។ រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន កនរងនេជ្ញ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន “មាន្េម្បរយាជន៍រៅកនរង កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី”1766។ ជ្ញឆ ង

រម្កាយ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន េ័សតរាងខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  េិនមានកា គមំ្ទរ ើយ រដាយបាន

រេើករ ើង ហូតដ្េ់អះអាងេិនម្តឹេថ្ន សំណ ំរ ឿងេិនមានកា គមំ្ទ សម្មាប់ស នា កថ្នជ្ញក់លាក់ 

ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន បានរ ៀបរាប់ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទាងំអះអាងថ្ន “គម ន

ស នា កថ្នណាេួយខដ្េខងេងរដាយ រខៀវ សំ្ន រៅកនរងសំណ ំរ ឿង បង្ហា ញពី កយម្សរដ្ៀងគន រនះ

ខដ្ ”1767។ 

734. សហរេធាវីនេំ ខ េិនយេ់អំពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ម្ ប ឆ ន “បានរធវើអនតរាគេន៍ កនរងកា ជំន ជំម្េះកតីរេើកដំ្បូង”1768។ គត់េិនខដ្េបានបង្ហា ញខេួន 

                                                 
1761 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៩៦១ និង ៣៩៦៥។ 

1762 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥២៣-១៥៥០, ២០៩៩-២១១៣។ 

1763 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៣៤-១៥៣៥ និង កថ្នខណឌ  ២១១០។ ក.ស.ព រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍

ទាំងំរនះ រៅឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ១០១៧។ 

1764 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៣៤។ 

1765 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៣៤។ 

1766 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៣៥។ 

1767 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៣៥។ 

1768 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៥៣៤។ 
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418 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅកនរងសវនកា កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រហើយគត់ក៏េិនម្តូវបានសាត ប់ឆរេេើយរដាយ ក.ស.ឆ.ស 

ខដ្ ។ ឆរេេើយកនេងេកខតេួយ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន ខដ្េេិនបាន

រយាងរៅ កស នា កថ្នខដ្េម្តូវបានជំទាស់ គឺទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ។ រៅរពេសួ រដ្ញ

រដាេរដាយរេធាវីកា   កតី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន បានពនយេ់ពីេូេរហត  ខដ្េទម្េង់

ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ េិនបានរយាងរៅ កស នា កថ្ន៖ “ខញរំេិនបានស រស ខេួនឯងរទ 

ឆំខណកខាងអងគកា គត់អនកស រស ។ ប  ខនតរពេរនះសួ ខញរំ ខញរំរឆះខតរឆេើយខដ្ ...”1769 “របើាេខញរំ

នឹងរឃើញ រគអត់បានទាន់សួ ម្តង់ហនឹង្ង។ រគអត់មានសួ ពីរ ឿងជួបរលាក រខៀវ សំ្ន ន ៎ង អត់

មានបានសួ រទ ខតរម្កាយេក បានរទើបនឹងរគសួ រម្កាយហនឹងបានខញរំម្បាបរ់គ។ ខតដ្េ់រហើយកនរងឯក

សា រនះ េិនដឹ្ងរគបំរពញ ឬេិនបំរពញ ខញរំអត់ដឹ្ង”1770 “កាេរនះខញរំដូ្ឆអត់បានចខំដ្  ដូ្ឆជ្ញបាន

អាន ឬេិនបានអាន ខញរំអត់បានចកំាេរនះ”1771។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានពិភាកាជ្ញ

ពិរសសរៅរេើបញ្ហា ទាងំអស់រនះ រៅកនរងសំអាងរហត  បស់ខេួន រហើយបានសននិដាឋ នថ្ន សកខីកេមរៅ

កនរងត លាកា  បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន គឺអាឆរជឿជ្ញក់បាននិងមានសងគតភាព1772។ 

735. កា ម្បម្ពឹតត បស់រេធាវីកា   កតី រៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន គឺជ្ញកា បង្ហា ញអំពី ទ

 ហីក ណ៍ម្បកបរដាយកំហ សឆគង  ក់ព័នធនឹងទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ (ខដ្េម្តូវបានពិភាកាពី

ខាងរេើ1773)។ ឯកសា ទាងំអស់រនះ ជ្ញទូរៅេិនម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដាយអនករស ើបអរងកត 

ឬរេធាវីខដ្េទទួេបានកា បណតរ ះបណាត េ ខដ្េបានដឹ្ងឮឆាស់លាស់ ជ្ញេួយបញ្ហា រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង និងបានរគ ពាេនីតិវិធីយា ងេ ត់ឆត់រនះរ ើយ។ រេើសពីរនះរទៀតរទៀត កា រផ្លត តរៅរេើ

ដំ្រណើ កា  គឺរេើបទពិរសាធន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អំពីឧម្កិដ្ឋកេមនិងពយសនកេមខដ្េរកើត

រ ើង មានន័យថ្ន អងគកា ខដ្េម្បេូេទម្េង់រនះ ម្បខហេជ្ញសាកសួ អំពីអងគរហត   ក់ព័នធនឹងទី

                                                 
1769 ឯកសា  E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ១១ បនា ត់ ២០-២៣ 

រម្កាយរមា ង [09.33.28]។ 

1770 ឯកសា  E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ១៤ បនា ត់ ១៧-២០ 

រម្កាយរមា ង [09.43.02]។ 

1771 ឯកសា  E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ១២ បនា ត់ ១ េ នរមា ង 

[09.36.19]។ 

1772 ឯកសា  E465 សាេម្កេ រជើងទំព័  ១៣១៨៥។ 

1773 សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.៤ កថ្នខណឌ  ២០៤ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ២០៧-២១១។ 
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419 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ាងំឧម្កិដ្ឋកេម ជ្ញជ្ញងអំពីរគេនរយាបាយជ្ញតិ ឬកា ជួបម្បទះជ្ញក់លាក់ណាេួយ ជ្ញេួយជន

ជ្ញបរ់ចទរ ើយ។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន បានទទួេ ងនូវឧម្កិដ្ឋកេមនិង

ពយសនកេម រម្ឆើនម្ជរេហួសរហត  ខដ្េេិនអាឆឲ្យពួកគត់ អាឆរ ៀបរាបប់ានេេអិត អំពីបទ

ពិរសាធន៍ទាងំអស់រនះ រៅកនរងទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ។ ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ  បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន បានរ ៀបរាប់េេអិតអំពី បទពិរសាធន៍ បស់គត់ សតីពីេ ណភាព បស់

ឪព កមាត យ និងបងបអូនបួននក់ កនរងឆំរណាេបងបអូនម្បានំក់ “កា ជ្ញបគ់ ក” រៅវតតាថ្ជ េកខខណឌ

 ស់រៅ និងរធវើកា យា ងេំបាករៅាេទីាងំរ្សងៗជ្ញរម្ឆើន និងកា ផ្លេ ស់ទីរដាយបងខំេតងរហើយ

េតងរទៀត1774។ អនកខដ្េជួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន បំរពញទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ

 បស់គត់ េិនអាឆ ំពឹងថ្ន រ ៀបរាប់រដាយេេអិតម្គប់ឆំណ ឆ ថ្នរហត កា ណ៍ទាងំអស់រនះ រដាយ

រកាះកាយរ ើយ រហើយាេពិតរៅ កា ង្ហ រនះគួ ម្តូវបានរធវើរ ើង រដាយអនករស ើបអរងកតអាជីព 

ម្បសិនរបើគិតថ្នសេម្សប។ ាេពិតរៅេិនមានកា បង្ហា ញណាេួយ ទាងំរៅរេើទម្េង់ព័ត៌មាន

ជន ងរម្គះ ក៏ដូ្ឆជ្ញរៅកនរងយ តតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក ខដ្េបង្ហា ញថ្ន ឯកសា រនះម្តូវបាន ំពឹង

ទ ក ថ្នជ្ញកា រ ៀបរាប់េេអិត អំពីបទពិរសាធន៍ និងកា ដឹ្ងឮឆាស់លាស់  បស់អនកដាក់ កយស ំ

ាងំខេួន ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរ ើយ។ 

736. ្ារយពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី កា ពិនិតយរ ើង វិញរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ឆ ន បង្ហា ញពីព័ត៌មានគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់បាន និងស ីសង្ហវ ក់គន ។ គត់គម នកា លាករ់េៀេ 

រៅម្តង់កខនេងខដ្េគត់េិនអាឆឆងចេំេអិត ឬបានរឆេើយខ សកនេងេក អំពីព័ត៌មានេេអិត1775។ 

                                                 
1774 សូេរេើេ ឯកសា  E3/1070a ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ERN 

00397757-00397759។ សំរៅទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះដ្ូឆគន េួយរទៀត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានរៅ

កនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញេួយរេខ E3/10670a។ 

1775 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  

៦៩ បនា ត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមា ង [15.15.10] ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ២៤-២៥ េ នរមា ង [15.31.28]។ ឯកសា  E1/505.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ៦ បនា ត់ ២១ -ទំព័  ៧ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង 

[09.18.40] ទំព័  ២២បនា ត់ ១១-១៤ រម្កាយរមា ង [10.10.06]។ 

F54/201663586



 

420 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គត់មានទំន កឆិតត និងមានសងគតភាពរេើព័ត៌មានេេអិតតូឆៗជ្ញរម្ឆើន អំរពើស នា កថ្នខដ្េ ងកា 

ជំទាស់ ដូ្ឆជ្ញកា រ ៀបរាប់ បស់គត់ អំពី្ា និងេីម្កូខដ្េ រខៀវ សំ្ន រម្បើម្បាស់1776។ 

737. ជ្ញឆ ងរម្កាយ កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន សំណ ំរ ឿងេិនបានឯកសា  ខដ្េមានេកខ

ណៈម្បខហេគន  រដ្ើេបីគមំ្ទេ័សតរាង បស់ ម្ ប ឆ ន េិនម្តឹេម្តូវរ ើយ។ េ័សតរាងរៅឆំរ ះេ ខ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង  ួេមានស នា កថ្ន ំេឹកខួបថ្ងៃទី១៧ ខខរេសា ម្ពេទាងំរសឆកតីខងេង

កា ណ៍ដ្ថ្ទរទៀត បស់ រខៀវ សំ្ន ខដ្េកនរងរនះគត់បាននិយាយ អំពីកា ករេាឆខាម ងំ1777។ 

738. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានងេឹងខងេងរដាយម្បរងម្បយ័តន រេើបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើនទាក់ទងនឹង េ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន រហើយបានសរម្េឆថ្ន េ័សតរាងអាឆរជឿទ កឆិតតបាន1778។ 

រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន កា សរម្េឆរនះេិនសេរហត ្េរនះរទ។ 

១០.២. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ហុឹម មា៉ា ន 

739. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងខ្នកថ្នសវនកា  អំពី

កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើជនជ្ញតិចេ1779។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន គឺជ្ញជនជ្ញតិចេ ខដ្េ

                                                 
1776 ឯកសា  E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ៧០ បនា ត់ ២០ - 

ទំព័  ៧១ បនា ត់ ១១ រម្កាយរមា ង [15.20.20]។ ឯកសា  E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ម្ ប ឆ ន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៨-១៧ រម្កាយរមា ង [10.17.06]។ 

1777 សម្មាប់រសឆកតីសរងខបថ្នឆរេេើយទាងំរនះ សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/1 រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពភិាការដ្ញរដាេខដ្េ

បានខកសម្េួេ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ  ៥៣៦-៥៣៨។ ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព កត់សមាគ េរ់ៅកនរងកថ្នខណឌ  ៥៣៦ និងរជើង

ទំព័  ២២២២ រសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខេួន រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន គត់បានខងេងស នា កថ្ន

អបអ សាទ ខួប និងជ្ញទូរៅ យេ់ម្ពេរេើខេឹេសា ថ្នស នា កថ្នទាងំរនះ។ 

1778 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៩៦១ រជើងទំព័  ១៣១៨៥។ 

1779 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន)។ ឯកសា  

E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន)។ កា សរងខបទិដ្ឋភាពសំ

ខាន់ៗថ្នេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន មានបញ្ហជ ក់រៅកនរងសា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់សហ

រេធាវីនេំ ខ សូេរេើេ ឯកសា  E457/6/2/3 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េបានខកតម្េូវ បស់សហរេធាវីនេំ ខ 

កថ្នខណឌ  ៦៨៥-៦៨៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ស់រៅេូេសិាឆ់សូ ម្សរកកងមាស រខតតកំពង់ចេ1780។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម អំពីកា សមាេ ប់

 ង្ហគ េរៅរេើ ម្បជ្ញជនចេរៅវតតអូ ម្តកួន រដាយពនយេ់ថ្ន ថ្ងៃេួយ ម្បជ្ញជនចេរៅេូេិ

គត់1781 ម្តូវបានម្ករេដាវខវងម្បេូេ្តរំ រហើយបរណត ើ រៅវតតអូ ម្តកួន1782។ គត់នឹងម្បពនធ បស់

គត់ អាឆ ត់រគឆរឆញពីម្ករេបាន1783 រហើយពួនរៅកនរងគរមាព ធថ្ម្ពខកបរនះ រហើយរៅទីរនះគត់

បានឮេន សស “ខម្សក” រៅម្ពះអេ់រោះឲ្យជួយ1784។ 

740. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនចេជ្ញរម្ឆើន េកពីម្សរកកងមាស ម្តូវបានចប់

ខេួនរហើយបនា ប់េកម្តូវបានសមាេ ប់ រៅវតតអូ ម្តកួន កនរងឆ្ន ំ១៩៧៧1785។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

ពឹងខ្អករេើសកខីកេម  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីហ ឹេ មា ន  ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើេន សស

ឃាត និងរដ្ើេបបីង្ហា ញថ្ន កា សមាេ ប់គឺបណាត េេកពី កា ចបខ់េួន និងកា សមាេ ប់ម្បជ្ញជនចេជ្ញ

ម្បព័នធ1786។ 

741. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៣៧1787 រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិន

មានេ័សតរាងម្គបម់្គន់ រដ្ើេបីគមំ្ទកា សរម្េឆ បស់ខេួន អំពីកា សមាេ ប់េន សសរៅវតតអូ ម្តកួន។ 

រេធាវីកា   កតីរធវើកា អះអាងឆំនួនពី  អំពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន1788។ 

                                                 
1780 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ២៥ 

បនា ត់ ១៣-១៧ រម្កាយរមា ង [10.43.45], ទំព័  ២៦ បនា ត់ ៧-៩ រម្កាយរមា ង [10.47.57]។ 

1781 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៣៩ (“មានម្គួសា ចេម្តឹេខត ៣០ ម្គួសា ប  រណាណ ះ ខដ្េរៅបនត ស់រៅកនរងេូេិ

រនះ រដាយមានកា ងយឆ ះពី ២០០ រៅ ៣០០ ម្គួសា ខដ្េធាេ ប់ ស់រៅទីរនះពីេ ន”) ដ្កម្សង់ឯកសា  E1/349.1 ម្បតិច ឹក 

ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ២៣, ២៦, ២៨, និងកថ្នខណឌ  ៣២៩៣។ 

1782 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៣ 

បនា ត់ ៩-១២ រម្កាយរមា ង [11.19.58] រយាងរៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៣។ 

1783 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៣ 

បនា ត់ ១២-២៤ េ នរមា ង [11.25.18]។ 

1784 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៣។ ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ២-៦ េ នរមា ង [14.52.49]។ 

1785 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣០៥-៣៣០៨។ 

1786 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣០៦ រជើងទំព័  ១១២២២ (រយាងកថ្នខណឌ  ៣៣០២ និង ៣៣០៤)។ 

1787 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

1788 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៣ និង ៩០៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទីេួយ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សតរាង បសរ់ដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន រធវើឲ្យ

ប ះ េ់ដ្េ់កា សរម្េឆខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនចេម្តូវបានសមាេ ប់ រដាយខ្អករេើជំរនឿសាសន បស់

ពួករគ រដាយរយាងរៅ កអងគរហត ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន បាន ួឆខេួន រៅរពេ

ខដ្េគត់បង្ហា ញខេួនរ ើង វិញ រម្កាយរពេលាក់ខេួនរៅទីាងំជ្ញរម្ឆើន អស់ យៈរពេបីខខ ២៩

ថ្ងៃ1789 និងអងគរហត ខដ្េថ្ន រម្កាយេកម្បជ្ញជនខខម ក៏ម្តូវបានរគសមាេ ប់ខដ្ 1790។ ទីពី  រេធាវី

កា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន េ័សតរាង បស់គត់អំពី កា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន េិនមានកា គមំ្ទពី

េ័សតរាង  បស់សមាជិកកងកមាេ ំងេនាី សនតិស ខរទ1791។ 

742. ឆំរ ះបញ្ហា ទីេួយ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន ម្តូវបាន

រដាះខេង “រដាយរហត ជ្ញអាទិ៍ថ្ន” គត់េិនបានរធវើអវីខ ស1792។ ដូ្រឆនះរេធាវីកា   កតីរេើកទ ហកី 

ណ៍ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន បង្ហា ញថ្ន កា ចប់ខេួនម្តូវបានរធវើរ ើង 

រដាយខ្អករេើកំហ សប គគេ។ 

743. ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីបានរម្ជើសរ ីសរដាយឆ ះៗ នូវឃាេ ឆំនួនពី 

ថ្នសកខីកេម  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន រហើយដ្កម្សង់ខ សប ិបទ។ គត់បាន្តេ់េូេ

រហត រ្សងរទៀតអំពី កា ខដ្េគត់េិនម្តូវបានចប់ខេួន និងសមាេ ប់រៅរពេខដ្េ គត់បង្ហា ញខេួន

រ ើង វិញ រម្កាយរពេពួនលាកខ់េួនេក ដូ្ឆជ្ញថ្ន គត់េិនមានជ្ញបទ់ាកទ់ង រហើយគត់មានជំនញ

មានម្បរយាជន៍ ខដ្េរម្កាយេកគត់ម្តូវរម្បើម្បាស់ជំនញរនះ សម្មាប់ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរត

យយ1793។ រេធាវីកា   កតីក៏េិនបានពិច ណារេើេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន 

                                                 
1789 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤១ 

បនា ត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមា ង [13.48.23] ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ១៦ រម្កាយរមា ង [13.55.14]។ 

1790 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៣។ 

1791 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៧។ 

1792 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៣។ 

1793 សូេរេើេ ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន), 

ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១០-២០ េ នរមា ង [14.04.35]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន បានពនយេព់ី ដ្ងថ្ន កនរងឆំរណាេរហត 

្េខដ្េ កាន បានរម្ជើសរ ីសទ កជីវិតគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ គឺរដាយសា ខតជនជ្ញតិចេរ្សងរទៀតរឆញរៅអស់រហើយ 

រហើយគត់ព ំមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយអនកណាខដ្ ។ គត់លាក់ខេួនរៅកនរងងេរកបឹងឆ្ៃ យពីអនករ្សងរទៀត។ គត់ក៏បានពនយេ់រទៀតថ្ន 

គត់មានជំនញចំបាឆ់ជ្ញរម្ឆើន ដ្ូឆជ្ញ េ ជទឹក រធវើសាេ បម្   ំលាយខដ្ក និងសេតថភាពរដាះេងរៅបាតទរនេ។ ជំនញ បស់គត់
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េថ្នរម្កាយរពេគត់ និងម្បពនធគត់ ួឆខេួនេក អនកេូេិរៅសំបួ មាស បានដាក់រ ម្ ះខខម ឲ្យពួក

គត់ “ឲ្យបាត់ចេឲ្យអស់ បំបាត់ចេឲ្យអស់”1794។ 

744. អវីខដ្េម្បខហេសំខាន់ជ្ញងរនះរនះ គឺរេធាវីកា   កតីបញ្ចូេសំអាងរហត  ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហ ឹេ មា ន  ួឆជីវិតពីកា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន ជ្ញេួយេូេរហត ខដ្េរគេិនសមាេ ប់គត់ 

រៅរពេបួនខខរម្កាយរពេ រគ ករឃើញគត់រនះ1795។ ឆាស់ណាសថ់្ន ាេ យៈេ័សតរាង បស់

គត់ គឺ គត់ និងេ ិយា បស់គត់  ួឆជីវិតពីកា សមាេ ប់ ង្ហគ េ រៅវតតអូ ម្តកួនគឺរដាយសា ខតពួក

រគលាកខ់េួន។ េិនមានកា គមំ្ទរៅកនរងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន (ឬរៅកនរងេ័

សតរាងដ្ថ្ទរទៀត) សម្មាប់កា រេើករ ើងថ្ន រាេ់ម្បជ្ញជនចេខដ្េម្តូវបានចបខ់េួន ពីេូេិសាឆ់

សូ  ម្តូវបានចបខ់េួនរដាយសា ខត កា វាយតថ្េេជ្ញប គគេ អំពីកា រធវើខ សផ្លា េ់ខេួនរនះរ ើយ។ ្ ារយ

រៅ វិញ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន បានពនយេ់ថ្ន មានកា រម្បើម្បាស់នូវម្បព័នធេួយ រដ្ើេបី

ធានថ្នមានខតជនជ្ញតិចេប  រណាណ ះ ខដ្េម្តូវបានម្បេូេ្តរំ1796។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានកត់សមាគ េ់ សាកសីដ្ថ្ទរទៀតក៏បានគមំ្ទ្ងខដ្  ឆំរ ះអងគរហត ខដ្េថ្ន មានខតរដ្ើេប

                                                 
រគយករៅរម្បើម្បាស់ រហើយគត់ម្តូវបានចត់ឲ្យរធវើជ្ញអនករបើកកាណូត សូេរេើេ ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក 

ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ១៥-១៩ រម្កាយរមា ង [14.04.35]។ 

1794 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤៦ 

បនា ត់ ៩-១៣ រម្កាយរមា ង [14.04.35]។ 

1795 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៣។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន មានភាពស ីសង្ហវ ក់គន រៅកនរង

សកខីកេម បស់គត់ខដ្េថ្ន គត់ នងិម្បពនធ បស់គត់បានលាក់ខេួន  យៈរពេ ៣ ខខ និង ២៩ ថ្ងៃ ឆរនេ ះពីថ្ងៃចប់ខេួនម្ទង់ម្ទាយធំ 

 ហូតដ្េ់រពេពួករគម្តូវរគ ករឃើញ និងចប់ខេួនជ្ញយថ្នរហត ។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី

១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤១ បនា ត់ ១៤ - ទំព័  ៤២ បនា ត់ ៦ រម្កាយរមា ង [13.48.23] 

ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ១៥-២៤ េ នរមា ង [13.57.34] ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១១-១២ េ នរមា ង [14.00.51] ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១៤-១៦ 

រម្កាយរមា ង [15.02.32]។ 

1796 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៤ 

បនា ត់ ៦-១០ រម្កាយរមា ង [11.25.18]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន និងម្បពនធ បស់គត់ ប  រណាណ ះខដ្េជ្ញជនជ្ញតិចេ រៅកនរងេូេ ិបស់ពួក

រគ ខដ្េរៅ ស់រានតមានជីវិត1797។ 

745. រេធាវីកា   កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដាយសា ខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ េឹ មា ន បាន

រេើករ ើងថ្ន រម្កាយេកម្បជ្ញជនខខម ខេះម្តូវបានសមាេ ប់ រទើបកា រនះរធវើឲ្យរមាឃៈកា សរម្េឆ

ខដ្េថ្ន ជនជ្ញតិចេម្តូវបានកំណត់រគេរៅ សម្មាប់កា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន1798។ ប  ខនត ដូ្ឆ

ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានរេើកទ ហីក ណ៍រៅខ្នករ្សង កនរងសា ណារនះ1799 អងគរហត ខដ្េថ្ន 

ម្ករេេន សសជ្ញរម្ឆើនម្តូវបានកំណត់រគេរៅ េិនមានន័យថ្ន ម្ករេនីេួយៗេិនខេនជ្ញកេមវតថរ ថ្ន

កា រ ីសរអើងរដាយកា រធវើទ កខប ករេនញរ ើយ។ អងគរហត ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនខខម ខេះ ខដ្េ ស់រៅកនរង

េូេមិ្តូវបានរគសមាេ ប់ រៅរពេរម្កាយរនះ េិនមានអាន ភាពណាេួយរៅរេើបញ្ហា  ថ្នរតើម្បជ្ញជន

ចេម្តូវបានកំណត់រគេរៅខដ្ ឬអត់ សម្មាបក់ា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួន។ 

746. ជ្ញទូរៅ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រទាះបីជ្ញទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ហ ឹេ មា ន មានរៅកនរងេូេដាឋ នេួយ ខដ្េជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆរេើអងគរហត   បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េថ្នមានកា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួនកតី ជ្ញកា ពិតទ ហីក ណ៍  បស់រេធាវី

កា   កតីទាងំអស់រនះ េិនបានរចទជ្ញបញ្ហា  អំពីកា សរម្េឆរនះរ ើយ។ ទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ

ជំទាស់ (រដាយេិនរជ្ញគជ័យ) ម្តឹេខតបញ្ហា  ថ្នរតើកា សមាេ ប់ទាងំអស់រនះ រផ្លត តរគេរៅរេើ

ម្បជ្ញជនចេខដ្ ឬអត់រទ។ 

747. រៅកនរងទ ហីក ណ៍ទីពី  បស់ខេួន រៅកនរងេូេដាឋ នរនះ1800 រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន េ័សតរាង បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ េឹ មា ន េិនម្តូវបានគំម្ទ រដាយេ័សតរាង បស់ សមាជិកកងសនតិស ខ 

អំពីកា សមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួនរ ើយ រម្ ះេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ េឹ មា ន ទាក់

                                                 
1797 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៥ រជើងទំព័  ១១១៨១ រយាងឯកសា  E3/8750 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ 

(សាកសី ជ្ញ មា េី) ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១១ ទំព័  ៤ ERN 00716479 (“គឺម្សរកកងមាស។ រៅកនរងឃ ំខដ្េរយើងកំព ង

សថិតរៅរនះ គឺរៅសេ់ខតេួយម្គួសា រទ រម្ ះម្គួសា រនះ ត់រគឆរៅរៅកនរងបឹង”)។ 

1798 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៣។ 

1799 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៣៦៥-៣៧០។ 

1800 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៩០៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទងនឹងអងគរហត រ្សង1801។ រេធា វីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញនិយាយថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ីហ េឹ 

មា ន ម្គន់ខតនិយាយអំពីកា សមាេ ប់េន សស ខដ្េគត់បានឮរៅេូេ ិបស់គត់ប  រណាណ ះ រដាយេិន

បានបញ្ហជ ក់ឆាស់អំពីវតតអូ ម្តកួនរ ើយ រហើយរៅ យៈរពេជ្ញងពី ខខ េ នរពេគត់បានជួប

ជ្ញេួយ កាន និងម្ករេដាវខវង។ សហរេធាវីនេំ ខមានកា េំបាក កនរងកា យេ់អំពីឆំណ ឆ បស់

រេធាវីកា   កតី។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរធវើកា វាយតថ្េេ រៅរេើបណាត េ័សតរាងរ្សងៗគន  

ទាកទ់ងនឹងកា សមាេ ប់េន សស រៅវតតអូ ម្តកួន1802 េ នរពេរធវើកា កត់សមាគ េ់ថ្ន េ័សតរាងទាងំ

រនះម្តូវបានគមំ្ទរដាយេ័សតរាង បស់កងសនតិស ខ1803។ េ័សតរាងខេះ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ហ ឹេ មា ន ខដ្េម្តូវបានបង្ហា ញរៅកនរងខ្នករនះ ទាក់ទងផ្លា េ់ជ្ញេួយនឹងកា សមាេ ប់េន សសរៅវតត

អូ ម្តកួន (ឧទាហ ណ៍ គត់បានរ ៀបរាប់ថ្នបានរឃើញ រៅត រៅខកបវតត)1804។ រេើសពីរនះរទៀត 

េិនមានេូេរហត អវីខដ្េគួ ឲ្យសងស័យថ្ន ពីទីកខនេងខដ្េគត់ពួនរនះ គត់អាឆសាត ប់ឮកា សមាេ ប ់

ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅវតតអូ ម្តកួនរ ើយ។ ្ារយរៅ វិញេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ 

មា ន គឺថ្ន ថ្ម្ពគរមាព ធខដ្េគត់ពួន រៅកនរងរពេរគសមាេ ប់េន សសរនះ គឺមានឆមាៃ យម្បមាណ១០០

ខេ ម្ត ពីវតតអូ ម្តកួនប  រណាណ ះ1805។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី មានេ័សតរាងរៅកនរងខ្នករនះ ពីម្បេព

រ្សងៗរទៀត ខដ្េគមំ្ទសកខីកេម បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ សាកសី 

សំ ិត េ យ ក៏បានឮសរេេងខម្សកយំឲ្យជួយ ពីវតតអូ ម្តកួន ខដ្េមានឆមាៃ យម្បខហេ២០០ខេ ម្តពី

                                                 
1801 អងគជំន ំជម្េះសននិដាឋ នថ្ន កា សមាេ ប់េន សសរៅវតតអូ ម្តកួនម្តូវបានអះអាងបខនថេរដាយសមាជិកកងសនតិស ខ ខដ្េរធវើ

ម្បតិបតតិកា រៅវតត រៅរពេរវលា ក់ព័នធ។ សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៧-៣២៩៨ និង ៣៣០២។ 

1802 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩១-៣២៩៦។ 

1803 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣០២។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៣២៩៧ និង ៣២៩៨។ 

1804 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៤៨ 

បនា ត់ ១០ - ទំព័  ៥០ បនា ត់ ៩ រម្កាយរមា ង [14.13.47] ដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៥ រជើង

ទំព័  ១១១៨០។ 

1805 ឯកសា  E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ៣៥ 

បនា ត់ ៥-៨ រម្កាយរមា ង [11.29.17]។ ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េវូ ៣] ម្បតិច  ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន) ទំព័  ១៦ បនា ត់ ១៣ - ទំព័  ១៧ បនា ត់ ២៤ រម្កាយរមា ង [09.56.58]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គត់1806។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានងេឹងខងេងរដាយម្បរងម្បយ័តន ពីបណាត េ័សតរាងរ្សងៗគន  

ខដ្េខេួនមានរៅឆំរ ះេ ខ ទាក់ទងរៅនឹងកា សមាេ ប់េន សស រៅវតតអូ ម្តកួន រហើយបានពឹងខ្អក

រដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហ ឹេ មា ន រដាយសរម្េឆថ្នេ័សតរាង

រនះអាឆរជឿជ្ញក់បាន។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញថ្ន កា រនះេិនសេរហត ្េរនះរទ។ 

១០.៣. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី រី នៅ 

748. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេេួយថ្ងៃរពញ រៅកនរងខ្នកសវនកា អំពី 

សហក ណ៍ម្ាកំក់ និងេនាី សនតិស ខម្កាងំាចន់1807។ គត់គឺជ្ញខខម រម្កាេ1808 រហើយរៅកនរងឆ្ន ំ

១៩៧៦ គត់ ស់រៅកេពរជ្ញរម្កាេ រហើយរពេរនះ ម្ករេម្គួសា  បស់គត់ម្តូវបានផ្លេ ស់ទី េក

ម្បរទសកេពរជ្ញ ជ្ញខ្នកេួយថ្នកេមវិធីរដាះដូ្   វាងកេពរជ្ញនិងរវៀតណាេ1809។ គត់បាន្តេ់សកខី

កេមរម្ឆើន កនរងរនះគត់បាន្តេ់សកខីកេមអំពី កា រធវើកា ង្ហ រៅកនរងកងយ វជន កា រធវើកា ធៃន់ហួស

កមាេ ំង កា ខដ្េគត់េិនបានទទួេអាហា ម្គប់ម្គន់ និងកា ខដ្េម្បជ្ញជនងមី និងម្បជ្ញជនរវៀត

ណាេ “ ងកា ឈឺចប់ដូ្ឆគន ”1810។ 

749. កា ជំទាស់ដ្ថ្ទរទៀត  ក់ព័នធរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងសា ណាបណត ឹង

សាទ កខ ខដ្េកា ជំទាស់ជ្ញរម្ឆើនម្តូវបានពិភាកា រៅខ្នករ្សងរទៀតកនរងសា ណារនះ1811។ ខ្នក

រនះរផ្លត តរេើទ ហីក ណ៍ជ្ញក់លាកពី់   បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េអះអាងថ្នខ្នកជ្ញគនេឹះថ្ន េ័សតរ

ាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ គឺេិនមានភាពអាឆរជឿទ កឆិតតបាន។ សហរេធាវីនេំ ខ

                                                 
1806 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៩៩ រយាងឯកសា  E1/347.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

២០១៥ (សាកសី សំ ិត េ យ) ទំព័  ២៧ បនា ត់ ៣ - ទំព័  ២៩ បនា ត់ ១ េ នរមា ង [10.54.42] ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ៩-២២ រម្កាយ

រមា ង [15.20.10]។ 

1807 ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ)។ 

1808 ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ) ទំព័  ៣៨ បនា ត់ 

២៣ - ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [11.23.06]។ 

1809 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១១១៩។ 

1810 ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ) ទំព័  ៥ បនា ត ់

៧-១១ រម្កាយរមា ង [09.18.46] (រយាងរៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០២០) ទំព័  ១២ បនា ត់ ១៤-១៦ រម្កាយ

រមា ង [09.44.28]។ 

1811 សូេរេើេ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៤១៨ និង ៤២០-៤២២។ 
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427 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កត់សមាគ េ់ថ្ន កា ជំទាស់ទាងំអស់រនះ រផ្លត តរេើឆំណ ឆថ្នេ័សតរាង បស់គត់ ខដ្េសំខាន់ជ្ញ

ពិរសស សម្មាប់កា សរម្េឆ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ ឆំណ ឆទាងំរនះទាកទ់ង កា 

ម្បម្ពឹតតរដាយរ ីសរអើងរៅរេើម្បជ្ញជនងមី រៅកនរងម្សរកម្ាកំក់1812 និងកា ាេដានគូម្សក រ ៀប

កា ងមីរថ្នម ង រដាយពួកកងឈេប1813។ ប  ខនតរៅកនរងឆំណ ឆទាងំរនះ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ 

អំពីេូេដាឋ នណាេួយអំពី វិេតិសងស័យថ្នភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន ថ្នេ័សតរាងរ ើយ គឺរេធាវីកា   

កតីម្គន់ខតេិនយេ់ម្សបជ្ញេួយ ខេឹេសា  បស់វាប  រណាណ ះ។ 

750. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១០៧1814 រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី   ី

រៅ ខដ្េថ្នម្បជ្ញជនងមីរៅម្ាកំក់ ម្តូវទទួេ ង “កា រធវើបាបយា ងខាេ ងំ”1815 គឺ “េិនឆាសល់ាស ់

និងមានេកខណៈេេអិតតិឆតួឆ”1816។ រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះមានកំហ ស

ឆគង រដាយេិនរធវើកា  “ វិភាគរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន” ប  ខនតេិនបានពនយេ់ថ្ន រហត អវីរទើបម្តូវ

មានេនាិេសងស័យ រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី   ី រៅ។ រេធាវីកា   

កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញរេើករ ើងថ្ន ខ្នករនះថ្នេ័សតរាង បស់   ី រៅ គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដាយសា ខត

គត់េិនបានរេើក អំពីរហត កា ណ៍ជ្ញក់លាក ់ ជ្ញឧទាហ ណ៍ថ្នម្បរេទ ថ្នកា រធវើបាបខដ្េគត់

បានរ ៀបរាប់។ េិនមានកា រសនើស ំឲ្យគត់រធវើខបបរនះរ ើយ1817។ េ័សតរាង បស់គត់ម្តង់ឆំណ ឆ

រនះ គឺមានភាពឆាស់លាស់ រហើយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនមានរហត ្េអវីម្តូវសងស័យរ ើ

យ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញកំហ ស កនរងកា រម្បើម្បាស់រេើេ័សតរាងរនះ រដាយអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងរ ើយ។ 

                                                 
1812 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ១០១៤, ១០២០, ១០២៣, ១០៣៧ និង ១០៥០។ 

1813 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៣។ 

1814 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧២៧-៧៤២។ 

1815 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៥ និង ៧៣៨ (រយាងរៅឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

១១៧៧)។ 

1816 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៧៣៥-៧៣៨, ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៧៣៨។ 

1817 សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី 

រៅ) (ព ំភាគីណាេួយសួ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឲ្យរ ៀបរាប់ពីកា ខដ្េរគរធវើបាបគត់ាេ របៀបខដ្េរេធាវីកា   បានរសនើ

រ ើងរ ើយ)។ 
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428 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

751. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៤1818 រេធាវីកា   កតីបានរចទបញ្ហា  ជ្ញេួយកា ពឹងខ្អក បស់ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង រៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ ខដ្េថ្នកង បស់គត់ មានភា 

កិឆចាេឃាេ រំេើេ បតីម្បពនធខដ្េរទើបរ ៀបកា រហើយ និងរាយកា ណ៍រៅកងខដ្េរៅខកប រនះ1819។ 

រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងថ្ន េ័សតរាងរនះេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដាយទាយសាម នអំពី “កា រធវើ

ដំ្រណើ រៅរម្ឆើនកខនេង” ខដ្េបណាត េេកពីកា ាេឃាេ រំេើេរនះ1820។ េិនមានកា ្តេ់នូវេ័សតរ

ាង រដ្ើេបគីមំ្ទដ្េ់កា អះអាងខដ្េថ្ន ម្បតិបតតិកា ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ បាន

រ ៀបរាប់រនះ េិនអាឆអន វតតរៅបានរ ើយ។ កា អះអាងគឺម្គន់ខតជ្ញកា ទាយសាម នប  រណាណ ះ។ 

រេើសពីរនះរទៀត រេធាវីកា   កតីមានឱ្កាសកនរងកា សួ រដ្ញរដាេ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ 

អំពីបញ្ហា េសតរភា ថ្នភា កិឆចរនះ ប  ខនតខប ជ្ញេិនបានសួ គត់ អំពីម្បធានបទរនះរៅ វិញ។ 

១០.៤. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី អួង្  ុស និង្ សុខ ដអ៊ែល 

752. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស និង ស ខ ខអ៊ែេ េិនបាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងសវនកា រ ើយ។ 

ាេពិតរៅ ពួកគត់ទាងំពី បានសាេ ប់រៅេ នរពេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អាឆសាត ប់សកខីកេម

