
 

នៅចំន ោះមុខអង្គជំនុំជម្មោះតុលាការកំពូល 

អង្គជំនំុជម្មោះវិសាមញ្ញកនុង្តុលាការកមពុជា 

ព័ត៌មានពិសាា រអំពីការដាក់ឯកសារ 

សំណ ំរ ឿងរេខ៖ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

ភាគីដាក់ឯកសា ៖ សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ដាក់ជូន៖ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ  

ភាសារដ្ើេ៖  អង់រគេស 

កាេប ិរឆេទឯកសា ៖ ថ្ងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ចំណាត់ថ្នន ក់ឯកសារ 

ឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា  រសន ើរ ើងរដាយភាគីដាក់ឯកសា ៖ សាធា ណៈ 

ឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា រដាយអងគជំន ំជម្េះ៖  

ម្បរេទថ្នឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា ៖  

ពិនិតយរ ើងវិញឆំរ ះឯកសា ឆំណាត់ថ្នន ក់បរណាត ះអាសនន៖  

រ ម្ ះេន្រនតីកត់ម្ា៖ 
 

ហតថរេខា៖ 

 

 

 

ការសនង្េតបស់សហនមធាវីនមុំខតំណាង្ន ើមបណ្ា ងឹ្រ ឋបបនវណ្ីនលើគំរូសវនការ  

និង្ចនមលើយតបចំន ោះការសនង្េតរបស់ការិយាល័យសហម្ពោះរាជអាជាា  

 

ដាក់រដាយ៖ 

សហរេធាវនីេំ ខតណំាងរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ៖ី 

រពជ អងគ 

Megan HIRST  

សហរេធាវតីណំាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ៖ី 

រៅឆំរ ះេ ខ៖ 

អងគជនំ ជំម្េះត លាកា កពំេូ៖ 

រៅម្កេ គង់ ម្សរីេ ម្បធាន 

រៅម្កេ Chandra Nihal JAYASINGHE 

រៅម្កេ រសាេ សិ ិវឌ្ឍ 

រៅម្កេ Florence Ndepele 

MWACHANDE- MUMBA 

រៅម្កេ េ  ង េ ននីឆ ិយា 

រជត វណណ េី 

ហ ង គឹេសួន 

គឹេ រេ ងឃី 

Olivier BAHOUGNE 

Laure DESFORGES 

Ferdinand DJAMMEN 

NZEPA  

Isabelle DURAND 

Françoise GAUTRY  
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រោ ជ នធី 

េ  ឆ ស វណាណ  ី 

ស ិន ស វ៉ន 

សំ ស គង់ 

ទី ម្សរីនណា  

ខវ៉ន រៅ 

Emmanuel JACOMY 

Martine JACQUIN  

Yiqiang Y. LIU 

Daniel LOSQ 

Christine MARTINEAU 

Lyma NGUYEN 

Mahesh RAI 

Nushin SARKARATI 

រៅម្កេ Maureen HARDING CLARK 

រៅម្កេ យា  ណា ិន 

រ ញ្ើជនូ៖ 

កា យិាេយ័សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  

ជ្ញ លាង 

Brenda J. HOLLIS 

ជនជ្ញប់រោទ៖ 

រខៀវ សំ្ន 

សហរេធាវកីា   កត៖ី 

គង់ សំអ ន 

Anta GUISSÉ 
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១. នសចកាីន ា្ើម 

១.១ ទិ ឋភាពទនូៅ និង្មូលដាឋ នគតិយុតាិ 

1. សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (“សហរេធាវីនេំ ខ”) ដាក់សា ណាទងំអស់

រនះ រយាងាេសំរណើាេសា រអ ិឆម្តូនិក ខដ្េបានទទួេពី អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ (“អងគ

ជំន ំជម្េះ”) រៅថ្ងៃទ២ី ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១1។ 

2. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ឯកសា សម្ភា  ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានដាក់ ហូតេក

ទេ់រពេរនះ េិនបាន្តេ់ជ្ញេូេដាឋ នេេអិត ឬអាឆរជឿជ្ញក់បានម្គប់ម្ាន់ សម្ម្ភប់កា សរម្េឆ

រេើគំ ូ រដ្ើេបអីាឆឱ្យភាគីននរធវើកា សរងេតម្បកបរដាយអតថន័យបានរ ើយ ឬឱ្យអងគជំន ំជម្េះរធវើ

កា សរម្េឆរសឆកតីសរម្េឆរ ើយ។ ជ្ញដំ្បូង អងគជំន ជំម្េះោំបាឆ់ម្តូវទទួេបានម្គប់ម្ាន់នូវកា 

ខណន ំបស់អនកជំនញ និងសំរណើ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រេើគំ ូសវនកា ពីឆម្ភៃ យ។ គំ ូ 

សវនកា ខដ្េអាឆម្ភនឆំនួនបី ម្តូវបានពិភាការៅកនរងសា ណាទងំអស់រនះ គឺ (១) កា ឆូេ ួេ

រដាយផ្ទា េ់ (២) កា ឆូេ ួេសវនកា ពីឆម្ភៃ យ និង (៣) សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ជំនួសឱ្យ

សវនកា ។ 

3. ឆំរ ះជរម្េើសសម្ម្ភប់ កិឆចដ្រំណើ កា នីតិវធិរីដាយផ្ទា េ ់កនរងសាេសវនកា  ខដ្េម្ភនស វតថិភាព 

គួ ខតខសវ ង កេតិ បស់អនកជំនញ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយម្តឹេម្តូវ  ួេទងំ អន សាសន៍ឯករាជយជ្ញក់

លាក់ ខដ្េ ួេម្ភន (១) វិធានកា កាត់បនថយជ្ញអតិប ម្ភនូវហានិេ័យថ្នកា ឆ្េងាេខយេ់ (២) 

្េប ះ េ់ថ្នសាថ នភាពោក់វ៉ក់សាងំ បស់អនកឆូេ ួេ (៣) េទធភាពសម្ម្ភប់កា រម្បើម្បាស់រតសត

 ហ័ស និង (៤) ជរម្េើសសម្ម្ភប់កា ឆូេ ួេរដាយស វតថិភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬកា 

ាេដានរេើេពីឆម្ភៃ យ។ 

4. ឆំរ ះ កា ឆេូ េួសវនកា ពឆីម្ភៃ យ កា យិាេ័យ ដ្ឋបាេគួ រសន ើរ ើងនូវគំ ូជ្ញក់លាក់ ខដ្េរឆ្េើយ

តបរៅនឹងបញ្ហា េួយឆំនួន ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើង រហើយរៅេិនទន់ម្ភនឆរេេើយ2។ 