 បស់ពួកគត់1821។ រទាះជ្ញយា ងណាកតី អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានពឹងខ្អករៅរេើកំណត់ 

រហត សាត ប់ឆរេេើយ និងទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំពី  រដ្ើេបបីង្ហា ញ

អំពីកា សមាេ ប់េន សសរៅគ កេនំរម្កាេ1822។ ជ្ញពិរសស អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន េ័សតរ

ាង បស់ពួកគត់ ម្សបគន  និងអាឆរជឿជ្ញក់បាន  ក់ព័នធនឹងកា សមាេ ប់ រហ ើស ខដ្េជ្ញអនកជ្ញប់

រទាសដូ្ឆគន  រដាយឆ្ម ំគ កេនំរម្កាេ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង សរម្េឆថ្ន បានបរងកើតជ្ញឧម្កិដ្ឋ

កេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេន សសឃាត1823។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក៏បានពឹងខ្អករេើ

កា រ ៀបរាប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ អំពីអនករទាសមាន ក់រទៀតរ ម្ ះ ទូឆ ជ្ញជន

                                                 
1818 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤១-១៣៩៨។ 

1819 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥០។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៣ រជើងទំព័  

១២១៨៤ (រយាងរៅឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី រៅ) 

ទំព័  ៥០ បនា ត់ ៦-៩ េ នរមា ង [13.55.58])។ 

1820 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៥០។ 

1821 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣០៩៤។ 

1822 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១១៥-៣១១៧ (រយាងរៅកថ្នខណឌ  ៣១០០-៣១០២)។ 

1823 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១០០, ៣១១៥។ 
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429 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញតិេនង “បានរដ្កសាេ ប់ធាេ ក់ក និងរេៀនអណាត ត”1824។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន កា 

សាេ ប់ បស់ ទូឆ គឺជ្ញេទធ្េថ្នសាថ នភាពគ កេនំរម្កាេ ខដ្េបង្ហា ញអំពីឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹង

េន សសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេន សសឃាត សម្មាប់កា សាេ ប់ បស់គត់្ងខដ្ 1825។ 

753. រេធាវីកា   កតី (រៅកនរង េូេដាឋ ន ១៣១ និង េេូដាឋ ន ១៣២)1826 បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងរដាយសា ពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាងេួយរនះ រហើយថ្ន កា 

សរម្េឆ ក់ព័នធអំរពើេន សសឃាតទាងំពី  គួ  កាទ កេួយអរនេើ1827។ សា ណារនះ េួយខ្នកពឹង

ខ្អករេើទ ហីក ណ៍ ខដ្េបានរេើករ ើងដ្ខដ្េៗ រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ ទាក់ទងនឹងកា 

រម្បើម្បាស់េ័សតរាងជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ខដ្េមានេកខណៈទន់រខាយជ្ញក់ខសតង1828។ សហ

រេធាវីនេំ ខបានរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ទូរៅទាងំអសរ់នះ រៅខ្នករ្សងៗកនរងសា ណាឆរេេើយ

តបរនះរហើយ1829។ ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយពឹងខ្អករៅរេើឆរេេើយ បស់ ស ខ ខអ៊ែេ  ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់ បស់

រ ម្ ះ ទូឆ រនះ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយឆរេេើយតបេេអិត ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយ 

ក.ស.ព1830។ 

754. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខកម្េិតសា ណាទាងំអស់រនះ ខតម្តឹេទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   

កតីខដ្េថ្ន េ័សតរាង បស់ ស ខ ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ ស គួ ម្តូវបានចត់ទ កថ្នេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន 

រដាយសា ខត “កា សេគំនិតគន  វាងរ ឿងរ៉ាវនន” ឬ “យា ងរហាឆណាស់ក៏ជ្ញកា ឆេេងគន ”1831។ 

រេធាវីកា   កតីរយាងរៅអងគរហត ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស និង ស ខ ខអ៊ែេ ម្តូវ

                                                 
1824 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១០១, ៣១១៦។ 

1825 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣១១៦។ 

1826 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦២-៨៧៥។ 

1827 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦៣-៨៧៥។ 

1828 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦៥-៨៦៩, ៨៧១-៨៧២។ 

1829 សូេរេើេ ខ្នក ៨.៣.២ កថ្នខណឌ  ២២៩-២៤១។ 

1830 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ៨៦៨-៨៧០។ 

1831 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានសាត ប់ឆរេេើយទាងំពី នក់ រៅកនរងេូេ ិងសី រខតតេណឌ េគិ ី រហើយកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់ពួករគ 

ចបរ់្តើេរៅរមា ង ១០ និង១៥នទីម្ពឹក និង រមា ង ១០ និង១០នទីម្ពឹក1832។ 

755. កាេៈរទសៈទាងំអស់រនះ េិនអាឆរ ើយកនរងកា បង្ហា ញ អំពីកា ឆេេងគន  ក ំថ្នរ ើយដ្េ់កា រចទ

ម្បកានធ់ៃន់ធៃ  ថ្នជ្ញកា សេគំនិតគន រនះ។ ជ្ញកា ធេមាខដ្េ ក.ស.ឆ.ស រធវើកា សាត បឆ់រេេើយ

រម្ឆើនរៅកនរងកា ឆ ះជួបេតង។ រដាយសា ភាពចបំាឆ់ កនរងកា រធវើកា រស ើបសួ រដាយឆ្ប់ ហ័ស និង

មានម្បសិទធភាព ជ្ញកា គួ ឲ្យភាញ ក់រ្អើេ និងគួ ឲ្យបា េា របើ ក.ស.ឆ.ស េិនអន វតតដូ្ឆរនះ។ 

ព័ត៌មានេេអិតថ្នកា ឆ ះជួបរេើករនះ មានរៅកនរង បាយកា ណ៍ចត់ឲ្យរស ើបសួ ជំនួស ឆ ះថ្ងៃទី៣១ 

ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ខដ្េកនរងរនះបានកំណត់អតតសញ្ហញ ណ ប គគេឆំនួន១៣ ូប ខដ្េបាន្តេ់េ័សតរ

ាង ខ្អករេើឧម្កិដ្ឋកេម រៅេនំរម្កាេ ខដ្េកនរងរនះ ួេមាន ស ខ ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ ស ្ងខដ្ 1833។ 

កា សាត ប់ឆរេេើយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស និង ស ខ ខអ៊ែេ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅរពេខតេួយ 

រដាយអនករស ើបអរងកតរ្សងគន 1834។ រទាះបីជ្ញកា សាត ប់ឆរេេើយ ម្តូវបានរធវើរ ើងកនរងេូេខិតេួយ ខត

េិនមានេ័សតរាងខដ្េបង្ហា ញថ្ន កា សាត ប់ឆរេេើយទាងំរនះ រធវើរ ើងកនរងឆមាៃ យខដ្េពួករគ អាឆសាត

ប់គន ឮរៅវិញរៅេកខដ្ ។ ាេពិតរៅ រដាយសា ខតកា សាត ប់ឆរេេើយ រកើតរ ើងភាគរម្ឆើនរៅ

រពេខតេួយ ជ្ញកា េំបាកកនរងកា គិតថ្ន រតើកា សាត ប់ឆរេេើយទាងំរនះ អាឆ ក់ព័នធកា សេគំនិត

គន រដាយ របៀបណា។ 

756. រេើសពីរនះរទៀត របើរទាះបជី្ញព័ត៌មានខដ្េ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស និង ស ខ ខអ៊ែេ បាន

្តេ់ មានកា គមំ្ទគន រៅ វិញរៅេក រេើអងគរហត ពិតម្បាកដ្កតី ខតពួករគរផ្លត តរេើព័ត៌មានេេអិត

ខ សគន ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស បានរ ៀបរាប់ពីកា ខដ្េឆ្ម ំគ ក វាយអនករទាសជ្ញជន

ជ្ញតិភាគតិឆរ ម្ ះ រហ ើស រដាយរម្បើម្បាស់រឈើម្ជរង រហើយបនា ប់េកចក់គត់នឹងឆំព ះទ ង ហូត

                                                 
1832 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។ 

1833 ឯកសា  E3/8329  បាយកា ណ៍អន វតត ដី្កាចតឲ់្យរស ើបសួ ជនំួស (រខតត តនគិ ី) ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨។ 

1834 ឯកសា  E3/7703 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨។ ឯក

សា  E3/7702 កំណត់រហត ថ្នកា សាត បឆ់រេេើយ (រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ ីស ខ ខអ៊ែេ) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨។ កា សាត

ប់ឆរេេើយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស ចប់រ្តើេពរីមា ង ១០:១៥ម្ពឹក ដ្េ់រមា ង ១២:១៥ ថ្ងៃម្តង់។ កា សាត ប់ឆរេេើយរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ ចប់រ្តើេពីរមា ង ១០:១០ម្ពឹក ដ្េ់រមា ង ១១:៥៥ ថ្ងៃម្តង់។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដ្េ់សាេ ប់1835។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស បានរ ៀបរាប់្ងខដ្  អំពីកា សួ ឆរេេើយ រហ ើ

ស1836។ រៅកនរងកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់គត់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ េិនបានរ ៀបរាបអ់ពីំ

កា វាយ ឬកា សួ ឆរេេើយរទ ប  ខនតគត់បានពនយេ់ថ្ន សនតិស ខរ ម្ ះ ថ្្ បានសមាេ ប់អនករទាស

ខដ្េជ្ញ អតីតបតី  បស់ម្បពនធគត់បឆចរបបនន1837។ បនា ប់េករៅកនរងទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់

គត់ គត់បានពនយេ់ថ្ន អតីតបតី បស់ម្បពនធគត់បឆចរបបននមានរ ម្ ះ រហ ើស1838។ កំណត់រហត សាត

ប់ឆរេេើយ េិនបានបង្ហា ញអំពីភាពដូ្ឆគន េិនធេមាណា ខដ្េអាឆបណាត េឲ្យមានកា ម្ពួយបា េា 

អំពីកា ឆេេងគន រ ើយ។ 

757. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សហរេធាវនីេំ ខកត់សមាគ េ់ កា សរងកត បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន “រម្កាយពី

បាន្តេ់សកខីកេមរនះ រៅឆំរ ះេ ខសហរៅម្កេរស ើបអរងកត ួឆេក ប  សទាងំពី នក់រនះបាន ស ំ

ាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី”1839។ អងគរហត រនះេិនមានភាព កព័់នធអវីរ ើយ។ េ័សតរាង

ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់ េិនមានទេៃន់តិឆជ្ញង េ័សតរាង បស់សាកសីរ ើយ1840។ រៅ

កនរងក ណីរនះ កា សាត ប់ឆរេេើយខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា  ម្តូវបាន្តេ់ រៅេ នរពេពួករគរសនើស ំឋានៈ ជ្ញ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី1841។ 

                                                 
1835 ឯកសា  E3/7703 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 

00236746-00236747។ 

1836 ឯកសា  E3/7703 កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ERN 

00236747។ 

1837 ឯកសា  E3/7702 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ 

ERN 00236728។ 

1838 ឯកសា  E3/7702 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ) ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ 

ERN 00436728 (បញ្ហជ ក់ពរី ម្ ះម្បពនធ បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ)។ ឯកសា  E3/6314 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន

អំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ) ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00554566 (ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ បញ្ហជ ក់ថ្ន រហ ើស គឺជ្ញអតីតបតី បស់ន ីមាន ក់ ខដ្េគតប់ញ្ហជ ក់ថ្នជ្ញម្បពនធ បស់គត់ រៅកនរងកំណត់រហត 

សាត ប់ឆរេេើយ បស់គត់)។ 

1839 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៦៥។ 

1840 សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៨៥-១៩៥។ 

1841 ស ខ ខអ៊ែេ បានឆ ះហតថរេខារេើ ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ រៅថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៩។ អួង ដ្ ស បានឆ ះ

ហតថរេខារេើ ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ រៅថ្ងៃទី១៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា  E3/6314 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

758. រេធាវីកា   កតីេិនបាន្តេ់សំអាងរហត ណាេួយ ខដ្េថ្នអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គួ មាន

េនាិេសងស័យ ឬគួ ្តេ់តថ្េេទាបរៅរេើេ័សតរាង ខដ្េមានរៅកនរងកំនត់រហត សាត ប់ឆរេេើយ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស និង ស ខ ខអ៊ែេ រ ើយ។ 

១០.៥. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី នន សាទោះ 

759. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ ជ្ញន ីជនជ្ញតិចេ បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរង

ខ្នកសវនកា អំពី កា ម្បម្ពឹតតរៅរេើជនជ្ញតិចេ1842។ េ័សតរាង បស់គត់ម្គប់ដ្ណត ប់រៅរេើ 

ម្បធានបទជ្ញរម្ឆើនដូ្ឆជ្ញ វិធានកា រ ីសរអើងរៅរេើជនជ្ញតិចេ កា ប ះរបា  បស់ចេ រៅសាវ យ

ឃាេ ងំ និង្េ វិបាករម្កាយេក ដូ្ឆជ្ញកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជនជ្ញតិចេរដាយបងខំ កា ឃ ំខេួននិងកា 

សមាេ ប់ជនជ្ញតិចេ រៅេូេមិ្ទា។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អកយា ងរម្ឆើនរៅរេើសកខីកេម 

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានរម្បើម្បាស់េ័សតរាង បស់

គត់ រដ្ើេបសីរម្េឆថ្នម្បជ្ញជនចេជ្ញរម្ឆើន េកពីម្សរម្កូឆឆ្ម  ម្តូវបានចប់ខេួន រហើយនយំករៅ

េនាី សនតិស ខេូេមិ្ទា ខដ្េរៅទីរនះម្តូវបានរ្ាៀងផ្លា ត់ថ្នជ្ញចេ រហើយបនា ប់េកម្តូវរគ

សមាេ ប1់843។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាងរនះ រដ្ើេបីបង្ហា ញពីធាត ្សសំតោ

ន េ័ត ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិ រម្កាេទម្េង់ជ្ញអំរពើេន សសឃាត1844 និងកា រធវើទ កខប ក

រេនញ1845។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក៏បានពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាង  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

រន សាទះ កនរងកា សរម្េឆថ្ន ជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ហាេឃាត កា ម្បតិបតតិសាសនអ ីសាេ េ គេពីគូ ៉

អានម្តូវបាន  ឹបអូស1846។ សហរេធាវីនេំ ខ រៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ បានរឆេើយតបឆំរ ះទ

                                                 
អំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ខ ខអ៊ែេ) ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00532366។ ឯកសា  E3/6260 

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ ស) ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 00528966។ 

1842 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ)។ ឯកសា  

E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ)។ 

1843 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៨ និង ៣២៨១។ 

1844 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣០៦ (រយាងរៅ កថ្នខណឌ  ៣២៨១)។ 

1845 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣៣១-៣៣៣២ រយាងរៅកា សរម្េឆសតីពអីំរពើេន សសឃាត ម្ពេទាងំកា សរម្េឆ

សតីពីកា ដាកក់នរងេនាី ឃ ំឃាំង (ខដ្េពឹងខ្អករេើេសតរាង បស់ រន សាទះ រៅកនរងឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៣៣១៤-៣៣១៥)។ 

1846 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៣៤-៣២៣៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ហីក ណ៍  បស់រេធាវីកា   កតី ទាក់ទងនឹងកា   ឹតតបិតរេើកា ម្បតិបតតិសាសន1847។ កា រេើក

រ ើងរៅទីរនះគឺរធវើរ ើង  ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី ជំទាស់ឆំរ ះេ័សតរាង បស់ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ រេើកា សមាេ ប់េន សសរៅេូេិម្ទា។ 

760. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៣៦1848 រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មាន

កំហ សឆគងកនរងកា ពឹងខ្អករេើ ម្បេពឆំនួនបីខដ្េកនរងរនះមាន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ 

រដ្ើេបសីរម្េឆថ្ន “រៅកនរងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ម្បជ្ញជនចេរៅម្សរកម្កូឆឆ្ម  ជ្ញរម្ឆើននក់ ម្តូវបានចប់ខេួន 

និងសមាេ ប់រៅេូេិម្ទា រដាយសា ពួករគជ្ញជនជ្ញតិចេ”1849។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបញ្ហជ ក់

ឆាស់ថ្ន ខ្នកណាេួយថ្នកា សរម្េឆរនះ ខដ្េខេួនជំទាស់រនះរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខបានបក

ម្សាយ រៅខ្នករ្សងរទៀតអំពីេូេរហត អវី រទើបអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានសរម្េឆរដាយម្តឹេ

ម្តូវថ្ន ជន ងរម្គះរៅេូេិម្ទា ម្តូវបានកំណត់រគេរៅ រដាយខ្អករេើេូេដាឋ នថ្នជ្ញជនជ្ញតិ

ចេ1850។ រៅទីរនះសហរេធាវនីេំ ខ នឹងរេើកទ ហីក ណ៍  ក់ព័នធកា សរម្េឆ បស់ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនជ្ញរម្ឆើនម្តូវបានចប់ខេួន និងសមាេ ប់រៅេនាី សនតិស ខេូេមិ្ទា។ 

761. ម្តង់ឆំណ ឆរនះ សា ណា បស់រេធាវីកា   កតី (១) អះអាងថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រន សាទះ និងសាកសី មា ត់ ស េិនបានគមំ្ទគន រទ1851និង (២) រ េបញ្េិតបរញ្េៀងថ្ន 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ េិនអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ1852។ 

762. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ និងសាកសី មា ត់ ស រៅអា

មា ត់ សូហវីយា ស់ សថិតរៅកនរងកងឆេ័តជ្ញេួយគន  រៅរពេខដ្េពួករគ ម្តូវបានបញ្ជូនរៅេនាី សនតិ

ស ខេូេមិ្ទា កនរងឆ្ន ំ១៩៧៨។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កត់សមាគ េ់ថ្ន េ័សតរាង បស់ពួករគ មាន

                                                 
1847 សូេរេើេ កថ្នខណឌ ។ 

1848 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩២-៨៩៨។ 

1849 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៤ (រយាងរៅ ឯកសា  E465 សាេម្កេអងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្ន

ខណឌ  ៣៣០៦, រជើងទំព័  ១១២២៣ និង ៣២៨១)។ 

1850 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៤៥៥-៤៦០។ សូេរេើេ្ងខដ្  ខ្នក ៩.៥.៣.៤.៣ កថ្នខណឌ  ៤៦៥-៤៦៨។ 

1851 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៤។ 

1852 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆំណ ឆដូ្ឆគន រម្ឆើន1853។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ភាពដូ្ឆគន ថ្នព័ត៌មាន បស់ពួករគ គឺ

រេើសពីអវីខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានកត់សមាគ េ់រៅរទៀត ពួកគត់ទាងំពី បាន្តេ់សកខី

កេមថ្ន ជ្ញដំ្បូង រគបញ្ជូនប  សៗរឆញពីេូេិ គឺរៅេ នន ីៗ រដាយរម្បើរេសថ្នពួករគរៅ

សង់្ាះ1854 ថ្ន ពួករគម្តូវបានជរេេៀស ឬបរណត ើ រដាយពួកកងទ័ពរៅេនាី សនតិស ខេូេមិ្ទា1855 ថ្ន

ពួករគេកដ្េ់្ាះរៅេូេិម្ទានរពេម្ពេប់1856 ថ្ន ្ាះរនះជ្ញ្ាះរឈើ សង់រៅរេើសស ធំៗ1857 

ថ្ន ពួករគរឃើញកងទ័ពសំរេៀងកាបំិត1858 ថ្ន ពួករគម្តូវបានចបឆ់ង1859 រៅរពេឆង ួឆរហើយ 

                                                 
1853 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៩។ 

1854 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៦៨ 

បនា ត់ ១៣-១៦ រម្កាយរមា ង [15.56.44]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

មា ត់ ស) ទំព័  ៤១ បនា ត់ ៧-៩ ទំព័  ៤១ បនា ត់ ១២-១៤ រម្កាយរមា ង [11.15.39]។ 

1855 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៧ 

បនា ត់ ១២-១៣ រម្កាយរមា ង [14.17.12]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

មា ត់ ស) ទំព័  ១៧ បនា ត់ ២៥ រម្កាយរមា ង [09.49.38]។ 

1856 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៧ 

បនា ត់ ៣-៩ រម្កាយរមា ង [14.12.45]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី មា ត់ 

ស) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៣-១៦ រម្កាយរមា ង [10.11.03]។ 

1857 ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៣៨ 

បនា ត់ ២២ -២៣ រម្កាយរមា ង [11.06.07]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

មា ត់ ស) ទំព័  ៧៥ បនា ត់ ២-៦ រម្កាយរមា ង [15.17.23]។ 

1858 ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ២៣ 

បនា ត់៦-១០ រម្កាយរមា ង [10.05.33]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី មា ត់ 

ស) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១៥-១៦ រម្កាយរមា ង [10.11.03] ទំព័  ៣២ បនា ត់ ២០-២៥ រម្កាយរមា ង [11.20.53]។ 

1859 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៦ 

បនា ត់ ១៥-២១ រម្កាយរមា ង [14.12.45]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

មា ត់ ស) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១៥-២៥ រម្កាយរមា ង [10.14.55]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រគសួ ថ្ន ពួកគត់ជ្ញចេឬខខម 1860 ថ្ន ន ីៗខដ្េរឆេើយថ្នពួករគជ្ញចេ ម្តូវរគយករឆញរៅ1861 

ថ្ន រដាយសា ខតពួកគត់រឆេើយថ្ន ពួកគត់ជ្ញខខម  រគបងខំពួកគត់ឲ្យហូបសាឆម់្ជូក រដ្ើេបីបង្ហា ញថ្ន

ជ្ញខខម 1862 រហើយថ្ន ម្ពឹករ ើងពួកគត់ទទួេបានបប 1863។ 

763. ្ារយរៅនឹងឆំណ ឆដូ្ឆគន ជ្ញរម្ឆើនថ្នព័ត៌មានទាងំរនះ រេធាវីកា   កតីរផ្លត តរៅរេើអងគរហត ខដ្េ

ថ្ន ពួកគត់បា ន់ម្បមាណខ សគន ពីឆំនួនអនកជ្ញប់ឃ ជំ្ញេួយពួកគត់រៅេូេមិ្ទ1864។ ប  ខនត ព័ត៌មាន

េេអិតរនះេិនសំខាន់រ ើយ រហើយជ្ញកា អាឆយេ់បានថ្ន រដាយសា ខតរពេរវលាខដ្េកនេង្ ត 

និងកា េំបាកកនរងកា បា ន់ម្បមាណ ឆំនួនេន សសាេ យៈកា សរងកត1865។ ភាពរជឿជ្ញក់បាន បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ (ឬ បស់សាកសី មា ត់ ស ឆំរ ះបញ្ហា រនះ) េិនអាឆរចទរដាយ

មានរហត ្េ ថ្នជ្ញេនាិេបាន រដាយសា ខតភាពខ សគន រនះរទ ម្បសិនរបើេិនរៅរេើប ិបទ ថ្ន

ភាពដូ្ឆគន ទាងំអស់ថ្នេ័សតរាង បស់ពួកគត់។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពិច ណារដាយសេ

                                                 
1860 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៦ 

បនា ត់ ២០-២៤ េ នរមា ង [14.17.12]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី មា ត់ 

ស) ទំព័  ២៧ បនា ត់ ៤-៦ េ នរមា ង [10.33.55]។ 

1861 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៦ 

បនា ត់ ១៦-១៩ ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ២១ រម្កាយរមា ង [14.14.56]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេក

រា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី មា ត់ ស) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ១៧-២១ រម្កាយរមា ង [10.38.31]។ 

1862 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៥៩ 

បនា ត់ ១៧-២០ រម្កាយរមា ង [15.23.00]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី 

មា ត់ ស) ទំព័  ៤៦ បនា ត់ ១១-១៤ រម្កាយរមា ង [11.32.43]។ 

1863 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៧ 

បនា ត់ ៤-៨ រម្កាយរមា ង [14.17.12]។ ឯកសា  E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី មា ត់ 

ស) ទំព័  ៣២ បនា ត់ ៤-៥ រម្កាយរមា ង [10.47.06]។ 

1864 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៧។ 

1865 សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន បញ្ហា រនះមានរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ 

ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Hategekimana សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-00-55B-T សាេម្កេនិងកា ្តនា រទាស ឆ ះ

ថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១០ រជើងទំព័  ១១៨៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្សប រៅរេើសា ណា បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធភាពខ សគន រៅកនរងេ័សតរាង ប  ខនតពួកគត់េិន

រជឿជ្ញក់រេើឆំណ ឆរនះរ ើយ1866។ 

764. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍បខនថេថ្ន សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ គួ 

ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ សម្មាប់បង្ហា ញេ័សតរាងថ្ន “ន្រសតីរៅេូេខិាឆ់ម្បរឆះ ម្បមាណ១០នក់ ម្តូវបាន

ទាហាននយំករៅ រម្កាយពីនិយាយថ្ន ពួករគជ្ញចេ”1867។ េិនមានម្បេពសម្មាប់ ឆំនួន១០រៅ

កនរងទ ហីក ណ៍រនះរ ើយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រៅេូេិម្ទា គត់

ម្តូវបានឃ ំឃាងំរៅកនរង្ាះេួយ ជ្ញេួយន ីៗដ្ថ្ទរទៀតជ្ញរម្ឆើននក់ ខដ្េគត់បា ន់ម្បមាណរៅ 

មានម្បខហេ៣០០នក់1868។ គត់បានបញ្ហជ ក់រដាយម្សបគន ថ្ន មានន ីៗម្បមាណ៣០នក់

ប  រណាណ ះ ខដ្េអះអាងថ្នជ្ញខខម  រហើយម្តូវរគទ ក បនា ប់ពីន ីៗដ្ថ្ទរទៀត ម្តូវបានរគយករៅ1869។ 

រហត ដូ្រឆនះ ដូ្ឆខដ្េគត់បានអះអាងបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់លាស់ រៅកនរងសកខីកេម បស់គត់ កា រនះ

មានន័យថ្ន គត់បានរឃើញន ីៗម្បមាណ ២៧០នក់ ម្តូវបានរគយករឆញរៅ បនា ប់ពីបាន

និយាយថ្ន ពួករគជ្ញជនជ្ញតិចេ1870។ រទាះបីថ្ន ឆំនួនរនះជ្ញឆំនួនបា នម្បមាណកតី ខតេ័សតរាង

 បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បានរយាងរៅ កេន សសរម្ឆើនជ្ញង១០ឆ្ៃ យ ខដ្េម្តូវបាន

រគយករឆញរៅ បនា ប់ពីមានកា បង្ហា ញកំណត់ថ្ន ពួករគគឺជ្ញជនជ្ញតិចេ។ រហត ដូ្រឆនះរេធាវី

                                                 
1866 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៨០។ 

1867 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៦។ 

1868 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៦ 

បនា ត់ ១៤ រម្កាយរមា ង [14.12.45] ទំព័ ៥៥ បនា ត់៧ រម្កាយរមា ង [15.07.12] ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ៦ រម្កាយរមា ង [15.20.42]។ 

ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៣១ បនា ត ់

១៥-២០ រម្កាយរមា ង [11.02.49] ទំព័  ៣៥ បនា ត់ ៩-១៥ រម្កាយរមា ង [11.12.50]។ 

1869 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៧ 

បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [14.17.12] ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ១៥ េ នរមា ង [14.21.20] ទំព័ ៤៨ បនា ត់ ១ - ៣ រម្កាយរមា ង [14.21.20] 

ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ១១-១៦ រម្កាយរមា ង [15.07.12] ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ១៤-១៦ េ នរមា ង [15.09.02] ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ៨-៩ 

រម្កាយរមា ង [15.20.42]។ ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រន សាទះ) ទំព័  ៣៦ បនា ត់ ៩ រម្កាយរមា ង  [11.17.20] ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ១០-១៦ េ នរមា ង [11.25.25]។ 

1870 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៥៩ 

បនា ត់ ៨-៩ េ នរមា ង [15.23.00]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា   កតី មានកំហ សកនរងកា អះអាងថ្ន “ជ្ញកា និយាយស  បទូរៅ េិនសេរហត សេ្េ”1871 

ខដ្េ ក់ព័នធរៅកនរងកា សរម្េឆ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនចេ “ជ្ញរម្ឆើន

នក់” ម្តូវបានសមាេ ប់រៅេូេមិ្ទា1872។ 

765. រេធាវីកា   កតីក៏មានកំហ ស្ងខដ្ កនរងកា អះអាងថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន 

សាទះ េិនអាឆគមំ្ទកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ន្រសតីៗខដ្េម្តូវបានរគ

យករៅរនះ ម្តូវបានរគសមាេ ប់។ រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ េិនបានរឃើញកា 

សមាេ ប់កតី ប  ខនតអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានសិទធិកនរងកា ពឹងខ្អករេើ សកខីកេម បស់គត់ខដ្េថ្ន 

េិនមានន ណារឃើញថ្ន ន្រសតីទាងំអស់រនះរៅមានជីវតិរ ើយ1873។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន 

សាទះ ក៏បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រម្កាយរពេផ្លេ ស់ទីេំរៅពី្ាះ រហើយម្តូវបានរគចត់ាំង ឲ្យរៅរធវើ

កា រៅខកបរនះ គឺរៅាេមាត់ទរនេ គត់បានរឃើញសាកសពអខណត តរៅកនរងទរនេ1874។ គត់សាគ េ់

សាកសពេួយ ខដ្េជ្ញសាកសពន ីមាន ក់ខដ្េគត់សាគ េ់ រហើយគត់រឃើញថ្នរគបានអា បំពង់ក

ន ីរនះ1875។ រដាយពិច ណាជ្ញ ួេ ជ្ញេួយេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀត ជ្ញពិរសសេ័សតរាង បស់សាកស ី

មា ត់ ស អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ម្បាកដ្ជ្ញអាឆសននិដាឋ នរដាយសេរហត ្េថ្ន ន្រសតីជនជ្ញតិ

ចេខដ្េរគយករៅរនះ ម្តូវបានរគសមាេ ប់។ 

                                                 
1871 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៨ រយាងរៅ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣០៦ និង 

៣២៨១។ 

1872 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៨។ 

1873 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៧៨។ ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ១-៨ ។ សូេរេើេ្ងខដ្ : ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក 

ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ១៤-១៦ រម្កាយរមា ង [15.11.13]។ 

1874 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៩ 

បនា ត់ ៧-១៥ រម្កាយរមា ង [14.25.23]។ ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ១៨ បនា ត់ ២-១៦ េ នរមា ង [09.58.55]។ 

1875 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៤៩ 

បនា ត់ ៧-១៥ រម្កាយរមា ង [14.25.23] ទំព័  ៤៩ បនា ត់ ២២ រម្កាយរមា ង [14.27.22] ទំព័  ៥០ បនា ត់ ១៦-១៨ រម្កាយរមា ង 

[14.31.18] ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ២១-២២ រម្កាយរមា ង  [15.16.50]។ ឯកសា  E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខ

កញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ១៨ បនា ត់ ២-១៦ េ នរមា ង [09.58.55]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

766. ជ្ញឆ ងរម្កាយ រេធាវីកា   កតីរយាងរៅ ក ឆរេេើយខដ្េេិនស ីសង្ហវ ក់គន  ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រន សាទះ បានរឆេើយជ្ញេួយរលាក អ ីសា ឧសាម ន ខដ្េអះអាងថ្ន គត់ទទួេសាគ េ់ថ្ន

គត់និយាយក ហក1876។ ពិតណាស់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បានខកតម្េូវឆរេេើយ 

ខដ្េកត់ម្ារដាយ អ ីសា ឧសាម ន រដាយបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន ខ សពីអវីខដ្េបានកត់ម្ារៅកនរងឆរេេើយ

រនះ គត់េិនបានរឃើញកា សមាេ ប់រទ1877។ ប  ខនតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ េិនបាន

និយាយថ្នគត់និយាយក ហករទ។ គត់បញ្ហជ ក់ថ្ន គត់េិនចឆំរេេើយខដ្េគត់ បានរឆេើយនរពេ

កនេងេករ ើយ រហើយថ្នឆរេេើយ បស់គត់ រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង គឺជ្ញឆរេេើយ

ពិត1878។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានសិទធិងេឹងខងេងរេើេ័សតរាង បស់គត់ ជ្ញពិរសសពិច ណា

រៅរេើរឆតន បស់គត់ កនរងកា ខកតម្េូវឆរេេើយជ្ញេួយ អ ីសា ឧសម័ន រហើយបានទួេសាគ េ់ នូវ

ភាពខវះខាតកនរងកា ឆងច ំបស់គត់។ 

767. សហរេធាវីនេំ ខ បានកត់សមាគ េ់ថ្ន ឆំណ ឆខដ្េរេធាវីកា   កតី រេើករ ើងកនរងេូេដាឋ នបណត ឹង

សាទ កខរនះ ម្បឆំ្ងរៅនឹងេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ ម្តូវបានរេើករ ើង 

និងម្តូវបានពិច ណា និងម្ចនរចេ ួឆរហើយ រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង1879។ រេធាវី

កា   កតីម្គន់ខតអះអាងរ ើង វិញនូវទ ហីក ណ៍ ខដ្េបរាជ័យរៅដំ្ណាក់កាេជំន ជំម្េះប  រណាណ ះ។ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បាន្តេ់សំអាងរហត សម្មាប់ កា សននិដាឋ ន បស់ខេួន ខដ្េសំអាងរហត 

ទាងំអស់រនះ មានភាពសេរហត ្េ។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ អំពីកំហ សឆគងណាេួយ

រ ើយ។ 

                                                 
1876 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៨៩៦។ 

1877 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៥៧ 

បនា ត់ ១៦-២៥ រម្កាយរមា ង [15.16.50]។ 

1878 ឯកសា  E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័  ៥៧ 

បនា ត់ ១៦-២៥ រម្កាយរមា ង [15.16.50] (“ខញរំឆង់រឃើញយ តតិធេ៌ហនឹង ក៏ប  ខនតខញរំរឆេើយរពេហនឹងៗ ខញរំករ៏ឆេើយយា ងរេ ឆខេះរទ ខញរំរេេឆ

ភាេ ំងអសរ់ហើយ។ ខញរំចខំតកខនេងណាខដ្េខញរំរឃើញ ដ្ូឆថ្នៗខញរំច ំខញរំរៅច ំកខនេងណាខញរំរេេឆៗ ខញរំគម នរពេណាេករនះរទ ប  ខនតរឃើញ

ឆង់បានយ តតិធេ៌ គឺថ្នឆង់បានខតេតង ពីរម្ ះខញរំហនឹងដ្ូឆថ្នវាបាត់បង់អស់រៅហនឹង ដ្ូឆថ្នេន សសមាន ក់ េិនខេនរៅម្គប់ដ្ប់ទាងំអស់

រទ”)។ 

1879 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២៨០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១០.៦ ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប 

768. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងខ្នកសវនកា   ក់ព័នធ

បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ បខនថេពីរេើកា និយាយអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ  បស់ ូបគត់រហើយ គត់បានប ិយាយអំពី តួនទីជ្ញរម្ឆើនរ្សងគន  បស់គត់ កនរងនេជ្ញកមាម េិ

បាេ ខដ្េបានជួបជ្ញេួយ រខៀវ សំ្ន និងកា ចប់ខេួនគត់នរពេរម្កាយេក។ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករេើសកខីកេម បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប អំពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា  ួេរេទរដាយបងខំ ម្ពេទាងំអំពីកា ដឹ្ងឮ បស់ រខៀវ សំ្ន និងតួនទីកនរង

កា អន វតត រគេនរយាបាយរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1880។ រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើង នវូ

កា ជំទាស់ជ្ញរម្ឆើនឆំរ ះ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប រដាយវាយម្បហា រៅ

រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានជ្ញ ួេ ម្ពេទាងំឆំណ ឆជ្ញក់លាក់ជ្ញរម្ឆើនថ្នសកខីកេម បស់គត់ ម្ពេទាងំ

រចទសួ ថ្នរតើ គត់ពិតជ្ញទទួេ ងកា ឈឺចប់ ដូ្ឆអវីខដ្េគត់បានអះអាងខដ្ ឬអត់។ សហ

រេធាវីនេំ ខបានពិភាការៅខ្នកខាងរេើ អំពីកា ជំទាស់េួយឆំនួន  បស់រេធាវីកា   កតី កនរងប ិប

ទថ្នទ ហីក ណ៍ អំពីបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1881។ 

769. សា ណាបនា ប់ពិភាកា (១) កា វាយម្បហា ជ្ញទូរៅ  បស់រេធាវីកា   កតីរៅរេើ ភាពអាឆរជឿ

ជ្ញក់បាន បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប (២) កា បង្ហា ញរដាយខ ស រៅរេើេ័សតរាង បស់

គត់  ក់ព័នធនឹងេទធភាពកនរងកា បដិ្រសធ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ (៣) បង្ហា ញរដាយខ សនូវេ័សតរ

ាង បស់គត់  ក់ព័នធនឹងកា ាេដានកា ្សដំំ្រណក និង (៤) កា អះអាងថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប េិនបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ (ម្គប់ម្គន់)។ 

                                                 
1880 ឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៦៩, ៣៥៨១-៣៥៨២, ៣៦៤៦, ៣៦៥៥, ៣៦៧៩ និង រជើងទំព័  

១១៩៤៣, ១២០០១, ១២០០៣, ១២០៨១, ១២០៨៣, ១២០៨៥, ១២១៤០, ១២១៤២, ១២១៦០, ១២១៧៥, ១២១៧៦, 

១២២៤១, ១២២៨៧។ 

1881 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៦៤០, ៦៤៤, ៦៤៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១០.៦.១. ទ ីីករណ្៍ កព់័នធ ពពអាចនជឿជាក់បាន របស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប 

770. រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីបានវាយម្បហា េតងរហើយេតងរទៀត រៅ

រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប1882។ ទ ហីក ណ៍សនូេ គឺរៅកនរង 

េេូដាឋ ន ១៦៦1883។ 

771. សហរេធាវីនេំ ខបដិ្រសធឆំរ ះ កា វាយម្បហា រនះ។ ភាគរម្ឆើនថ្នកា វាយម្បហា រនះ គឺខ្អក

រេើទសសនៈខ សឆគងខបបអងគឆាប់ អំពីកា ពិច ណារៅរេើ េ័សតរាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង

ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខ បានពិភាកាពីខាងរេើ។ និយាយរដាយខេី េិន

មានឯកសា គតិយ តតិ ឬឆំណ ឆរគេកា ណ៍ណាេួយ គមំ្ទឆំរ ះទសសនខដ្េថ្ន េ័សតរាង បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មានតថ្េេទាបរ ើយ1884។ ដូ្ឆគន រនះ ដំ្រណើ កា បរងកើត ទម្េង់ព័ត៌មានជន

 ងរម្គះ ម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រធវើកា ពិច ណារដាយម្តឹេម្តូវ្ងខដ្  កនរងកា វាយ

តថ្េេរេើភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន   វាងឯកសា ទាងំអស់រនះ រធៀបជ្ញេួយសកខីកេមនរពេបនា ប់ 

រដាយ ួេបញ្ចូេទាងំកា ដ្ករឆញ្ងខដ្ 1885។ 

772. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងនូវ ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន អំពីឆំណ ឆននថ្ន

េ័សតរាង  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប ខដ្េខេួនអះអាងថ្ន ជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់បង្ហា ញថ្ន 

េ័សតរាង បស់គត់ទាងំេូេ មានកំហ ស។ ប  ខនត បញ្ហា ដូ្ឆជ្ញ “ឆរេេើយម្សរពឆ ម្សពិេ” រេើ

ម្បធានបទខតេួយ1886 កា េិនអាឆឆងចឆំាស់លាស់ នូវកាេប ិរឆេទថ្នរហត កា ណ៍ ខដ្េរកើត

រ ើង ៤០ ឆ្ន ំកនេងេក1887 ឬកា េិនមានេ័សតរាងម្បខហេគន  េកពីម្បេពដ្ថ្ទរទៀត1888 េនិអាឆ

                                                 
1882 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ៣១៩, ១២៣៣-១២៤២, ១៨១៥, ១៨៦៦, ២១១៧។ 

1883 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣៣-១២៤២។ 

1884 សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.១ កថ្នខណឌ  ១៨៥-១៩៥។ 

1885 សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.៤ កថ្នខណឌ  ២០៤-២១១។ 

1886 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣៦។ 

1887 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣៧។ 

1888 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣៤ រជើងទំព័  ២៣៣៤ និង កថ្នខណឌ  ១២៣៩-១២៤២។ សហរេធាវី

នេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន  ក់ពន័ធនឹងឆំណ ឆរនះ រេធាវីកា   កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញរយាងរដាយបំភាន់រៅ ក “ភាព្ារយគន ” រៅកនរងេសតរ

ាងេកពមី្បេពរ្សង (សកខីកេម បស់សាកសី ផ្លន់ ហ ីេ ប៊ែ៊ិត របឿន និង  ស់ ស៊ែ យ) ខដ្េាេពិតរៅ ពួករគរយាងរៅសាកសី ឬ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញកាត សាេ ប់ ស់ សម្មាប់ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានជ្ញ ួេ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ ជ្ញ

ពិរសសកនរងក ណីខដ្េ មានេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀតខដ្េសំខាន់ ម្គបដ្ណត ប់ពីរេើ ឆំរ ះបញ្ហា ជ្ញក់

ខសតង ខដ្េមានកា គមំ្ទឆាស់លាស់េអរនះ1889។ 

                                                 
រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ្តេ់សកខីកេមថ្ន ពួករគេនិបានដ្ឹងអំពបីញ្ហា  ខដ្េរេើករ ើងរដាយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប 

រទ។ រហត ដ្ូរឆនះសាកសី ផ្លន់ ហ ីេ ម្គន់ខតនិយាយថ្ន គត់េិនបានដ្ឹងពបីញ្ហា រនះរទ៖ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ 

កថ្នខណឌ  ១២៣៤ រជើងទំព័  ២៣៣៤ រយាងរៅ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី ផ្លន់ ហ ី

េ) ទំព័  ៧៨ បនា ត់ ១៦ រម្កាយរមា ង [15.07.14])។ សាកសី ប៊ែ៊ិត របឿន ម្តឹេខតេិនបានរេើករ ើង អំពីវតតឧណាណ រលាេ (ឯកសា  

F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៣៤ រជើងទំព័  ២៣៣៤ រយាងរៅ  ឯកសា  E1/502.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា 

ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី ប៊ែ៊ិត របឿន) ទំព័  ៤២ បនា ត់ ១៧ រម្កាយរមា ង [13.44.15]) រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេំ ខ កត់សមាគ េ់ថ្ន គត់

កប៏ាន្តេ់សកខីកេម្ ងខដ្ ថ្ន គត់បានរេេឆទីាំងថ្នកា ម្បជ ំខេះ ខដ្េគត់បានឆូេ ួេជ្ញេួយ រខៀវ សំ្ន រដាយសា ខតគត់េិន

សូវសាគ េ់ទីកខនេងនន រៅកនរងទីម្ករងេនំរពញ (ឯកសា  E1/502.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (សាកសី ប៊ែ៊ិត របឿន) 

ទំព័  ៤២ បនា ត់ ៣-១០ េ នរមា ង [13.44.15])។ កា សាត ប់ឆរេេើយសាកសី  ស់ ស៊ែ យ េិនបានម្ចនរចេ ឬបដ្ិរសធថ្ន មានកា 

ម្បជ ំរៅវតតឧណាណ រលាេរ ើយ រហើយាេពិតរៅ គត់បានបញ្ហជ ក់ថ្ន មានវគគរ្សងៗរទៀត ម្តូវបានរធវើរ ើងសម្មាប់កេមក  និង

កងទ័ព (ឯកសា  E3/10620 កណំត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (សាកសី  ស់ ស៊ែ យ) ឆ ះថ្ងៃ០៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៥, ឆ៖៣០ រៅ

ម្តង់ ERN 01115756) បញ្ហជ កថ់្នគត់ម្បខហេជ្ញេិនបាន ឆូេ ួេវគគខតេួយជ្ញេួយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប រទ។ 

1889 ឆំរ ះបញ្ហា ឆេបងថ្នរតើ មានកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្ ឬអត់រនះ េសតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប 

ម្តូវបានគំម្ទរដាយសមាា  ៈរ្សងៗរទៀតយា ងរម្ឆើនរេើសេប់៖ សូេរេើេ ខាងរេើ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៦៣៥-៦៥៣។ ឆំរ ះ

បញ្ហា ជ្ញក់លាក់អំពីអាយ  ខដ្េម្តូវបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ របើរទាះបីជ្ញរេធាវីកា   កតី បានអះអាងថ្ន េសតរាង បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប រេើបញ្ហា េួយរនះ ម្តូវបានម្បឆំ្ងរដាយេសតរាងដ្ថ្ទកតី (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្ន

ខណឌ  ១២៣៨) ប  ខនតសាកសីនិងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅ អាយ ២១ ឬរកមង

ជ្ញរនះ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ “ម្បខហេ១៥រៅ១៦ឆ្ន ំប  រណាណ ះ” សូេរេើេ ឯកសា  E1/482.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៥១ បនា ត់ ៣-៤ េ នរមា ង [13.43.49]។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ បា នម្បមាណថ្ន េ ិយាគត់ “ម្បខហេថ្េាជ្ញង ឬក៏ថ្េាគត់ហនឹងរហើយ ម្បខហេម្សក ហនឹង

បាទ” សូេរេើេ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៧៧ បនា ត់ ១៩ -២០ រម្កាយរមា ង 

[15.08.56]។ បងម្សីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា ម្តូវវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា  រៅរពេខដ្េគត់មានអាយ ១៥ ឬ១៦ឆ្ន ំ៖ 

សូេរេើេ ឯកសា  E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) 

ទំព័  ៦ បនា ត់២៤ េ នរមា ង [09.22.05]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន បា នម្បមាណថ្ន គត់ពិតជ្ញអាយ ម្បមាណ

១៨ឆ្ន ំ រៅរពេខដ្េរគបងខំឲ្យគត់រ ៀបកា  សូេរេើេ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៤ បនា ត់ ២-១៣ េ នរមា ង [09.12.36]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត មានអាយ ២០ឆ្ន ំ 

សូេរេើេ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខង ត ចត) ទំព័  ៩៥ បនា ត់ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១០.៦.២. ការបង្ហា ញនដាយមិនម្តឹមម្តូវអំពីភ័សាុតាង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប 

ទក់ទង្លទធពពកនុង្ការប ិនសធការនរៀបអា ហព៍ិ ហ ៍

773. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រៅរពេខដ្េរគម្បាបគ់ត់ឲ្យរ ៀបកា  គត់

បានបដិ្រសធពី ដ្ង។ រៅរពេរគម្បាប់ឲ្យគត់រ ៀបកា ជ្ញរេើកទីបី (កនរងអំ រងរពេម្បខហេេួយ

សបាត ហ៍)1890 គត់យេ់បានថ្ន គត់បដិ្រសធខេងបានរហើយ។ រេធាវីកា   កតីពោយាេ រម្បើ

ម្បាស់េ័សតរាងរនះរដ្ើេបីជំទាស់ ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន កា 

បដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ នឹងបណាត េឲ្យមាន្េ

 វិបាកអាម្កក់ រេើកខេងខតកនរងក ណីរេើកខេងជ្ញពិរសសប  រណាណ ះ (រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧០)1891។ 

ទ ហីក ណ៍រនះបានបង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវ នូវេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប។ 

គត់បានពនយេ់យា ងឆាស់ថ្ន រៅរពេមានបញ្ហជ រេើកទីបី គត់េិនអាឆបដិ្រសធ រហើយម្តូវបាន

បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1892។ គត់េិនឆង់កាេ យជ្ញន្រសតីរ ៀបកា រហើយរនះរទ ប  ខនតរដាយសា ខត

អងគកា បញ្ហជ  គត់េិនមានជរម្េើសអវីរ្សងរ ើយ1893។ បនា ប់ពីមានបញ្ហជ រេើកទីបី គត់មាន

                                                 
២៣-២៥ រម្កាយរមា ង [16.02.04]។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារវឿន ក៏បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បពនធ បស់គតម់ានអាយ 

ម្បខហេ២០ឆ្ន ំ រៅរពេខដ្េពួកគត់បានរ ៀបកា  សូេរេើេ ឯកសា  E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ី សារ ឿន) ទំព័  ៦៥ បនា ត់ ៣-៦ រម្កាយរមា ង [15.25.48]។ 

1890 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៧៦ បនា ត់ ១៨-១៩ 

េ នរមា ង [15.25.48]។ 

1891 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៩ រជើងទំព័  ២៤២១ (រយាងរៅ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្ន

ខណឌ  ៣៦២៥)។ 

1892 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ៨-១៥ 

រម្កាយរមា ង [13.51.50] ទំព័  ៧៦ បនា ត់ ១-៦ េ នរមា ង [15.24.04]។ 

1893 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦០ បនា ត់ ២០-២៣ 

រម្កាយរមា ង [14.12.59]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អា េមណ៍េ័យ នធត់ខាេ ងំ  ហូតខេងហា៊ែ នបដិ្រសធ1894។ គត់ខាេ ឆថ្នកា បដិ្រសធ នឹងនឲំ្យមានកា 

រចទម្បកានេ់ករេើ ូបគត់ រដាយគត់ដឹ្ងថ្ន កា រចទខបបរនះមានន័យថ្ន ម្តូវរគ “ដ្ករឆញ”1895។ 

១០.៦.៣. ការបង្ហា ញនដាយមិនម្តឹមម្តូវ នៅនលើភ័សាុតាង្របស់ ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា 

ន ៀប ទក់ទង្ការតាមឃាល នំមើលការផេ ំំនណ្ក 

774. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៤ រេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគង

កនរងកា ពឹងខ្អករៅរេើ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប កនរងកា សរម្េឆថ្ន គូម្សក 

រ ៀបកា រហើយងមីរថ្នម ង ម្តូវបានរគាេដានរដ្ើេបីធានថ្ន ពួករគបាន ួេរេទជ្ញេួយគន 1896។ 

រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញអំពីកំហ សឆគងរ ើយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានឮស

ម្េិបរជើងរៅរម្ៅបនាប់ បស់គត់1897។ គត់ម្តូវបានរគម្បាប់ឲ្យម្បរងម្បយ័តន រម្ ះពួកគត់ម្តូវបាន

រគាេឃាេ រំេើេ1898។ ទាងំគត់និងបតី បស់គត់ ស ទធខតេ័យខាេ ឆពួកកងឈេប ខដ្េាេដានពួក

គត់1899។ 

                                                 
1894 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៧៧ បនា ត់ ៥-១៣ 

េ នរមា ង [15.27.50]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប), ទំព័  

១៨ បនា ត់ ៧-១០ រម្កាយរមា ង [09.47.07]។ ទំព័  ២៨ បនា ត់ ៤ -៧ េ នរមា ង [10.16.36]។ 

1895 ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ១៤ -២២ 

រម្កាយរមា ង [10.16.36]។ 

1896 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤៧ រយាងរៅ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤១។ 

1897 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ១៥ -២១ 

រម្កាយរមា ង [14.04.01]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) 

ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៤-១០ េ នរមា ង [10.05.50] ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៧ -១៩ រម្កាយរមា ង  [10.05.50]។ 

1898 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៧ បនា ត់ ១៥ -២១ 

រម្កាយរមា ង [14.04.01]។ ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) 

ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៤ -១០ េ នរមា ង [10.05.50]. សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៧-១៩ រម្កាយរមា ង [10.05.50]។ 

1899 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ៥ -៩ 

រម្កាយរមា ង [15.32.00]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

775. រេធាវីកា   កតីក៏បានអះអាង្ងខដ្ ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង េិនគួ សរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយបតីគត់រ ើយ រដាយរេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន 

កា សននិដាឋ នរនះទាញរឆញពីកា ខដ្េគត់ េិនបានយេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខតប  រណាណ ះ1900។ 

ជ្ញងមីេតងរទៀត រេធាវីកា   កតី បានបង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវនូវេ័សតរាង បស់គត់ រដាយរេើក

រ ើងថ្ន រៅរពេ្សដំំ្រណករនះ េិនមាន “ប ិបទេ័យខាេ ឆ” រហើយថ្នរនះជ្ញ “ជរម្េើស”  បស់បតី

គត់1901។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានបញ្ហជ ក់ឆាស់ថ្ន គត់្សដំំ្រណកជ្ញេួយបតីគត់ 

រដាយសា ខតគត់េ័យខាេ ឆ រម្ ះពួកគត់ទាំងពី ម្តូវរគាេឃាេ រំេើេ។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន 

ពួកគត់េិនបាន្សដំំ្រណករ ើយ រៅបីយប់ដំ្បូង រដាយសា ពួកគត់ទាងំពី  ឮពួកកងឈេបាេ

ដានពួកគត់1902។ គត់បានពនយេ់ថ្ន ម្បសិនរបើគូម្សក េិន “រឆះម្សោញ់គន ” ពួករគនឹងម្តូវ

បញ្ជូនរៅអប ំកសាង1903 រហើយគត់បានរ ៀបរាប់អំពីឧទាហ ណ៍ ខដ្េគត់បានដឹ្ងអំពីកា រកើត

រ ើងនូវក ណីខបបរនះ1904។ 

១០.៦.៤. ការអោះអាង្ថ្ន ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប មិនទទួលរង្ការឈឺោប់ម្េប់ម្គន់ 

776. រៅកនរងេូេដាឋ នពី ដាឆ់ពីគន  (េេូដាឋ ន ១៦៣ និង េេូដាឋ ន ១៧៣)1905 រេធាវីកា   កតីបានរចទ

សួ អំពី ភាពម្គប់ម្គន់ថ្នកា ឈឺចប់  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប។ 

777. ទីេួយ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន (រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៦៣) រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានទទួេ ងកា ឈឺចប់ ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំកតី ខតកា រនះេិន

                                                 
1900 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩១។ 

1901 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩១។ 

1902 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ៥ -៩ 

រម្កាយរមា ង [15.32.00]។ 

1903 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ២០ -២១ 

េ នរមា ង [14.09.19]។ 

1904 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៧៩ បនា ត់ ២០ – 

ទំព័  ៨០ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង [15.34.26]។ 

1905 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥៦-១១៨៨ (េេូដាឋ ន ១៦៣) កថ្នខណឌ  ១៣០១-១៣៤០ (េេូដាឋ ន 

១៧៣)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ធៃន់ធៃ រ ើយ រម្ ះវាេិនខេនជ្ញ “កា ឈឺចបធ់ៃន់ធៃ បំ្ តខដ្ ”1906។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានរ ៀបរាប់ពីអា េមណ៍ “ឈឺចប់ខាេ ងំបំ្ ត” រដាយសា កា បាត់បង់បអូនម្បរស 

ខដ្េម្តូវរគរធវើទា  ណកេម និងសមាេ ប់1907។ គត់ក៏បានរ ៀបរាប់ពីកា បាត់បង់ បងបអូនដ្ថ្ទរទៀតនងិ

សមាជិកម្គួសា 1908។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី ទាងំេ័សតរាង បស់គត់ ទាងំបទពិរសាធន៍ បស់េន សស

ធេមា េិនបានគមំ្ទទសសនៈខដ្េថ្ន កា សមាេ ប់សមាជិកម្គួសា  បស់គត់ នឹងអាឆាេខបបណា

េួយរនះ រធវើឲ្យងេងយនូវកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់បានទទួេ ង ពីឧម្កិដ្ឋកេមដ្ថ្ទ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានបង្ហា ញឆាស់អំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េទទួេបានពីកា បងខំឲ្យរ ៀបកា ៖ “រៅ

រពេខដ្េអងគកា រ ៀបគូម្សក រនះ ខញរំគម នសបាយឆិតតអីមា បនតិឆណារទ ខញរំមានខតទឹកខេនក ហូតហនឹ

ង។ ាងំពីេិនទាន់ឆូេ្ាឹេ ហូត្ាឹេ ្ាឹេ ួឆរទៀត ខញរំយំរាេ់ខតថ្ងៃ េិនថ្នយប់ េិនថ្នថ្ងៃរទ រម្ ះខញរំ 

ខញរំឈឺឆិតតណាស់ ប  ខនតេិនដឹ្ងរអវើរេ ឆ។ តូឆឆិតត។"1909។ រៅរពេរឆេើយអំពីកា ឈឺចប់ បសគ់ត់ 

រៅរពេឆ ងបញ្ចប់ថ្នសកខីកេម បស់គត់ គត់ចប់រ្តើេរដាយនិយាយថ្ន “កា ឈឺចប់ បស់ខញរំ គឺ

មានរម្ឆើនរេើរពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍”1910។ 

778. រេធាវីកា   កតី បនតរេើកទ ហីក ណ៍ (រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៣) ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មាន

កំហ សឆគងកនរងកា សរម្េឆថ្ន កា  ួេរេទរដាយបងខំ បណាត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ ខដ្េមានសាថ ន

ទេៃន់ម្បខហេនឹង ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងនឹងេន សសជ្ញតិរ្សងរទៀត រហើយបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប េិនបាននិយាយអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េជ្ញេទធ្េថ្នកា   ួេរេទរដាយ

                                                 
1906 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៩។ 

1907 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ១២ -២០ 

រម្កាយរមា ង [14.21.51] ជ្ញពរិសស បនា ត់ ១៣។ 

1908 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ១២ -១៣ 

រម្កាយរមា ង [14.21.51] និង ទំព័  ៦៣ បនា ត់២៤ -២៥ េ នរមា ង [14.25.10]។ 

1909 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១ -៣ េ ន

រមា ង [14.14.40]។ គត់បានបញ្ហជ ក់្ងខដ្ ថ្ន កា ឈចឺប់រៅខតបនត។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៦២ បនា ត់ ៤-៥ រម្កាយរមា ង [14.16.14] (“រពេណាខញរំនឹករឃើញ 

រពេខដ្េខញរំេនិរពញឆិតតនឹងម្គួសា  េិនរពញឆិតតនឹងអងគកា រ ៀបម្គួសា  គឺថ្នកនរងឆិតតកតរកកតួេឈចឺប់ឆ កខណន ប  នេិនដ្ឹង

និយាយថ្នរេ ឆ រឆេើយថ្នរេ ឆរទៀត មានខតប  ណណ ឹង”)។ 

1910 ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ២០-២១ 

រម្កាយរមា ង [13.33.03]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បងខំរនះរ ើយ1911។ ទ ហីក ណ៍រនះេិនបានទទួេសាគ េ់ ពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ីជ្ញ 

រឌ្ៀប ខដ្េថ្ន គត់េិនបានរម្ជើសរ ីសយក កា  ួេដំ្រណករ ើយ1912 រហើយថ្នបតី បស់គត់បាន

ម្បាបថ់្នគត់ថ្ន “របើរយើងរៅខតេិនម្ពេម្តូវគន ” “រគរធវើបាប”1913។ រដាយសា ខតេិនមានកា 

សាកសួ រដាយផ្លា េ់ រៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប អំពីថ្នរតើគត់ទទួេ ងកា ឈឺចប់

 របៀបណា រដាយសា កា  ួេដំ្រណករដាយបងខំរនះ េិនមានអវីគួ ឲ្យភាញ ក់រ្អើេរទ ខដ្េគត់េិន

បានពិភាកាអំពីបញ្ហា រនះរដាយម្តង់ៗរនះ1914។ ប  ខនត បទពិរសាធន៍ បស់គត់ អំពីកា  ួេរេទ

រដាយបងខំ មានបង្ហា ញជ្ញេ័សតរាង រៅកនរងឆរេេើយយា ងឆាស់ បស់គត់ អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េគត់

ទទួេ ង ជ្ញេទធ្េថ្នកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1915។ 

១០.៧. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី មំុ វុន 

779. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន រធវើកា រៅកនរងកងឆេ័ត រៅរសៀេរាប រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិប

រតយយ។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម  យៈរពេពី ថ្ងៃរៅកនរងសវនកា  រេើខ្នកសតីពីបទបញ្ហជ រេើកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1916។ គត់្តេ់សកខីកេមថ្ន បនា ប់ពីបដិ្រសធេិនម្ពេរ ៀបកា  ជ្ញរេើកដំ្បូង

េក គត់ម្តូវបានពួកកមាម េិបាេចប ់ំរលាេរសពសនធវៈ រហើយថ្នរម្កាយរពេរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរហើយ គត់ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេដំ្រណក ជ្ញេួយបតីងមី បស់គត់រទៀត1917។ 

780. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន អាឆរជឿទ កឆិតត និងអាឆរជឿ

ជ្ញក់បានរេើសកខីកេម បស់គត់  កព័់នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1918។ រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសា

                                                 
1911 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១២។ 

1912 ឯកសា  E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ១៥ 

រម្កាយរមា ង [14.07.14]។ 

1913 ឯកសា  E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១៣ -

១៤ េ នរមា ង [10.03.39]។ 

1914 សូេរេើេជ្ញទូរៅ ទាក់ទងនឹងបញ្ហា រនះ ខ្នក ៩.៦.៤.៣.៣.១ កថ្នខណឌ  ៦៨៤-៦៨៧។ 

1915 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៧៧៧ ខាងរេើ. 

1916 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន)។ ឯកសា  E1/477.1 ម្បតិច ឹក 

ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន)។ 

1917 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦២១, ៣៦៥០។ 

1918 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩, ៣៦៥៨-៣៦៥៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ទ កខ រេធាវីកា   កតី  ឹះគនអ់ងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះ រដាយវាយម្បហា រៅរេើ 

ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់ េ ំ វ ន ជ្ញទូរៅ រហើយជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹង កា  ំរលាេរសពសនធវៈ 

រហើយបានពោយាេបនថយកម្េិត ថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េគត់បានរ ៀបរាប់។ សហរេធាវីនេំ ខ បាន

រឆេើយតបឆំរ ះឆំណ ឆខាងរម្កាយរនះ រៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះរហើយ គឺរៅកនរងប ិបទថ្នទ ហី

ក ណ៍ រេើបទបញ្ហជ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1919។ រៅទីរនះសហរេធាវីនេំ ខ រឆេើយតបជ្ញ ួេរៅ

រេើ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន។ 

១០.៧.១. ពពអាចនជឿជាក់បានរបស់ មំុ វុន 

781. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៦៣ េេូដាឋ ន ១៧៣ និង េេូដាឋ ន ១៧៤1920 រេធាវីកា   កតីបានអះអាងរដាយ

ខ សឆគងថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន េិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន1921 និងថ្ន អងគជនំ ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង េិនគួ រម្បើម្បាស់េ័សតរាងរនះរ ើយ1922។ ប  ខនត ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង បានកត់សមាគ េ់ទាកទ់ងេ័សតរាង បស់គត់ថ្ន “ភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន តិឆតួឆ គឺជ្ញរ ឿងធេមា

សម្មាប់ព័ត៌មានេេអិត អំពីរហត កា ណ៍ននខដ្េបានរកើតរ ើង ាងំពីជ្ញង៣០ឆ្ន ំកនេងេក ដូ្ឆ

ជ្ញកាេប ិរឆេទ ឬ យៈរពេថ្នកា េិន ួេរេទ ជ្ញពិរសសរៅរពេខដ្េរហត កា ណ៍ទាងំរនះ ទាក់

ទងនឹងរហត កា ណ៍ខដ្េរធវើឲ្យមានកា តក់សេរតខាេ ងំ”1923។ បញ្ហា រ្សងរទៀតខដ្េសកខីកេម បស់

គត់ េិនមានភាពឆាស់លាស់ េិនសំខាន់ម្បខហេគន  រហើយបញ្ហា រនះអាឆបណាត េេកពី រពេ

រវលាខដ្េកនេង្ ត និងកា ឆងចកំាេប ិរឆេទេិនឆាស់លាស់។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងបានកត់សមាគ េ់ រេធាវីកា   កតីមានឱ្កាសសួ រដ្ញរដាេគត់1924។ រៅកនរងអំ រងរពេ្ត

េ់សកខីកេម គត់បញ្ហជ ក់បំេេឺព័ត៌មានេេអិតរេើេ័សតរាង បស់គត់ រៅរពេគត់អាឆ ប  ខនតរៅរពេ

ខដ្េគត់េិនដឹ្ងថ្នម្តូវរឆេើយតបរដាយ របៀបណា គត់និយាយម្បាប់រដាយម្តង់ ឧទាហ ណ ៍ ដូ្ឆ

ជ្ញ ឆំរ ះសំណួ ខដ្េសួ ថ្ន រហត អវីរទើបទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ េិនមានភាពម្តឹេ

                                                 
1919 សូេរេើេ កថ្នខណឌ ខាងរេើ ៦៣៨-៦៣៩, ៦៥២, ៦៥៧, ៦៨៩, ៦៩៧-៦៩៨។ 

1920 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥៦-១១៨៨, ១៣០១-១៣៤០, ១៣៤១-១៣៧៧។ 

1921 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៣។ 

1922 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤, ១៣០៩, ១១៧៣, ១៣៨២។ 

1923 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ 

1924 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្តូវ1925។ សំខាន់បំ្ តរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានវាយតថ្េេរៅរេើេ័សតរាង  បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន ទាងំម្សរង រដាយពិច ណារៅរេើទ ហីក ណ៍  បស់រេធាវីកា   កតី និង

សននិដាឋ នថ្ន េ័សតរាង បសគ់ត់អាឆរជឿទ កឆិតតបាន1926។ រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ អពីំ

កំហ សឆគងណាេួយរ ើយ។ 

782. រេធាវីកា   កតីក៏បានវាយម្បហា ជ្ញពិសសខងេរទៀត រៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី េ ំ វ ន អំពីបទពិរសាធន៍ថ្នកា  ំរលាេរសពសនធវៈ រម្កាយរពេខដ្េគត់បដិ្រសធ ជ្ញរេើក

ដំ្បូងេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មាន

កំហ សឆគងរដាយពឹងខ្អក រៅរេើសកខីកេមរនះ រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆ បស់ខេួន  ក់ព័នធកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ (េេូដាឋ ន ១៧០)1927។ ដូ្ឆខដ្េបានពនយេ់រៅខ្នករ្សង កនរងសា ណា

រនះ រេធាវីកា   កតីយេ់ម្ឆ ំ ឬបង្ហា ញរដាយភាន់ម្ឆ ំ រៅរេើកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាង  បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង1928។ េិនមានកា សរម្េឆថ្ន មានកា 

 ំរលាេរសពសនធវៈជ្ញម្បព័នធ រដាយកមាម េិបាេរ ើយ រហើយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានទទួេ

សាគ េ់យា ងឆាស់ថ្ន កា  ំរលាេរសពសនធវៈ េិនបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម រៅកនរង វិសាេភាព រដាយ

ខេួនឯងរ ើយ1929។ ប  ខនតេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន បានគមំ្ទរៅរេើេ័សតរាង ថ្ន

ម្បេពរ្សងៗជ្ញរម្ឆើនខដ្េថ្ន កា សេេរត គម្មាេកំខហង និងអំរពើហិងា ម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដ្ើេបី

បងខំ ម្បជ្ញជនឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ កនរងក ណីរនះ វិធីសាន្រសតខដ្េបានរម្បើម្បាស់ គឺកា  ំរលាេ

រសពសនធវៈ។ 

                                                 
1925 ឯកសា  E1/477.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័ ៨ បនា ត់ ១៨-២០ រម្កាយ

រមា ង [09.23.42]។ ឆំរ ះបញ្ហា ទូរៅថ្នភាពេិនស ីឆង្ហវ ក់គន   វាងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរម្គះ និងសកខីកេមនរពេ

រម្កាយេក  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២០៥-២១១។ 

1926 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩, ៣៦៥៨-៣៦៥៩។ 

1927 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៥៩-១២៨០, ជ្ញពិរសស ១២៦២-១២៦៣។ 

1928 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ខាងរេើ ៦៣៨-៦៣៩, ៦៥២។ 

1929 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥៨ (“រហត កា ណ៍ទាំងរនះ ហួសព ីវិសាេភាពថ្ន កា  ំរលាេ្េូវរេទ រៅកនរងប

  ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កតី រដាយសា ខតកា  ំរលាេ្េូវរេទទាងំរនះ េិនម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយបតីរៅរេើម្បពនធ បស់ខេួន

...”)។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

783. ជ្ញឆ ងរម្កាយរៅរេើឆំណ ឆរនះ េិនមានេូេដាឋ នសម្មាប់រេធាវីកា   កតី អះអាងថ្នសកខីកេម

 បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន គួ ម្តូវបានបនថយតថ្េេ រដាយសា ខត ក.ស.ព “្តេ់តម្េរយ

ដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី” រេើម្បធានបទថ្នទំនក់ទំនង  វាងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

 បស់គត់ ជ្ញេួយកា  ំរលាេរសពសនធវៈ ខដ្េរកើតមានេ នរនះ1930។ រៅខ្នកដំ្បូងថ្នសកខីកេម

 បស់គត់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន បានរេើកពីទំនក់ទំនង  វាងកា  ំរលាេរសពសនធវៈ 

ជ្ញេួយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់គត់1931។ សំណួ បនា ប់ បស់ ក.ស.ព ខដ្េ

រេធាវីកា   កតី ហាក់ដូ្ឆជ្ញឆង់សំរៅរៅ ករនះ1932 គឺជ្ញកា រយាងម្ត ប់រៅ កេ័សតរាងរនះ

ប  រណាណ ះ គឺេិនខេនជ្ញកា នេំ ខរដាយេិនម្តឹេម្តូវរ ើយ។ 

                                                 
1930 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២៦៣ រជើងទំព័  ២៤០២។ 

1931 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ៨ – ទំព័  ៤០ 

បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [11.17.05]។ រដាយបាននិយាយថ្នរេកងបានរៅគត់រៅ រហើយម្បាប់គត់ឲ្យរ ៀបកា  គត់ម្តូវបាន

សាកសួ ថ្ន រគរៅគត់រៅប  នម នដ្ងរហើយ (ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ១៨) រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន រឆេើយតបថ្ន “រគេកម្បាប់ខត

េតងហនឹងរទ។ ទាេ់ខតដ្េង់ៃសរ ៀបរទៀត បានរគម្បាប់រទៀត។ ប  ខនតេ ននឹងមាន េ ននឹងរ ៀងកា ហនឹង រហត កា ណ៍វារកើតរ ើង គួ 

ឲ្យឈឺចប់ណាស់។ រៅខតព ីថ្ងៃរទៀតរទនឹងរ ៀបកា  ប  ខនតរៅរពេយប់ រមា ងម្បាពំី ហនឹង មានពួកេតិត រគេករៅខញរំរៅកខនេង

ឃាេ ងំអងក ហនឹង ម្បាំនក់ រហើយខញរំអតស់ាគ េ់េ ខរគ វាងងឹត រមា ងម្បខហេម្បាពំី រហើយ រធវើរេ ឆរេើេ មានរេេើងឯណានឹងរេើេ

រឃើញរគ។ រគរៅរៅ រៅដ្េ់រគម្បាប់ខញរំថ្ន េិតតឯងរៅខតពី ថ្ងៃរទៀតរទ រ ៀបកា រហើយ។ ឥ ូវរ ើងេករឆះេក ខញរំថ្ន រ ើងរៅ

អី។ ខញរំអតម់ានរ ើងរទ ខញរំ វេិរៅ វិញ។ ដ្េ់េួយរៅនឹងដ្ីរនះ រគឆក់ថ្ដ្ខញរំរ ើងរៅរហើយ រគមាន វិធានកា នឹងរធវើបាបខញរំ េ នរពេ

ខដ្េខញរំរ ៀបកា ហនឹង។ គន រគម្បានំក់ហនឹង រគនឹងចប់ ំរលាេខញរំ។ មាន កេ់តង មាន ក់េតងរហើយ ដ្េ់អនកឆ ងរម្កាយបានម្បាប់ខញរំថ្ន ឆ្ប់

ឆ ះរៅ វិញ រហើយខញរំរសាើ ខតនឹងរម្កាកេិន ួឆ ឆ ះេក វិញរទ។...) (ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ១៩–ទំព័  ៣៨ បនា ត់ ២) [គូសបញ្ហជ ក់បខនថេ]

។ 

1932 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ២៣ - ទំព័  

៦៤ បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [15.00.06] (“ស៖ រលាកម្សីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អេាញ់េិញរលាកម្សីបាននិយាយថ្ន េ នរពេ

ខដ្េរគបងខំរ ៀបកា ហនឹង រលាកម្សីបានជំទាស់េតងរហើយ បនា ប់េកេន សសម្បានំក់េក ំរលាេរលាកម្សីរៅរពេយប់។ គឺថ្នពី 

ថ្ងៃេ នរពេខដ្េរលាកម្សីរ ៀបកា រដាយបងខំហនឹង។ អ៊ែ ៊ីឆឹងរលាកម្សីបានបញ្ហជ ក់ថ្ន រដាយសា រលាកម្សីជំទាស់ េិនម្ពេរ ៀប

កា ហនឹងរហើយ បានរគ ំរលាេរលាកម្សី។ អ៊ែ ៊ីឆឹងខញរំសួ រលាកម្សីថ្ន រហត អវី រលាកម្សីមានេូេដាឋ នអវី ខដ្េអាឆឲ្យរលាកម្សី

សននិដាឋ នថ្ន រដាយសា រលាកម្សីជំទាស់េិនម្ពេរ ៀបកា ហនឹងរហើយ បានរគេក ំរលាេរលាកម្សីហនឹង?”) និង ឯកសា  

E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ៨-១២ រម្កាយរមា ង 

[15.14.44] (“ស៖ ឥ ូវខញរំនិយាយាអំពីបទពិរសាធន៍ផ្លា េ់ខេួន បសរ់លាកម្សី វិញេតង រលាកម្សីនិយាយថ្ន រគ ំរលាេ បស់ម្សី 
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450 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១០.៧.២. ការឈឺោប់របស់ ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី មំុ វុន 

784. រេធាវីកា   កតីក៏បានពោយាេ្ងខដ្  កនរងកា រធវើឲ្យខូឆខាតដ្េ់ េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី េ ំ វ ន ជ្ញខ្នកថ្នទ ហីក ណ៍េួយខដ្េថ្ន កា ឈឺចបខ់ដ្េបណាត េេកពី កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ គឺេិនធៃន់ធៃ រ ើយ (រៅកនរង េូេដាឋ ន ១៦៣) រហើយេិនអាឆជ្ញយ តតិកេម 

សម្មាប់ កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពី “ពយសនកេមធៃន់ធៃ រេើ្េូវឆិតត ខដ្េមាន

្េប ះ េ់ យៈរពេយូ ”1933។ 

785. កនរងកា ពោយាេរដ្ើេបីេបប់ំបាត់ កា ឈឺចប ់បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន កនរងរគេបំណង

ថ្នទ ហីក ណ៍រនះ រេធាវីកា   កតី បានបង្ហា ញរដាយខ សឆគង នូវេ័សតរាង បស់គត់ រហើយបានអន 

វតត វិធីសាន្រសតជ្ញឆរម្េៀកៗ ខបបសិបបនិេិតត រៅរេើបទពិរសាធន៍ថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ បស់គត់។ រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះ រេធាវីកា   កតីរផ្លត តខតរៅរេើ េ័សតរាង បស់គត់ ក់ព័នធ 

ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា េិនមានឪព កមាត យឆូេ ួេ1934។ រទាះបថី្នម្បាកដ្ណាស់ រនះគឺជ្ញ

ខ្នកេួយថ្នបទពិរសាធន៍រាបស់គត់ រហើយចបំាឆ់ម្តូវរធវើកា ពិច ណាកតី ខតកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ចបំាឆ់ម្តូវរធវើកា ពិច ណាជ្ញ ួេ។ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់មានកា ខាម ស់រអៀនណាស់ ឆំរ ះកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់1935 រហើយថ្នរម្កាយរពេម្តូវរគ ំរលាេ គត់មានអា េមណ៍ ងកា 

ម្បមាង និងឈឺចប់1936។ គត់និយាយថ្ន “រគបងខំឲ្យ្សដំំ្រណក ដូ្ឆដាក់បាយម្ជូកអ៊ែ ៊ីឆឹង។ រសឆកតី

ឈឺចប់ អាមា ស់ បស់ខញរំ គឺថ្នគម នរទ។ ប  ខនតខញរំលាកទ់ កទាងំអស់ ខញរំេិនខដ្េហា៊ែ ននិយាយម្បាប់អនក

                                                 
រដាយសា រលាកម្សីបានជំទាស់េិនម្ពេរ ៀបកា  រហើយរម្កាយេករគ ំរលាេរហើយ រគបងខំឲ្យរ ៀបកា រៅ។ អ៊ែ ៊ីឆឹងខញរំសួ រលាក