ឱ្កាសសម្ម្ភប់កា សរងេត បស់ភាគី គួ ម្តូវបាន្តេ់ រៅរពេខដ្េដាក់បង្ហា ញសំរណើសេម្សប

ទងំអស់រនះ។ 

 
1 អ ីខេេពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេរ្ញើជូនភាគីទងំអស់ ខដ្េម្ភនឆំណងរជើងថ្ន “រសឆកតីសរងេត បស់

សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ខដ្េម្តូវដាក់ជូនជ្ញ្េូវកា ” រៅថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ៩:៤៣ នទីម្ពឹក។ ឧបសេព័នធទី ១។ 

2 សូេរេើេ ឯកសា  F61.2 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខស ំកា ពនា រពេសវនកា  ឧបសេព័នធ ក។ 
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5. ជ្ញឆ ងរម្កាយ ឆំរ ះកា រម្បើម្បាស់ សា ណាលាយេកខណអ៍កស  សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សប 

ជ្ញេួយនឹងកា សរងេត បស់ ក.ស.ព3 ប  ខនត សូេរេើករ ើងនូវកា សរងេតបខនថេរទៀតេួយឆំនួន  ក់

ព័នធនឹងេទធភាពថ្នសា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ជ្ញកា ជំនួសេួយខ ន្កសម្ម្ភប់សា ណាផ្ទា េ់

ម្ភត់។ 

១.២ ម្បវតាិនីតិវិធី 

6. រៅថ្ងៃទ២ី៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ សហរេធាវីនេំ ខ បានដាក់សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខ 

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខ ខដ្េរម្ាងរធវើរ ើងរៅ

ថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ (“សំរណើស ពំនា រពេ”)។ ឯកសា រនះម្ភនម្បវតតនីិតិវិធី

េេអិត ខដ្េនឹងយកេករម្បើម្បាស់រៅទីរនះ្ងខដ្ 4។ សំរណើស ំពនា រពេ រសន ើស ឱំ្យម្ភនកា 

បង្ហគ ប់ពីអងគជំន ំជម្េះរដ្ើេបី៖ 

(១) ផ្ទអ កសវនកា បណត ឹងសាទ កខ យា ងរហាឆណាស់ ហូតដ្េ់ខខកកេដា ឆ្ន ំ២០២១។ 

(២) ពាយាេម្បឹងខម្បងរ ៀបឆំសវនកា រដាយផ្ទា េ់ ឱ្យអស់ពីេទធភាព ខដ្េម្ភន

ជរម្េើសផ្ទេ ស់បតូ រៅជ្ញ សវនកា ពីឆម្ភៃ យទងំម្សរង ឬេួយខ ន្ក កនរងក ណីោំបាឆ់។ 

(៣) បង្ហគ ប់ដ្េ់ [កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ] ឱ្យខឆកោយជូនដ្េ់ភាគីនននូវកា វយតថ្េេ 

 បស់អនកជំនញណា ខដ្េកា ិយាេ័យបានទទួេ។ 

(៤) បង្ហគ ប់ដ្េ់ [កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ] ឱ្យោត់រាេ់ វិធានកា ខដ្េអាឆម្ភនទងំអស់ 

រដ្ើេបរីធវើឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី ម្ភនវតតម្ភនរៅសវនកា  និង្តេ់ព័ត៌ម្ភនជូនដ្េ់ 

សហរេធាវីនេំ ខ អំពីបញ្ហា ទងំអស់រនះ និង 

 
3 ឯកសា  F61/3/1 រសឆកតីសរងេត និងសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ខ្អករេើឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅនឹង

សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំពនា រពេសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េរម្ាងនឹងរធវើោប់

ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ និងបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃ៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  

១៣។ 

4 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធា វីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ៣-១៥។ 
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(៥) បង្ហគ ប់ដ្េ់ [កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ] ឱ្យខឆកោយសំរណើ  ក់ព័នធនឹងគំ ូ និ េកខខណឌ

តម្េូវអបបប ម្ភខ ន្កេសតរភា  សម្ម្ភប់កា ឆូេ ួេសវនកា ពីឆម្ភៃ យ ម្ពេទងំរសន ើស ំកា 

សរងេតពីភាគីនន េ នរពេរឆញរសឆកតីសរម្េឆរេើគំ ូ5។  

7. អន រលាេាេសំរណើ បស់អងគជំន ំជម្េះស ំឱ្យម្ភនកា រឆ្េើយតប (រទះបីជ្ញរម្ៅ េ្ូវកា កតី) រៅកនរង

រពេរវលាដ៏្ខេី6 ឆរេេើយតប បស់រេធាវីកា   កតី និង ក.ស.ព ម្តូវបាន្តេ់រម្ៅ េ្ូវកា រៅថ្ងៃទី២២ 

និង២៤ ខខរេសា រហើយម្តូវបានជូនដំ្ណឹងជ្ញ េ្ូវកា  រៅថ្ងៃទី២៥ និង២៧ ខខរេសា7។ 

8. រៅថ្ងៃទ២ី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ អងគជំន ំជម្េះបានរឆញអន សស ណៈេួយផ្ទអ កសវនកា បណត ឹង

សាទ កខ រហើយបញ្ហា ក់ថ្ន កាេប ិរឆេទងមីនឹងរ ញ្ើជូនកនរងរពេរវលាសេម្សបខាងេ ខ8។ 

9. រៅថ្ងៃទ២ី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេក៏បានដាក់ឆរេេើយតប បស់ខេួន ជ្ញេួយនឹង

សំរណើស ំពនា រពេ្ងខដ្  (“ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)9 ខដ្េម្ភនភាា ប់ជ្ញ

 
5 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ៧២។ 

6 អ ីខេេពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ រ្ញើជូនភាគីទងំអស់ទក់ទងនឹង “បញ្ាីរ ម្ ះអនករ ើងនិយាយ  

(សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ” ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ៥:៤២ នទី រសៀេ។ អ ីខេេពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់

ថ្នអងគជំន ជំម្េះត លាកា កំពូេ រ្ញើជូនភាគីទងំអស់ទក់ទងនឹង “បញ្ាីរ ម្ ះអនករ ើងនិយាយ (សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ” ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ១០:០៨ នទីម្ពឹក។ អ ីខេេពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ថ្នអងគជំន ជំម្េះត លាកា កំពូេ រ្ញើជូន

ភាគីទងំអស់ទក់ទងនឹង “បញ្ាីរ ម្ ះអនករ ើងនិយាយ (សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ” ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលា

រម្ភ ង ៣:៥៤ នទី រសៀេ។ ឧបសេព័នធ ២, ៣, ៤។ 

7 ឯកសា  F61/1 រសឆកតីសរងេត បស់ម្ករេរេធាវកីា   កតី បនា ប់ពីសំរណើស ំរេើករពេសវនកា រេើបណដ ឹងសាទ កខ បស់រដ្ើេ

បណដ ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានដាក់រៅថ្ងៃស ម្ក ទី២២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ និងបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃអាទិតយ ទី២៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០២១ (ឯកសា ឆេេងម្តូវបានខឆកជូនភាគី នងិអងគជំន ជំម្េះ ាេ យៈអ ីខេេរៅពីថ្ងៃទី២២ និងថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ 

ជ្ញភាសាបារំាង និងភាសាខខម )។ ឯកសា  F61/2 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  រៅនឹងសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខ

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខ ខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ (ឯកសា ឆេេងម្តូវបានខឆកជូនភាគី និងអងគជំន ំជម្េះ ាេ យៈអ ីខេេរៅពីថ្ងៃទី២៤ និងថ្ងៃទី២៣ 

ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១)។ 

8 ឯកសា  F62 អន សស ណៈអនត ៈកា ិយាេ័យពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ និងម្កោបញ្ាីថ្នអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេរ្ញើជូនភាគី 

ឆំរ ះបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ្េម្ភនឆំណងរជើងថ្ន “រសឆកតីជូនដ្ំណឹងទក់ទងនងឹសវនកា រេើបណត ឹងសា

ទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អន រលាេាេ វិធាន ១០៨(៣) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង” ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ 

9 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បសក់ា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំ

ឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ 
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ឧបសេព័នធ នូវឯកសា ពីអងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ខដ្េម្ភនឆំណងរជើងថ្ន “ពិធីសា 

និង វិធានកា  កា   ជំងឺកូវីដ្ ១៩” (“ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍”)10។ 

10. រៅថ្ងៃទ១ី ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ក.ស.ព បានជូនដំ្ណឹងដ្េ់អងគជំន ំជម្េះ និងភាគីននថ្ន ក.ស.ព 

នឹងដាក់កា សរងេតរេើឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ11។ រៅថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ាេ យៈ

កា រឆ្េើយតបរដាយសា រអ ិឆម្តូនិក អងគជំន ំជម្េះរសន ើដ្េ់រេធាវីកា   កតី និងសហរេធាវនីេំ ខ 

ឱ្យដាក់កា សរងេត្ងខដ្ 12។ កា សរងេត បស់ ក.ស.ព ម្តូវបានដាក់រៅថ្ងៃទី៤ ខខឧសភា រហើយ

ជូនដំ្ណឹងរៅដ្េ់ភាគី រៅថ្ងៃទី៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ 

11. រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើរៅសេ់ ខដ្េបានរសន ើរ ើងកនរង សំរណើស ពំនា រពេ េិនទន់រឆញរៅ

រ ើយ។ 

12. ឯកសា ឆរេេើយថ្នសា ណារនះ ម្តូវបានខឆកជូនភាគី និងអងគជំន ំជម្េះរម្ៅ េ្ូវកា  រៅថ្ងៃ១០ ខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ជ្ញភាសាអង់រគេស រដាយ ង់ោំកា បកខម្បជ្ញភាសាខខម  រដ្ើេបីដាក់ឆូេសំណ ំរ ឿ

ង។ 

13. នៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ខនែកគ្រប់គ្រងតុលាការ (“CMS”) ថ្ៃការិយាល័យរដ្ឋបាលបាៃជូៃ ដំ្ណឹង

ដ្េ់ភាគី និងអងគជំន ំជម្េះ អំពីអន សស ណៈ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ កនរងរនះ  េួម្ភន កម្មវតថុ

សត ីពី “នសចកតីជូៃដំ្ណឹង បស់ CMS អំពីការនគ្តៀម្រួចរាល់សគ្ាប់សវនាការនលើបណត ឹង សាទុកខ

 

កា រ ៀបរាប់ទូរៅពីជំហ  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ម្តូវបានរ្ញើជូនេកអងគជំន ំជម្េះ និងភាគីាេ យៈអ ីខេេ កាេពីថ្ងៃទី២២ 

ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១  រវលារម្ភ ង ១០:៤២ នទីម្ពឹក និងថ្ងៃស ម្ក ទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ៣:១៣ នទី រសៀេ។ 

ឧបសេព័នធ ៥។ 

10 ឯកសា  F61/3.4 ឆរេេើយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេតបរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងនឹងរធវើពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធាន

កា កា   ជំងឺកូវីដ្-១៩។ 

11 អ ីខេេពីសហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ នងិភាគីទងំអស់ ម្ភនឆំណងរជើងថ្ន “រសឆកតីសរងេត បស់

សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ខដ្េនឹងម្តូវដាក់ជូនជ្ញ្េូវកា ” ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ រម្ភ ង ៩:០៨ នទីម្ពឹក។ ឧបសេព័នធទី ៦។ 

12 ឯកសា  F61/3/1 រសឆកតីសរងេត និងសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ខ្អករេើឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅនឹង

សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំពនា រពេសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េរម្ាងនឹងរធវើោប់

ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ 
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នៅកែុងសំណុំនរឿង ០០២/០២”13។ អៃុសសរណៈនៃេះភាា ប់ជាម្ួយរូបងត ៃិងដ្ាគ្កាម្បង្ហា ញ

ការខកសគ្មួ្លបៃទប់សវនាការ គ្ពម្ទងំវីនដ្អូបង្ហា ញអំពីលំនាសំវនាការ ខដ្ល CMS បាៃ

នរៀបចំសាកលបង។ 

២. ការសនង្េត 

14. សហរេធាវីនេំ ខនឹងដាក់សា ណាអំពីគំ ូ ទក់ទងនឹង (១) កា ឆូេ ួេរដាយផ្ទា េ់ (២) កា ឆូេ

 ួេពីឆម្ភៃ យ និង (៣) សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស ។ 

២.២ ការសនង្េត ក់ព័នធនឹង្ការចូលរួមផ្ទា ល់  

15. សហរេធាវីនេំ ខសូេបញ្ហា ក់រ ើង វិញពកីា ឆង់បានយា ងខាេ ងំ បស់ខេួននូវកា ឆូេ ួេសវនកា 

រដាយផ្ទា េ់ ម្បសិនរបើអាឆរធវើរៅបានរដាយស វតថិភាព14។ ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខរៅខតម្ពយួ

បា េាយា ងខាេ ងំអំពីហានិេ័យខដ្េ កព់័នធជ្ញេួយនឹងដំ្រណើ កា សវនកា រដាយផ្ទា េ់ រដាយេិន