ម្សី ថ្នរតើមានន្រសតី ឬក៏ន ីរ្សងរទៀតហនឹង ម្តូវបានរគ ំរលាេខដ្ ឬរទ េ ននឹបរពេរ ៀបកា ហនឹង?”)។ 

1933 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤, រយាងរៅ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៩២។ 

1934 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៤។ 

1935 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៣៦ បនា ត់ ១៦-២០ រម្កាយ

រមា ង [11.15.28]។ 

1936 ឯកសា  E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ៦-៩ រម្កាយ

រមា ង [14.38.22]។ 
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451 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណាទាងំអស់ ខតេ ខអងគសវនកា រនះ គឺថ្នខញរំហា៊ែ នបរញ្ចញទាងំអស់ ... រគរធវើបាបខញរំ មានរសឆកតីអា

មា សយា ងខាេ ងំ”1937។ 

១០.៨ ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី អ៊ែុ៊ុំ នយឿម 

786. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ ម្តូវរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិប

រតយយ រៅរពេខដ្េគត់មានអាយ ម្បខហេ ២៣ រៅ២៤ ឆ្ន ំ ជ្ញេួយបតី បស់គត់ ខដ្េមានអាយ 

ម្បខហេ ៤៧ រៅ៤៨ឆ្ន ំ1938។ គត់្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងសវនកា ម្តង់ខ្នក សតពីី

បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1939។ គត់បាននិយាយពីកា  ម្តូវបាន ំរលាេរសពសនធវៈ 

រដាយកមាម េិបាេរយាធា សេេិតតផ្លន រៅរពេខដ្េគត់ពោយាេ បដិ្រសធេិនម្ពេ្សដំំ្រណក។ 

គត់ក៏បាននិយាយអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់ម្តូវទទួេ ង ខដ្េបណាត េេកពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ 

787. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករៅរេើសកខីកេម  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ  កព័់នធ

 បបរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1940។ រេធាវីកា   កតីជំទាស់ឆំរ ះ កា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង រេើម្បធានបទរនះ រដាយេួយខ្នករធវើកា វាយម្បហា  រៅរេើេ័សតរាង បស់ រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ សតីពីកា  ំរលាេរសពសនធវៈ និងកា ឈឺចប់។ 

788. សហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើងនូវសា ណា រៅម្តង់កខនេងរ្សង កនរងសា ណារនះរហើយ  ក់ព័នធ

កា រម្បើម្បាស់រដាយខ ស  បស់រេធាវីកា   កតី នូវេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ 

រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្ស ំ្ គរំ ខបបម្បថ្ពណី និងកា វាយម្បហា  បស់ រេធាវីកា   កតី 

រៅ រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់គត់1941។ រៅទីរនះ សហរេធាវីនេំ ខ រឆេើយតបឆំរ ះកា 

                                                 
1937 ឯកសា  E1/477.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន) ទំព័  ១៩ បនា ត់ ៣-១៨ រម្កាយ

រមា ង [09.48.23]។ 

1938 ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧១ បនា ត់ ៨ រម្កាយ

រមា ង [15.36.42] ទំព័  ៧៦ បនា ត់ ១៥ -១៦ រម្កាយរមា ង [15.55.58]។ 

1939 ឯកសា  E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ)។ ឯកសា  E1/462.1[ខក

តម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ)។ 

1940 ជ្ញឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៨២, ៣៥៩៩, ៣៦០១, ៣៦២០, ៣៦៣៦, ៣៦៤៦-៣៦៤៩។ 

1941 សូេរេើេ ជ្ញពិរសស at កថ្នខណឌ  ៦៥០, ៦៥៧-៦៥៩, ៦៧៩, ៧០០។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងកនរងកា រម្បើម្បាស់ 

េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ អំពីកា  ំរលាេរសពសនធវៈ និងកា ឈឺចប ់បស់

គត់។ 

១០.៨.១. ភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី អ៊ែុ៊ុំ នយឿម អពំីការរំនលាភនសពសនធវៈ ជាការ

ដាក់ទណ្ឌ កមមសម្មាប់ការមិនបានផេ ំំនណ្ក 

789. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ (រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៤)1942 ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ 

មានកំហ ស រដាយសា ពឹងខ្អករៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ អំពីកា 

 ំរលាេរសពសនធវៈ រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆរសឆកតី1943 រដាយរេធាវីកា   កតីបានអះអាងថ្ន កា 

 ំរលាេរសពសនធវៈរនះេិនតំណាងឲ្យរគេនរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញរទ។ សា ណា

 បស់រេធាវីកា   កតីជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើកា រម្បើម្បាស់េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានចត់ទ កកា  ំរលាេរសពសនធវៈ 

ជ្ញកា តំណាងឲ្យកា  ំរលាេរសពសនធវៈជ្ញម្បព័នធរដាយបកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញរ ើយ រហើយអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូងក៏េិនបានយេ់ថ្ន វាជ្ញខ្នកេួយ រដាយខេួនឯង ថ្នបទរចទ ក់ព័នធនឹងកា 

 ំរលាេរសពសនធវៈរៅកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្ ។ ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងវាយតថ្េេ

រេើកា  ំរលាេរសពសនធវៈរនះថ្ន កនរងក ណីរនះ ជ្ញេរធោបាយ រដ្ើេបបីងខំឲ្យមានកា  ំរលាេរសព

សនធវៈរៅកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេសាគ េ់យា ងឆាស់ថ្ន 

កា  ំរលាេរសពសនធវៈ ក់ព័នធខតជ្ញេួយនឹងរគេបំណងជ្ញក់លាករ់នះ “ពនយេ់ពីប ិបទថ្នភាព

េ័យខាេ ឆ និងអំរពើហិងាខដ្េរកើតរ ើង”1944។ 

790. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿន ម្តូវបានរគ ំរលាេរសពសនធវៈ ជ្ញកា រឆេើយតបផ្លា េ់ឆំរ ះកា 

ខដ្េគត់េិនរគ ពាេបញ្ហជ ឲ្យ្សដំំ្រណក។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បតី បស់គត់ពោយាេបងខំ

គត់ឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយ រហើយរៅរពេខដ្េគត់បដិ្រសធ បតី បស់គត់បានរាយកា ណ៍រៅ

                                                 
1942 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤១-១៣៩៨។ 

1943 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៦៧-១៣៦៩។ 

1944 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បញ្ហជ កា កងទ័ព បស់គត់រ ម្ ះ សេេិតត ផ្លន់។ រៅយប់រនះ សេេិតត ផ្លន់ បានរៅគត់រៅជួប 

រហើយសួ គត់ថ្ន រហត អវីេិនម្ពេ ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតី បនា ប់េកក៏ចបគ់ត់ ំរលាេ1945។ 

791. េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ ម្សបគន ជ្ញេួយនឹងេ័សតរាងេកពីម្បេពរ្សងៗជ្ញ

រម្ឆើនខដ្េថ្ន កា សេេរត គំរាេកំខហង និងអំរពើហិងា ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ រដ្ើេបីបងខំេន សសឲ្យរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយបនា ប់េកម្តូវ្សដំំ្រណក1946។ រៅកនរងក ណីរនះ ដូ្ឆគន នឹងព័ត៌មាន បស ់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ កា  ំរលាេរសពសនធវៈគឺជ្ញ វិធីសាន្រសតសេេរត គំរាេកំខហង និង

អំរពើហិងា។ 

១០.៨.២. ការបង្ហា ញនដាយមិនម្តឹមម្តូវនូវភ័សាុតាង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី អ៊ែុ៊ុំ នយឿម 

អំពីការឈោឺប់ 

792. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន (រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៦៣ និង េេូដាឋ ន ១៧៣) អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយយេ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ បានទទួេ ងកា ឈឺចប់ 

រម្ ះថ្ន បនា ប់ពីកា ដួ្េ េំថ្ន បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ គត់បានវិេម្ត ប់េក ួេ ស់ជ្ញេួយ

បតីខដ្េគត់បានរ ៀបកា ជ្ញេួយរដាយបងខំរនះ1947។ ជ្ញងមីេតងរទៀត ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   

កតីបង្ហា ញេិនម្សបនឹងេ័សតរាងរ ើយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ េិនបាននិយាយថ្ន គត់ 

និងបតី បស់គត់ “បានជួបជ ំគន  វិញ”1948 ឬថ្ន ពួកគត់រពញឆិតតកនរងកា  ស់រៅជ្ញេួយគន រ ើយ1949។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ពួករគ ួេ ស់ជ្ញេួយគន  វិញ រដាយសា ខត

សមាព ធសងគេ និងវបបធេ៌ប  រណាណ ះ និងកា ខដ្េថ្ន ពួកគត់មានកូនជ្ញេួយគន  គត់េិនមាន

អា េមណ៍សបាយ ីករាយរ ើយ1950។ អា េមណ៍ បស់គត់រៅដ្ខដ្េ ឥតមានកា ផ្លេ ស់បត ូរទ  ហតូ

                                                 
1945 ឯកសា  E1/462.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី[ខកតម្េូវ ២] ២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៤ 

បនា ត់ ២៣ -២៥ រម្កាយរមា ង [09.10.01]។ 

1946 សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦.៤.២.១ កថ្នខណឌ  ៦៣៥ និងកថ្នខណឌ បនតបនា ប់ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ៦៣៧-៦៤១។ 

1947 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៨-១១៦៩, ១៣០៧។ 

1948 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៧។ 

1949 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៧។ 

1950 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ១២ 

បនា ត់ ៤-៦ រម្កាយរមា ង [09.31.18]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/462.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី[ខកតម្េូវ ២] ២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ដ្េ់រពេខដ្េបតីគត់សាេ ប់ និងរម្កាយេករទៀតរនះ1951។ រហត ដូ្រឆនះ កា ពោយាេ បស់រេធាវី

កា   កតីកនរងកា លាបពណ៌រ្សងរៅរេើទំនក់ទំនង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ េិន

អាឆម្បឈេជ្ញបជ់្ញេួយកា  វិភាគេេអិតរ ើយ។ 

793. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី កា ឈឺចបអ់ាឆមានរម្ឆើន រដាយេិនចបំាឆ់បង្ហា ញថ្ន វារកើតមានរពញ

េួយជីវិត1952។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ បាន្តេ់សកខីកេមយា ងឆាស់អំពីកា ឈឺចបខ់ដ្េ

គត់ទទួេ ង រៅរពេខដ្េគត់រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយនិយាយថ្ន គត់ “ពិបាកឆិតត” “អន់

ឆិតត” និង “អត់អាឆហូបរកើត”1953។ បតី បស់គត់ពោយាេចបគ់ត់ ំរលាេរៅយបថ់្ងៃរ ៀបកា  

រហើយបនា ប់េករាយកា ណ៍រៅរេ បស់គត់ រហើយរេរនះបានចបគ់ត់ ំរលាេរៅយបខ់ត

េួយ1954។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់បដិ្រសធេិន ួេរេទជ្ញេួយបតី បស់គត់ រម្ ះ “ខញរេំនិ

រពញឆិតត រហើយេន សសរនះឆូេរៅ គម នកា េួងរលាេសិន អារពេរៅដ្េ់ទីងណាត់ទីងខណង

ហនង។  របៀបដូ្ឆជ្ញ េន សសឆង់ចប់ ំរលាេបងខំហមង ចស”1955។ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូងរម្បើ

ម្បាស់េ័សតរាងរនះ រដ្ើេបីបង្ហា ញពីកា ឈឺចប់ រដាយសា កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ សេ

រហត ្េឆាស់លាស់ រហើយេិនមានកា បង្ហា ញអំពីកំហ សរ ើយ។ 

794. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សហរេធាវនីេំ ខកត់សមាគ េ់កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតី ខដ្េថ្ន “ជ្ញ

ពិរសស” កា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ គួ ម្តូវបានបដិ្រសធរចេ រដាយសា 

                                                 
២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ៤-៨ រម្កាយរមា ង [13.39.04] ទំព័  ៤៧ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ៤៨ 

បនា ត់ ៤ េ នរមា ង [13.42.33]។ 

1951 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៤៧ 

បនា ត់ ៤ -៨ រម្កាយរមា ង [13.39.04]។ 

1952 សូេរេើេ ខាងរេើម្តង់កថ្នខណឌ  ៦៧៦។ 

1953 ឯកសា  E1/461.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៧៦ 

បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [15.53.54] និង ទំព័  ៧៦ បនា ត់ ១២ េ នរមា ង [15.57.57]។ 

1954 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៤ 

បនា ត់ ២៣ -២៥ រម្កាយរមា ង [09.10.01]។ 

1955 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ) ទំព័  ៥ 

បនា ត់ ៣ -៤ រម្កាយរមា ង [09.11.02]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខតគត់េិនបានរេើករ ើងរៅកនរងឆរេេើយ បស់គត់អំពីពយសនកេមរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នសវនកា 1956។ 

រដាយេិនមានេូេដាឋ នអងគឆាប់ និងភាពសេរហត ្េ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានពិភាការៅខ្នក

រ្សងរទៀតកនរងសា ណារនះរហើយ1957។ 

១០.៩. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដប៉ាន សុោន់ 

795. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ ម្តូវរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិ

បរតយយ រៅរពេខដ្េគត់មានអាយ ម្តឹេខត ១៥ រៅ ១៦ឆ្ន ំ ប  រណាណ ះ1958។ គត់បាន្តេ់សកខកីេម

 យៈរពេពី ថ្ងៃរៅកនរងសវនកា ខ្នកបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1959។ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងពឹងខ្អករេើេ័សតរាង បស់គត់យា ងរម្ឆើន1960។  

796. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ សកនរងកា ពឹងខ្អករេើ 

េ័សតរាង បស់គត់ រដាយវាយម្បហា ទាងំរៅរេើ ភាពអាឆរជឿទ កឆិតតបាន បស់គត់ និងអះអាង

ថ្ន បទពិរសាធន៍ បស់គត់មានខតេួយ និងេិនអាឆជ្ញតំណាងបានរទ1961។ កា រផ្លត តជ្ញពិរសស

 បស់រេធាវីកា   កតី គឺ រៅរេើវ័យដ៏្រកមងខចី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ រៅរពេ

ខដ្េគត់ម្តូវរគបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយនឹងរៅរេើព័ត៌មានអំពីកា ចប់ ំរលាេរដាយ

កងឈេប1962។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានទទួេយកព័ត៌មាន បស់គត់ខដ្េថ្ន បនា ប់ពីគត់

បដិ្រសធេិនម្ពេ្សដំំ្រណក យៈរពេពី យប់ ពួកកងឈេ បចបគ់ត់ឆង រហើយឈ រេើេគត់ម្តូវ

                                                 
1956 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ១១៦៩ រជើងទំព័  ២១៧៥។ 

1957 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៩៩។ 

1958 ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៧៦ បនា ត់ ១៩ -

២០ រម្កាយរមា ង [15.24.13]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៨៣, ៣៦០៥។ 

1959 ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់)។ ឯកសា  E1/483.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់)។ 

1960 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៣៥៦, ៣៥៨៣, ៣៦០៥, ៣៦១៥, ៣៦១៨, ៣៦២០, ៣៦៣៥, ៣៦៤១, ៣៦៤៦, 

៣៦៤៨, ៣៦៥២, ៣៦៧៩, ៣៦៨២។ 

1961 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៨, ១៣០៩។ 

1962 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ.  
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បតី ំរលាេ ជ្ញរហត កា ណ៍េួយខដ្េបណាត េឲ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ ហូ ្េ

អស់ យៈរពេជ្ញងេួយខខ1963។ 

797. ជ្ញដំ្បូង រេធាវីកា   កតីបានរធវើកា រ េបញ្េិតបរញ្េៀងេិនឆាស់លាស់ (រៅកនរង េេូដាឋ ន 

១៧៣) ថ្ន ព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ េិនអាឆរជឿទ កឆិតតបាន រដាយសា 

ខតវាជ្ញម្បធានបទថ្នខខសភាពយនត រហើយថ្ន ្េិតក ភាពយនតចប់អា េមណ៍រេើ ូបគត់ រដាយ

សា ខតវ័យដ៏្រកមង បស់គត់ រៅរពេខដ្េគត់រ ៀបកា រដាយបងខំ1964។ ទ ហីក ណ៍រនះេិនមានេេូ

ដាឋ ន និងេិនមានភាពជ្ញក់លាក់រទ។ សហរេធាវីនេំ ខេិនរឃើញថ្ន មានេូេរហត អវី រទើបបញ្ហា

រនះបណាត េឲ្យមានកា រចទជ្ញបញ្ហា រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន 

ស ចន់។ 

798. បនា ប់េក រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ក ណីថ្នកា  ំរលាេរសពសនធវៈរេើរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ គឺជ្ញក ណីពិរសស រដាយសា ខតវា្ារយពីរគេកា ណ៍សីេធេ៌ ខដ្េ

បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញគមំ្ទជំ  ញ (េេូដាឋ ន ១៧៣)1965 និងរដាយសា ខត “សាន ថ្ដ្ បស់ឈេ បរកមង

ៗ” បណាត េេកពី “ទសសនៈយេ់រឃើញអំពីកា រ ៀបកា  យា ងចស់គំ ិេបំ្ ត” ខដ្េេិនម្សប

ជ្ញេួយនឹងរគេនរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ (េេូដាឋ ន ១៧៤)1966។ រេធាវីកា   កតី

េិនបាន្តេ់េ័សតរាង រដ្ើេបីគមំ្ទទសសនៈ បស់ខេួនខដ្េថ្ន កា ម្បពឹតតិ ឬទសសនៈ បស់កងឈេប 

មានភាពេិនធេមា ឬេិនម្បម្កតីរ ើយ។ ដូ្ឆគន រនះខដ្  អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងអាឆសននិដាឋ ន 

រដាយមានកា គមំ្ទពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េ ំ វ ន និង អ៊ែ ៊ុំ រយឿេ ខដ្េបញ្ហជ ក់ថ្ន 

                                                 
1963 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥២, ៣៦៥៩។ សូេរេើេ ឯកសា  E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) ទំព័  ៦៨ បនា ត់ ១៥-១៩ រម្កាយរមា ង [14.38.06] ទំព័  ៦៨ បនា ត់៨ -៩ រម្កាយ

រមា ង [14.40.23] ទំព័  ៧០ បនា ត់ ១៦ -២០ រម្កាយរមា ង [15.05.00]។ 

1964 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៩។ 

1965 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៨-១៣០៩។ រេធាវីកា   កតី បានរេើកទ ហីក ណ៍ម្បខហេគន ថ្ន កា 

រ ៀបកា រដាយបងខំ បស់គត់ រៅអាយ តិឆខបបរនះ គឺជ្ញក ណីពរិសស រដាយសា ខតវា្ារយពី បទបញ្ហជ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ 

ហ៍។ សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០៩។ 

1966 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៦៨។ ដ្ូឆខដ្េបានពនយេ់រៅខ្នករ្សង កនរងសា ណារនះ ួឆរហើយ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់ េិនបានរ ៀបរាប់ថ្នពួកកងឈេ ប “រកមង” រ ើយ ប  ខនតរទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី កា  ក់ព័នធជ្ញេួយ

អាយ  បស់ពកួរគ គឺេិនមានភាពឆាស់លាស់រ ើយ៖ សូេរេើេ រៅម្តង់ កថ្នខណឌ  ៦៤២។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រគេនរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ និងរគេកា ណ៍សីេធេ៌ េិនម្តូវបានអន វតតាេ

រាេ់រពេរនះរ ើយរៅកនរងកា អន វតតជ្ញក់ខសតងរនះ1967។ 

១០.១០. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ម្ ប សុនខឿន 

799. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន រធវើកា រៅកនរងឆំកា កបាសរៅរខតតកំពង់ចេរៅកនរង បប

កេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ1968។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងសវនកា ម្តង់ខ្នកសតពីី 

បទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1969។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានពឹងខ្អកយា ងរម្ឆើនរេើ េ័

សតរាង បស់គត់1970។ 

800. រេធាវីកា   កតីបានរធវើកា វាយម្បហា យា ងរម្ឆើនរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ម្ ប ស រខឿន ខដ្េរៅម្តង់ឆំណ ឆខេះ រធវើកា អះអាងថ្ន គត់េិនអាឆរជឿទ កឆិតតបាន រហើយរៅ

ខ្នកខេះរទៀត បានបំថ្េេេ័សតរាង បស់គត់ រហើយពោយាេពឹងខ្អករេើេ័សតរាង ខដ្េបានបំថ្េេរនះ 

រធវើជ្ញេ័សតរាងរដាះបនារក។ រៅខ្នកខាងរដ្ើេថ្នសា ណារនះ មានកា ពិភាការេើបញ្ហា ខេះៗ ខដ្េ

រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើង ទាកទ់ងនឹងេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស 

រខឿន1971។ រៅរពេរនះ សហរេធាវីនេំ ខនឹងរធវើកា រឆេើយតបឆំរ ះកា ជំទាស់ជ្ញក់លាក់រៅរេើ

ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់គត់ េ័សតរាង បស់គត់សតីពីកា ាេដាន និងកា តម្េូវឲ្យ្សដំំ្រណក 

សម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ម្ពេទាងំកម្េិតថ្នកា ឈឺចប ់បស់គត់។ 

                                                 
1967 ឯកសា  E465 សាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ  ៣៥៤៨ 

1968 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន), ទំព័  ៥៦ បនា ត់ ១២-

១៦ រម្កាយរមា ង [14.18.53]។ 

1969 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន)។ ឯកសា  E1/488.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន)។ 

1970 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣២១៧, ៣៥៨៩, ៣៦២២, ៣៦២៩, ៣៦៣៤, ៣៦៣៩, 

៣៦៤៨-៣៦៤៩, ៣៦៥៣, ៣៦៨៣។ 

1971 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦៤៤, ៦៥១, ៦៥៩, ៦៩៧។ ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆកនរងកា សាត ប់សកខីកេមផ្លា េ់មាត ់បស់គត់ 

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២៥៦-២៥៧។ 

F54/201663624



 

458 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១០.១០.១. ទ ីីករណ្៍អំពី “ការរាយការណ្៍យឺតនពល” ពីការរំនលាភនសពសនធវៈ 

801. ខ្នកដ៏្សំខាន់ថ្នកា វាយម្បហា  បស់រេធាវីកា   កតី រៅរេើភាពអាឆរជឿទ កឆិតតបាន បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន (ខដ្េបានរេើករ ើងកនរង េេូដាឋ ន ១៧៤)1972 គឺទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន 

គត់រេើករ ើង “យឺតរពេ” អំពីកា  ំរលាេរសពសនធវៈ រដាយបតី បស់គត់ រម្ ះគត់េិនបាន

បញ្ចូេរហត កា ណ៍រនះរៅកនរងទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់រទ1973។ វិធីសាន្រសតបូរាណកនរង

កា រដាះម្សាយជ្ញេួយជន ងរម្គះរដាយអំរពើហិងា្េូវរេទ ម្តូវបានអន វតតាេយា ងខាជ ប់ខជួន ាេ

 យៈកា រេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវរគបងវឹក រដាយអះអាងថ្ន គត់ម្តូវបានរគ 

“ជំ  ញ” រហើយថ្ន គត់អាឆមាន្េម្បរយាជន៍ “កនរងកា ក ហក ឬបំរ្េើស”1974។ ឆំណ ឆរនះគឺជ្ញ

កា រចទម្បកានយ់ា ងធៃន់ធៃ  រហើយេិនមានេ័សតរាងគមំ្ទរទ។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបាន

កំណត់ ួឆរៅរហើយថ្ន ឆំណ ឆរនះ “េិនមានេូេដាឋ ន” រ ើយ1975។ គួ ឲ្យរសាកសាត យខដ្េបញ្ហា

ទាងំរនះម្តូវបានរេើករ ើងេតងរទៀតរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខរនះ។ 

802. ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆ និងដូ្ឆខដ្េបានពនយេ់េេអិតពីខាងរេើ មានរហត 

្េជ្ញរម្ឆើនខដ្េជន ងរម្គះរដាយអំរពើហិងា្េូវរេទ េិននិយាយអំពីបទពិរសាធន ៍បស់ខេួន1976។ 

បខនថេពីរេើរគេកា ណ៍ទូរៅទាងំអស់រនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន ខេួនគត់ផ្លា េ់ 

បានបង្ហា ញថ្ន គត់មានកា ខាម សរអៀន និងេិនឆង់និយាយអំពីបញ្ហា ផ្លា េ់ខេួនគត់រ ើយ1977។ រៅ

                                                 
1972 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤១-១៣៩៨។ 

1973 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១៤។ 

1974 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១៤។ កា អះអាងខដ្េថ្ន េសតរាង បស់គតេ់ិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន ម្តូវ

បានរេើករ ើងសា ជ្ញងមី រៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រៅម្តង់ កថ្នខណឌ  ១៣២០, ១៣៨២ និង ១៣៨៧។ 

1975 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ 

1976 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩។ សូេរេើេ្ងខដ្  ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦៥១។ 

1977 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៤៣ បនា ត់ ២៥ 

ទំព័  ៤៤ បនា ត់ ១១ រម្កាយរមា ង [11.28.23]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រពេខដ្េរគជំ  ញឲ្យគត់ខឆក ំខេករ ឿងរ៉ាវ បស់គត់ រដ្ើេបអីាឆកត់ម្ាទ ករធវើជ្ញេ័សតរាង រទើប

គត់អាឆនិយាយអំពីកា  ំរលាេរសពសនធវៈរេើ ូបគត់រនះ1978។ 

803. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរធវើកា វាយតថ្េេរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស 

រខឿន រហើយបានសរម្េឆថ្ន េ័សតរាងរនះអាឆរជឿជ្ញក់បាន1979។ រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតរេើក

រ ើង វិញជ្ញងមីពីទ ហីក ណ៍ខដ្េបានទទួេកា បរាជ័យរៅដំ្ណាក់កាេជំន ំជម្េះ រដាយេិនបាន

បង្ហា ញអំពីកំហ សណាេួយរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ 

១០.១០.២. ការបង្ហា ញនដាយមិនម្តឹមម្តូវពីភ័សាុតាង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ម្ ប សុ

នខឿន  ក់ព័នធនឹង្ការតាមដាន និង្ការបង្ខឲំ្យផេ ំំនណ្ក 

804. រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើងអំពីទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើន (ភាគរម្ឆើនរៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៤) ខដ្េ

បានបំថ្េេេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន អំពីកា  ួេរេទរដាយបងខំ ថ្នជ្ញកា 

ពោយាេេួយកនរងកា បង្ហា ញថ្ន គត់ និងបតី បស់គត់ េិនម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទរ ើយ។ 

805. ទីេួយ រេធាវីកា   កតីបង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវអំពីេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប 

ស រខឿន  ក់ព័នធកា ាេដាន។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន េ័សតរាង បស់គត់បានម្ចនរចេកា 

សរម្េឆខដ្េថ្ន មានកា ាេឃាេ រំេើេខដ្េរធវើរ ើងជ្ញពិរសស រដ្ើេបីាេដានកា ្សដំំ្រណក 

រដាយបានដ្កម្សង់ថ្ន គត់និយាយថ្ន “កាេសេ័យរនះ ... មានរគាេដាន”1980។ ប  ខនត កា ដ្ក

ម្សង់រនះ ទាក់ទងនឹងម្បធានបទរ្សងទាងំម្សរង1981។ អាឆមានកា ភាន់ម្ឆ ំរេើកំហ សឆគង 

                                                 
1978 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៤៤ បនា ត ់៥-

១១ រម្កាយរមា ង [11.28.23]។ 

1979 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៤៩, ៣៦៥៣, ៣៦៥៩។ 

1980 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤៥ និង រជើងទំព័  ២៥៤៦ រយាងរៅ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក 

ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័ ៨ បនា ត់ ៧-១២ េ នរមា ង [09.23.38]។ 

1981 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន ម្តូវបានសាកសួ អំពីគូម្សក  ខដ្េម្តូវបានរគយករៅ រហើយបាត់ខេួន បនា ប់ពីខាង

ម្សីបដ្ិរសធេិនម្ពេ្សដំ្ំរណក កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ គត់បាននិយាយថ្ន ពិបាកដ្ឹងថ្នមានអវីរកើតរ ើង រម្ ះ 

“កាេសេ័យរនះ រយើងអតប់ាននិយាយរម្ឆើនរទ រម្ ះមានរគាេដានសរងកត” សូេរេើេ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី

២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៨ បនា ត់ ៧-១២ េ នរមា ង [09.23.38] ទំព័  ៧ បនា ត ់

២៣ ទំព័  ៨ បនា ត់ ៤ រម្កាយរមា ង [09.21.47]។ 

F54/201663626



 

460 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជ្ញេួយសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន អំពីយបរ់ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គ

ត់។ គូម្សក ទាងំោយម្តូវសាន ក់រៅកនរងររាងខវង ខណឌ ដាឆ់ពីគន ជ្ញបនាប់រ្សងៗ1982។ រៅរពេស ួ

ថ្ន “រតើរៅរពេរនះមានកា ខណន ំឲ្យ ួេដំ្រណកគន  ឬេួយមានកា ាេដាន ឬេួយអត់រទ” គត់

បានរឆេើយថ្ន “កា រហើយរគាេដាន រគរៅពី រគរអើតរេើេាេបងអួឆ រគឈ ពីឆំរហៀង រគាេ

ដានរយើងម្គបជ់ំហាន ឲ្យរយើងកា  ួឆឲ្យរយើង  ស់រៅជ្ញេួយគន ។ រគាេពិនិតយម្គប់ខបបយា ង គឺ

ថ្នរបើយបហ់នឹង គឺទាេ់ខតេេឺ”1983។ 

806. រេធាវីកា   កតីក៏បាន  ឹះគន់ អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េពឹងខ្អករៅរេើ ព័ត៌មាន បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន អំពីរហត កា ណ៍ខដ្េរកើតរ ើង េ នរពេរគចប់ ំរលាេគត់រេើក

ទីេួយ1984។ គត់បានពនយេ់ថ្ន រម្កាយរពេ “រគឆរវស” ពីបតីគត់ដំ្បូង រដ្ើេបីរជៀសពីកា  ួេរេទ

រនះ គត់ម្តូវរគយករៅជួបបតីគត់រៅកខនេងរធវើសករាន ត1985។ គត់បាននិយាយថ្ន៖ 

គត់និយាយជ្ញេួយខញរំថ្ន េិតតរអាើយ! សេ័យរនះរហើយ រគកា រហើយ  ួេ កសគន រៅ ជ្ញបតីជ្ញ

ម្បពនធរៅ។ អត់ដឹ្ងរគសមាេ ប់េន សសរទអាី? ខន! ឥ ូវខតរយើងម្បឆំ្ងនឹងអងគកា  រគសមាេ ប់រយើ

ងរចេ។ គត់និយាយខញរំរហើយ និយាយរទៀត1986។ 

807. រេធាវីកា   កតីរយាងរដាយរម្ជើសរ ីសសកខីកេមបនា ប់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េថ្ន បនា ប់

ពីរលាកយាយរនះ បាន “និយាយរេង” ជ្ញេួយគត់ ខដ្េហាក់ដូ្ឆជ្ញឆង់ថ្ន កា សនានរនះេិន

សំខាន់1987។ របើរទាះបីជ្ញបានទទួេសាគ េ់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន បានម្បាប់

                                                 
1982 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១៥ 

-១៨ រម្កាយរមា ង [14.28.40]។ 

1983 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ២១-

ទំព័  ៦០ បនា ត់ ២ រម្កាយរមា ង [14.31.14]។ 

1984 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៧។ 

1985 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦០ បនា ត់ ២០ 

- ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១៥ រម្កាយរមា ង [14.35.00]។ 

1986 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ៧ -

៩ េ នរមា ង [14.37.54]។ 

1987 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រលាកយាយរនះ “ក ំរៅរចេខញរំ របើឲ្យខញរំេកហនឹង ខញរំអត់ហា៊ែ នរដ្ករទមាន ក់”1988 ខតរេធាវីកា   កត ី

េិនបានគិតអំពីប ិបទខដ្េបង្ហា ញឆាស់ថ្ន មានកា រេើករ ើងពីសំរណើ។ គត់បាននិយាយបនត

ភាេ េអំពីកា េកដ្េ់ បស់បតីគត់ និងអំពីរេើកដំ្បូងខដ្េគត់គត់បានចបគ់ត់ ំរលាេរៅយបរ់នះ

រពេយបប់នតិឆ1989។ 

808. រេធាវីកា   កតីក៏បានអះអាងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន បានចត់ទ កថ្ន បតី បស់

គត់បានរធវើរ ើងរដាយខេួនឯង រៅរពេគត់ចប់ ំរលាេ រហើយថ្ន “គត់េិនបាននិយាយអំពី កា 

គំរាេកំខហង ឬរសឆកតីខណនឲំ្យរធវើខបបរនះ ពីប គគេខាងរម្ៅណាមាន ក់រ ើយ”1990។ កា រេើក

រ ើងខបបរនះេិនបានគិតអំពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន ខដ្េថ្ន រម្កាយ

រពេខដ្េបតីគត់ ំរលាេគត់រហើយ បតីគត់បានពនយេ់ថ្ន គត់រធវើដូ្រឆនះ “គត់រធវើរនះ គត់រៅាេ

អងគកា  វិន័យរទ រដ្ើេបីក ំឲ្យរយើងរនះជួបកា សាេ ប់”1991។ 

809. អវីខដ្េេិនគួ ឲ្យរជឿខាេ ងំបំ្ តរនះ គឺ រេធាវីកា   កតីរេើករ ើងអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប 

ស រខឿន បរញ្ចញទសសនៈខដ្េថ្ន គូម្សក ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា  “ឆ ះសម្េរងនឹងគន  និងបាន

 ួេ ស់ជ្ញេួយគន  រម្កាយពីរ ៀបកា  ួឆ”1992។ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺខបេកពីរនះ៖ 

រៅកនរងន ៎ង កា រហើយរៅ មានអនកម្តូវគន ហនឹងភាគរម្ឆើន។ ចស រគយេ់ថ្នរគបានទទួេកា 

ទ កដាក់ ម្គួសា ពីអងគកា  រគរគ ពអងគកា  វិន័យ រគម្តូវ ៉ូវគន រម្ឆើន។ រគ ស់រៅនឹងគន  ជ ំគន

                                                 
1988 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៧។ ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១១-១២ េ នរមា ង [14.37.54]។ 

1989 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១៧ 

-២៤រម្កាយរមា ង [14.37.54]។ 

1990 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៧២។ រេធាវីកា   កតី រយាងរៅ ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី

២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦១ -៦២ ម្បខហេរមា ង [14.38.09] និង ឯកសា  

E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៤១-៤២ េ នរមា ង [11.23.18] 

ទំព័  ៥៨ រម្កាយរមា ង [13.51.51]។ 

1991 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៥៨ បនា ត់ ១០ 

- ១៥ រម្កាយរមា ង [13.51.51]។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៧២ បនា ត់ ២៤ – ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង [15.30.18]។ 

1992 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ១១៦៥ រជើងទំព័  ២១៦៤។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ស ខដ្ េ មានរៅ ចស។ របើេួយឆំនួនរទឿតហនឹង តិឆរទ ខដ្េអនកខដ្េអងគកា ដឹ្ងថ្ន រយើងេិន

ម្តូវ ៉ូវគន ន ៎ងគឺឆំនួនតិឆ1993។ 

គត់បានបនតនិយាយអំពីអនកខដ្េម្តូវបាន “អងគកា ខដ្េរគាេដានចបស់មាេ ប់”1994។ េ័សតរាង

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបង្ហា ញឆាស់លាស់ជ្ញងអំពី អនកខដ្េរគ ពាេអងគកា  វិន័យ អំពីកា

េៈរទសៈម្បកបរដាយភាពេ័យខាេ ឆ  ួេទាំង អនកខដ្េម្តូវរគាេដាន និងយករៅសមាេ ប់ ម្បសិន

របើេិនរគ ពាេរនះ។ 

810. រៅកនរងកា បង្ហា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវេួយរទៀត (រេើករនះរៅកនរង េេូដាឋ ន ១៦៦ )1995 រេធាវី

កា   កតីបានអះអាងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន េិនបានចត់ទ ក “រសឆកតីខណន”ំ 

ខដ្េ្តេ់ឲ្យកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញតំណាងឲ្យរគេនរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរ

ជ្ញរ ើយ1996។ ាេពិតរៅ  កព័់នធជ្ញេួយនឹងអវីខដ្េបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

 បស់គត់ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន “រយើងម្តូវ ... បរងកើតកូនឲ្យបកស”1997។ គត់េិនបាន្តេ់េ័សតរ

ាងថ្ន គត់េិនបានចត់ទ កថ្នរនះ ជ្ញរគេនរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញរ ើយ។ កា 

ដ្កម្សង់ខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងឆរេេើយខដ្េគត់បាន្តេ់ រៅ

រពេខដ្េម្តូវបានសួ ថ្ន រហត អវីរទើបគូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នម ង ម្តូវបានរគេិនឲ្យជួបគន រនះ៖ “ខញរំ

េិនយេ់ពីរគេកា ណ៍ បស់បកស សេ័យន ៎ងរទ”1998។ 

                                                 
1993 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ១២ បនា ត់ ១២-

២០ រម្កាយរមា ង [09.55.00]។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន កា រយាងរៅ កម្បតិច ឹកជ្ញភាសាខខម  និងបារំាង បានបង្ហា ញ

ថ្ន ឃាេ េួយគឺេិនបានរៅកនរងឯកសា  ជ្ញភាសាអង់រគេស ខដ្េរយាងរៅ កថ្ន អងគកា  “ឲ្យគត់មានម្គួសា ”។ 

1994 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ១២ បនា ត់ ១៩ 

េ នរមា ង [09.37.05]។ 

1995 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១១-១២៤២។ 

1996 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២៩។ 

1997 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ១៣ 

-២១ រម្កាយរមា ង [15.54.08]. សូេរេើេ្ងខដ្  ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ៥-១១ រម្កាយរមា ង [15.54.51]។ 

1998 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៨៣ បនា ត់ ១ -

១១ រម្កាយរមា ង [16.00.10]។ 

F54/201663629
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

811. កា ពោយាេទាងំអស់កនរងកា រេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន េិនបាននិយាយ

អំពីកា បងខិតបងខំ ពីអងគកា ឲ្យ្សដំំ្រណក ឬសូេបីថ្ន គត់បដិ្រសធគំនិតរនះរនះ េិនគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់