ម្ភនអន វតត វិធានកា កាត់បនថយហានិេ័យ រដាយខ អ្ករេើរយាបេ់ម្បឹកា បស់អនកជំនញរដាយ

ម្តឹេម្តូវ។ េ ណភាព បស់ជនជ្ញបរ់ោទភាេ េៗរម្កាយសវនកា  បស់ត លាកា  MICT រៅទីម្ករង 

Arusha នរពេងមីៗរនះ15 បានបញ្ហា ក់អំពីភាពធៃនធ់ៃ ថ្នបញ្ហា ខដ្េសថ ិតកនរងកា ពិភាការនះ។ ក៏

 
13 ឯកសា  F64.1 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យពីម្បធាន CMS ននញើជូៃអងគជំៃុំជគ្ម្េះ ចំណងនជើងថា “នសចកតីជូៃដ្ំណឹងអំពី

ការនគ្តៀម្លកខណៈរួចរាល់សគ្ាប់សវនាការនលើបណត ឹងសាទុកខនៅកែុងសំណុំនរឿង ០០២/០២” ចុេះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា 

ឆ្ែ ំ២០២១។ 

14 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ២៣-៣០។ 

15 សូេរេើេ ឧបសម្ព័ៃធ ក សាៃ ត់។ ត លាកា  MICT រ ឿងកតី វង  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Maximilien Turinabo និងជនជ្ញបរ់ោទ

រ្សងរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-18-116-T, រសឆកតីសរម្េឆបញ្ចប់កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធមី្បឆំ្ងនឹង Maximilien Turinabo 

ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ (“រម្កាយពីកា  េេឹកថ្ន រលាក Turinabo បានធាេ ក់ខេួនឈឺយា ងធៃន់រៅកនរងអំ រងរពេតាំងរ ឿង

កតី និងម្តូវបានបញ្ាូនរៅពាបាេាេ យៈយនតកា  បស់ត លាកា រៅកាន់ទីម្ករងថ្ន ូ៉ប ៊ី សាធាណ ដ្ឋរកនយា  រៅថ្ងៃទី២៤ ខខេីន 

ឆ្ន ំ២០២១ ខដ្េាត់បានសម្ម្ភកពាបាេរៅទីរនះ” ទំព័  ៣ (“រម្កាយពីកា កត់សម្ភគ េ់ថ្ន រលាក Turinabo និងម្កោបញ្ាី 

រដាយខ្អកាេ បាយកា ណ៍ទទួេបានពីេន្រនតីស ខាេិបាេរៅសាខាអា ូស ាថ្នយនតការនះ ខដ្េបានជូនដ្ំណឹងេកខញរំរៅថ្ងៃ

អាទិតយ ទី១៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ ថ្ន រលាក Turinabo បានសាេ ប់ពីម្ពឹកេិញរនះ”)។ សូេរេើេ្ងខដ្  រ ឿងកតី វង  ដ្ឋអាជ្ញញ  

ទេ់នឹង Maximilien Turinabo និងជនជ្ញប់រោទរ្សងរទៀត, សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-18-116-T, ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខេីន 

ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ១ បនា ត់ទី ៤ ដ្េ់ទំព័  ២ បនា ត់ទី ៤។ ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ២ បនា ត់ទី ២៥ ដ្េ់ទំព័  

៩ បនា ត់ទី ១០។ ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ១ បនា ត់ទី ៤ ដ្េ់ទំព័  ២ បនា ត់ទី ៩ (“រៅម្កេ JOENSEN: 

អ  ណសួសត ី! ថ្ងៃរនះរយើងនឹងម្ភនកា បង្ហា ញពីសំណាក់រេធាវីកា   កតីតបស់រលាក Munyeshuli និងកា ្តេ់សកខីកេម បស់ា
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ម្ភនកា រេើករ ើង្ងខដ្ ថ្ន វិធានកា ខដ្េអន វតតរដាយត លាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទ េិនអាឆសនមត

បានថ្នជ្ញកា អន វតតដ៏្េអរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខសូេសងេត់ធៃនអ់ំពីកា រជឿជ្ញក់ បស់ខេួនខដ្េថ្ន 

អាឆម្ភនេទធភាពកនរងកា រ ៀបឆំសវនកា រដាយម្ភនកា ឆូេ ួេរដាយផ្ទា េ់កនរងកម្េិតេួយ ប  ខនត

ឆំណ ឆរនះោំបាឆ់ម្តូវខតខ អ្ករេើរយាបេ់ម្បឹកាម្តឹេម្តូវ។ 

16. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរសន ើរដាយទទូឆដ្េ់អងគជំន ំជម្េះឱ្យម្តួតពិនិតយរេើកា បរងេើត 

ពិធីសា សម្ម្ភប់សវនកា រដាយផ្ទា េ់ ខដ្េខ អ្ករេើកា អន វតតេអ និងជំនញវិទាសាន្រសតពិតម្បាក

ដ្។ ខ អ្ករេើសំអាងរហត ខដ្េបានរ ៀបរាប់ខាងរម្កាេ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន រៅ

រពេរនះ អងគជំន ំជម្េះេិនទន់បានទទួេរយាបេ់ម្បឹកាកនរងេកខណៈខបបរនះរៅរ ើយរទ។ 

 បាយកា ណ៍អនកជំនញ គួ ខសវ ង កពីម្បេពខដ្េម្ភនគ ណវ ឌ្ឍន៍ ខដ្េរឆ្េើយតបរៅនឹងបញ្ហា  ក់

ព័នធទងំអស់ ម្ពេទងំពនយេ់អំពីេូេរហត  បស់ខេួន្ង។ 

២.២.២ េនិម្ភនអន សាសនទ៍េខ់តរសាះ អពំកីា ឆេូ េួ បសរ់ដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

17. ដូ្ឆខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានបញ្ហា ក់កនេងេករហើយ16 កា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រៅកនរងសវនកា  គឺជ្ញកា ទទួេសាគ េ់យា ងសំខាន់ និងកា អន វតតឋានៈ បស់ពួករគ កនរងនេជ្ញ 

ភាគី។ ម្ភនកា អន វតតម្សបាន ទងំម្សរងរៅកនរងកា ង្ហ  បស់ត លាកា  ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

ម្ភនវតតម្ភនរៅកនរងសាេសវនកា 17។ រទះបីជ្ញកាេៈរទសៈបឆចរបបនន អាឆម្ភនភាពធៃន់ធៃ ម្គប់

 

ត់។ េ ននឹងរយើងោប់រ្តើេ ម្កោបញ្ាីបានជូនដ្ំណឹងេករយើងកាេពីយប់េិញថ្ន ម្កោបញ្ាីនឹងរឆញថ្ងេពាបាេសេរហត ្េ

សម្ម្ភប់រលាក Turinabo រៅរពេខដ្េាត់បានសម្ម្ភក់ពាបាេរៅទីម្ករងថ្ណ ូ៉ប ៊ី ម្បរទសរកនយា ។ ខញរំ  ីករាយណាស់ឆំរ ះ

រសឆកតីសរម្េឆរនះ។ ាេកា យេ់រឃើញ បស់ខញរំ វក៏្តេ់កា ទទួេសាគ េ់ដ្េ់កា ទួេខ សម្តូវថ្នយនតកា ត លាកា ឆំរ ះរលាក 

Turinabo ខដ្េជ្ញជនឆ ងរោទម្កីម្ក និងេិនខេនជ្ញអនកឆូេ ួេរដាយសម ័ម្គឆិតតរៅកនរងសវនកា រនះរទ រហើយាត់បានធាេ ក់ខេួន

ឈឺធៃន់ រពេាត់សថ ិតរៅម្ករងអា ូស ា រដាយកា អន វតតសិទធិជ្ញេូេដាឋ ន បស់ាត់រដ្ើេបីទទួេបានកា ជំន ំជម្េះរដាយម្ភនវតតម្ភន

 បស់ាត់”)។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សម្ភគ េ់រឃើញថ្ន  ូបងតេួយសនេឹកថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីទំងរនះម្ភនរៅកនរងឯកសា  

F61/3/1.1.1 ឧបសេព័នធ កៈ  ូបងតជ្ញរម្ឆើនសនេឹកេកពតី លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ((ICC) ត លាកា យ តតិធេ៌អនត ជ្ញតិ (ICJ) 

និងយនតកា រដាះម្សាយរ ឿងកតីអនត ជ្ញតិខដ្េរៅរសសសេ់ បស់ អ.ស.ប សម្ម្ភប់ត លាកា ម្ពហមទណឌ  ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ

២០២១ ទំព័ ៥។ ឧបសេព័នធទី ៧, ៨, ៩, ១០។ 

16 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ២៨-៣០, ៣៤។ 

17 ដ្ូឆខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៣០។ 
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ម្ាន់ រដ្ើេបជី្ញយ តតិកេមសម្ម្ភបក់ា ខកខម្បកា អន វតតខបបរនះកតី ខតឆំណ ឆរនះេិនគួ ម្តូវបានរធវើរ ើង 

រដាយេិនម្ភនកា ពិោ ណាសេម្សប រដាយខ អ្ករេើព័ត៌ម្ភន កព់័នធរ ើយ។ 

18. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខ បានរសន ើថ្ន បញ្ហា រនះគួ ម្តូវបានពិោ ណារៅកនរងកា រ ៀបឆំខ្នកា  

សម្ម្ភប់សវនកា ។ បញ្ហា ថ្នកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានពិភាការៅកនរងកិឆច

ម្បជ ំរម្ៅ េ្ូវកា ជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងរៅកនរងសំរណើស ធំនធានម្បោំម្តីម្ភស ខដ្េតម្េូវ

រដាយ UNAKRT ពសីហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ។ រៅថ្ងៃទី២៥ ខខេីន ភាពោំបាឆ់រេើបញ្ហា រនះ 
ខដ្េម្តូវយករៅពិោ ណា រៅរពេវយតថ្េេរេើហានិេ័យ និងគំ ូសវនកា បណត ឹងសាទ កខ ម្តូវ

បានរេើករ ើងរដាយផ្ទា េ់កនរងសា រអ ិឆម្តូនិកពីសហរេធាវីនេំ ខ រ ញ្ើជូនរៅអងគជំន ំជម្េះ18។ 

19. ជ្ញកា គួ ឱ្យរសាកសាត យ ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនបាន្តេ់កា 

ពិោ ណាឆំរ ះកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ាេខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបានដឹ្ង 

េិនម្ភនកា ខសវ ង ករាេកា ណ៍ខណន ំ រដ្ើេបីរដាះម្សាយរេើបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េ កព់័នធជ្ញេួយ 

កា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ ដូ្ឆជ្ញ ថ្នរតើរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីប  នម ននក់ ខដ្េ

អាឆឆូេ ួេសវនកា រដាយស វតថិភាព រៅទីាងំណា រតើគួ កំណត់ពួករគាេ របៀបណា (ដូ្ឆជ្ញ

យកខតពីេនំរពញ ឬអនកខដ្េបានោក់វ៉ក់សាងំម្គប់ដូ្ស) ឬថ្នរតើពួកាត់ម្តូវបានដឹ្កជញ្ាូនរដាយ

ស វតថិភាព ាេ របៀបណា រដ្ើេបីេកឆូេ ួេសវនកា ។ អន សស ណៈ បស់ CMS បានបញ្ហា ក់អំពី

កា រម្តៀេរ ៀបឆំ ួឆរាេ់សម្ម្ភប់ដំ្រណើ កា សវនកា  ព ំបានរេើករ ើងអំពីកា សម្េបសម្េួេជូន

ដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរ ើយ19។ រូបងតបង្ហា ញអំពីការខកសគ្មួ្លបៃទប់សវនាការខដ្ល

បាៃភាា ប់ម្កជាម្ួយ ដូ្ចបាៃខចកជូៃកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១ បង្ហា ញថា នៅអី

សគ្ាប់នដ្ើម្បណត ឹងរដ្ឋបបនវណី គ្តូវបាៃដ្កនចញ។ សហនម្ធាវីនាមំ្ុែពុំបាៃទទួលព័ត៌ាៃពីខនែក

ណាម្ួយថ្ៃការិយាល័យរដ្ឋបាលអំពីករណីននាេះន ើយ។ 

២.២.៣ ភាពខវះខាតថ្នឯកសា  បសអ់ងគកា អនត ជ្ញតខិាងរទសនត ម្បរវសន ៍

20. របើរទះជ្ញេិនគិតអំពីកា ខដ្េថ្ន ឯកសា រនះេិនបានពិភាកាអំពីកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ក៏សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិន

 
18 អ ីខេេពីសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ ក់ព័នធនឹង “សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២-ទម្េង់ខបបបទ” ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ១២:៤២ នទី រសៀេ។ ឧបសេព័នធទី ១១។ 

19 ឯកសា  F64.1 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យពីម្បធាន CMS ននញើជូៃអងគជៃំុំជគ្ម្េះ ចំណងនជើងថា “នសចកតីជូៃដ្ំណងឹអំពី

ការនគ្តៀម្លកខណៈរួចរាល់សគ្ាប់សវនាការនលើបណត ឹងសាទុកខនៅកែុងសំណុំនរឿង ០០២/០២” ចុេះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១។ 
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បាន្តេ់េូេដាឋ នម្គប់ម្ាន់សម្ម្ភប់សរម្េឆរេើគំ ូថ្នកា ឆូេ ួេកនរងសវនកា រដាយផ្ទា េ់រ ើយ20