រ ើយ។ េិនមានកា បង្ហា ញអំពីកំហ សណាេួយ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ។ 

១០.១០.៣. ការអោះអាង្នដាយមិនម្តឹមម្តូវដ លថ្ន ន ើមបណ្ា ងឹ្រ ឋបបនវណ្ី មិនបានទទួលរង្

ការឈោឺប់ 

812. រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ (រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៣)1999 ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ 

រេើេ ំេងរេើឆំណ ឆននថ្នព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន “បងកេនាិេ

សងស័យ” រេើភាពធៃន់ធៃ ថ្នកា ឈឺចប ់បស់គត់2000។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន “ទំនក់ទនំង

េរនសរញ្ចតន” បានរកើតរ ើង វាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន និងបតី បសគ់ត់2001 

ប  ខនត ម្បតិច ឹករយាងខដ្េបាន្តេ់ឲ្យរនះេិនបាន្តេ់កា គមំ្ទឆំរ ះកា អះអាងរនះរ ើយ2002។ 

813. ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រខឿន បាន្តេ់សកខីកេមយា ងរម្ឆើន អំពីកា ឈឺចប់ និង

ទ កខរសាក បស់គត់។ គត់យំរហើយខម្សក បនា ប់ពីម្តូវបតីចប ់ំរលាេ2003។ គត់ម្តូវរ ៀបកា 

រដាយបងខំជ្ញេួយប  សខដ្េគត់េិនរពញឆិតត រហើយេិនឆង់ ួេដំ្រណកជ្ញេួយ រហើយបញ្ហា រនះរធវើ

ឲ្យគត់ឈឺចប់ “ទាងំ្េូវកាយទាងំ្េូវឆិតត”2004។ គត់បាននិយាយថ្ន 

ខញរំរពេហនឹងខញរំឈឺចប់ទាំង្េូវឆិតត ទាងំ្េូវកាយ។ ទី១ កា  ួេ ស់ខដ្េរយើងេិនខដ្េធាេ ប់ រធវើឲ្យ

ឆ កចប់រៅរេើរាងកាយ បស់ខេួន។ រហើយទី២ ឆ កចប់រេើ្េូវឆិតត ខដ្េខញរំេិនមានបំណង

កសាងអនគតបតីសីរសាះ។ ដ្េ់អ៊ែ ៊ីឆឹងខញរំមានខតរសឆកតីយំខម្សក សាត យ។ ណាេួយគឺថ្នកបត់នឹង

បណាត ំឪព ក្ង អ៊ែ ៊ីឆឹងរធវើឲ្យអា េមណ៍ខញរំហនឹងណា ឈឺចប់កនរងកា  ួេ កសហនឹង្ង ឈឺចប់្េូវ

                                                 
1999 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០១-១៣៤០។ 

2000 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១៥, ១៣២៨។ 

2001 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១៥។ 

2002 សូេរេើេ ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ២៤៩២។ 

2003 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦៧ បនា ត់ ៤ -

១០រម្កាយរមា ង [15.10.30], ទំព ័ ៧២ បនា ត់ ២៤ – ទំព័  ៧៣ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង [15.30.18]។ 

2004 ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦១ បនា ត់ ១៧ 

- ២៥ រម្កាយរមា ង [14.01.29]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆិតត្ ង រធវើឲ្យខញរំរដ្កេិនេក់ ហូបេិនឆ្ៃ ញ់។ ដ្េ់អ៊ែ ៊ីឆឹង វាឲ្យខម្បអាកាសធាត ខញរំរៅជ្ញរសេក

សាេ ងំ2005។ 

១០.១១. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី សយ ណានរឿន 

814. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេម រៅកនរងសវនកា អំពី្េប ះ េ់ ថ្នបទ

បញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍2006 រដាយនិយាយអំពីបទពិរសាធន៍ បស់គត់ ខដ្េម្តូវរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដំ្រណករដាយបងខំ ជ្ញេួយបតី បស់គត់។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ពឹងខ្អក

រេើេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន សម្មាប់បញ្ហា េួយឆំនួន2007។ រេធាវី

កា   កតីរធវើកា ជំទាស់ជ្ញរម្ឆើន រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះ។ 

១០.១១.១. ការឈោឺប់របស់ ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី សយ ណានរឿន 

815. រេធាវីកា   កតីជំទាស់ឆំរ ះេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន អំពីកា ឈឺ

ចប់ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយេិនបានពិច ណារៅ

រេើព័ត៌មានខដ្េថ្ន គត់េិនបានរផ្លត តរៅរេើកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់បានទទួេ ង ជ្ញេទធ្េថ្ន

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ឬកា  ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរងឆរេេើយឆ ងរម្កាយ អំរពើ្េប ះ

 េ់ បស់គត់ (េេូដាឋ ន ១៦៣ និង េេូដាឋ ន ១៧៣)2008។ ដូ្ឆខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានបង្ហា ញ

រៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះរហើយ េិនមានេូេដាឋ នអវីសម្មាប់កា រេើករ ើងថ្ន េ័សតរាងគួ ម្តូវ

បាន្តេ់តថ្េេខ សគន  ខ្អករេើខ្នកណាេួយថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបាន្តេ់

រនះរ ើយ2009។ ប  ខនត ទ ហីក ណ៍រនះេិនទំនងទាេ់ខតរសាះឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី សយ 

                                                 
2005 ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦៧ បនា ត់ ២០ 

-២៤ រម្កាយរមា ង [15.13.18]។ រៅកនរងសកខីកេមេ នរនះ បស់គត់ គត់បានពនយេ់ថ្ន “រម្ ះខញរំេិនអាឆប  សណាប ះខេួនខញរំបានរទ 

រម្ ះខញរំាងំឆតិតាេឪព កខញរំ គត់បានអប់ ំថ្ន រយើងខេួនជ្ញម្សី េិនម្តូវកា ឲ្យម្បរសប ះថ្ដ្ប ះរជើងរទ។” ឯកសា  E1/487.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស រឃឿន) ទំព័  ៦០ បនា ត់ ១៣ -១៤ េ នរមា ង [14.35.00]។ 

2006 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន). 

2007 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៥៥៦, ៣៦១៥, ៣៦៣៣, ៣៦៣៥, ៣៦៣៩, ៣៦៤១, 

៣៦៤៦, ៣៦៦៣, ៣៦៧៩, ៣៦៨៤។ 

2008 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧៨, ១៣២៦។ 

2009 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៩៩។ 
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465 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ណារ ឿន រដាយសា ខតគត់បាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងសវនកា អំពី្េប ះ េ់។ រហត ដូ្រឆនះ សកខី

កេមទាងំម្សរង បស់គត់ គឺជ្ញ “ឆរេេើយអំពី្េប ះ េ់”។ រេើសពីរនះរទៀត រៅរពេទទួេបានឱ្

កាសរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នសវនកា  បស់គត់ រដ្ើេបីរចទជ្ញសំណួ រៅកានជ់នជ្ញប់រចទ គត់បានសួ 

សំណួ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញពិរសសជ្ញេួយនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ2010។ ជ្ញកា ឆខេេក 

រៅខ្នកេួយ្សងរទៀតថ្នសា ណាបណត ឹងសាទ កខ បស់ខេួន រេធាវីកា   កតីបានទទួេសាគ េ់យា ង

ឆាស់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បានរេើករ ើងនូវសំណួ រនះ រហើយបានកត់

សមាគ េ់ថ្ន សកខីកេម បស់គត់បាន ំឮកអំពីកា ឈឺចប់ បស់គត់2011។ 

816. ាេពិតរៅ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេមយា ងឆាស់ អំពីកា ទទួេ ង

កា ឈឺចប2់012។ គត់បាននិយាយថ្ន គត់េិនបានម្សោញ់បតី បស់គត់រទ រហើយរៅរពេខដ្េ

រគម្តូវបងខំ ឲ្យ ួេដំ្រណកជ្ញេួយបតី គត់៖  

នងខញរំមានអា េមណ៍ញ័  មានអា េមណ៍ឆ កខណនកនរងខេួន រដ្ើេម្ទូង បស់ខញរំ ឆង់គងំរបះដូ្ងដ្ ំៗ 

រដាយេួយជីវិតខញរំ ាំងពីខញរំដឹ្ងកតីេក ខញរំព ំខដ្េជួបម្បទះ ខេួនខញរំជ្ញន្រសតីខខម េួយ ូប អវីៗក៏វាេិន

សំខាន់ ដ្េ់រសមើនឹងខេួន បស់នងខញរំខដ្ ។ ខតនងខញរំស ខឆិតតញ័ ញាក់ ដូ្ឆកូនសតវយា ងណាក៏

រដាយ ក៏នងខញរំស ខឆិតតថ្នរៅរសៃៀេ រដ្ើេបីឲ្យបតីបរម្េើរៅាេ ឆំណង់ឆំណូេឆិតត បស់គត់ ួេ

រេទ រម្ ះគត់បានរបតជ្ញញ ឆិតតរៅេ ខអងគកា ។ នងខញរំមានអា េមណ៍ឈឺចប់ណាស់2013។ 

គត់ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយបតី រដាយសា ខតគត់ខាេ ឆពួកកងឈេប ខដ្េាេដានរៅខាង

រម្ៅ។ គត់ដឹ្ងថ្នគត់នឹងម្តូវរគសមាេ ប់ ម្បសិនរបើគត់បដិ្រសធេិន្សដំំ្រណក2014។ រដ្ើេបណត ងឹ

                                                 
2010 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១២ 

-១៩ េ នរមា ង [11.36.36]។ 

2011 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៦៧ និង រជើងទំព័  ២១៧០។ 

2012 សូេរេើេ្ងខដ្ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦៧៩, ៦៩៧។ 

2013 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន), ទំព័  ៣០ បនា ត់ ១៩ 

-២៣ រម្កាយរមា ង [10.48.25]។ 

2014 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន), ទំព័  ២៩ បនា ត់ ២១-

ទំព័  ៣០ បនា ត់ ១៥ រម្កាយរមា ង [10.44.57] ទំព័  ៣៧ បនា ត់ ៥ -៨ រម្កាយរមា ង [11.07.26]។ 
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466 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ក៏ទទួេ ងកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ ្ងខដ្  រដាយសា ខតគត់រ ៀបកា  េិន

មានកា ដឹ្ងឮពីឪព កមាត យ រហើយពួកគត់េិនមានឱ្កាសឆូេ ួេ2015។ 

១០.១១.២. ការបកម្សាយមិនម្តឹមម្តូវនៅនលើភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី សយ 

ណានរឿន 

817. រេធាវីកា   កតីរម្បើម្បាស់េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន រដាយេិនម្តឹេម្តូវ 

 ក់ព័នធនឹងេូេរហត អវីរទើបគត់េិនខេងេះបតីគត់ គឺជ្ញកា ពោយាេរដ្ើេបីរេើករ ើងនូវកំហ ស

ឆគងរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ទំនក់ទំនងម្តូវម្គប់ម្គងរដាយបកស

ក េមរយនីសតកេពរជ្ញ និងថ្ន េិនមានេទធភាពកនរងកា ខេងេះរ ើយ (កនរង េេូដាឋ ន ១៦៦)2016។ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បានពនយេ់ថ្ន គត់បនត ស់រៅរៅកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយបងខំ រដ្ើេបីកូន បស់គត់ រហើយថ្ន កនរងនេជ្ញ “ន្រសតីខខម ” គត់េិនឆង់បានបតីពី រទ2017។ រដាយ

រម្បើម្បាស់ម្បរយាគរនះ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា ខេងេះេិនម្តូវបានគមំ្ទ

រ ើយរៅកនរងវបបធេ៌ខខម ាំងពីេ ន បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ2018។ សម្មាប់សហរេធាវីនេំ ខ 

ឆំណ ឆរនះេិនឆាស់លាស់ទាេ់ខតរសាះថ្ន រតើវាមានទំនក់ទំនងខបបណា ឬរតើវាបានបង្ហា ញរដាយ

 របៀបណាអំពីកំហ ស បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានបញ្ហជ ក់

យា ងឆាស់ថ្ន កា េិនមានេទធភាពកនរងកា ខេងេះ ខដ្េខេួនបានរយាងរៅរនះ េិនខេនជ្ញបញ្ហា

ថ្នសមាព ធសងគេ ឬជំរនឿវបបធេ៌រ ើយ។ ឆំណ ឆរនះទាក់ទងជ្ញេួយកា េ័យខាេ ឆ កា ដាក់ទណឌ កេម

រដាយផ្លា េ់ពី ដ្ឋ និងកា គំរាេកំខហងសមាេ ប់2019។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានរហត ្េសេ

                                                 
2015 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ២៨ បនា ត់ ២១ 

– ទំព័  ២៩ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [10.41.11]។ 

2016 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២០ រជើងទំព័  ២២៩៧ រយាងរៅឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  

៣៦៦៩។ 

2017 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៣៩ បនា ត់ ២-

៧ រម្កាយរមា ង [11.14.34]។ 

2018 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២០។ 

2019 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៦៨។ 
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467 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្សប កនរងកា ចត់ទ កឆំណ ឆរនះថ្នមានេកខណៈខ សខបេកពីបញ្ហា ថ្នតថ្េេ បស់ខខម ខដ្េមានពីេ ន

កនេងេក។ 

818. រេធាវីកា   កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ម្បខហេគន  (កនរង េេូដាឋ ន ១៧៣)2020  ក់ព័នធនឹងកា ្ស ំ

ដំ្រណកថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណី។ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន បទពិរសាធន៍ បស់

ន្រសតីកនរងកា  ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រៅរម្កាេ បបកេពរជ្ញ

ម្បជ្ញធិបរតយយ េិនខ សគន ពីបទពិរសាធន៍កនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណីខខម រ ើយ2021

។ សហរេធាវីនេំ ខបានពនយេ់ពីខាងរេើរដាយេេអិតអំពីេូេរហត អវីខដ្េទ ហីក ណ៍រនះ ចបំាឆ់

ម្តូវបដិ្រសធរចេ2022។ ទ ហីក ណ៍រនះគឺជ្ញកា រម្បើម្បាស់រដាយេិនម្តឹេម្តូវនូវេ័សតរាង បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ដ្េ់កម្េិតរនះ។ រេធាវីកា   កតីបានដ្កម្ស់ងគត់ថ្នបាន្តេ់

េ័សតរាងរដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា រម្បៀបរធៀប បស់ខេួន វាងកា  ំរលាេរសពសនធវៈ រៅកនរង បបកេពរជ្ញ

ម្បជ្ញធិបរតយយ និងកា អន វតតខបបម្បថ្ពណី2023។ េ័សតរាង បស់គត់េិនបានគមំ្ទទសសនៈរនះ

រ ើយ រហើយម្បាកដ្ណាស់ថ្ន រៅម្តង់កា រយាងរេើម្បតិច ឹកខដ្េបាន្តេ់រនះ ក៏េិនមានកា គំ

ម្ទខដ្ ។ ្ារយរៅវិញ រៅកនរងឆរេេើយេួយខដ្េបានដ្កម្សង់ គត់បានបញ្ហជ ក់ថ្ន គត់យេ់ម្ពេ

ជ្ញេួយបតីគត់ “រម្ ះគត់បានរបតជ្ញញ ឆិតតរៅេ ខអងគកា ” រហើយថ្ន “ខេួនខញរំជ្ញន្រសតីខខម េួយ ូប” ជ្ញកា 

ឈឺចបណ់ាស់ ខដ្េរគរធវើខបបរនះរេើ ូបកាយ បស់គត់2024។ 

១០.១១.៣. ការអោះអាង្ដ លគម នមូលដាឋ នអពំីភ័សាុតាង្នដាោះបនទុក 

819. រេធា វីកា   កតីក៏បានពោយាេរម្បើម្បាស់រដាយឆខេេកនូវសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

សយ ណារ ឿន ខដ្េថ្ន អងគកា បង្ហគ ប់ដ្េ់គូម្សក  ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ឲ្យ

ម្សោញ់គន 2025។ រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រនះគឺជ្ញេ័សតរាងរដាះបនារក ខដ្េអងគជំន ំ

                                                 
2020 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣០១-១៣៤០។ 

2021 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣២១។ 

2022 សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៦៥៤-៦៦៣, ៦៧៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៥៥៦-៥៦០។ 

2023 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រជើងទំព័  ២៥០៣។ 

2024 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៣០ បនា ត់ ១៩ 

- ២៣ រម្កាយរមា ង [10.48.25]។ 

2025 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២២៩ និង រជើងទំព័  ២៣១៧។ 
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468 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជម្េះសាលាដំ្បូង គួ រធវើកា ពិច ណា (េេូដាឋ ន ១៦៦)2026។ សហរេធាវីនេំ ខេិនរឃើញេេូ

ដាឋ នអវីខដ្េថ្ន រនះជ្ញេ័សតរាងរដាះបនារករ ើយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ដឹ្ងយា ង

ឆាស់ថ្ន រនះគឺជ្ញកា ម្បមាងរេើេង្ហយយា ងអេន សសធេ៌ ដូ្ឆខដ្េគត់បាននិយាយ រៅកនរង

សំណួ  បស់គត់ រៅកានជ់នជ្ញបរ់ចទ “រហត អវីបានជ្ញឆាបប់រងកើតឲ្យេក ចប់រ ៀបកា រដាយ

បងខំ រដាយេន សសព ំខដ្េសាគ េ់គន ? សួ ថ្នរហត អវីបានជ្ញឆាបរ់នះខឆងេក សួ ថ្នម្គួសា នីេួយៗ 

រសកឆតីម្សោញ់ មានរសនហាគឺរកើតេកពីរសឆកតីម្សោញ់ េរនសរញ្ចតនរ ៀងខេួនហនឹង រទើបរយើង

មានឆិតតម្សោញ់គន ?”2027។ 

១០.១២. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ស៊ែូ សុធាវ ី

820. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី គឺជ្ញន ីបត ូរេទពីប  ស2028។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី 

ថ្ងៃ រៅកនរងខ្នកសវនកា សតីពីបទបញ្ហជ  រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយរេើករ ើងពីបញ្ហា ជ្ញ

រម្ឆើន ដូ្ឆជ្ញកា ខដ្េគត់ម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយន ី2029។ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង ពឹងខ្អករេើេ័សតរាង បស់គត់  ួេទាំងេ័សតរាងសតីពី្េប ះ េ់ ថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រៅរេើជន ងរម្គះ2030 និងអំពីកា ្សដំំ្រណករដាយបងខំ2031។ 

821. រេធាវីកា   កតីជំទាស់កា សរម្េឆទាងំអស់រនះរេើឆំណ ឆេួយឆំនួន។ សហរេធាវីនេំ ខរឆេើយតប

រៅទីរនះ ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េមានបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើន បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ស៊ែូ ស ធាវ2ី032។ 

                                                 
2026 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១២១១-១២៤២ ជ្ញពិរសស ១២២៩។ 

2027 ឯកសា  E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័  ៤៥ បនា ត់ ១២-

១៩ េ នរមា ង [11.36.36]។ 

2028 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៦៤ 

បនា ត់ ៣-៥ រម្កាយរមា ង [14.27.01]។ 

2029 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី)។ ឯកសា  

E1/463.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី)។ 

2030 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៧៩, ៣៦៨២។ 

2031 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥៧, ៣៦៦១។ 

2032 សា ណាដ្ថ្ទរទៀត ក់ព័នធ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី មានរៅកនរង ខ្នក ១០.១២ កថ្នខណឌ  ៨២០-៨៣១។ 

F54/201663635



 

469 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១០.១២.១. ពពជាតណំាង្ននភ័សាុតាង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ស៊ែូ សុធាវី 

822. រេធាវីកា   កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងកនរងកា ពឹងខ្អករេើ

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆទូរៅអំពី្េប ះ េ់ថ្ន

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ (េេូដាឋ ន ១៦៣ នងិ េូេដាឋ ន ១៧៤)2033។ ឆំណ ឆរនះខ្អករេើ

កាេៈរទសៈខដ្េមានកា ្សដំំ្រណកសម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់2034 និងទ ហីក ណ៍

ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញន ីបត ូរេទពីប  ស ស៊ែ ូស ធាវី បានទទួេ ងកា ឈចឺបរ់្សង2035។ 

823. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី បានពនយេ់ថ្ន រេេូេិខដ្េឆូេឆិតតគត់ និងចត់ទ កគត់ដូ្ឆជ្ញ

បងបអូន បាន្តេ់ម្សាឲ្យគត់ រហើយគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ សរម្េឆឆិតត្ សដំំ្រណក រដ្ើេបីក ំឲ្យរគ

សមាេ ប2់036។ រទាះបីជ្ញឆំណ ឆរនះអាឆមានេកខណៈខបេក ប  ខនត វាេិនបានរធវើឲ្យេ័សតរាង បសគ់ត់

េិនអាឆជ្ញតំណាងរេើបញ្ហា ជ្ញក់លាក់ណាេួយរ ើយ។ ាេពិតរៅ ព័ត៌មានរនះគមំ្ទព័ត៌មានដ្ថ្ទ

រទៀត កព័់នធនឹងកា េ័យខាេ ឆ ទណឌ កេមធៃន់ធៃ ខដ្េបងខំឲ្យគូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នម ង ម្តូវ្សដំំ្រណក 

របើរទាះបជី្ញពួករគសាា ក់រសាើ េិនឆង់កតី។ 

824. ជ្ញកា ម្តឹេម្តូវខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវ ី ទទួេ ងកា ឈឺចប់រ្សង កនរងក ណីខេះ 

រដាយសា ខតគត់ជ្ញន ីបត ូរេទពីប  ស។ គត់បានពនយេ់រេើបញ្ហា រនះរដាយខេួនឯង “អនកណាក៏

ជួប អនកណាក៏សាគ េ់ អនកណាក៏រឃើញ អនកណាក៏ឮខដ្  ខតខញរំឈឺចប់ាងំពីកា បងខំរ ៀបកា  រគ

គំរាេកំខហង រគរេើេង្ហយ មានសពវម្គប់ទាងំអស់ រេើកា របៀតរបៀននូវ្េូវរេទ ខដ្េខញរំជ្ញម្បរេទ

ទីបី”2037។ គត់ក៏បាននិយាយពីកា ឈឺចប់  បស់េន សសរេទទីបីដ្ថ្ទរទៀត  ួេទាងំកា ខដ្េគត់

                                                 
2033 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៥៦-១១៨៨, ជ្ញពិរសស ១១៧០, ១៣៤១-១៣៩៨, ជ្ញពិរសស ១៣៩០។ 

2034 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩០។ 

2035 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៩០, ១១៧០។ 

2036 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ២-១៦ េ នរមា ង [15.27.02]។ 

2037 ឯកសា  E1/463.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៥៣ បនា ត់ ៩-២៤ 

រម្កាយរមា ង [14.00.55]។ 

F54/201663636



 

470 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បានឮអំពីេន សសរេទទីបី ខដ្េស ខឆិតត្ ឹកថ្នន ំព េ ជ្ញជ្ញងរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍2038។ រេធាវី

កា   កតីេិនបានកំណត់នូវឯកសា គតិយ តតិណាេួយ រដ្ើេបីបង្ហា ញថ្ន កា ឈឺចប់កានខ់តធៃន់ធៃ  

 បស់េន សសរេទទីបីរនះ េិនមានភាព ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងកា វាយតថ្េេរេើឧម្កិដ្ឋកេម ថ្នអំរពើ

អេន សសធេ៌រ្សងរទៀត។ មានភាពេនិឆាស់លាស់ថ្ន រហត អវីបានជ្ញ េកខណៈជ្ញក់លាកថ់្នកា 

ឈឺចប់ ខដ្េបងករ ើងរដាយឧម្កិដ្ឋកេមម្ទងម់្ទាយធំ ខតងខតមានកា ខម្បម្បួេខេះៗ ពីជន ងរម្គះ

េួយរៅជន ងរម្គះេួយរទៀត។ កា ឈឺចប់ បស់េន សសរេទទីបី េិនខេនេិនមានស ពេភាព 

ឬមានភាព ក់ព័នធ ចញ់អនកដ្ថ្ទរទៀតរ ើយ។ 

825. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវ ីក៏បានទទួេ ងកា ឈឺចប់កនរងេកខណៈ

ខដ្េដូ្ឆគន នឹងេន សសខដ្េេិនខេនជ្ញរេទទីបីខដ្ ។ ដូ្ឆជ្ញអនកដ្ថ្ទរទៀតខដ្  គត់ម្តូវបាន ំរលាេ

បំ នរេើកិតតិយស ឯកជនភាព និងសវ័យភាពខាង្េូវរេទ រហើយគត់ ស់រៅកនរងប ិយា កាសេ័យ

ខាេ ឆ កា គំរាេកំខហង និងអំរពើហិងា។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រម្កាយរពេម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ គត់ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទ រដាយគត់េ័យខាេ ឆម្តូវរគសមាេ ប់ ម្បសិនរបើគត់

បដិ្រសធ2039។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែ ូស ធាវីបានបញ្ហជ ក់ថ្ន “របើខហអងេិនម្ពេរដ្ករទ គង់ខត

ថ្ងៃណាេួយរស ើបកា ណ៍ដឹ្ង ករេាឆខអាងរចេ”2040។ រម្កាយរពេរ ៀបកា រដាយបងខំរហើយ មាន

េន សសេូនឆូេរម្កាេ្ាះគត់ រដ្ើេបីាេដានគត់និងម្បពនធគត់ រដ្ើេបីឲ្យឆាស់ថ្នពួកគត់បាន្ស ំ

ដំ្រណក2041។ រៅយប់ខដ្េគត់ និងម្បពនធគត់បាន្សដំំ្រណក បនា ប់ពីបាន្ឹកម្សា ួឆរហើយ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី បានម្បាបម់្បពនធគត់ថ្ន “ថ្ងៃរនះរបើរយើងេិន ួេដំ្រណកជ្ញេួយគន រទ 

រយើងពិបាកនឹង ស់រហើយ រយើងេិនដឹ្ងង្ហប់ថ្ងៃណារទ រគាេដានរាេ់ថ្ងៃ រយើងក ហករគវាអស់

                                                 
2038 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៨១ 

បនា ត់ ១២-១៦ រម្កាយរមា ង [15.50.01]។ ឯកសា  E1/463.1 ម្បតចិ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ស៊ែូ ស ធាវ)ី ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៧-១១ រម្កាយរមា ង [10.54.43]។ 

2039 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ២-១៦ េ នរមា ង [15.27.02]។ 

2040 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ២-១៦ េ នរមា ង [15.27.02]។ 

2041 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៣ 

បនា ត់ ១៣-២៣ េ នរមា ង [15.24.14]។ 

F54/201663637



 

471 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

 កយក ហករហើយ”2042។ គត់បាននិយាយថ្ន ម្បពនធ បស់គត់រឆេើយថ្ន “រធវើរេ ឆរធវើឆ ះឲ្យខតបាន

 ស់”2043។ 

826. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពឹងខ្អករដាយម្តឹេម្តូវរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែ ូ

ស ធាវី កនរងកា រធវើកា សរម្េឆទូរៅ អំពី្េប ះ េ់ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រដាយ

ថ្ន បទពិរសាធនថ៍្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ មាន្េប ះ េ់យូ អខងវង រៅរេើជន ង

រម្គះ និងថ្ន ជន ងរម្គះជ្ញរម្ឆើនរៅទទួេ ងកា េងបនេ ឆ រដាយបទពិរសាធន៍រនះ ហូតេកទេ់

សពវថ្ងៃ2044។ រៅរពេសាកសួ ថ្នរតើ អាឆមានេទធភាព កនរងកា បដិ្រសធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយបងខំរទ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី បានពនយេ់ថ្ន “ក ំថ្នរ ើយខតកអក និយាយខតកអក

ហនឹងក៏េិនហា៊ែ នកអកខដ្ ។ ស ខឆិតតទឹកខេនក ទឹកសរេា េកជ្ញេួយ រពេខដ្េខ សរៅរហើយ ក៏អត់

ហា៊ែ ននិយាយរទ ខតនិយាយបាត់ខេួនរហើយ”2045។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី បាន្តេ់សកខី

កេមថ្ន គត់រៅឆងចជំ្ញនិឆច ថ្ងៃខដ្េគត់បានដឹ្ងថ្ន គត់ម្តូវរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ចំ

 ហូតដ្េ់ថ្ងៃគត់សាេ ប់ រម្ ះបញ្ហា រនះបណាត េឲ្យគត់ឈឺចបខ់ាេ ងំបំ្ ត2046។ 

១០.១២.២. ទ ីីករណ្ ៍ក់ព័នធនឹង្ការរួមនភទនដាយបង្ខំ 

827. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៧៤2047 រេធាវីកា   កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍អំពីកំហ សឆគងរៅកនរងកា 

សរម្េឆ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េថ្ន កា  ួេរេទម្តូវរធវើរ ើងរដាយបងខំ រដាយខ្អករេើ

កា អះអាងថ្ន កា សរម្េឆរនះម្គន់ខតទាញរឆញពីេកខណៈចបប់ងខំ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

                                                 
2042 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ១២-១៤ េ នរមា ង [15.27.02]។ 

2043 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ១៤ េ នរមា ង [15.27.02]។ 

2044 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៧៩, ៣៦៨២។ 

2045 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៩ 

បនា ត់ ១-៣ េ នរមា ង [15.42.10]។ 

2046 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៦៨ 

បនា ត់ ២៥- ទំព័  ៦៩ បនា ត់ ១ រម្កាយរមា ង [15.05.01]។ 

2047 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៤១-១៣៩៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខតប  រណាណ ះ2048។ េ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី និងេ័សតរាងដ្ថ្ទរទៀត បាន

បង្ហា ញថ្នកា រនះេិនម្តឹេម្តូវ និងបង្ហា ញរដាយខ សឆគង នូវរសឆកតីសននិដាឋ ន  បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង។ 

828. អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានរ ៀបរាប់ថ្ន កា យេ់ម្ពេេិនអាឆរកើតមានរ ើយ “រៅកនរង

ប ិយាកាសេួយខដ្េគូម្សក  េិនបានយេ់ម្ពេរៅរេើកា រ ៀបកា  ាងំពីរពេដំ្បូង រដាយដ្ងឹ

ថ្នខេួនចបំាឆ់ម្តូវខត ួេរេទ រហើយមានកា ាេដានថ្នរតើ មានកា រគ ពាេឬអត់ រហើយរៅកនរង

ក ណីេិនរគ ពាេ នឹងម្តូវបានបងខំរនះ”2049 (រដាយគូសបញ្ហជ ក់បខនថេ) 

829. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី រគឆរវសពីកា ្សដំំ្រណក អស់ យៈរពេរាប់សបាត ហ៍ រម្កាយ

រពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍2050។ រដាយសា ខតគត់ដឹ្ងថ្ន ម្បសិនរបើគត់បដិ្រសធេិនម្ពេ្ស ំ

ដំ្រណក គត់នឹងម្តូវរគករេាឆ រទើបគត់ម្តូវបងខំរធវើដូ្រឆនះ2051។ ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បងូ

បានសរម្េឆ គត់និងម្បពនធ បស់គត់ ម្តូវបានរេេូេិរៅរៅជួបេតងមាន ក់ រហើយបានម្បាបពួ់ក

គត់ថ្ន ម្បសិនរបើពួកគត់េិនម្ពេ្សដំំ្រណករទ ពួកគត់នឹងម្តូវរគករេាឆ2052។ 

                                                 
2048 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៨១។ ទ ហីក ណ៍ម្បខហេគន  ខដ្េម្ចនរចេបទពិរសាធន៍ បស់ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី អំពីកា  ួេរេទរដាយបងខំ គឺមានរៅកនរងសា ណាតប បស់ រេធាវីកា   កតី រៅរេើបណត ឹងសាទ កខ

 បស់ ក.ស.ព (F50/1 ឆរេេើយតប បស់ រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន រៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  (សំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២) ថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៤៦) ខដ្េម្តូវបានពងឹខ្អករេើរៅកនរង ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹង

សាទ កខ រជើងទំព័  ២៤៨៥។ 

2049 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៦១។ 

2050 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ 

បនា ត់ ២-៣ រម្កាយរមា ង [15.24.14]។ 

2051 ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧២ 

បនា ត់ ៣-៦ រម្កាយរមា ង [15.17.12]។ 

2052 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥៧ (រយាងរៅ ឯកសា  E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា 

ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី) ទំព័  ៧៤ បនា ត់ ៨-៩ េ នរមា ង [15.27.02])។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

830. ដូ្ឆខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆ ឆាស់ណាស់ថ្ន កាត ខដ្េសថិតរម្ៅកា រ ៀបកា  

បងខំឲ្យគូម្សក ងមីរថ្នម ង ម្តូវខត ួេរេទ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី ម្តូវបានបងខំឲ្យ្ស ំ

ដំ្រណក សម្មាប់កា រ ៀបកា រដាយបងខំ រដាយសា កា គំរាេកំខហង រម្បើអំរពើហឹងាធៃន់ធៃ ។ 

១០.១២.៣. បទពិនសាធន៍ននភរិោរបស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ស៊ែូ សុធាវី 

831. េេូដាឋ ន ១៧៣ មាននូវកា អះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងរដាយសរម្េឆ 

 ក់ព័នធនឹងកា ឈឺចប់ បស់េ ិយារដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី2053។ សហរេធាវីនេំ ខេនិ

អាឆ ករឃើញ កា សរម្េឆណាេួយ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រេើបញ្ហា រនះរ ើយ2054។ វា

មានភាពេិនឆាស់លាស់ដូ្ឆគន  សម្មាប់សហរេធាវីនេំ ខ រេើបញ្ហា ថ្នរតើ ម្បសិនរបើបញ្ហា រនះបាន

រកើតរ ើង រតើវា ក់ព័នធរដាយ របៀបណា សម្មាប់រេធាវីកា   កតី កនរងកា បញ្ហជ ក់អំពីអតតសញ្ហញ ណ 

ជ្ញន ីបត ូរេទពីប  ស បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី រៅកនរងប ិបទរនះ។ កថ្នខណឌ រនះ

រៅកនរងសា ណា  បស់រេធាវីកា   កតី គឺេិនសេ េយ និងេិនមានេ័សតរាងគមំ្ទ ខដ្េដូ្រឆនះរហើយ

គួ ម្តូវបានបដិ្រសធ។ 

១០.១៣. ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដអម នអឿន 

832. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន រធវើកា ជ្ញម្គូរពទយ រៅកនរង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ។ គត់

បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេបួនថ្ងៃ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១2055។ ភាព ក់ព័នធជ្ញពិរសស 

                                                 
2053 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣១០។ 

2054 កថ្នខណឌ ឆំនួនពី ថ្ន ឯកសា  E465 សាេម្កេអងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូង (កថ្នខណឌ  ៣៦៥៧ និង ៣៦៥៩) ខដ្េម្តូវបាន

រយាងរៅកនរង ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ រៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១៣១០ បានរយាងយា ងឆាស់រៅ ក រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី ខេួនគតផ់្លា េ់ េិនខេនម្បពនធ បស់គតរ់ទ របើរទាះបីជ្ញមានកា ភាន់ម្ឆ ំខេះខដ្េអាឆរកើតមាន រដាយកា រម្បើ

ម្បាស់សពវនេប  ស រៅកនរងកថ្នខណឌ  ៣៦៥៧ និងឃាេ  ំ “ន ីទាំងរនះ” រៅកនរងកថ្នខណឌ  ៣៦៥៩។ េ ិយា បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី េិនម្តូវបានពិភាកាកនរងសិទធិគត់ផ្លា េ់រ ើយ រៅកនរងខ្នករនះ។ រៅខ្នករ្សងកនរង សា ណាបណត ឹងសាទ កខ ឯក

សា  F54 (កថ្នខណឌ ១៣៨១) រេធាវីកា   កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញគិតថ្ន ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៣៦៥៩ ថ្នរយាងរៅ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ ស ធាវី គឺេិនខេនេ ិយា បស់គត់រ ើយ។ 

2055 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ ឯកសា  E1/115.1 

ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ ឯកសា  E1/116.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ឆំរ ះសំណ ំរ ឿងបឆចរបបននរនះ គឺសកខីកេម បស់គត់ ទាក់ទងកា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន រៅវគគរ ៀន

សូម្តនរយាបាយេួយ ខដ្េគត់បានឆូេ ួេ និង ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់គ

ត់។ 

១០.១៣.១. ទ ីីករណ្អ៍ំពពីពមិនសុសីង្ហា ក់គន ននភ័សាុតាង្របសន់ ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ ី ដអម 

នអឿន 

833. រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ជ្ញកា រឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍  បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន េ័សតរ

ាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន េិនគួ ម្តូវបានទទួេយក រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងរនះ2056 អងគជំន ំជម្េះរនះបានទទួេសាគ េ់ថ្ន សកខីកេមមាននូវភាពេិនស ីសង្ហវ ក់គន ខេះ រហើយ

ថ្ន “ខអេ រអឿន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន មានបញ្ហា េំបាកកនរងកា  េេឹករ ើង វិញ រៅាេេំដាប់

េំរដាយ នូវម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េបានរកើតរ ើង អស់ យៈរពេ៤០ឆ្ន ំកនេងរៅ និងរដាយមានកា ប ះ

ទងគិឆ្េូវឆិតត បានរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់កា ឆងច ំបស់គត់”2057។ រទាះជ្ញយា ងរនះកតី អងគជំន ំជម្េះ

រនះបានសននិដាឋ ន បញ្ហា ទាងំអស់រនះ េិនបានបង្ហា ញថ្នមាន្េប ះ េ់ណាេួយ រៅរេើកា 

សរម្េឆកនរងសាេម្កេរ ើយ2058។ 

834. នរពេរនះរេធាវីកា   កតី បានរេើករ ើងេតងរទៀតពីឆំណ ឆទូរៅដ្ខដ្េរនះ អំពីភាពេិនស ី ស

ង្ហវ ក់គន រៅកនរងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន ជ្ញពិរសសបានអះអាងថ្ន កា ឆង

ចេំិនេអ បស់គត់រេើបញ្ហា េិនមានខេឹេសា  ដូ្ឆជ្ញកាេប ិរឆេទ គួ ខតរធវើឲ្យអងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងម្ចនរចេនូវេ័សតរាង បស់គត់2059។ ក.ស.ព បានរឆេើយតបយា ងរកាះកាយឆំរ ះ កា 

                                                 
សីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ ឯកសា  E1/117.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ 