។ ឯកសា រនះេិនអាឆោត់ទ កថ្នជ្ញកា វយតថ្េេ បស់អនកជំនញរ ើយ រហើយឯកសា រនះ

បង្ហា ញពកំីហ សឆេបងៗជ្ញរម្ឆើន។ 

២.២.៣.២ ជំនញ 

21. ដូ្ឆខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេផ្ទា េ់បានបង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយម្តឹេម្តូវ21 បញ្ហា ខដ្េ កព់័នធនឹង

ជំងឺកូវីដ្១៩ ម្បខហេជ្ញទេទ នូវរយាបេ់ បស់អនកជំនញ។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើង

រដាយរា ពថ្ន ជំនញខបបរនះគឺជ្ញកា ោំបាឆ់ សម្ម្ភប់បញ្ហា ទកទ់ងនឹង  វិធានកា កាត់បនថយហា

និេ័យពីជំងីកូវីដ្ ១៩ រៅកនរងសាេសវនកា ។ កា ្តេ់អន សាសន៍រេើ វិធានកា ខបបរនះ ទេទ 

នូវកា យេ់ដឹ្ង ថ្នរតើជំងីកូវីដ្ ១៩ ឆ្េងាេ របៀបណា ដូ្រឆនះរហើយអាឆកាត់បនថយជ្ញអតិប ម្ភនូវ

កា ឆេេងរៅកនរងប ិសាថ នជ្ញក់លាកេ់ួយ។ បញ្ហា អស់ទងំរនះគឺជ្ញកេមវតថរថ្នកា ម្សាវម្ជ្ញវឆាស់ 

លាស់ និង ក់ព័នធនឹងកា យេ់ដឹ្ងរៅកនរងសហគេន៍វិទាសាន្រសត  ដូ្ឆខដ្េនឹងបង្ហា ញរៅកនរង 

សា ណាខាងរម្កាេ។ 

22. ប  ខនត ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ រទះជ្ញកនរងក ណីណាកតី េិនអាឆោត់ជ្ញ 

 បាយកា ណ៍អនកជំនញរ ើយ។  បាយកា ណ៍រនះេិនបានបង្ហា ញអំពីសញ្ហាណាេួយ ជ្ញ បាយ

កា ណ៍ “អនកជំនញ” ខដ្េជ្ញេកខណៈពិរសស្ងខដ្  ខដ្េរធវើឱ្យ បាយកា ណ៍អនកជំនញ ម្ភន

ម្បរយាជន៍ និងអាឆរជឿជ្ញក់បាន និងជ្ញេូេដាឋ នខដ្េរៅម្កេអាឆរធវើកា វយតថ្េេបាន។ សំខាន់

បំ្ តរនះ៖ 

(១) ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនបានបង្ហា ញថ្ន ហតថរេខីថ្ន បាយ

កា ណ៍រនះ ម្ភនជំនញរេើកា ម្គបម់្គង និងកា   កា ឆ្េង ឬជំនញ ក់ព័នធ (ដូ្ឆជ្ញ រអពីរដ្េី

សាន្រសត  (epidemiology) វិសាណូសាន្រសត  (virology) ឬកា ម្គបម់្គងររាគរាតតាត)។ េិនម្ភន

 
20 សហនម្ធាវីនាម្ុែ កត់សាគ ល់ថា ការខកសគ្ម្ួលបៃទបស់សវនាការខដ្ល CMS បាៃជូៃដ្ំណឹងដ្ល់អងគជំៃុំជគ្ម្េះ ៃិងភារី

កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១ បាៃខនែកនលើឯកសារ IOM។ សូម្នម្ើល ឯកសា  F64.1 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យពី

ម្បធាន CMS ននញើជូៃអងគជំៃុជំគ្ម្េះ ចំណងនជើងថា “នសចកតីជូៃដ្ំណឹងអំពកីារនគ្តៀម្លកខណៈរួចរាល់សគ្ាប់សវនាការ

នលើបណត ឹងសាទុកខនៅកែុងសំណុំនរឿង ០០២/០២” ចុេះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១ កថាែណឌ  ២ កថាែណឌ  ៤។ 

21 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ 

កថ្នខណឌ  ៣។  
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កា សរងេតបស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើគំ ូសវនកា                                       11 

កា ្តេ់ព័ត៌ម្ភនអំពីគ ណវ ឌ្ឍរិេើកា ម្គបម់្គង និងកា   កា ឆ្េង បស់ពួករគរ ើយ។ បទពិរសាធន៍

ខតេួយខដ្េបានរេើករ ើង គឺទក់ទងជ្ញេួយនឹង កា ាេដានាេម្បព័នធរសាតទសសន៍ ជ្ញេួយ

ប គគេិកអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ ខដ្េសថ ិតកនរងឆាត  ីស័ក ឬេនាី រពទយ និងកា ម្បឹកា កព់័នធនឹង

កា ោក់វ៉ក់សាងំ េិនខេនកា ង្ហ ម្គបម់្គង និងកា   កា ឆ្េងរ ើយ។ 

(២) ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនបាន្តេ់ព័ត៌ម្ភនអំពី កា ខណនំ

ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បាន្តេ់រៅហតថរេខីថ្នឯកសា រនះរ ើយ។ អនកអានេិនអាឆខសវ ង

យេ់បាន ថ្នរតើភា កិឆចរនះគឺជ្ញអវី។ េិនម្ភនភាពឆាស់លាស់ថ្នរតើ អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត 

ម្បរវសន ៍ម្តូវបានរសន ើឱ្យ្តេ់ម្បឹការេើហានិេ័យខដ្ ឬអត់រនះ្ង។ រៅម្តង់ឆំណ ឆេួយ ឯកសា 

 បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ បានបញ្ហា ក់ថ្ន អន សាសនប៍ខនថេ បស់ខេួនម្ភនរឆតន 

“រដ្ើេបដំី្រណើ កា សវនកា ត លាកា  ឱ្យបាន េូន”22។ បខនថេពីរេើរនះ េិនម្ភនព័ត៌ម្ភនអពំ ី

ព័ត៌ម្ភនជ្ញក់ខសតងអវីខេះ ខដ្េបាន្តេ់សម្ម្ភប់រាេបំណងថ្នកា វយតថ្េេរនះ។ ឧទហ ណ៍ 

 បាយកា ណ៍េិនបានបង្ហា ញអំពីព័ត៌ម្ភនណាេួយខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់  ក់ព័នធនឹងទំហថំ្នសាេ