2056 ឯកសា  F17 សំណ រំ ឿង ០០២/០១ សា ណាបណត ឹងសាទ កខ  បស់រេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៤៣ និង ៥៣២។ 

2057 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣៤៧។ 

2058 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣៤៧។ 

2059 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៧៥៧-១៧៥៨។ កថ្នខណឌ រនះកម៏្តូវបានរយាងខខវង្ងខដ្ រៅកនរង កថ្ន

ខណឌ  ៣១៩, ១៤២៤, ១៨៦៤, ២០២៧ និង កថ្នខណឌ  ២៤៣ រជើងទំព័  ៣៤៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

តវ៉ាអំពីភាពអាឆរជឿទ កឆិតតបានជ្ញទូរៅទាងំរនះរហើយ2060 រហើយសហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សប

ជ្ញេួយនឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព។ រហត ដូ្រឆនះ សា ណាបនតរទៀតរនះ គឺកម្េិតម្តឹេខតកា 

ពិភាការេើកា វាយម្បហា ជ្ញក់លាក់ បស់រេធាវីកា   កតីរៅរេើេ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខអេ រអឿន ទាក់ទងនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង 

េេូដាឋ ន ១៦៣។ 

១០.១៣.២. ការជំទស់នៅនលើភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដអម នអឿន អពំីការនរៀប

អា ហព៍ិ ហ៍នដាយបង្ខំ និង្ការឈោឺប់ 

835. រៅកនរង េេូដាឋ ន ១៦៣ រេធាវីកា   កតី បានរម្បើម្បាស់នូវ កយរពឆន៍បំរេេើសរៅរេើេ័សតរាង បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន  ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់គត់2061។ 

រេធាវីកា   កតីពឹងខ្អករេើឆរេេើយខដ្េេិនឆាស់លាស់ខដ្េ ខអេ រអឿន បាន្តេ់ រៅរពេ

សាកសួ អំពីកាេប ិរឆេទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងអំពីកា ខដ្េគត់និយាយថ្ន គត់បាន

រម្ជើសរ ីសរ ៀបកា  រៅថ្ងៃជ្ញក់លាកេ់ួយ2062 រដាយអះអាងថ្ន គត់េិនម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រទ រហើយក៏េិនគមំ្ទដ្េ់កា សរម្េឆ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងខដ្េថ្ន ប

ណាត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ 2063។ បនា ប់េក រេធាវីកា   កតីបានរេើករ ើង វិញ នូវកា 

អះអាង បស់ខេួនថ្ន កា ឈឺចប់ខដ្េបានរ ៀបរាប់េេអិត រៅកនរងខ្នកឆេបងថ្នសកខីកេម  បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រទាះបីជ្ញឆាស់លាស់ ឬបងខំខបបណាកតី ម្តូវខតម្ចនរចេម្បសិនរបើ េិនម្តូវ

បានរេើករ ើងសា ជ្ញងមី រៅកនរងកា ខងេងទ កខរសាករៅរពេឆ ងរម្កាយថ្នកា បង្ហា ញខេួនរៅកនរង

ត លាកា 2064។ 

                                                 
2060 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ១៤១-១៤២។ 

2061 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧២។ 

2062 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩៣ បនា ត់ ៩ -

១៩ េ នរមា ង [16.05.36]។ 

2063 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៧២។ 

2064 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១១៨៥។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

836. ដូ្ឆខដ្េបានបង្ហា ញរៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ កា អះអាងឆ ងរម្កាយ េិនមានេូេដាឋ នខ្នក

អងគឆាប់ ឬភាពសេរហត ្េរ ើយ2065។ កា អះអាងរនះមានបញ្ហា ខាេ ងំ ជ្ញពិរសសជ្ញេួយរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន រដាយសា ខតឆរេេើយ បស់គត់ អំពីកា ឈឺចប់ ម្តូវបាន ំខានរៅេ ន

រពេគត់ពនយេ់ អំពីកា ឈឺចប់ បស់គត់ រហើយគត់េិនអាឆបញ្ចបក់ា ខងេងបាន2066។ 

837. រទាះជ្ញយា ងរនះកតី សកខីកេមខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន បាន្តេ់រៅថ្ងៃទីេួយ ថ្នេ័សតរ

ាង បស់គត់ បានរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា   កតី។ គត់បានរ ៀបរាប់េេអិត អំពី

ដំ្រណើ ខដ្េគត់ម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េបង្ហា ញយា ងឆាស់ថ្ន រនះេិនខេនជ្ញ

កា សម័ម្គឆិតតរទ របើរទាះបីជ្ញមានកា រេើករ ើង បស់គត់ អំពី “រម្ជើសរ ីស” កតី៖ 

កនរងនេជ្ញយ វជនមាន ក់សថិតរៅកនរងសងគេ អនកណាក៏ដូ្ឆអនកណា ម្សោញ់ណាស់ អំរពើមាន

សិទធិរស ីភាព កនរងកា រ ីសគូម្សក ។ ប  ខនតរៅកនរងឱ្កាសខដ្េខញរំេិនៗឆង់បាន ខប រៅជ្ញបាន 

អាហនឹងខញរំេិនរពញឆិតតរទ ខតរគឆេិនបាន។ ដូ្រឆនះតម្េូវរពេរវលារនះឯង រេើេេកខណៈហាក់ 

េិនហាក់រទ គឺរ ឿងពិត គឺបិទសិទធិេន សស រម្បើម្បាស់េិនបានរទ រម្ ះរគតម្េូវឲ្យខញរំយកម្បពនធៗ  

រហើយឆងអរេឆំខដ្េេន សស ខដ្េខញរំអត់ម្សោញ់។ អ៊ែ ៊ីឆឹងខញរំម្បខកកឆ ះ ម្បខកករ ើង កនរងឋានៈខញរំ

ជ្ញសមាជិកបកស កនរងម្កសួង បស់រពទយ្ងខដ្  គឺខញរំម្តូវទទួេបនារកេួយ បានន័យថ្ន ដូ្ឆជ្ញ

ទទួេរទាស។ រគដ្ករឆញពីរពទយ ឲ្យខញរំរៅកា ដាឋ ន  យៈរពេម្បខហេជ្ញពី រៅបី ពី ខខជ្ញង 

របើជ្ញងវាជ្ញងតិឆតួឆ របើខវះក៏ខវះតិឆតួឆ។2067 

រៅរពេខដ្េរគរៅគត់ម្ត ប់េក វិញ គត់សរម្េឆឆិតតថ្ន “របើខញរំេិនយកជី វិត ខញរំអត់ដឹ្ងថ្ន ខញរំ ស់

ឬសាេ ប់”2068។ 

                                                 
2065 សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ  ១៩៩។ 

2066 ឯកសា  E1/117.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ២៤ 

បនា ត់ ២៣ - ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៣ េ នរមា ង [10.24.11]។ 

2067 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩០ បនា ត់ ៥-១១ 

េ នរមា ង [15.55.12]។ 

2068 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩០ បនា ត់ ២០២១ 

រម្កាយរមា ង [15.55.12]។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

838. ាេ យៈសកខីកេម បស់គត់ មានភាពឆាស់លាស់ដូ្ឆគន ខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ បានបណាត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ  ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន។ គត់បាន

ពនយេ់ថ្ន “ទាងំៗន ីជ្ញេ ិយា បស់ខញរំ ទាងំខញរំរដ្ក រពេឆូេដំ្រណករដ្កជ្ញេួយគន  បងាូ ទឹកខេនក

ដាក់គន  រតើសេ េយនឹងយកខដ្ ឬអត់?”2069។ រៅម្តង់ឆំណ ឆរនះគត់ចប់រ្តើេយំ។ រៅរពេចប់

រ្តើេគត់ពនយេ់ថ្ន៖ 

អ៊ែ ៊ីឆឹងកនរងឆំណ ឆរនះ រពេខដ្េខញរំម្សក់ទឹកខេនក រដាយសា ទាងំប  នម ន រដាយសា នឹករឃើញ

រ ឿងអតីតកាេ ថ្នខញរំឆ ះជ្ញប  ស ប  ខនតគន ជ្ញម្សីក៏ជួបរ ឿងដូ្ឆខញរំខដ្   ហូតដ្េ់គន បងខំឆិតត េន សស

េិនម្សោញ់2070។ ប  ខនតកនរងឱ្កាសរនះ ខញរំគិតរឃើញ ប  ខនតសួ គន  រដ្កសួ គន  រតើរយើងរធវើរេ ឆ? 

របើរយើងដ្កថ្ដ្រយើងនឹងង្ហប់ រតើរយើងរធវើរេ ឆ? រហើយកា និយាយរនះ េិនបាននិយាយឲ្យរគឮ

រទៀត។ រេើេ៍រតើពិច ណា ហនឹងមានខតរយើងពី នក់បងខំឆិតត ទាងំង្ហប់ ទាងំ ស់រដ្ើេបីបំរពញបំ

ណងៗ អនកម្តូវកា រដ្ើេបជីីវិត បស់រយើង រយើងគួ រធវើអ៊ែ ៊ីឆឹងខដ្ ឬអត់? េ ននឹងកា  ួេដំ្រណក

ជ្ញេួយម្បពនធខញរំរនះ ខញរំម្តូវរម្បើអស់ជ្ញងកនេះខខ ទំរំាកា  ួេដំ្រណកសរម្េឆឆិតតថ្នម្តូវខតយក់។ 

ទាងំគត់ក៏អ៊ែ ៊ីឆឹង ទាងំខញរំក៏អ៊ែ ៊ីឆឹង អ៊ែ ៊ីឆឹងមានរ ឿងៗកំសត់រវទន េំបាករវទនរនះ ហូតដ្េ់ថ្ងៃ

រនះ2071។ 

                                                 
2069 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩០ បនា ត់ ២១ -

២៤ េ នរមា ង [15.56.36]។ 

2070 សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនរងេូេដាឋ ន ១៧៣ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េសតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន េិនគមំ្ទដ្េ់កា សរម្េឆ  បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្ន េ ិយា បស់គត់ទទួេ ងកា ឈឺចប់ រដាយ

សា ខតកា  ួេរេទរដាយបងខំ (ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ១៣៣៥)។ សហរេធាវីនេំ ខ េិនអាឆកណំត់

អំពី កា ពងឹខ្អកណាេួយ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរេើេសតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន សម្មាប់

រគេរៅរនះរ ើយ ដ្ូរឆនះមានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ ទ ហីក ណ៍រនះ បស់រេធាវីកា   កតី អាឆ កព់ន័ធរដាយ របៀបណា 

ជ្ញេួយសាេម្កេ។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ឆាស់ណាស់គឺអាម្ស័យរេើ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង កនរងកា រម្បើម្បាស់សកខីកេមរនះ ពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន ទាក់ទងកា យេ់រឃើញ បស់គត់ អំពីកា ឈឺចប់

 បស់េ ិយាគត់។ 

2071 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩១ បនា ត់ ១៤ -

២០ េ នរមា ង [15.59.24]។ 

F54/201663644



 

478 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

839. គត់បានរ ៀបរាប់ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំថ្នជ្ញ “អំរពើរនះរយើងេិនឆង់បានរទ” និង

បាននិយាយថ្ន “ខញរំនឹករឃើញដ្េ់ថ្ងៃរនះ”2072។ កា អះអាង បស់រេធាវីកា   កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន េិនបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ  េិនគួ ឲ្យរជឿបានរ ើយ ខ្អករេើ

េ័សតរាងរនះ។ 

840. ជ្ញឆ ងរម្កាយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បានទទួេសាគ េ់ថ្ន េ័សតរាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខអេ រអឿន ម្តូវបាន្តេ់រៅកនរងប ិបទ ថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ដូ្ឆ

ខដ្េបានកត់សមាគ េ់រៅខ្នករ្សងរៅកនរងសា ណារនះ មានក ណីជ្ញក់លាក ់ សូេបីរៅេ នរពេ

បំខបក កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី ខដ្េភាគី (ពិរសស ក.ស.ព និង សហរេធាវីនេំ ខ ) ម្តូវបានរារំាង

េិនឲ្យសាកសួ  រេើបញ្ហា ខដ្េរម្កាយេក ម្តូវសថិតកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២2073។ កនរងក ណខីេះ 

ជ្ញកា សេម្សបខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រធវើកា ពិច ណាថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនមាន

ឱ្កាស កនរងកា សាកសួ រេើបញ្ហា ។ ខតេិនមានក ណីខបបរនះរ ើយរៅទីរនះ។ ម្បាកដ្ណាស់ថ្ន 

រលាកម្បធានបានរសនើដ្េ់ សហរេធាវីនេំ ខ ឲ្យបនតរៅម្បធានបទរ្សង2074។ ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង បានអន ញ្ហញ តឲ្យសហរេធាវីនេំ ខ សាកសួ ជ្ញងដ្ប់នទី រៅរេើម្បធានបទរនះ 

រហើយរៅេ នរពេខដ្េរេធា វីកា   កតី បានរធវើអនតរាគេន៍ រេធាវីកា   កតី នួន ជ្ញ េិនម្តឹេខត

អាឆសាកសួ  និងជំទាស់ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេើបញ្ហា ថ្នេ័សតរាងរនះរទ ប  ខនតរលាក

ម្បធានបានបង្ហគ ប់យា ងឆាស់ដ្េ់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន ឲ្យរឆេើយសំណួ ខដ្េបានសួ 

រៅគត់2075។ បខនថេរេើរនះ ជ្ញកា ពិតណាស់ រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានរចទសួ  ក់ព័នធ 

                                                 
2072 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩១ បនា ត់២៣-

២៤ រម្កាយរមា ង [15.59.41]. 

2073 សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ៨.៣.៣ កថ្នខណឌ  ២៤២-២៤៨, ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ  ២៤៣។ 

2074 ឯកសា  E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៩៣ បនា ត់ ២៤-

ទំព័  ៩៤ បនា ត់ ៤ េ នរមា ង [16.06.25]។ សូេរេើេកា រយាងរេើឆំណ ឆរនះរៅកនរង ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្ន

ខណឌ  ១៩២៨ រជើងទំព័  ៣៧៥១។ 

2075 ឯកសា  E1/116.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៦២ បនា ត់ ៩-១២ 

រម្កាយរមា ង [14.48.04]។ 

F54/201663645



 

479 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហាឆណាស់ក៏ ក់ព័នធកាេប ិរឆេទ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្ 2076

។ 

841. រហត ដូ្រឆនះរេធាវីកា   កតី េិនបានបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងកនរងកា 

ពឹងខ្អក រៅរេើេ័សតរាង បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន រហើយកា សរម្េឆទាងំអស់រនះ 

េិនគួ ម្តូវបានប ះ េ់រ ើយ2077។ 

១១. ទ ីីករណ្៍ ក់ព័នធនងឹ្ការផានទ នទស 

842. សហរេធាវីនេំ ខពោយាេរឆេើយតបរៅនឹងេូេដាឋ នពី  បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងកា ្តនា

រទាស។ កា រឆេើយតបទាងំអស់រនះ េិនពិភាការេើទំហំថ្នកា ្តនា រទាស ខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគ

ជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងរ ើយ ប  ខនតម្តឹេខតរៅរេើឆំណ ឆតូឆពី  ខដ្េរេើករ ើងរដាយ សា ណាប

ណត ឹងសាទ កខ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញក់ខសតងជ្ញេួយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយមានឥទធិពេផ្លា េ់រៅ

រេើសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់ពួកគត់2078។ 

843. ទីេួយ (រៅកនរង េេូដាឋ ន ២៥២)2079 រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានអន 

វតតរគេកា ណ៍គតិយ តតិេិនម្តឹេម្តូវ ទាកទ់ងនឹងរគេបំណងថ្នកា ្តនា រទាស។ រេធាវីកា   កតី

បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសងកត់ធៃន់ហួសរហត រៅរេើ កា រធវើឲ្យញរញើត 

និងរដ្ើេបីបង្ហា ញដ្េ់ជន ងរម្គះ និងអនកដ្ថ្ទរទៀតឲ្យយេ់ថ្ន ឆាប់ម្តូវបានអន វតត2080 ខដ្េដូ្រឆនះ

រហើយរធវើឲ្យអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “ជ្ញអនករម្ជ្ញងទង់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី”2081។ 

                                                 
2076 ឯកសា  E1/116.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័  ៧០ បនា ត់ ១៨ – 

ទំព័  ៧១ បនា ត់ ១១រម្កាយរមា ង [15.32.00]។ 

2077 ឯកសា  E465 សាេម្កេ រជើងទំព័  ១២០៩២, ១២២៧៤។ 

2078 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ បានរេើករ ើងនូវ “េូេដាឋ ន” បតឹងសាទ កខឆនំួនម្បា ំ ក់ព័នធនឹងកា ្តនា រទាស រហើយបានរសនើស ំថ្ន 

កនរងក ណីខដ្េអងគជនំ ំជម្េះ េិនម្ចនរចេសាេម្កេរេើពិ  ទធភាព គួ ម្តូវសរម្េឆរេើកា ្តនា រទាសងមីខដ្េម្សាេជ្ញងេ ន។ 

2079 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៥-២១៤៨។ 

2080 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៥។ 

2081 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៦។ 

F54/201663646



 

480 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

844. ទីពី  (កនរងឆំរណាេបណាត ឆំណ ឆ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង េេូដាឋ ន ២៥៥)2082 រេធាវីកា   កតី

បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង មានកំហ សឆគងកនរងកា វាយតថ្េេ រេើកិឆចសហ

កា  បស់ រខៀវ សំ្ន ជ្ញេួយ អ.វ.ត.ក  ួេជ្ញេួយនឹងកា ទទួេសាគ េ់ អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េបាន

រកើតរ ើង រដាយសា ខតឆំណ ឆរនះ្ារយគន  ខដ្េដូ្រឆនះរហើយ េិនបានពិច ណាឲ្យបានម្តឹេម្តូវរេើ 

អាកបបកិ ិយា បស់គត់ រៅកានរ់ដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងជន ងរម្គះ2083។ 

១១.១. នគលជំហររបស់ន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ី កនុង្ការនឆលើយតបនលើសារណា  ក់ព័នធនឹង្ការ 

ផានទ នទស 

845. អងគជំន ំជម្េះបានសរម្េឆពី ដ្ងរហើយថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆរឆេើយតបឆំរ ះសា ណាប

ណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតី ម្បសិនរបើឆរេេើយតបរនះ កម្េិតម្តឹេខត “េូេរហត ននខដ្េ

ប ះ េ់រដាយផ្លា េ់ សិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី” រហើយេិនជ្ញនគ់ន

ជ្ញេួយសា ណាខដ្េ ក.ស.ព បានរធវើរ ើង2084។ ដី្កាសរម្េឆេិនបានកម្េិតពីវិសាេភាពថ្ន

ឆរេេើយតបខដ្េអាឆរធវើបាន  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅរេើពិ  ទធភាព ខដ្េ្ារយពីកា ្តនា

រទាសរ ើយ។ រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខយេ់រឃើញថ្ន ខេួនម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យរឆេើយតប 

ជ្ញេួយសា ណាខដ្េរេើករ ើង ទាក់ទងនឹងកា ្តនា រទាស ម្បសិនរបើសា ណាទាងំរនះ ប ះ េ់

រដាយផ្លា េ់រៅរេើ សិទធិ ឬ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយេិនជ្ញនគ់ន ជ្ញេួយ

សា ណាឆរេេើយតប  បស់ ក.ស.ព2085។ 

                                                 
2082 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៦៨-២១៧៧។ 

2083 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៦៨-២១៧០។ 

2084 ឯកសា  F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ  បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ពន័ធនឹងបណត ឹងសា

ទ កខ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៧។ ឯកសា  F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ កព់ន័ធ 

នឹងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្ងៃទី៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ

២០១៩ កថ្នខណឌ  ១១។ សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ២.៣ កថ្នខណឌ  ៤០។ 

2085 សូេរេើេ ឯកសា  F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងប

ណត ឹងសាទ កខ កនរងសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១២-១៥។ 

F54/201663647



 

481 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

846. រទាះបជី្ញ វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រារំាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនឲ្យបតឹងសាទ កខ រេើ

កា ្តនា រទាស ខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកតី2086 ខត វិធានថ្្ាកនរងេិនបានហាេ

ឃាត់ កា រឆេើយតបរេើបញ្ហា  ទាក់ទងនឹងកា ្តនា រទាសរ ើយ។ កនរងដំ្រណើ កា រនះ សិទធិ បស់

រេធាវីកា   កតី ម្តូវបានកា   រដាយកា កម្េិតកំណត់ទាងំពី  បស់អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ 

រៅរេើវិសាេភាពថ្នឆរេេើយតប បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំរ ះបណត ឹងសាទ កខ ដូ្ឆជ្ញថ្ន សា 

ណាខដ្េបានរធវើរ ើងកនរងឆរេេើយតបខបបរនះ អាឆទាក់ទងខតជ្ញេួយនឹងបញ្ហា ខដ្េប ះ េ់ផ្លា េ់

រៅរេើ សិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងថ្ន សា ណាេិនម្តូវជ្ញន់គន  

ជ្ញេួយឆរេេើយតប បស់ម្ពះរាជអាជ្ញញ រទ។ កា ហាេឃាត់នូវសិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរង

កា រឆេើយតបឆំរ ះបញ្ហា ្តនា រទាស ខដ្េប ះ េ់រដាយផ្លា េ់រៅរេើពួកគត់ នឹងប ះ េ់ដ្េ់

ត េយភាពថ្នសិទធិ បស់ភាគី ខដ្េកំណត់រដាយ វិធាន២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង2087 រហើយកា រនះនងឹ

រធវើឲ្យរេធាវីកា   កតី ជំទាស់រដាយផ្លា េ់រៅរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (ជ្ញទូរៅ ឬសូេបីរៅ

កម្េិតប គគេផ្លា េ់ខេួន) រដាយេិនអន ញ្ហញ តិឲ្យពួករគ ម្តូវបានសាត បក់នរងសវនកា  រដ្ើេបីកា   ្េ

ម្បរយាជន៍ បស់ខេួនរ ើយ។ 

847. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនរងឆ្ន ំ២០០៩ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដាយសរេេងភាគ

រម្ឆើនរេើសេប់ បានបដិ្រសធេិនអន ញ្ហញ តដ្េ់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០១ រេើកសា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ  ក់ព័នធនឹងកា ្តនា រទាស (“រសឆកតី

សរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១”)2088។ ចប់ពីរពេរនះេក រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខេងពោយាេរេើកសា ណា កព័់នធនឹងកា ្តនា រទាស។ ប  ខនតសហរេធាវីនេំ ខសូេ

                                                 
2086  វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

2087  វិធាន ២១ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

2088 រសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ជ្ញដ្ំបូងម្តូវបានរឆញរដាយផ្លា េ់មាត់ រៅថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩។ 

សូេរេើេ សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E1/70.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩, ទំព័  ៤២។ សំអាងរហត ជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស  ម្តូវបានរឆញរៅថ្ងៃទី០៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៩។ សូេរេើេ សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆ

រេើសំរណើ ួេ  បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឲ្យរឆញរសឆកតីសរម្េឆ អំពីសិទធិ បស់សហរេធាវី

តំណាង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រធវើរសឆកតីសននិដាឋ ន្តនា រទាស និងរសឆកតីខណនទំាកទ់ងនឹងកា សួ ជនជ្ញប់រចទ អនក

ជំនញ និងសាកសី ខដ្េបានរកាះរៅ ឲ្យ្តេ់សកខីកេមទាក់ទងនឹង អតតឆ ិត បស់ជនជ្ញប់រចទ ថ្ងៃទី០៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៩ (“រស

ឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១”)។ 

F54/201663648



 

482 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេើករ ើងថ្ន មានេូេរហត េអៗ កនរងកា ង្ហករឆញពីកា អន វតតខបបរនះ រៅកនរងបណត ឹងសាទ កខ

បឆចរបបនន និងទទួេយកេតិភាគតិឆ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០១ រដ្េបាន្តេ់នូវកា ពនយេ់េេអិត អំពីេូេរហត អវីរទើបរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

គួ ម្តូវបានអន ញ្ហញ តិ ឲ្យរេើកសា ណាសតីពីកា ្តនា រទាស2089។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី ម្បសិនរបើ

អងគជំន ំជម្េះពិច ណាថ្ន វិធីសាន្រសត បស់េតិភាគរម្ឆើន ថ្នអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងរសឆ

កតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅខតម្តឹេម្តូវរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងរៅ

ខ្នកខាងរម្កាេថ្ន កាេៈរទសៈថ្នឆរេេើយតបបឆចរបបនន ខ សគន ពីកាេៈរទសៈខដ្េរកើតរ ើង រៅកនរង

សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ សំណ ំរ ឿង ០០១។ 

១១.១.១. នសចកាីសនម្មចមតពិេនម្ចើនរបស់អង្គជំនុំជម្មោះសាលា ំបូង្ កនុង្សំណុ្ំនរឿង្ ០០១ 

មិនេួរម្តូវបានតមកល់ទុកន ើយ 

848. ាេ យៈរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ េតិភាគរម្ឆើន បស់ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូង បានសរម្េឆថ្ន រេធាវីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនអាឆបង្ហា ញសា ណាបញ្ចប់កា ពិភាកា

រដ្ញរដាេ សតីពីកា ្តនា រទាស និងេិនអាឆសាកសួ អនក្តេ់សកខីកេម រេើបញ្ហា  ក់ព័នធអតតឆ ិក

 បស់ជនជ្ញបរ់ចទរ ើយ2090។ េតិភាគរម្ឆើនពិច ណាថ្ន បញ្ហា ខបបរនះេិនសថិតរៅកនរង តួនទនីងិ

េ ខង្ហ  បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅឆំរ ះេ ខ អ.វ.ត.ក រ ើយ2091។ សាេម្កេសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ បានបញ្ហជ ក់រ ើង វិញរេើជំហ រនះ របើរទាះបីជ្ញេិនមានសា ណា រេើករ ើងរេើម្បធាន

បទរនះ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនះកតី2092។ 

849. បញ្ហា រនះេិនម្តូវបានពិច ណារដាយអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេរ ើយ។ បណត ឹងសាទ កខភាេ េ

ៗខដ្េបានពោយាេរធវើរ ើង ម្បឆំ្ងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ ម្តូវបានសរម្េឆ

                                                 
2089 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ េតិជទំាស់ បស់ រៅម្កេ Lavergne 

រៅម្កេថ្នអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ថ្ងៃទី៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៩ (“េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆ

រេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១”) ទំព័  ១៣ -២៦។ 

2090 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៤០, ៤៨។ 

2091 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៤០, ៤៨។ 

2092 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០៦៤។ 
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483 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ថ្នេិនអាឆទទួេយកបាន រដាយអងគជំន ំជម្េះ2093 ខដ្េអងគជំន ំជម្េះបានកត់សមាគ េ់ថ្ន រសឆកតី

សរម្េឆរនះអាឆម្តូវបតឹងសាទ កខ រៅរពេជ្ញេួយគន នឹងបណត ឹងសាទ កខ រៅនឹងសាេម្កេរេើអងគ

រសឆកតី2094។ ប  ខនតេិនមានកា រេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍ណាេួយ  ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆរនះ រៅ

កនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បណត ឹងសាទ កខម្បឆំ្ងសាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង សំណ ំរ ឿង 

០០១ រ ើយ។ រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បណត ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏េិនបានកា រេើក

រ ើងខដ្ ។ ជ្ញេទធ្េ អងគជំន ំជម្េះរនះ េិនបានម្បកាសរដាយខេួនឯង រេើេូេដាឋ នថ្នរគេជំហ 

េតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ឬរៅរេើភាពអាឆទទួេយកបាន ថ្នសា ណា បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សតីពីកា ្តនា រទាស។ 

850. រគេជំហ រនះកាន់ខតសមរគសាម ញបខនថេរទៀត រដាយអងគរហត ខដ្េថ្ន ម្កបខណឌ  អ.វ.ត.ក ម្គប់

ម្គងរេើកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានវិវឌ្ឍន៍យា ងរម្ឆើនចប់ាងំពីមាន រសឆកតី

សរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅឆ្ន ំ២០០៩។ អវីខដ្េឆាស់លាស់បំ្ តរនះគឺ ខេងមាន

កា អន ញ្ហញ តឲ្យមាន កា តំណាងដាឆ់ពីគន រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ជំម្េះ រដាយរេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន ូប រហើយនរពេរនះ កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីម្តូវបានរធវើឲ្យ

កានខ់តម្បរសើ  ាេ យៈកា រម្បើម្បាស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងម្ករេ ួេេួយ សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីទាងំអស់2095។ រេើសពីរនះរទៀត នរពេរនះ សំណងអាឆម្តូវបានបង្ហគ ប់ខ្អករេើ

ម្បេពធនធានខាងរម្ៅ េិនខេនរដាយកា ឆំណាយ  បស់ពិ  ទធជនរ ើយ2096។ អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដំ្បូងអាឆបង្ហគ ប់ថ្ន សំរណើស ំេេអិត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី សម្មាបស់ំណងទាងំរនះ អាឆ

                                                 
2093 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E169/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េបានដាក់រដាយរេធាវីតំណាង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ករេ២ និងម្ករេ៣ ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆរធវើរ ើងរដាយផ្លា េ់មាត ់បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅថ្ងៃទី២៧ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០០៩, ថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩។ 

2094 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E169/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េបានដាក់រដាយរេធាវីតំណាង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ករេ២ និងម្ករេ៣ ម្បឆំ្ងនឹងរសឆកតីសរម្េឆរធវើរ ើងរដាយផ្លា េ់មាត ់បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅថ្ងៃទី២៧ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០០៩, ថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ១២។ 

2095 ជ្ញពិរសស វធិាន ១២ សាួនបី និង ២៣ សាួនបី ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង ខដ្េបានអន េ័តរៅថ្ងៃទី៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១០។ សូេរេើេ្ង

ខដ្   វិធាន ២៣(៣) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរងអន េ័តរៅថ្ងៃទី០៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១០ ខដ្េពរីដ្ើេដ្ំបូងគឺ  វិធាន ២៣(៥) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង (រៅ

កនរង វធិានថ្្ាកនរង (វិរសាធនកេមរេើកទីម្បា)ំ និងវិរសាធនកេមរៅជ្ញ វិធាន ២៣(៣) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង រៅថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ

២០១០។ 

2096  វិធាន ២៣ សាួនបួន(៣) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េបាន វិរសាធនកេមរៅថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០។ 
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484 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រេើករ ើងនរពេចបរ់្តើេកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ជំម្េះ2097។ បនា ប់ពីមានកា ផ្លេ ស់បត ូទាងំ

អស់រនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបង្ហគ ប់ថ្ន គរម្មាងសតីពីសំណង ខដ្េទទួេហិ ញ្ញវតថររដាយ

ម្បេពខាងរម្ៅ អាឆម្តូវបានអន វតតរៅេ នរពេមានសាេម្កេ2098។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន

រនះ គរម្មាងសំណងេួយឆំនួន បានចប់រ្តើេរៅកនរងឆ្ន ំ ២០១៥ ឬ២០១៦2099 គឺរៅេ នរពេបញ្ចប់

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ំជម្េះ រដាយគរម្មាងេួយឆំនួនបានបញ្ចប់ ាងំពីេ នរពេបញ្ចប់សវនកា 

ជំន ំជម្េះរៅរទៀត2100។ 

851. កា  វិវឌ្ឍន៍ទាងំអស់រនះ មានសា ៈសំខាន់ខេះ រដាយសា ខតសំអាងរហត េតិភាគរម្ឆើន  បស់អងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ ម្តូវបានបញ្ហជ ក់រដាយទសស

នៈ បស់ខេួន អំពីទំនក់ទំនង វាងសំណង និងកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងកា 

ជំន ំជម្េះ។ 

852. ឆំណ ឆសនូេថ្នសំអាងរហត  បស់េតិភាគរម្ឆើន ទាក់ទងរៅនឹងរគេបំណងថ្នកា ឆូេ ួេ បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េមានខឆងរៅកនរង វិធាន ២៣(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង2101។ េតិភាគរម្ឆើនគំ

ម្ទទសសនៈខដ្េថ្ន កា ខសវង កសំណងគឺជ្ញ្េម្បរយាជន៍ឆេបង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ2ី102

។ ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងកា ្តនា រទាស និងេទធភាពសម្មាប់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ឆូេ ួេរដ្ើេបីធានថ្ន កា ្តនា រទាសខបបរនះ ខដ្េម្តូវបានចត់ទ កថ្ន

បនា ប់បនស ំនិងាេពិតរៅទាញរឆញពី្េម្បរយាជន៍ឆេបងកនរងសំណង៖ 

្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មានន័យថ្នម្តូវខតខសវង កសំណង។ ដូ្រឆនះរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏មាន្េម្បរយាជន៍កនរងក ណី ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កំណត់បាន

                                                 
2097  វិធាន ៨០ សាួន(៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង វិរសាធនកេមរៅថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១០។ 

2098 ឯកសា  E218/7 អន សស ណៈអងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េមានឆណំងរជើងថ្ន “កា ឆងអរេបង្ហា ញអំពី គរម្មាងជ្ញអាទិ

ភាព សម្មាប់កា អន វតតសំណង (វិធាន ៨០ សាួន(៤))” ថ្ងៃទី៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៤១៨។ 

2099 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៤២២, ៤៤២៤, ៤៤២៥, ៤៤២៦, ៤៤២៧, ៤៤២៨, 

៤៤៣០, ៤៤៣១។ 

2100 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៤២៦, ៤៤២៧, ៤៤២៨, ៤៤៣១។ 

2101 សូេរេើេ  វិធាន ២៣(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

2102 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៣៣។ 
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485 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ធាត ្សថំ្នបទរេមើស រៅរពេខដ្េមានេ័សតរាងបញ្ហជ ក់ ខដ្េបរងកើតបានជ្ញេូេដាឋ ន សម្មាប់

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ទាេទា សំណង បស់ខេួន។ ឆំរ ះរហត ្េរនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្តូវបាន្តេ់សិទធិ ឲ្យគមំ្ទដ្េ់អយយកា កនរងកា កំណត់បានធាត ្ស ំនូវបទរេមើសម្ពហមទណឌ  រៅ

រេើជនជ្ញប់រចទ ខដ្េមានឥទធិពេរៅរេើ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងបរងកើតជ្ញេូេដាឋ ន

សម្មាប់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ទាេទា សណំង2103។ 

អវីខដ្េសំខាន់រនះគឺ តួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានកម្េិតរដាយេតិភាគរម្ឆើន ខដ្េ

កំណត់ម្តឹេ (១) កា ទាេទា សណំង និង (២) កា ឆូេ ួេកនរងកា គមំ្ទដ្េ់អយយកា  រេើបញ្ហា  

ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទង ឬ្នរៅដ្េ់បណត ឹងទាេទា សំណង។ 

853. េតិភាគរម្ឆើនបង្ហា ញភាពខ សគន   វាងតួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញេួយនឹងេ ខង្ហ  បស់ 

ក.ស.ព កនរងកា រធវើជ្ញតំណាង្េម្បរយាជន៍ សហគេន៍ និងសាធា ណៈ ដូ្ឆជ្ញ កា ខសវង កកា 

ដាក់ទណឌ កេម និងកា រធវើឲ្យញរញើត2104។ រហត ដូ្រឆនះ េតិភាគរម្ឆើនពោយាេបរងកើតកា បំខបក វាង

រគេបំណង បស់ ក.ស.ព និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ រគេបំណង បស់ ក.ស.ព គឺពោយាេ

ឲ្យមានកា ្តនា រទាស ម្គន់ខតរដ្ើេបដីាក់ទណឌ កេម និងរគេបំណង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ពោយាេឲ្យមានកា ្តនា រទាស ម្គន់ខតរដ្ើេបទីទួេបានសំណង។ រហត ដូ្រឆនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្តូវបានដ្ករឆញពីកា រេើកសា ណាសតីពីកា ្តនា រទាស ជ្ញបញ្ហា ខដ្េសថិតកនរង វិសាេ

ភាព និងតួនទីផ្លត ឆ់េ ខ បស់ ក.ស.ព កនរងនេជ្ញអនកកា   ្េម្បរយាជន៍សាធា ណៈ។ 

854. មានកំហ សេួយឆំនួន រៅកនរងសំអាងរហត រនះ ដូ្ឆខដ្េេតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne បាន

រេើករ ើងយា ងឆាស់ មាន ួឆរៅរហើយរៅរពេរឆញ រសឆកតីសរម្េឆរដាយេតិភាគរម្ឆើន។ ដូ្ឆ

ខដ្េបានបង្ហា ញរៅកថ្នខណឌ បនា ប់ រគេកា ណ៍ខដ្េរលាករៅម្កេបានរេើករ ើង កានខ់ត  ឹង

មំារ ើងៗរៅាេរពេរវលា ាេ យៈកា វិវឌ្ឍន៍ដូ្ឆបានរេើករ ើងខាងរេើថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ រហត 

ដូ្រឆនះ រដាយសា េូេរហត េួយឆំនួន សហរេធាវីនេំ ខរសនើស ំអងគជំន ំជម្េះឲ្យង្ហករឆញពីរគេ

                                                 
2103 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៣៣។ សូេរេើេ្ងខដ្  កថ្ន

ខណឌ  ១១ (“រដ្ើេបីទទួេបាននូវសំណងខបបរនះ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មានសិទធិឆូេ ួេកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី ម្បឆំ្ងនឹងអនក

ខដ្េទទួេខ សម្តូវ ឆំរ ះបទរេមើសខដ្េសថិតរៅកនរង យ ាត ធិកា  បស់ អ.វ.ត.ក ាេ យៈកា គមំ្ទកា រចទម្បកាន់”) [គូស

បញ្ហជ ក់បខនថេ]។ 

2104 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ២២។ 
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486 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ជំហ េតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០១។ 

855. ទីេួយ េិនមានបទបបញ្ញតតិណាេួយរៅកនរង វិធានថ្្ាកនរង (ឬអតថបទត លាកា ) ខដ្េខឆងឆាស់ពីកា 

េិនអន ញ្ហញ តឲ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដាក់សា ណារេើកា ្តនា រទាសរ ើយ2105។ ដូ្ឆខដ្េបាន

ពនយេ់រដាយរៅម្កេ Lavergne រៅកនរងេតិខខវង បស់គត់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគឺជ្ញភាគី ថ្នកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធី រហើយ “រេើកខេងខត វិធានថ្្ាកនរងខឆងឆាស់ អំពីកា ហាេឃាត់កា ឆូេ ួេ 

 បស់ភាគីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬបាន  ឹតតបិតសិទធិ បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីយា ងឆាស់រនះ 

ភាគីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវចត់ទ កថ្នទទួេបាននូវសិទធិ និងកាតពវកិឆចដូ្ឆគន រៅនឹង ភាគីដ្ថ្ទ

រទៀតថ្នរ ឿងកតី”2106។ រគេកា ណ៍ដូ្ឆគន រនះម្តូវបានបញ្ហជ ក់ រៅកនរងប ិបទដ្ថ្ទរទៀត រដាយអងគ

ជំន ំជម្េះរនះ2107។ 

856. ទីពី  េតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បកម្សាយរដាយភានម់្ឆ ំរៅរេើ វិធាន ២៣

(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រៅរពេខដ្េបកម្សាយកថ្នខណឌ  (ក) (“គមំ្ទដ្េ់កា រចទម្បកាន”់) ខដ្េ

កម្េិតរដាយកថ្នខណឌ  (ខ) (“ខសវង កសំណង”)2108។ ឆំណ ឆរនះគឺ្ារយរៅនឹងអតថន័យធេមាថ្ន

បទបបញ្ញតតិខដ្េភាជ ប់កថ្នខណឌ ទាងំពី រដាយ ន្ ប់ “និង” ខដ្េបង្ហា ញថ្ន តួនទីរនះគឺ ួេគន ។ រស

ឆកតីសរម្េឆខដ្េបានរឆញ បង្ហា ញយា ងឆាស់ថ្ន រគេបំណងទាងំពី  រៅកនរង វិធាន ២៣(ធ១) ថ្ន

 វិធានថ្្ាកនរង រកើតរ ើងដាឆ់ពីគន  រហើយបំរពញឲ្យគន រៅ វិញរៅេក។ អងគជំន ំជម្េះរនះបានបញ្ហជ ក់

ថ្ន តួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី “គឺរដ្ើេបី “គំម្ទអយយកា ” និង ទាេទា សំណង” (រដាយ

                                                 
2105 រទាះបីជ្ញ វធិាន១០៥(១) ថ្ន វធិានថ្្ាកនរង ខឆងឆាស់ថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនម្តូវបានអន ញ្ហញ តិឲ្យ្តួឆរ្តើេបណត ឹងសា

ទ កខ  ក់ពន័ធកា ្តនា រទាស ក៏មានកា ខឆងឆាស់ខដ្  ក់ព័នធពិ  ទធភាព។ េិនខដ្េមានកា សរម្េឆ (ឬរេើករ ើងថ្ន) វិធាន ១០៥៦

(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រារំាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនឲ្យរេើកសា ណាអំពី ពិ  ទធភាពឬភាពគម នរទាស បស់ជនជ្ញប់រចេ ឬពី

កា រឆេើយតបរៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ រេើម្បធានបទរនះ ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយភាគីដ្ថ្ទរ ើយ។ 

2106 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

កថ្នខណឌ  ១៣។ 

2107 ឯកសា  F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ 

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៤។ 

2108 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៣២-៣៣។ 
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487 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

គូសបញ្ហជ ក់បខនថេ)2109។ រដាយខ សពីអវីខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកំណត់ រគេបណំង

េិនខេនរដ្ើេបីគមំ្ទអយយកា  រដ្ើេប ី(ម្គនខ់ត) ទាេទា សំណងប  រណាណ ះរទ។ កនរងរពេងមីៗរនះ សូេបី

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង (កនរងឆ្ន ំ២០១៥) បានសរម្េឆ ក់ព័នធរគេបំណងពី  ថ្ន វិធាន ២៣(១) 

ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខដ្េថ្ន “ វិធានថ្្ាកនរងេិនបានកំណត់ ឋានន ម្កេ វាងរគេបំណងទាងំរនះ ថ្ន

រគេបំណងេួយជ្ញរគេបំណងឆេបង និងរគេបំណងេួយរទៀត ជ្ញរគេបំណងបនា ប់បនស ំ

រនះរ ើយ”2110។ 

857. កា ខដ្េថ្នរគេបំណងទាំងពី ថ្នកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មានេកខណៈឯករាជយ

ដាឆ់រឆញពីគន  ម្តូវបានបង្ហា ញកានខ់តឆាស់ រដាយ វិធីសាន្រសតកនរងកា ្តេ់សំណង ខដ្េខឆងកំណត់

រដាយ វិធាន ២៣ សាួនបី(៣)2111។ ដូ្ឆខដ្េបានកត់សមាគ េ់ពីខាងរេើ រៅកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន 

កា រនះរធវើឲ្យគរម្មាងសំណង អាឆអន វតតបានេ នរពេមានកា ្តនា រទាស ាេពិតរៅាងំពីេ ន

បញ្ចប់កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីជំន ំជម្េះ។ ឆំណ ឆរនះបានបញ្ហជ ក់ថ្ន កា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី េិនខេនម្តូវបានរធវើរ ើង រដ្ើេបីខតរគេបំណងថ្នកា ធានកា ទទួេបានសំណងប  រណាណ ះ

រទ។ ភាគរម្ឆើនថ្នកា ឆូេ ួេរដាយសកេម បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន 

បានរកើតរ ើងរម្កាយគរម្មាងសំណង ម្តូវបានអន វតត ួឆរាេ់ ឬកនរងក ណីខេះ រម្កាយរពេខដ្េ

គរម្មាងទាងំរនះ ម្តូវបានបញ្ចប់រទៀត្ង។ 

858. កា ពិតគឺថ្ន កា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីគមំ្ទអយយកា  េិនខេនរធវើរ ើងរដ្ើេបី 

ម្គន់ខតធានបានសំណងប  រណាណ ះរទ។ រនះគឺជ្ញេរធោបាយេួយ្ងខដ្  រដ្ើេបីឲ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី អាឆឆួេ ួេសវនកា  រដ្ើេបីទាេទា សិទធិទទួេបានកា ពិត និងយ តតិធេ៌្ងខដ្ 2112 រហើយ

                                                 
2109 ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ៣១១។ សូេរេើេ្ងខដ្  សំណ រំ ឿង ០០១ - ឯកសា  F28 

សាេដ្កីាអងគជនំ ជំម្េះត លាកា កពំេូ កថ្នខណឌ  ៤៨៩ រយាងរៅ “តនួទី បសរ់ដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ ី កនរងកា គមំ្ទបណត ងឹ ដ្ឋ

បបរវណី និងបណត ឹងអាជ្ញញ ” ខដ្េេិនបានរេើករ ើងព ីវិធីសាន្រសត កម្េិតតួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងកា ជំន ំជម្េះខត

ម្តឹេកា សម្េបសម្េួេ បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីប  រណាណ ះរទ។ 

2110 ឯកសា  E365/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំកា បញ្ហជ ក់បំេេឺអំពី

 វិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរេើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសវនកា  ថ្ងៃទី២០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៥។ 

2111  វិធាន ២៣ សាួនបួន(៣) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

2112 ឯកសា  C22/I/69 រសឆកតីបង្ហគ បស់តីពសីិទធិ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិនមានរេធាវតីំណាង កនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យ

ជូន អងគប  ជនំ ំជម្េះរដាយខេួនឯង ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ៨។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ក៏ជ្ញេរធោបាយេួយរដ្ើេបីសរម្េឆបាន រគេរៅឆេបង បស់ អ.វ.ត.ក គឺកា បម្ងូបបម្ងួេ

ជ្ញតិ2113។ ដូ្ឆខដ្េរៅម្កេ Lavergne បានទទួេសាគ េ់ កា បម្ងួបបម្ងួេអាឆសរម្េឆបាន េយួ

ខ្នកាេ យៈកា ដាក់ទណឌ កេម និង វិធានកា ខដ្េម្តូវអន វតត រដ្ើេបីរារំាងកា រកើតរ ើង វិញ នូវបទ

ឧម្កិដ្ឋកេម2114។ ឆំណ ឆរនះក៏ប ះ េ់្ងខដ្ រដាយសា  “ម្បធានបទថ្នកា ស ំអេ័យរទាស”2115 

ខដ្េម្តូវទទួេ ងឥទធិពេពីកា ដាក់ទណឌ កេម ម្ពេទាំងកាត ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េជ្ញេូេដាឋ ន ដូ្ឆជ្ញអតត

ឆ ិត បស់ជនជ្ញប់រចទ កា ជំ  ញឲ្យរធវើសកេមភាព អាកបបកិ ិយា បស់គត់ ឆំរ ះជន ងរម្គះ

រដាយសា ឧម្កិដ្ឋកេម និងកម្េិតថ្នកា រសាកសាត យ បស់គត់2116។ តួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រៅកនរងកា ឆូេ ួេដ្េ់កា បម្ងួបបម្ងួេជ្ញតិ ាេ យៈកា ឆូេ ួេ បស់ពួកគត់ រៅកនរង

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី អ.វ.ត.ក2117 សំរៅថ្ន ពួករគអាឆ្តេ់សកខីកេមរេើម្បធានបទទាំងអស់រនះ 

ខដ្េមានទំនក់ទំនងេិនអាឆកាត់ផ្លត ឆ់បានពីកា បម្ងួបបម្ងួេ  ួេទាងំកា ្តនា រទាស។ 

859. ម្តង់ឆំណ ឆរនះ អាឆមានកា  ក់ព័នធ្ ងខដ្  កនរងកា កត់សមាគ េ់ថ្ន ឆំនួនរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ពីេទធ្េ 

ខដ្េពួករគឆង់បានពីកា ង្ហ  បស់ត លាកា  រម្ៅពីសំណងកនរងន័យឆរងអៀតរនះ។ ឆំណ ឆរនះ ួេ

បញ្ចូេ្ងខដ្ ទាងំកា ឆង់បានកា លាតម្តដាង និងបង្ហា ញនូវកា ពិតអំពី បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរត

យយ2118 កតីសងឃឹេខដ្េថ្ន ដំ្រណើ កា នឹង ួឆឆំខណកដ្េ់កា រធវើឲ្យញរញើត និងេិនម្បម្ពឹតតសាជ្ញងមី

                                                 
2113 ឯកសា  D404/2/4 សាេដ្ីការេើម្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាងំអស់ ម្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាសរម្េឆនន  បស់សហរៅម្កេរស ើប

អរងកត រេើភាពអាឆទទួេយកបាន ថ្ន កយស ំាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្ងៃទី២៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ៦៥។ 

2114 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

កថ្នខណឌ  ២៨, ៣១។ 

2115 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

កថ្នខណឌ  ៣១។ 

2116 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

កថ្នខណឌ  ២៩, ៣១។ 

2117 ឯកសា  D404/2/4 សាេដ្ីការេើម្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាំងអស់ម្បឆំ្ងនឹងដ្កីាសរម្េឆនន បស់សហរៅម្កេរស ើបអរងកត 

រេើភាពអាឆទទួេយកបានថ្ន កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្ងៃទី២៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ៦៥។ 

2118 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/483.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខប ន ស ចន់) 

ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ១៦ រម្កាយរមា ង [11.58.22] (“ឲ្យបានរកមងសារម្កាយដ្ឹង រតើរគរធវើអ៊ែ ៊ីឆឹងរដ្ើេបីអវីរៅ”)។ ឯកសា  E1/308.1 

[ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា) ទំព័  ៦៣ បនា ត់ ១៦ -២២ រម្កាយ
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

នូវឧម្កិដ្ឋកេម2119 កតីម្បាថ្នន ឆង់រឃើញអនកទទួេខ សម្តូវ ម្តូវបានទទួេ ងទណឌ កេម2120 និង្េ

ម្បរយាជន៍ខដ្េបានបង្ហា ញយា ងទូេំទូលាយកនរងកា ទទួេបាន “យ តតិធេ៌” ពីត លាកា 2121។ 

                                                 
រមា ង [14.30.09] (“ខញរំឆង់ដ្ឹង រហើយខញរំសូេឲ្យគត់រាយកា ណ៍ឲ្យរ ៀបរាប់ឲ្យរ ឿងហនឹងឲ្យេអិតេអន់ រដ្ើេបីឲ្យពួកកូនខខម ជំនន់

រម្កាយបានដ្ឹងឆាស់។ របើេិនដ្ូរឆនះរទ កា កាត់កតីរនះហាក់ដ្ូឆជ្ញ អត់បានម្បរយាជន៍អវីទាងំអស់ រហើយយ តតិធេ៌ក៏គម នឲ្យខេ បា ខញរ ំ

បងបអូនទាងំអស់ ម្បជ្ញរាន្រសតរៅរេើទឹកដ្ីខខម ទាំងអស់ ខដ្េបានទទួេ  រម្គះរដាយសា រ ឿងហនឹង។ រពេអនកទាងំអស់ហនឹង

សាេ ប់ េិនដ្ឹងជ្ញឈឺចប់ប  ណាណ រទ ខញរំឆង់បានឆរេេើយពីគត់ខតប  ណណ ងឹ។ រហើយឲ្យគត់រ ៀបរាប់ រហើយឲ្យឆាស់ឲ្យពិត េិនឲ្យ

រ ៀបរាប់ទាងំខ សេកឲ្យពួកខញរំសាត ប់រទ។ គត់រឆះខតម្បខកកថ្ន គត់អត់បានដ្ឹង អតប់ានអី ខាងថ្នន ក់រម្កាេរធវើ”)។ សូេរេើេ្ង

ខដ្  ឯកសា  E3/5238 កំណតរ់ហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀ ស ្េ) ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN 

00280975 (“វាជ្ញឱ្កាសេួយខដ្េម្តូវកតម់្ា ម្បវតតិផ្លា េ់ខេួនខញរំ និងម្បវតតិម្គួសា ខញរំ និងរដ្ើេបីឲ្យបានឆាស់ថ្ន អតីតកាេនឹងេិន

ម្តូវបានបំរេេឆរ ើយ”)។ ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា លាម្តដាងកា ពិត និងកត់ម្ាទ កជ្ញឯកសា  ម្តូវ

បានបង្ហា ញាេ យៈសំណួ  ខដ្េបានរចទសួ រៅជនជ្ញប់រចទ រៅកនរងអំ រងរពេសវនកា ។ សម្មាប់កម្េងថ្នសំណួ ទាំង

រនះសូេរេើេ ឯកសា  E457/6/2.2.7 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ បស់ សហរេធាវីនេំ ខ 

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឧបសេព័នធ ង ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ៖ សំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ ថ្ងៃទី២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៧។ 

2119 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ី 

រៅ) ទំព័  ៦០ បនា ត់ ៧-៩ រម្កាយរមា ង [14.19.53] (“សូេឲ្យអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ ម្ពេទាងំត លាកា សាលាកតីខខម ម្កហេ

ហនឹង រេាត ជយួរធវើយា ងណាក ំឲ្យមាន អា បបរឃារៅថ្ម្ពថ្្សអ៊ែ ៊ីឆងឹ  វិេម្ត ប់េកបានរទៀត”)។ ឯកសា  E1/488.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក េ ខណេ) ទំព័  ៨៩ បនា ត់ ១៣-១៩ រម្កាយរមា ង [15.41.54] (“ខញរំ

ដ្ូឆគម នរយាបេ់អីរម្ឆើនខដ្  ខញរំម្គន់ខតស ំឲ្យរេធាវីជួយ ឬេួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឬេួយយា ងរេ ឆ រតើបានរធវើ ឬេួយយា ងរេ ឆបា

ទ។ ម្គន់ខតខញរំស ំឲ្យរធវើរេ ឆ ក ំឲ្យរកមងខដ្េរម្កាយៗរទៀត ក ំឲ្យដ្ូឆខញរំ ... ហនឹងរហើយ បានខញរំឲ្យខាងត លាកា  ខាងអងគកា រយើងជយួ 

ហនឹងរហើយក ំឲ្យវាមានអ៊ែ ៊ីឆឹងរទៀត ឲ្យកូនរៅរយើងរម្កាយ ម្សក រម្កាយរទៀត ឲ្យបានបានស ខសបាយដ្ូឆរយើងឥ ូវហនឹង”)។ 

2120 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

មាន រេឿយ) ទំព័  ៥៩ បនា ត់ ១-២ រម្កាយរមា ង [14.50.00] (“បាទ សំណូេព  បស់ខញរំបាទ ក៏សូេឲ្យរលាកម្បធាន ត លាកា  ដាក់

រទាសឧម្កិដ្ឋជន ជនជ្ញប់រចទ ដាក់គ កងងឹតអស់េួយជីវិត”)។ ឯកសា  E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា 

ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ ឹេ វណណ ៈ) ទំព័  ៥៥ បនា ត់ ៣-៤ រម្កាយរមា ង [14.07.44] (“ចស ខញរំឆង់ខញរំសំណូេព ពរីលាក

ម្បធានចស។ ចស ខញរំសូេសណូំេព ឲ្យរលាកម្បធាន ជួយ កយ តតធិេ៌ដាក់រទាស អនកខដ្េសមាេ បខ់ខម គន ឯងហនឹង ឲ្យដាក់គ ក

អស់េួយជីវិតរលាកម្បធាន”)។ 

2121 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ថ្នន់ ធីេ) ទំព័  ៣០ បនា ត់ ១៧-២០ រម្កាយរមា ង [11.08.39] (“សំណូេព  បស់ខញរំ ខញរំបាទសូេឲ្យខាងអស់រលាក រលាកម្ស ី

ខាងត លាកា ហនឹងជួយ កយ តតិធេ៌ឲ្យខញរំ្ង។ … សំណូេព  បស់ខញរំ ម្គន់ខតថ្នឲ្យជួយ កយ តតិធេ៌ឲ្យខញរំខតប  ណណ ឹងបានរហើយ”)។ 

ឯកសា  E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៥ (រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ៊ុំ ស ផ្លនី) ទំព័  ២៩ បនា ត់ 
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490 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

860. ទីបី េិនខេនរដាយសា ខតេ ខង្ហ  បស់ ក.ស.ព  ក់ព័នធនឹងកា ្តនា រទាស រទើបរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្តូវបានដ្ករឆញពីកា រេើករ ើងនូវសា ណារេើបញ្ហា រនះរ ើយ។ រទាះបីជ្ញកា ពិតខដ្េ

ថ្ន ក.ស.ព និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី មាន្េម្បរយាជន៍ និងតួនទីខ សគន កនរង កិឆចដំ្រណើ កា នីតិ

 វិធីកតី2122 រនះេិនខេនមានន័យថ្ន េិនមានខ្នកខដ្េម្តូវម្តួតស ីគន រ ើយ គឺ ខ្នកខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី និងសាធា ណជនទរូៅ (តំណាងរដាយ ក.ស.ព) មានតួនទី និង្េម្បរយាជន៍ ួេ រៅ

កនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ សូេបីខតេតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងរសឆកតី

សរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ ក៏បានទទួេយករដាយម្បរយាេថ្ន ភាគីទាំងពី អាឆរធវើសា 

ណា រេើបញ្ហា ខដ្េ ក់ព័នធ ពិ  ទធភាព បស់ជនជ្ញប់រចទខដ្ 2123។ ាេពិតរៅ វិធាន ២៣(១)(ក) 

ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ទទួេសាគ េ់នូវតួនទី បស់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នគមំ្ទដ្េ់អយយកា  រហើយ

បានទទួេសាគ េ់រដាយេិនបាន កម្េិតកំណត់កា គមំ្ទរនះ ខតរៅរេើខ្នកខេះថ្នេ ខង្ហ   បស់ម្ពះ

រាជអាជ្ញញ រ ើយ។ រដាយពិច ណាថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺជ្ញខ្នកថ្នសហគេន៍ ខដ្េម្តូវបាន 

ក.ស.ព ជួយជំ  ញ្េម្បរយាជន៍ បស់ខេួនរនះ ជ្ញកា េិនគួ ឲ្យភាញ ក់រ្អើេរទខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីអាឆរដ្ើ តួនទីគំម្ទ រៅរេើេ ខង្ហ ទាងំអស់ បស់ម្ពះរាជអាជ្ញញ ។ រហត ដូ្រឆនះ ជ្ញកា 

េិនឆាស់លាស់រសាះថ្ន រហត អវីរទើបតួនទី បស់ ក.ស.ព រៅកនរងកា ្តនា រទាស បានរារំាងេិនឲ្យ

មានតួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេើបញ្ហា រនះ។ វិធីសាន្រសត បស់អងគជំន ំជម្េះរនះ គឺរដ្ើេបី

ទទួេសាគ េ់ថ្ន សេភាពថ្នគូភាគី េិនម្តូវបានគំរាេកំខហង កនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

រដាះម្សាយរេើខ្នករដាយ ក.ស.ព ម្តូវរដាះម្សាយខដ្ រនះ ម្បសិនរបើសា ណា បស់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី “បរញ្ចៀសនូវភាពម្ឆំខដ្េ និងភាពជ្ញន់គន ” ជ្ញេួយសា ណាតប ខដ្េរធវើរ ើងរដាយ ក

.ស.ព2124។ 

                                                 
៨-៩ េ នរមា ង [10.35.47] (“រៅទីបញ្ចប់ នងខញរំរជឿជ្ញក់ថ្ន ត លាកា រនះនឹងខិតខំម្បឹងខម្បងសវះខសវង កយ តតិធេ៌ជូនជន ងរម្គះ 

និងខវកេ ខ កជនរេមើស និងអនក ក់ព័នធទាងំោយ ឲ្យរឃើញជ្ញក់ជ្ញេិនខាន”)។ 

2122 សូេរេើេ ឯកសា  F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងប

ណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១១។ 

2123 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៣៣ និង ៣៤។ 

2124 ឯកសា  F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៧។ 
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491 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

861. ទីបួន ដូ្ឆខដ្េរលាករៅម្កេ Lavergne បានកំណត់ កា ខញកដាឆ់ពីគន  វាង បញ្ហា ទាកទ់ងនឹងកា 

ទទួេខ សម្តូវម្ពហមទណឌ  និងបញ្ហា ទាកទ់ងកា ្តនា រទាស គឺជ្ញកា ង្ហ ខដ្េេិនអាឆរដាះម្សាយ

បាន រហើយ រ ៀងរាេ់រពេ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យ្តេ់េ័សតរាង និងទទួេកា 

រចទសួ រេើបញ្ហា  ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងកា ្តនា រទាស2125។ ឆំណ ឆទាងំរនះ ួេទាងំ អតតឆ ិក

 បស់ជនជ្ញបរ់ចទ និង្េប ះ េ់ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម រៅរេើជន ងរម្គះ  ួេទាងំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី្ង។ កនរងក ណីខេះ កម្េិតថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េបងករេើជន ងរម្គះ គឺជ្ញធាត ្សថំ្នឧម្កិដ្ឋ

កេម ខដ្េ ងកា រចទម្បកាន់រនះ2126។ ប  ខនត កនរងក ណីខេះរ្សងរទៀត (ជ្ញឧទាហ ណ៍  ក់ព័នធកា 

 ំរលាេបំ នយា ងធៃន់ធៃ អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ និងឧម្កិដ្ឋកេមេន សសឃាត កា សមាេ ប់ ង្ហគ េ 

កា និ រទស កា ដាក់ឲ្យរៅជ្ញទាសក  និងកា ដាក់កនរងេនាី ឃ ឃំាងំ) េិនខេនខបបរនះរ ើយ។ 

ដូ្រឆនះ សកខីកេមខដ្េបាន្តេ់ ឬបង្ហា ញរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ទាក់ទងនឹង្េប ះ េ់  ក់

ព័នធខតជ្ញេួយនឹងកា ្តនា រទាស។ បានទទួេកា អន ញ្ហញ តឲ្យដាក់ឯកសា ទាងំអស់រនះរៅឆំរ ះ

េ ខត លាកា  រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏គួ ខតអាឆដាក់សា ណារេើបញ្ហា រនះ្ងខដ្ ។ 

862. ជ្ញឆ ងរម្កាយ ម្បសិនរបើមានភាពេិនជ្ញក់ឆាស់ណាេួយ រៅរេើបញ្ហា រនះ (ខដ្េសហរេធាវីនំ

េ ខពិច ណាថ្ន េិនមានរនះ) រគេកា ណ៍ខណនពីំឆាបជ់្ញតិកេពរជ្ញ និងកា អន វតតអនត ជ្ញតិ 

បានគមំ្ទយា ងខាេ ងំរៅរេើទសសនៈខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគួ ម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យដាក់សា 

ណារេើកា ្តនា រទាស។ ម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ េិនបានដ្ករឆញនូវកា ្តនា រទាស ពីសិទធិដ៏្ធំ

ទូលាយ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រេើកសា ណាផ្លា េ់មាត់ និងជ្ញលាយេកខណ៍អកស 

រ ើយ2127។ ជន ងរម្គះខដ្េបានឆូេ ួេ ម្តូវបានអន ញ្ហញ តឲ្យរេើកសា ណា សតីពីកា ្តនា រទាស

                                                 
2125 សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

កថ្នខណឌ  ២៧, ៣៥។ 

2126 ជ្ញឧទាហ ណ៍ រនះគឺជ្ញក ណីខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆំ្ងេន សសជ្ញតិថ្នកា រធវើទ កខប ករេនញ និងអំរពើអេន សសធេ៌

រ្សងរទៀត។ 

2127 ម្កេនីតិវិធីម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ មាម្ា ៣៣៤ និង ៣៣៥។ សូេរេើេ្ងខដ្  សំណ ំរ ឿង ០០១ - ឯកសា  E72/3 េតិជទំាស់

 បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ  ៣២។ 
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492 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រៅត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ2128 ត លាកា  STL2129 ត លាកា  KSC2130 និងត លាកា  EAC 

2131។ រទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះរនះធាេ ប់បានបញ្ហជ ក់នរពេកនេងេក នូវភាពខ សគន  វាងម្បព័នធថ្នកា 

ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះរៅ ត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ និង អ.វ.ត.ក កតី ខតអងគជំន ំជម្េះរនះ

បញ្ហជ ក់រដាយកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅ អ.វ.ត.ក រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ទទួេបានសិទធិកនរងកា ឆូេ ួេ

រម្ឆើនជ្ញង កនរងនេជ្ញភាគីរពញសិទធិថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី គឺរម្ឆើនជ្ញងសិទធិខដ្េ្តេ់ជូនជន ង

រម្គះ ខដ្េបានឆូេ ួេរៅត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ2132។ រហត ដូ្រឆនះ ជ្ញកា គួ ឲ្យភាញ ក់រ្អើេ 

ម្បសិនរបើ អ.វ.ត.ក គឺជ្ញត លាកា  ឬអងគជំន ំជម្េះអនត ជ្ញតិខតេួយ ខដ្េមានកា ឆូេ ួេ បស់ជន

 ងរម្គះ រធវើកា បដិ្រសធេិន្តេ់ដ្េ់ពួកគត់ នូវេទធភាពកនរងកា រឆេើយតប រេើកា ្តនា រទាស។ 

863. សម្មាប់សំអាងរហត ទាងំអស់រនះ សហរេធាវីនេំ ខ សូេរេើករ ើងរដាយរសឆកតីរគ ពថ្ន េតិ

ភាគរម្ឆើនថ្នអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ មាន

កំហ សរដាយដ្ករដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរឆញពីកា រឆេើយតបរេើកា ្តនា រទាស។ កា សរម្េឆរនះ

                                                 
2128 សូេរេើេ នរពេងមីៗរនះរៅកនរងរ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bosco Ntaganda: រៅអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ថ្នត លាកា  

ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bosco Ntaganda ដ្ីកាបង្ហគ ប់សតីពនីីតិវិធីកា ្តនា រទាស សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06-

2360 ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ២, ៣ និងរៅដ្ំណាកក់ាេបណត ឹងសាទ កខ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់

នឹង Bosco Ntaganda សាេដ្ីការេើកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06-2471 ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខ

ក េាៈ ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៥។ 

2129  វិធាននីតិវិធីនិងេសតរាង បស់ត លាកា  STL (វរិសាធនកេមរេើកទី១០) ថ្ងៃទី១០ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៩  វិធាន ៨៧(គ) ត លាកា  

STL  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Ayyash និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ STL-11-01/S/TC រសឆកតីសរម្េឆអន ញ្ហញ តិឲ្យជន ង

រម្គះខដ្េបានឆេូ ួេ អាឆឆេូ ួេកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីរេើកា ្តនា រទាស និងបខនថេរពេរវលា សម្មាប់រេធាវីកា   កតី ប

ស់ Ayyash កនរងកា ដាក់សា ណា ថ្ងៃទី៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៦-៧។ សូេរេើេ្ងខដ្  ត លាកា  STL  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់

នឹង Ayyash និងអនករ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ STL-11-01/T/TC សាេម្កេ ថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ៩០៧។ 

2130  វធិាននីតិវិធីនិងេសតរាង បស់ត លាកា  KSC រៅឆរំ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះពរិសសសម្មាប់ម្បរទស កូសូវ៉ូ (វិរសាធនកេមរេើក

ទីពី ) ថ្ងៃទី៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២០  វិធាន ១៦២(២)។ 

2131 EAC Le Procureur Général c.  Hissein Habré, Arrêt ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ៥៥២-៥៥៣។ 

2132 សំណ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ កថ្នខណឌ  ៤៧៨-៤៧៩។ ឯកសា  F10/2 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៦។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

េិនគួ រារំាងសហរេធាវីនេំ ខ ពីកា រឆេើយតបឆំរ ះេូេដាឋ ន បណត ឹងសាទ កខ បស់រេធាវីកា   កតី 

រេើកា ្តនា រទាសរ ើយ។ 

១១.១.២. កាលៈនទសៈដ លខុសដបលក ពកីាលៈនទសៈនៅចនំ ោះមុខ អង្គជំនុំជម្មោះសាលា ំបូង្ 

កនុង្សំណុ្ំនរឿង្ ០០១ 

864. រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី របើរទាះបីជ្ញអងគជំន ំជម្េះពិច ណាថ្ន េតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ ជ្ញេតិម្តឹេម្តូវកតី ខតកាេៈរទសៈ

បឆចរបបននគឺខ សខបេក រម្ ះអងគជំន ំជម្េះ មានរៅឆំរ ះេ ខខេួន នូវសា ណា បស់រេធាវីកា   កតី

ជ្ញក់លាក់ ទាកទ់ងនឹងកា ្តនា រទាស ខដ្េ ក់ព័នធរដាយផ្លា េ់ និងម្បាកដ្ ជ្ញេួយនឹង្េ

ម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

865. សហរេធាវីនេំ ខេិនពោយាេរឆេើយតបឆំរ ះសា ណាទាងំអស់ រេើកា ្តនា រទាសរ ើយ។ សា 

ណាខេះេិនខេនជ្ញកតីបា េាជ្ញក់លាក់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរទ រហើយម្តូវបាន ក.ស.ព រឆេើយ

ាេបានយា ងម្គប់ម្គន់រហើយ។ ប  ខនត រៅកនរង េេូដាឋ ន ២៥២ និង េេូដាឋ ន ២៥៥ រេធាវីកា   

កតីបានរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍គតិយ តតិខដ្េេិនម្តឹេម្តូវ និង/ឬ បញ្ហជ ក់រដាយភាន់ម្ឆ ំ នូវអងគ

រហត កនរងេកខណៈេួយ ខដ្េប ះ េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី2133 មានន័យថ្ន 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគួ មានសិទធិ្តេ់ឆរេេើយតប2134។ សាថ នភាពរនះខ សពីសាថ នភាពខដ្េរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី្តួឆរ្តើេនូវសា ណារេើកា ្តនា រទាស ខ្អកាេម្បធានបទខដ្េខេួនរម្ជើសរ ីសផ្លា

េ់។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ឆំណ ឆរនះពិតជ្ញសថិតរៅកនរង វិសាេភាពថ្នឆរេេើយតប

ខដ្េបានអន ញ្ហញ តសម្មាប់សហរេធាវីនេំ ខ អន រលាេរៅាេរសឆកតីសរម្េឆ  បស់អងគជំន ំ

ជម្េះរនះ2135។ 

                                                 
2133 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៦, ២១៦៩-២១៧០។ 

2134 ឯកសា  F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ ក់ព័នធ នឹងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១១-១២។ 

2135 ឯកសា  F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ ក់ព័នធ នឹងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រៅនឹងបណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆ ះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

១១.២. សារណា ក់ព័នធនឹង្ការផានទ នទស 

866. បទដាឋ នថ្នកា ម្តួតពិនិតយរេើបណត ឹងសាទ កខ ទាក់ទងនឹងបញ្ហា កា ្តនា រទាស ម្តូវបានកំណត់បង្ហា ញ

យា ងឆាស់។ រដ្ើេបីទទួេបានរជ្ញគជ័យ រៅដំ្ណាក់កាេបតឹងសាទ កខ មាច សបណត ងឹសាទ កខចបំាឆ់

ម្តូវបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង “បានម្បម្ពឹតតកំហ សខដ្េខសតងរឆញឲ្យរឃើញ ពីកា រម្បើ

ម្បាស់ឆនា ន សិទធិ ឬ ព ំបានរគ ពាេឆាប់ជ្ញធ មាន”2136។ ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើង រដាយ

រេធាវីកា   កតី រៅកនរង េេូដាឋ ន ២៥២ និង េេូដាឋ ន ២៥៥2137 េិនបានបំរពញាេបទដាឋ នរនះ

រ ើយ។ 

១១.២.១. នគលការណ្ ៍ក់ព័នធនឹង្នគលបំណ្ង្ននការផានទ នទស 

867. រៅកនរងកថ្នខណឌ  ៤៣៤៨ ថ្នសាេម្កេ បស់ខេួន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង បានបង្ហា ញពីរគេ

បំណងថ្នកា ្តនា រទាសថ្ន៖ 

រៅកនរងកា កាត់បនថយនូវឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េមានម្ទងម់្ទាយ និង វិសាេភាពធំខបបរនះ ឲ្យេកជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េអាឆ្តនា រទាស ជ្ញេកខណៈឯកតតប គគេរនះ អងគជំន ជំម្េះមានបំណងបង្ហា ញ

ដ្េ់ជន ងរម្គះ ខដ្េរៅ ស់រានមានជីវិត ម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជន

ទូរៅថ្ន ឆាប់ម្តូវបានយកេកអន វតតយា ងពិតម្បាកដ្ រហើយអន វតតឆំរ ះជនម្គប ់ូប រដាយ

េិនគិតអំពីប ណយស័កតិ ឬឋានៈអវីរ ើយ។ រេើសពីរនះរទៀត កា ្តនា រទាសក៏រធវើរ ើងកនរងរគេ

បំណង ឲ្យមានកា ញរញើតទាងំជនជ្ញបរ់ចទ និងប គគេទូរៅ។ កា ្តនា រទាសម្តូវខតមានេកខ

ណៈឯកតតប គគេ និងសមាមាម្ារៅនឹង អំរពើខដ្េឆេរះបញ្ហជ ងពីពិ  ទធភាព  បស់ជនជ្ញបរ់ចទ 

                                                 
2136 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Milošević សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-29/1 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ

២០០៩ កថ្នខណឌ  ២៩៧។ ដ្កម្សង់រដាយមានកា ឯកភាពរៅកនរង សំណ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាអងគជំន ំជម្េះ

ត លាកា កំពូេ កថ្នខណឌ  ៣៥៤ និង ឯកសា  F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១១០៧ (“មាច ស់បណត ឹងសា

ទ កខម្តូវបង្ហា ញថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានខងេងខងេងអំពីកាត នន ខដ្េេិនជ្ញប់ ក់ព័នធ ឬរម្ៅសាឆ់រ ឿង ឬខកខានេិនបាន

ខងេងខងេង ឬ ងេឹងខងេងេិនបានម្គប់ម្គន់ ឆរំ ះកាត  កព់័នធនន ខដ្េបណាត េឲ្យមានកហំ សអងគរហត យា ងឆាស់ ខដ្េខសតង

រឆញពកីា រម្បើឆនា ន សិទធិ បស់ខេួន ឬម្តូវបង្ហា ញថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជនំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនមានសំអាងរហត អវីទាេ់

ខតរសាះ ឬមានភាពអយ តតិធេ៌ រដ្ើេបីឲ្យអងគជនំ ំជម្េះត លាកា កំពូេអាឆរេើករ ើងបានថ្ន អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងពិតជ្ញខក

ខានេិនបានរម្បើឆនា ន សិទធិ បស់ខេួនឲ្យបានម្តឹេម្តូវខេន”)។ 

2137 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៥-២១៤៨, ២១៦៨-២១៨៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

និងម្តូវខ្អករេើកា  វិភាគ ខដ្េមានេកខណៈសតោន េ័ត មានរហត ្េសេម្សប និងមានកា 

ងេឹងខងេងម្តឹេម្តូវ ទាងំរៅរេើអំរពើ បស់ជនជ្ញប់រចទ និងទាងំរៅរេើពយសនកេមនន ខដ្េជ្ញ

្េ វិបាកថ្នកា ម្បម្ពឹតតទាងំរនះ។ រគេកា ណ៍ទាងំរនះក៏ម្តូវបានទទួេសាគ េ់ និងអន វតត

រៅកនរងឆាប់កេពរជ្ញ្ងខដ្ 2138 

រសឆកតីសរងខបរនះគឺជ្ញកា រម្បើម្បាស់រដាយម្តង់នូវរគេជំហ ខដ្េបានអន វតតរៅកនរងសាេម្កេ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១2139 រដាយរគេជំហ រនះផ្លា េ់ គឺជ្ញកា ឆេរះ

បញ្ហច ងំយា ងឆាស់អំពី កយរពឆន៍ខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរម្បើម្បាស់រៅកនរងសាេម្កេ 

សំណ ំរ ឿង ០០១2140។ 

868. រៅកនរង េេូដាឋ ន ២៥២ រេធាវីកា   កតីបានពិភាកាកថ្នខណឌ  ៤៣៤៨ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងមានកំហ ស រដាយសា បាន្តេ់ទេៃន់េិនម្តឹេម្តូវ ឆំរ ះកា  “បង្ហា ញ

ដ្េ់ជន ងរម្គះ ខដ្េរៅ ស់រានមានជីវិត ម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជនទូរៅ

ថ្ន ឆាប់ម្តូវបានយកេកអន វតតយា ងពិតម្បាកដ្”2141។ ទ ហីក ណ៍រនះបានរេើករ ើង វិញនូវកា 

ជំទាស់ខដ្េបានរេើករ ើងកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ  បស់រេធាវីកា   កតី កនរងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១2142។ ដូ្ឆគន ្ងខដ្ នឹងរៅកនរងបណត ឹងសាទ កខ សំណ ំរ ឿង០០២/០១ ទ ហីក ណ៍រនះមាន