សវនកា  ម្បព័នធបឺតខយេ់ខដ្េកំព ងរម្បើម្បាស់ ឬសាថ នភាពោក់វ៉ក់សាងំ បស់អនកឆូេ ួេ (រម្ៅពី 

រខៀវ សំ្ន)។ 

(៣) ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនបានបង្ហា ញថ្ន រតើរាេកា ណ៍

ខណន ំឧបក ណ៍ ម្បេព ឬកា សនមតណាេួយ ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ សម្ម្ភប់អន សាសន ៍បស់ខេួនរ ើ

យ។ កាត ទំងអស់រនះសំខាន់ខាេ ងំណាស់ រៅកនរងប ិបទថ្នជំងីកូវីដ្ ១៩ រម្ ះឆំរណះដឹ្ងខ ន្ក វិទាសា

ន្រសត  និងរាេកា ណ៍ខណនំ្ េូវកា  ម្ភនកា ខម្បម្បួេយា ងឆ្ប់ ហ័ស ខដ្េបរងេើតជ្ញហានិេ័យ 

ម្បសិនរបើពឹងខ អ្ករេើម្បេពខដ្េហួសរពេ។ េិនម្ភនកា រយាងរៅ ករាេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ ន

ណាេួយ ឬម្ភនកា ្តេ់សំអាងរហត  សម្ម្ភប់អន សាសន៍ខដ្េបាន្តេ់រនះរ ើយ។ ជ្ញ

ឧទហ ណ៍ ម្ភនកា ្តេ់អន សាសន៍ថ្ន ឆំនួនេន សសរៅកនរងសាេសវនកា  និងសាេសាធា ណៈ 

គួ កម្េិតម្តឹេ ៣០នក់ និង៥០នក់ ប  ខនត េិនម្ភនកា ពនយេ់ថ្នរតើ ឆំនួនរនះម្តូវបានទញរឆញ

រដាយ របៀបណា ឬថ្នរតើកម្េិតហានិេ័យ និងខម្បម្បួេរៅជ្ញខបបណា ម្បសិនរបើខកសម្េួេរេើ

ឆំនួនទងំរនះ។ 

 
22 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្១៩ KH ERN 01669043។ 
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កា សរងេតបស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើគំ ូសវនកា                                       12 

23. រដាយេិនម្ភនធាត ្សគំនេឹះអស់ទងំរនះ អនកអានេិនអាឆវយតថ្េេអំពីអតថម្បរយាជន៍ថ្នអន សាសន៍ 

ខដ្េរេើករ ើងរៅកនរង បាយកា ណ៍រ ើយ។ ឆំណ ឆរនះកានខ់តម្ភនភាពជ្ញក់ខសត ង រដាយសា ខត

អន សាសន៍ទងំរនះ ម្ភនអន សាសនេ៍ួយឆំនួន សូេបីខតសាេញ្ាជនក៏យេ់ថ្ន ហាក់ដូ្ឆជ្ញម្ភន

បញ្ហា  (នឹងពិភាការៅខ ន្កខាងរម្កាេ)។ អន សាសន៍ពីអនកជំនញខបបរនះ គួ ម្តូវបានពនយេ់ និង

្តេ់យ តតិកេម រដាយរយាងរៅេូេរហត  និងម្បេព។ 

24. សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនខេន

ម្តូវបានរ ៀបឆំជ្ញ “ បាយកា ណ៍អនកជំនញ” េ្ូវកា រនះរ ើយ23។ រទះបីជ្ញសហរេធាវីនេំ ខ

 ំពឹងថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនឹងខសវ ង កកា វយតថ្េេពីអនកជំនញ (កា  ំពឹងទ កខដ្េហាក់ដូ្ឆជ្ញ

ដូ្ឆាន  និងកា  ំពឹងទ ក បស់អងគជំន ំជម្េះ24) ខតឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ េិនបានរម្បើ

ម្បាស់ កយ “អនកជំនញ” រ ើយ  ក់ព័នធនឹងឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ 

ឬអនកតំណាងអងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ខដ្េាក់ខតងឯកសា រនះ។ ម្បាកដ្ណាស់

ថ្ន េិនម្ភនកា រេើករ ើងណាេួយថ្ន ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ម្ភន

រឆតនរា ពាេបទដាឋ ន ខដ្េ ំពឹងទ កជ្ញទូរៅ ពី បាយកា ណ៍អនកជំនញ ខដ្េបានដាក់ាេ

 វិធាន ៣១ ថ្នវិធានថ្ ា្កនរងរ ើយ។ 

25. រទះជ្ញខបបរនះកតី េកខណៈពិរសស ខដ្េម្ភនជ្ញម្បោំរៅកនរង បាយកា ណ៍អនកជំនញ ម្ភន

អតថិភាពរៅទីរនះ។ រនះគឺជ្ញកាត ខដ្េអន ញ្ហា តឱ្យអនករធវើកា សរម្េឆ អាឆវយតថ្េេរេើសំអាង

រហត  និងកា សននិដាឋ ន ឬអន សាសន៍ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង បាយកា ណ៍25។ ទងំរនះគឺជ្ញ 

 
23 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្-១៩ KH ERN 01669043 (តណំាងអងគកា អនត ជ្ញតិ

ខាងរទសនត ម្បរវសន៍បានរធវើទសសនកិឆចរៅ  “ប ិរវណ អ.វ.ត.ក រដ្ើេបីម្តួតពិនិតយ និង្តេ់អន សាសន៍ និងេតិរយាបេ់ ក់ព័នធ

នឹង វិធានកា ម្គប់ម្គង និងកា   កា ឆ្េងរាតតាត”)។ 

24 អ ីខេេពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ កព់័នធនឹង “សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ-ខដ្េម្តូវបានកំណត់រពេរ ើងវិញសម្ម្ភប់សវនកា ពី

ថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១” ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ១០:១៥ នទី  រសៀេ ។ ឧបសេព័នធទី ១២។ 

25 ឯកសា  E215 រសឆកដីសរម្េឆរេើកា ោត់ាំងអនកជំនញ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខកកេដា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៥ (អនកជំនញគឺជ្ញ 

“ប គគេទងំោយ ខដ្េម្ភនជំនញ ក់ព័នធ ឬឆំរណះដឹ្ងឯករទស ខដ្េទទួេបានាេ យៈកា អប់ ំ បទពិរសាធន៍ ឬកា ប

ណតរ ះបណាត េរៅកនរង វិស័យជំនញខដ្េបានរសន ើស ំ។ ... រៅកនរងកា កំណត់ថ្នរតើប គគេណាម្ភន ក់ម្ភនគ ណវ ឌ្ឍិម្គប់ម្ាន់រដ្ើេបីរកាះ