ភាពម្ឆបូកម្ឆបេ់ និងគម នអំណះអំណាងម្គបម់្គន់។ 

869. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹង ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា   កតីេិនបានបង្ហា ញ អំពី

កំហ សឆគងណាេួយ2143។ ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខបានរឆេើយតបរដាយសា ណាខបបកម្េិតកំណត់ 

រដាយពិភាកាអំពី្េម្បរយាជន៍ជ្ញក់លាក់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេើបញ្ហា េួយរនះ។ 

                                                 
2138 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៣៤៨។ 

2139 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០៦៧។ 

2140 សណំ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា  E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៥៧៩-៥៨០។ 

2141 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៦។ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៣៤៨។ 

2142 ឯកសា  F17 សំណ រំ ឿង ០០២/០១ សា ណាបណត ឹងសាទ កខ  បស់រេធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ម្បឆំ្ងនឹងសាេម្កេ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤, កថ្នខណឌ  ៦៤៧-៦៤៨។ 

2143 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ១២៨៥-១២៨៧។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

870. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន រេធាវីកា   កតីឆង់បញ្ហជ ក់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះមានកំហ ស រដាយសា ខត

្តេ់ទេៃន់េិនម្តឹេម្តូវរៅរេើ កា  “បង្ហា ញដ្េ់ជន ងរម្គះ ខដ្េរៅ ស់រានមានជីវតិ ម្ករេម្គួសា 

 បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជនទូរៅថ្ន ឆាប់ម្តូវបានយកេកអន វតតយា ងពិតម្បាកដ្”2144។ 

របើាេរេធាវីកា   កតី អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានបំរេេឆរចេនូវជនជ្ញប់រចទ “ជ្ញតួអងគដ៏្

សំខាន់ រៅកនរងកា ជំន ំជម្េះ” រហើយ “ាំងខេួនជ្ញអនករម្ជ្ញងទង់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ”ី2145។ 

ដូ្ឆខដ្េបានរេើករ ើងរៅខ្នកដ្ថ្ទរៅកនរងសា ណាបណត ឹងសាទ កខ រេធាវីកា   កតីអះអាងថ្ន 

ឆំណ ឆរនះបង្ហា ញពីភាពេរេអៀង បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង2146។ 

871. ជ្ញកា ចបំាឆ់ខដ្េកា រេើករ ើងរនះ ម្តូវបានបដិ្រសធរចេ រដាយ កយរពឆន៍ធៃន់ៗ។ កា រេើក

រ ើង បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង អំពីរគេបំណងថ្នកា ្តនា រទាស េិនម្តឹេខតរគ ពាេ

យា ងយកឆិតតទ កដាក់ជ្ញេួយនឹងឆាបជ់្ញធ មាន បស់ត លាកា រនះ និងយ តតិសាន្រសត បស់អងគជំន ំ

ជម្េះត លាកា កំពូេ បស់ត លាកា  ICTY ប  រណាណ ះរទ2147 ប  ខនតខងេទាងំឆេរះបញ្ហជ ងំអំពីរគេរៅ 

និងឆាបន់ីតិវិធី បស់ អ.វ.ត.ក រទៀត្ង។ 

872. កា បង្ហា ញដ្េ់ជន ងរម្គះ  ួេទាងំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាធា ណជន ថ្ន មានកា ្តេ់

យ តតិធេ៌ ាេ យៈកា កំណត់រដាយយ តតិធេ៌នូវកា ្តនា រទាស បនា ប់ពីមានកា  ករឃើញពិ  ទធភាព 

គឺជ្ញកាត សំខាន់កនរងកា សរម្េឆបាននូវរគេរៅជ្ញសា វ័នត បស់ អ.វ.ត.ក។ ត លាកា ម្តូវបាន

បរងកើតរ ើង រដាយមានកា ទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ទទួេខ សម្តូវឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ “គឺជ្ញធាត 

្សសំនូេថ្នសំណងម្បកបរដាយម្បសិទធភាពសម្មាប់ជន ងរម្គះថ្នកា  ំរលាេបំ នសិទធិេន សស 

និងជ្ញកាត គនេឹះកនរងកា ធាននូវម្បព័នធយ តតិធេ៌ខដ្េរសមើភាព និងមានសេធេ៌ និងជ្ញឆ ងរម្កាយ គឺ

កា បម្ងួបបម្ងួេ និងសថិ ភាពរៅកនរង ដ្ឋ”2148។ រយាងរៅាេរគេកា ណ៍ទាងំអស់រនះ កិឆចម្ពេ

                                                 
2144 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៣៤៨ សូេរេើេ កថ្នខណឌ  ៨៦៧ ខាងរេើ។ 

2145 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៦។ 

2146 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៤៦។ ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់ រេធាវីកា   កតី អំពីកា េរេអៀង សូេ

រេើេ ខ្នក ៥ កថ្នខណឌ  ៨០-៨៧។ 

2147 សូេរេើេ ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៣៤៨ និង រ ឿងកតីខដ្េបានដ្កម្សង់កនរងរនះ។ 

2148 រសឆកតីសរម្េឆ បស់េហាសននិបាតរេខ A/RES/57/228 ត លាកា ខខម ម្កហេ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៣ (កិឆចម្បជ ំ

រពញអងគរេើកទី ៧៧ ថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០២) ប ពវកថ្ន កថ្នខណឌ  ៣។ 
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

រម្ពៀងសតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក បានរយាងរៅ “កា ខសវង កយ តតិធេ៌ កា បម្ងួបបម្ងួេជ្ញតិ 

រសថ ភាព សនតិភាព និងសនតិស ខ”2149។ ប  ខនត កា បម្ងួបបម្ងួេ នឹងមានេកខណពិបាកសមរគសាម ញ

ម្បសិនរបើយ តតិធេ៌េិនម្តូវបានរេើេរឃើញថ្នបាន្តេ់ជូនរនះ ដូ្ឆជ្ញាេ យៈកា ្តនា រទាសសេ

ម្សបជ្ញរដ្ើេ2150។ ដូ្ឆខដ្េរៅម្កេ បានពនយេ់រៅកនរងប ិបទថ្នម្បរទសរសរ៉ារ អូន៖ 

ភាពចបំាឆ់ថ្នយ តតិធេ៌ខដ្េអាឆរជឿជ្ញក់បាន សម្មាប់កា បម្ងួបបម្ងួេ និងសនតិភាព គឺជ្ញេូេ

រហត សំខាន់បំ្ ត បស់ត លាកា ពិរសសរនះ (សម្មាប់ម្បរទសរសរ៉ារ អូន) ចប់ាងំពីរពេ

ចបរ់្តើេដំ្បូង។ ជំរនឿជ្ញក់ បស់ជន ងរម្គះថ្ន យ តតិធេ៌រទាះជ្ញកនរងទម្េង់ខបបណា (ដូ្ឆជ្ញ 

កេម   ឬកា ជួសជ េឲ្យម្បរសើ  ជ្ញរដ្ើេ) ម្តូវបាន្តេ់ជូន ឬនឹងម្តូវ្តេ់ជូនរនះ មានសា 

សំខាន់ខាេ ងំបំ្ តសម្មាប់ជំរនឿជ្ញក់រេើយ តតិធេ៌។ ឆំណ ឆរនះបរងកើតបានជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់

ជំរនឿទ កឆិតត បស់សងគេ ខដ្េខ្អករេើជំរនឿទ កឆិតតរនះ រទើបមានកា បរងកើតរ ើងនូវកា បម្ងួប

បម្ងួេ2151 

873. គឺជ្ញកា ម្បឌិ្ត ខដ្េមានកា រេើករ ើងថ្ន កា ទទួេកេម   និងកា រធវើឲ្យញរញើត អាឆផ្លត ឆ់រឆញ

ពីកា ធានអះអាងជ្ញសាធា ណៈណាេួយ ឆំរ ះទសសនៈទាងំអស់រនះ ជ្ញេួយជន ងរម្គះ និង

សហគេន៍។ កេម  អាឆមានម្បសិទធភាព ខតកនរងក ណីខដ្េវាម្តូវបានដឹ្ងឮ រដាយអនកខដ្េបាន

ទទួេ ងប  រណាណ ះ។ ដូ្ឆខដ្េរៅម្កេត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិបានពនយេ់ កា ទទួេ ងកេម   

ឬកា ដាក់ទណឌ កេម គឺ “ជ្ញកា បង្ហា ញ នូវកា រថ្នក េរទាស បស់សងគេ រៅរេើអំរពើឧម្កិដ្ឋ និងប គគេ

ខដ្េម្បម្ពឹតតអំរពើរនះ រហើយក៏ជ្ញេរធោបាយេួយ កនរងកា ទទួេសាគ េ់នូវ ពយសនកេម និងកា ឈឺ

ចប់ ខដ្េបានបងករៅរេើជន ងរម្គះ” (រដាយគូសបញ្ហជ ក់បខនថេ)2152។ រគេរៅទាងំអស់រនះ 

                                                 
2149 កិឆចម្ពេរម្ពៀងសតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ប ពវកថ្ន កថ្នខណឌ ទីពី ។ 

2150 ឆំរ ះកា បម្ងួបបម្ងួេ ខដ្េជ្ញរគេរៅថ្នកា ្តនា រទាស សូេរេើេ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bemba 

Gombo រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ្តនា រទាស អន រលាេាេមាម្ា ៧៦ ថ្នេកខនតិកៈ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08-3399 ឆ ះ

ថ្ងៃទី២១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ១១។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Al Mahdi សាេម្កេ និងកា ្តនា រទាស 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/15-171 ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ៦៧។ 

2151 ត លាកា  SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Fofana និងអនករ្សងរទៀត  SCSL-040140A0849, សាេម្កេ េតិជំទាសរ់ដាយ

ខ្នក  បស់រៅម្កេ Renate Winter, ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៨, កថ្នខណឌ  ៩៤។ 

2152 ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Katanga រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ្តនា រទាសអន រលាេាេមាម្ា ៧៦ ថ្នេកខនតិកៈ 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07-3484-tENG-Corr ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣៨។ សូេរេើេ្ងខដ្  
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498 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

មានសា សំខាន់ជ្ញពិរសស ឆំរ ះជន ងរម្គះរដាយឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ដូ្ឆខដ្េ

បានបញ្ហជ ក់យា ងឆាស់ ាេ យៈរសឆកតីខងេងពីកា ឈឺចប់ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណ2ី153។ 

874. ជ្ញឆ ងរម្កាយ គួ កត់សមាគ េ់ថ្ន រនះេិនខេនជ្ញកំហ សអងគឆាប់ ឬជ្ញកា បង្ហា ញនូវភាពេរេអៀង 

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េបានពិច ណារៅរេើ ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ពេទាងំរគេជំហ  បស់ជនជ្ញបរ់ចទរ ើយ។ ្ារយរៅវិញកា ពិច ណារនះ ម្តូវបាន

ខឆងតម្េូវរដាយ វិធាន ២១ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េតម្េូវឲ្យត លាកា  ធានកា   នូវ្េម្បរយាជន៍

 បស់ភាគីទាងំអស់  ួេទាងំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង កានូវត េយភាព វាងសិទធិភាគីនេីួយៗ2154។ 

875. េិនខេនថ្នមានកំហ សខដ្េបានពិច ណារៅរេើរគេរៅថ្នកា បង្ហា ញដ្េ់ជន ងរម្គះ និង

សហគេន៍ អំពីកា អន វតតឆាប់រដាយយ តតិធេ៌ និងរសមើភាពរនះ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងម្តូវបាន

តម្េូវឲ្យអន វតតខបបរនះ។ 

១១.២.២. ការម្បម្ពឹតាិ និង្អាកបបកិរិោរបស់ នខៀវ សំផន នៅនលើន ើមបណ្ា ឹង្រ ឋបបនវណ្ ី

876. រៅកនរង េេូដាឋ ន ២៥៥ រេធាវីកា   កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន កា ្តនា រទាស រខៀវ សំ្ន 

គួ ម្តូវសម្មាេរដាយសា ខត “កា សហកា ជ្ញេួយ អ.វ.ត.ក”2155។ ទ ហីក ណ៍រនះម្គប ់ ដ្ណត ប់

រេើេូេដាឋ នពី រ្សងពីគន  (រទាះបីជ្ញមានកា ជ្ញប់ ក់ព័នធគន ខេះៗកតី) អំពីសាថ នសម្មាេខដ្េម្តូវ

បានទទួេសាគ េ់ រៅកនរងកា អន វតតជ្ញអនត ជ្ញតិ និងរដាយអងគជំន ំជម្េះរនះ។ សាថ នសម្មាេ

សម្មាប់កា សហកា  រកើតមានរ ើងរៅរពេខដ្េពិ  ទធជនបាន្តេ់ “កា សហកា យា ងរម្ឆើនជ្ញ

េួយនឹងអយយកា ” ាេ យៈសកេមភាព ដូ្ឆជ្ញ “កា បំេេឺអំពីភាពេនាិេសងស័យ ថ្នកា រស ើបអរងកត 

                                                 
ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bemba Gombo រសឆកតសីរម្េឆរេើកា ្តនា រទាស អន រលាេាេមាម្ា ៧៦ ថ្នេកខ

នតិកៈ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08-3399 ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦ កថ្នខណឌ  ១១។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  

តទេ់នឹង Al Mahdi សាេម្កេ និងកា ្តនា រទាស សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/15-171 ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខកញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៦ 

កថ្នខណឌ  ៦៧។ ត លាកា  ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Ntaganda សាេម្កេ្តនា រទាស សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-

02/06-2442 ឆ ះថ្ងៃទី០៧ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១០។ 

2153 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ខដ្េបាន្តេ់ពខីាងរេើ រៅកនរងរជើងទំព័  ២១១៩ និង ២១២០។ 

2154  វិធាន ២១ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ 

2155 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៦៨-២១៨៣។ 
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499 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ខដ្េ ួេមានបទឧម្កិដ្ឋននខដ្េ ដ្ឋអាជ្ញញ  ព ំបានដឹ្ងពីេ នេក និងកា ទទួេសាគ េ់អងគរហត  និងកា 

ជួយសម្េួេដ្េ់កិឆចម្បតិបតតិកា  ខដ្េនរំៅដ្េ់កា ចប់ខេួនជនសងស័យដ្ថ្ទរទៀត និងកា យេ់

ម្ពេ្តេ់សកខីកេមកនរងនេជ្ញសាកសី រៅកនរងដំ្រណើ កា នីតិវិធីរ្សងៗរទៀត”2156។ េូេដាឋ នេួយ

រ្សងរទៀតថ្នសាថ នសម្មាេរទាស  ក់ព័នធនឹង វិបបដ្សិា ី ឬកា អាណិតអាសូ ។ 

877. សហរេធា វីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព2157 រហើយសូេ្តេ់នូវសា ណាដូ្ឆ

តរៅ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញពិរសសជ្ញេួយនឹង វិបបដិ្សា ី និងកា ម្បម្ពឹតតិ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅរេើជន

 ងរម្គះ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ រៅរេើបញ្ហា រនះ រេធាវីកា   កតីហាក់ដូ្ឆជ្ញរេើកទ ហីក 

ណ៍ថ្ន កា ្តនា រទាស រខៀវ សំ្ន គួ ម្តូវបានសម្មាេរដាយសា ខតគត់ បានរឆេើយតបឆំរ ះ

សំណួ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋ នបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់

គត់ ខដ្េ ួេមាន កា រយាងរៅកា ឈឺចបខ់ដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ង2158។ 

878. យ តតិសាន្រសត បស់ត លាកា  ICTY ខដ្េហាក់ដូ្ឆជ្ញបានទទួេយករដាយ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង 

រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១2159 បានខញកដាឆ់ពីគន  វាងសាថ នសម្មាេរទាស ឆំរ ះវិបបដិ្សា  ី

និងសាថ នសម្មាេរទាសឆំរ ះ កា បង្ហា ញពីកា អាណិតអាសូ ។ មានកា ដឹ្ងឮថ្នជនជ្ញបរ់ចទ

បានបង្ហា ញកា រសាកសាត យ រដាយេិនម្ពេទទួេសាគ េ់ថ្ន បានឆូេ ួេកនរងឧម្កិដ្ឋកេម។ “កនរងកាេៈ

រទសៈខបបរនះ រទាះជ្ញយា ងណាកតី វិបបដិ្សា ីតម្េូវឲ្យមានកា ទទួេយក នូវ វិធានកា េួយឆំនួន 

រេើទណឌ កេមសីេធេ៌ ឆំរ ះកំហ សឆគងជ្ញប គគេ ខដ្េេិនខេនជ្ញកា ទទួេសាគ េ់ អំពីកា ទទួេ

ខ សម្តូវម្ពហមទណឌ  ឬពិ  ទធភាព”2160។ ប  ខនត មានកា ទទួេសាគ េ់ថ្ន េូេដាឋ នរ្សងេួយសម្មាប់

                                                 
2156 សំណ ំរ ឿង ០០១ –ឯកសា  F28 សាេដ្ីកាអងគជនំ ំជម្េះត លាកា កំពូេ កថ្នខណឌ  ៣៦៦។ 

2157 ឯកសា  F54/1 ឆរេេើយតប បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ  កថ្នខណឌ  ១៣០០។ 

2158 ឯកសា  F54 សា ណាបណត ឹងសាទ កខ កថ្នខណឌ  ២១៦៩-២១៧០។ 

2159 ឯកសា  E313 សាេម្កេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ១០៩៣។ 

2160 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង  Strugar សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ

២០០៨ កថ្នខណឌ  ៣៦៥។ 

F54/201663666



 

500 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាថ នសម្មាេ អាឆរកើតមានរ ើងរៅរពេខដ្េ ជនជ្ញបរ់ចទរធវើកា បង្ហា ញរដាយរសាម ះម្តង់នូវ 

“កា អាណិតអាសូ  ឬកា ឈឺចប”់2161។ 

879. រៅកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន រខៀវ សំ្ន េិនបានបង្ហា ញពី វិបបដិ្សា ី ឬកា អាណិតអាសូ រ ើយ។ 

រេធាវីកា   កតីម្គន់ខតបង្ហា ញអំពី កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន រៅរពេបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ ខដ្េអះអាងថ្នបានឆេរះបញ្ហច ងំ ទាងំអាកបបកិ ិយា បស់គត់ ឆំរ ះកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងឆរេេើយតប បស់គត់ ឆំរ ះសំណួ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរេើ់

ករ ើងរៅកនរងរពេសវនកា ។ 

880. ជ្ញកា ពិតខដ្េថ្ន រៅកនរងកា ខងេង បស់គត់ រខៀវ សំ្នបានរេើករ ើងពីកា រយាងពី បីខេីៗរៅ

អងគរហត ខដ្េថ្ន គត់បានដឹ្ងថ្ន ម្បជ្ញជនមានកា ឈឺចប់2162។ ប  ខនត គត់េិនបានបង្ហា ញពីកា 

ទទួេសាគ េ់នូវទំហំ និងភាពធៃន់ធៃ ខាេ ងំថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េម្តូវទទួេ ងរ ើយ។ ្ារយរៅវិញ រខៀវ 

សំ្ន ម្គន់ខតបានម្តឹេទទួេសាគ េ់ថ្ន “រៅាេសហក ណ៍ កា  ស់រៅមានកា េំបាកខាេ ងំ

ណាស់”2163 គឺជ្ញម្បរយាគខងេងខដ្េេិនម្គប់ម្គន់។ ប  ខនត អវីខដ្េសំខាន់ជ្ញងរនះរទៀតរនះ គឺ េនិ

មានេតិសរងខបទាងំរនះណាសេួយ ខដ្េមានកា ខងេងអំពី “កា អាណិតអាសូ  កតីរេាត  ឬទ កខ

ម្ពួយ”  ក់ព័នធកា ឈឺចប់ទាងំរនះ2164។ រខៀវ សំ្ន េិនបានស ំអេ័យរទាសរ ើយ។ ប  ខនត គត់

បានបញ្ហជ ក់ថ្ន គឺជ្ញ “រហត កា ណ៍ដ៏្អាម្កក់ គួ ឲ្យអាមា ស់េួយ”2165 ម្បសិនរបើរេដឹ្កនកំេពរជ្ញ 

                                                 
2161 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង  Strugar សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ

២០០៨ កថ្នខណឌ  ៣៦៦។ 

2162 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ៧ រម្កាយរមា ង [10.31.39] 

ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១០ េ នរមា ង [10.37.24] ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៦-៧ េ នរមា ង [10.57.25]។ 

2163 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១៨-១៩ រម្កាយរមា ង 

[10.37.24]។ 

2164 ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង  Strugar សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ

២០០៨ កថ្នខណឌ  ៣៦៦។ 

2165 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ២៦ បនា ត់ ៣ 

រម្កាយរមា ង [10.57.25]។ 

F54/201663667



 

501 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

ម្តូវបានរសនើស ំឲ្យរធវើកា ស ំអេ័យរទាស ឆំរ ះអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍រវៀតណាេ ខដ្េាេទសស

នៈ បស់គត់ គឺជ្ញកា ម្បឌិ្តថ្នកា រឃាសន បស់រវៀតណាេ2166។ 

881.  យៈរពេ ៣០ នទីថ្នកា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន ភាគរម្ឆើនរេើសេប់ ម្តូវបានរម្បើម្បាស់សម្មាប់

កា ្តេ់យ តតិកេមឆំរ ះភាពម្តឹេម្តូវ បស់គត់ ឬទមាេ ក់កា បរនា សរៅកខនេងរ្សង។ គត់បាន

បដិ្រសធជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសា រេើរហត កា ណ៍ ឬកា ទទួេខ សម្តូវ បស់គត់ ឆំរ ះរហត 

កា ណ៍ទាងំរនះ2167 ពោយាេ្តេ់យ តតិកេមឆំរ ះរគេនរយាបាយ បស់បកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ2168 

                                                 
2166 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១១ - ១៩ េ នរមា ង 

[10.57.25]។ 

2167 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១០-១១ រម្កាយរមា ង 

[10.31.39] (“កប៏  ខនត កយថ្ន “ឃាតក ” រនះ ខញរំស ំជទំាស់ដាឆ់អហង្ហក  ”) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១០១១ េ នរមា ង [10.57.25] (“រេ

ដ្ឹកនបំកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ េិនបានសមាេ ប់ម្បជ្ញជនឯងរទ”)។ 

2168 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ១៩ - ២០ េ នរមា ង 

[10.43.39] (“ប  ខនតអនកទាងំអសគ់ន  ខដ្េាងំខេួនខពស់ជ្ញងរគជ្ញងឯងរនះ ថ្នខេួនមានសិទធិរចទ និងដាក់រទាសរគឯងរនះ”) ទំព័  

២៣ បនា ត់ ២០ -២២ រម្កាយរមា ង [10.37.24] (“សូេនឹករេើេរតើម្បរទសកេពរជ្ញ សថិតកនរងសភាពកា ណ៍ខបបណា រៅរពេ

ខដ្េអនកតស៊ែូរ ើងកាន់អំណាឆរហើយ។ ថ្នរតើវាបនា ន់យា ងណា ខដ្េម្តូវសាត រសដ្ឋកិឆចរ ើង វិញរនះ”) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៦-៨ េ ន

រមា ង [10.43.39] (“ជ្ញងរនះរៅរទៀត កេពរជ្ញេិនខេនជ្ញម្បរទសឧសាហកេម េិនខេនជ្ញម្បរទសឧសាហកេមរទ រហើយរៅ

បឆចរបបននរនះ មានអនកខេះបានរេេឆពរី ឿងរនះ។ កាេរពេរនះ េិនមានរម្គឿងឆម្ក រហើយក៏េិនមានររាងឆម្ករធវើរម្គឿងឆម្កខដ្ ”)។ 

ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៨-១២ រម្កាយរមា ង [10.43.39] (“រយើងម្តូវសាត រសដ្ឋកិឆចរ ើង វិញជ្ញបនា ន់ រៅឆ្ន ំ១៩៧៥សភាពកា ណ៍អត់

ឃាេ នរៅខតធៃន់ធៃ  រហើយម្គន់អាសននអតប់ាយ ដាឆ់រ ះកាន់ខតរកើនរ ើង។ ធៃន់ធៃ ខងេរទៀត ឆ្ន ំ១៩៧៨ រដាយរម្គះរំាងសៃួត 

ខដ្េបណាត េឲ្យខូឆខាត្េដ្ំណំាសំខាន់ៗ រហើយម្ពេជ្ញេួយរនះ សន្រង្ហគ េជ្ញេួយរវៀតណាេ ក៏កាន់ខត  ីកខាេ ងំរ ើង ខាេ ងំរ ើ

ង។ រដ្ើេបីកសាងនិងកា   ម្បរទស កមាេ ំងខដ្េរយើងមានរៅរពេរនះ គឺមានខតកមាេ ំងេន សសហនឹងឯង”) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ១៥-

១៨ េ នរមា ង [10.48.33] (“រេដ្ឹកនបំកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញសងឃឹេថ្ន នឹងអាឆរេើកសាួយេកខខណឌ ជីវភាព និងសម្មាេ

េកខខណឌ រធវើកា ង្ហ  បស់ម្បជ្ញជនបានជ្ញេំដាប់េំរដាយ។ រេដឹ្កនបំកសក េមរយនីសតកេពរជ្ញ សងឃឹេថ្ននឹងខកខម្បម្បរទសរយើង 

ឲ្យរៅជ្ញម្បរទសកសិកេមទំរនើប និងមានឧសាហកេមជ្ញបរណត ើ ៗ។ រនះគឺរដ្ើេបីរយើងទាំងអស់គន  មានហូបឆ កម្គប់ម្គន និង

្នរៅសេបូ សបាយជ្ញជំហានៗ”) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ២៣-២៥ រម្កាយរមា ង [10.48.33] (“រនះរហើយបានជ្ញចតា់ំងឲ្យ

 ស់រៅរធវើកា កនរងសហក ណ៍ រដ្ើេបី ួេគន ម្បយ ទធរធវើខម្សបានខេះៗ រដ្ើេបីខឆកគន ហូប ក ំឲ្យអត់បាយដាឆ់រ ះ និងរដ្ើេបី្គត់្ គង់កង

ទ័ពរៅសេ េូេិេ ខ្ងរទៀត”) ទំព័  ២៤ បនា ត់ ២៥-ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៣ រម្កាយរមា ង [10.48.33] (“បញ្ហា អត់ឃាេ នបានរចទ

រ ើង កាន់ខតធៃន់ធៃ ខងេរទៀត។ ដ្ូរឆនះរគបានពម្ងីកសហក ណ៍ទូទាំងម្បរទស រដ្ើេបី ួេគន ម្បេូេកមាេ ំង និងចត់ាងំកមាេ ំង រដ្ើេបី

រេើកទំនប់ ជីកម្បោយបងាូ ទឹកឆេូខម្ស រដ្ើេបីបរងកើនទិនន្ េម្សូវ និងឲ្យបងបអូនរយើងទាងំអស់ មានហូបម្គប់ម្គន់។ រតើរនះជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមឬ? ម្បាកដ្ណាស់ េិនខេនរទ”)។ 
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502 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

បរនា សរហត កា ណ៍ទាងំរនះរៅរេើអនកដ្ថ្ទ (សហ ដ្ឋអារេ ិក ម្បរទសរវៀតណាេ និងក េមរយនី

សតរវៀតណាេ)2169 រធវើកា រចទម្បកានរ់ៅរេើសម្តូវនរយាបាយ និង ដាឋ េិបាេម្បរទសដ្ថ្ទ2170 

និងសតីបរនា សរៅរេើ អ.វ.ត.ក ខដ្េរធវើឲ្យប ះ េ់ដ្េ់កិតតិយស បស់គត់2171។ កា ខងេង នងិ

អា េមណ៍ទាងំអស់រនះ េិនបានបង្ហា ញពី វិបបដិ្សា ី ឬកា អាណិតអាសូ រ ើយ។ 

882. កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន ក៏េិនខេនជ្ញឆរេេើយតបពិតម្បាកដ្ឆំរ ះសំណួ ខដ្េរេើករ ើង រដាយ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសវនកា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រ ើយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

៤៧  ូប បានដាក់សំណួ រៅកានជ់នជ្ញបរ់ចទទាងំពី  រៅកនរងអំ រងរពេសវនកា 2172។ សំណួ 

ទាងំរនះម្គប់ដ្ណត ប់រៅរេើ បញ្ហា ជ្ញរម្ឆើនដូ្ឆជ្ញ រហត អវីរទើបមានសាថ នភាព ស់រៅ និងេកខខណឌ

កា ង្ហ អេន សសធេ៌ រហត អវីម្បជ្ញជនម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយអនកេិនខដ្េ

                                                 
2169 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៣ បនា ត់ ២៣ – ទំព័  ២៤ បនា ត់ ២

រម្កាយរមា ង [10.37.24] (“ម្គបក់ខនេងាេជនបទនន បានទទួេ ងកា ទមាេ ក់ម្គប់ខបប  បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក។ េោ ងរទៀត 

រយើងម្តូវបានរបាះបង់រចេ រដាយអនកខដ្េរគអះអាងថ្នេិតត គឺពួកក េមរយនីសតយួន ក េមរយនីសតរវៀតណាេ ខដ្េាេពិតគឺឆង់យក

ម្បរទសរយើង រៅដាកប់ញ្ចូេកនរង សហព័នធក េមរយនីសតឥណឌូ ឆិនខតប  រណាណ ះ”)។ ទំព័  ២៤ បនា ត់ ៣-៤ េ នរមា ង [10.43.39] 

(“គម នអនកណាបំរេេឆបាន ពីទ កខរសាករវទន បស់ ម្បជ្ញជនកេពរជ្ញ រៅរពេខដ្េអនកតស៊ែូ រ ើងកាន់អំណាឆរ ើយ” ទំព័  ២៤ 

បនា ត់ ២២ -២៣ រម្កាយរមា ង [10.48.33] (“រតើន ណាអាឆរធវើខម្ស េជួ រាស់ ដ្កសាូងទីថ្ទពីគន  រម្កាេកា បាញ ់ះពីយនតរហាះ 

 បស់ េន់ នេ់ និងម្គប់ខបក រប៥២?”)។ 

2170 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១២-១៥ េ នរមា ង [10.57.25] 

(“រនះជ្ញកា េួេបង្ហក ឆ់ បស់រវៀតណាេ ថ្នជ្ញអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ឯង រនះ ជ្ញកា រឃាសន បស់រវៀតណាេរទ។ សូេ

អរញ្ជ ើញរេើេឆ ះ រតើរវៀតណាេបាន្េឆំរណញយា ងណា ពីកា រឃាសនេួេបង្ហក ឆ់រនះ? គឺរគអាឆសរម្េឆរគេបំណង វាត

ទីរេបទឹកដ្ីកេពរជ្ញបាន”) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ១៥ -២៥ េ នរមា ង [10.57.25] (“សពវថ្ងៃរវៀតណាេកពំ ងខតរកងឆំរណញ ពីទឹកដ្ីកេពរ

ជ្ញ ទាំងរគក ទាំងទរនេ បឹងបួ  ទាងំសេ ម្ទ  ួឆរៅរហើយ ាេ យៈកិឆចម្ពេរម្ពៀង បស់រេដ្ឹកនខំខម សពវថ្ងៃ... រវៀតណាេ... 

េ្ ន នម្បរទសរយើង... រហើយខដ្េរវៀតណាេេិនខដ្េបានសហកា ជ្ញេួយត េកា រនះ និងឆ ងរម្កាយម្តូវរហើយខដ្េបាន

ម្បឌ្ិតរ ឿង នូវគំនិតខដ្េេិនអាឆទទួេបាន ថ្នមានអំរពើម្បេ័យពជូសាសន៍ខខម គន ឯង”)។ 

2171 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ២៣ បនា ត់ ៧-៩ េ នរមា ង [10.37.24] 

(“រហើយខញរំបានឮ មានបងបអូនខេះរៅខញរំថ្ន “ឃាតក ”។ រតើអាឆមានអវីខ សពីរនះរៅបានរៅរកើត របើាងំពីបរងកើតត លាកា រនះេក 

ត លាកា រនះបានរធវើអវីៗម្គប់ខបបយា ង រដ្ើេបីឲ្យបងបអូនរជឿថ្ន ខញរំទទួេខ សម្តូវអំពទី កខរសាក បស់បងបអូន”)។ 

2172 ឯកសា  E457/6/2/3.4 សា ណាបញ្ចប់កា ពភិាការដ្ញរដាេ ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ បស់ សហរេធាវីនេំ ខ តំណាងរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឧបសេព័នធ ង ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ៖ សំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ ថ្ងៃទី២ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៧។ 
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503 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

សាគ េ់គន  រហត អវីគបសងកត់រេើសាសន រហើយម្ករេសាសនម្តូវបានរធវើទ កខប ករេនញ រហត អវីេិន

ឲ្យរកមងៗទទួេបានកា សិកា រហត អវីម្បជ្ញជនស ីវិេ  ួេទាងំទា ក និងក មា  ម្តូវបានសមាេ ប ់

រហើយអវីម្បជ្ញជនចស់ និងម្បជ្ញជនងមី បានទទួេកា ម្បម្ពឹតតខ សៗគន ពីសំណាក់អាជ្ញញ ធ  និងរតើ

ឆ ងរចទបានដឹ្ងអវីខេះអំពីេនាី សនតិស ខ2173។ រៅកនរងសា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស ់

រខៀវ សំ្ន េិនបានរឆេើយទាេ់ខតរសាះឆំរ ះសំណួ ទាងំអស់រនះ។ 

883. គួ ឲ្យកត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន រផ្លត តរៅរេើកា ដាឋ ន និងសហក ណ៍។ រៅ

រពេខដ្េគត់យេ់ម្ពេទទួេសាគ េ់អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បានទទួេ ង 

គត់បានពនយេ់ថ្ន រនះគឺជ្ញេរធោបាយដ៏្ចបំាឆ់ រដ្ើេបី្នរៅដ្េ់រគេរៅឆ ងរម្កាយថ្នបដិ្វតត

កសិកេមនិងរសដ្ឋកិឆចខបបទំរនើប ខដ្េគត់រៅខតរជឿជ្ញក់រេើយា ងេ តមំា។ ឆំរ ះកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ កា  ំរលាេរសពសនធវៈ និងកា រធវើទ កខប ករេនញរេើជនជ្ញតិភាគតិឆ គត់អះអាងថ្ន

េិនបានដឹ្ងរទ2174។ ឆំរ ះេនាី សនតិស ខ និងកា របាសសមាអ ត វិញ គត់េិនបានរេើករ ើងទាេ់ខត

រសាះ រដាយគត់េិនបានអះអាងថ្ន េិនដឹ្ង ឬទទួេសាគ េ់កា ឈឺចបណ់ាេួយ ខដ្េបណាត េេក

ពីបញ្ហា រនះរ ើយ។ រហត ដូ្រឆនះ សូេបខីតកា ទទួេសាគ េ់ពីកា ឈឺចប ់ខដ្េមានតិឆតួឆបំ្ ត បស់

គត់រនះ ក៏េិនមានកា អាណិតអាសូ ជ្ញក់ខសតង រហើយសំរៅម្តឹេខតរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ

ខ្នកតូឆ និងទាកទ់ងខតជ្ញេួយនឹងកា ឈឺចបេ់ួយភាគតូឆ ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ

 ងប  រណាណ ះ។ 

884. កនរងប ិបទរនះ កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្ន គត់ឆង់ “េំឱ្នកាយវាចឆិតត រគ ពដ្េ់ វិញ្ហញ ណកខនធ

ម្បជ្ញជនសេូតម្តង់” េិនខេនជ្ញកា បង្ហា ញពី វិបបដិ្សា ី ឬកា អាណិតអាសូ ដ៏្រសាម ះម្តង់រ ើយ។ 

កា រេើករ ើង បស់គត់ មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ ន ណាខដ្េគត់ចត់ទ កថ្នជ្ញ “ម្បជ្ញជន

សេូតម្តង់”2175។ 

                                                 
2173 ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។ 

2174 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៥ បនា ត់ ៥-៦ េ នរមា ង [10.57.25]។ 

2175 ឯកសា  E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៦ បនា ត់ ៤-៨ រម្កាយរមា ង 

[10.57.25]។ 
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504 
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើស ំ វធិានកា ចបំាឆ់នន បស់ 

អងគប រ ជនំ ំជម្េះ រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ 

885. រដ្ើេបីរជៀសវាងក ំឲ្យមានេនាិេសងស័យ សហរេធាវីនេំ ខេិនរេើករ ើងថ្ន រខៀវ សំ្ន េិនបាន

សហកា រដាយសកេម ឬថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិ បស់គត់ រៅកនរងសវនកា  គួ ម្តូវបានចត់ទ កថ្នជ្ញសាថ ន

ទេៃន់រ ើយ។ ឆាស់ណាសថ់្ន េិនខេនដូ្រឆនះរ ើយ។ ប  ខនត កា ម្បម្ពឹតតិ បស់គត់ ឬកា ខងេង បស់

គត់ េិនបានបំរពញបានាេេូេដាឋ នខដ្េបានទទួេសាគ េ់សម្មាប់សាថ នសម្មាេរៅត លាកា រនះ

រ ើយ។ 

១២. សំនណ្ើសុ ំ

886. សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរសនើស ំរដាយរសឆកតីរគ ពដ្េ់អងគជំន ំជម្េះ

ត លាកា កំពូេរេាត  ៖ 

ម្ោននោល បណត ឹងសាទ កខ បស់ រខៀវ សំ្ន ទាងំម្សរង រហើយ 

តមកល់ ពិ  ទធភាព រខៀវ សំ្ន ទាងំអស់ 

តមកល់ កា ្តនា រទាស រខៀវ សំ្ន ដាក់ពនធនគ អស់េួយជីវិត។ 

សូេ រលាក រលាកម្សី រៅម្កេទទួេកា រគ ពដ៏្ខពង់ខពស់ពីរយើងខញរំ។ 

 

 

 

កាេប ិរឆេទ រ ម្ ះ ទីកខនេង ហតថរេខា 

ថ្ងៃទ០ី៤ ខខេករា 

ឆ្ន ំ២០២០១ 

រពម្ជ អងគ 

សហរេធាវីនេំ ខជ្ញតិ 

រាជធានីេនំរពញ  

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ 
 

Megan HIRST 
សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ 

 

រាជធានេីនំរពញ  

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ 
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