រៅជ្ញអនកជំនញរនះ អងគជំន ំជម្េះអាឆពិនិតយរេើេ ម្បវតតិ ូបសរងខប អតថបទសាន ថ្ដ្របាះព េព្ាយ ឬព័ត៌ម្ភនរ្សងៗរទៀត បស់

ប គគេ ូបរនះ  ក់ព័នធនឹងម្បធានបទជំនញខដ្េម្តូវកា   ួេទងំ តួនទីពីេ ន និងបឆចរបបនន បស់អនកជំនញខដ្េបានរសន ើ”)។ 

ត លាកា  ICTY រ ឿងកតី វង  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Strugar សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកកេដា ឆ្ន ំ
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េកខណៈពិរសស ខដ្េ្តេ់ដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ “អនកជំនញ” នូវតថ្េេខពស់ជ្ញងទសសនៈ បស់

សាេញ្ាជន។ កា ដ្ករឆញខដ្េបានកំណត់រៅកនរងកថ្នខណឌ ២២ ខាងរេើ រធវើឱ្យម្ភនភាពេិន

ឆាស់លាស់ ថ្នរហត អវរីទើបឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ គួ ម្តូវបាន្តេ់

តថ្េេកនរងេកខណៈខបបរនះ។ 

26. រៅកនរងបញ្ហា បឆចរបបននរនះ អងគជំន ំជម្េះម្តូវបានតម្េូវឱ្យរធវើរសឆកតីសរម្េឆ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេ

ខ សម្តូវយា ងធំឆំរ ះស ខភាព និងស វតថិភាព បស់អនកឆូេ ួេសវនកា ។ េិនគួ  ំពឹងថ្ន អងគជំន ំ

ជម្េះម្តូវសរម្េឆខបបរនះ រដាយេិនម្ភនរាេកា ណ៍ខណន ំ ខដ្េេេអិត និងម្ភនសំអាងរហត  

ខដ្េជ្ញយ តតិកេមម្គបម់្ាន់រនះរ ើយ។ 

២.២.៣.៣ ខេេឹសា ថ្នឯកសា  បសអ់ងគកា អនត ជ្ញតខិាងរទសនត ម្បរវសន ៍ខដ្េបណាត េឱ្យម្ភនកា ម្ពយួ

បា េា 

27. ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរ ៀបរាប់ពីឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត 

ម្បរវសនថ៍្នបាន្តេ់ “អន សាសន៍ម្សបាេបទដាឋ នស ខាេិបាេសម្ម្ភប់កូវីដ្១៩”26។ ប  ខនត េិន

ម្ភនភាពឆាស់លាស់ថ្នរតើ បទដាឋ នណាេួយខដ្េ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឆង់សំរៅរៅ ក រហើយ

សហរេធាវីនេំ ខម្ភនកតីបា េាអំពីឆំណ ឆជ្ញរម្ឆើនខដ្េ អន សាសន ៍បស់ឯកសា អងគកា អនត ជ្ញតិ

ខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ហាក់ដូ្ឆជ្ញង្ហករឆញពីេតិខ ន្ក វិទាសាន្រសតបឆចរបបននរេើកា អន វតតេអថ្នកា 

ម្គបម់្គង និងកា   កា ឆ្េង សម្ម្ភប់ជំងីកូវីដ្ ១៩ ឬេិនម្ភនយ តតិកេម វិទាសាន្រសត  ខដ្េអាឆម្ភន

 

២០០៨ កថ្នខណឌ  ៥៨ (“រៅរពេរធវើកា វយតថ្េេ បាយកា ណ៍ បស់អនកជំនញ ជ្ញទូរៅ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្បំូងម្តូវវយតថ្េេ 

ថ្នរតើវម្ភនព័ត៌ម្ភនម្គប់ម្ាន់ដ្ូឆរៅនឹងម្បេពទងំោយខដ្េម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់រដ្ើេបីជ្ញកា ាំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋ ន

នន បស់ខេួនខដ្  ឬអត់ និងថ្នរតើរសឆកតីសននិដាឋ នទងំរនះម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយឯករាជយ និងឥតេំរអៀងខដ្ ឬយា ងណា”)។ 

រ ឿងកតី វង  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទេ់នឹង Popović សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-88-AR73.2 សាេដ្ីកាសរម្េឆរេើបណត ឹងឧទធ ណ៍បនា ន់បងខំ ួេ

ាន  បស់រេធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងឋានៈ បស់ Richard Butler ជ្ញសាកសីជំនញ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  

២៩ (“អងគជំន ំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍បញ្ហា ក់ពីរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្ន េ នរពេទទួេយកេសតរ ័ាង

 បស់ Butler កនរងរនះ អងគជំន ជំម្េះនឹងម្តូវពិោ ណា “ថ្នរតើម្ភនតម្ភេ ភាពរៅកនរង វិធីសាន្រសត  ម្ពេទងំម្បេពទងំោយខដ្េ

សាកសីជំនញបានរម្បើម្បាស់ខដ្ ឬយា ងណា  ួេទងំអងគរហត ខដ្េបាន ករឃើញ ឬខដ្េបានសនមត ខដ្េសាកសីជំនញបាន

សំអាង”)។ 

26 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ 

កថ្នខណឌ  ៧។  
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ណាេួយ។ េិនម្ភនកា ពនយេ់រៅកនរងឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍រ ើយ 

អំពីេូេរហត អវីខដ្េ វិធីសាន្រសតទងំរនះម្តូវបាន្តេ់ជ្ញអន សាសន៍។ 

កា ឆ្េងាេខយេ់ 

28. បញ្ហា ខដ្េជ្ញកា បា េាខាេ ងំបំ្ តសម្ម្ភប់សហរេធាវីនេំ ខគឺថ្ន ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិ 

ខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ហាក់ដូ្ឆជ្ញរផ្ទត តរៅរេើ គំនិតខដ្េហួសសេ័យអំពីជំងីកូវីដ្ ១៩27 ខដ្េឆ្េង

ជ្ញសំខាន់ខតាេ យៈតំណក់ទឹករឆញពមី្បព័នធដ្កដ្រងាើេ។ អតថបទងមីៗរនះេួយរៅកនរងទសសនវដ្តី 

The Lancet បានពនយេ់អំពី្េ វិបាកធៃនធ់ៃ សម្ម្ភប់កា ម្គបម់្គង និងកា   កា ឆ្េងាេ វិធីសាន្រសត

ខបបរនះ៖ 

ម្បសិនរបើរេររាគឆ្េង សាយភាយជ្ញឆេបងខតាេ យៈ តំណក់ទឹករឆញពីម្បព័នធដ្កដ្រងាើេ 

ខដ្េធាេ ក់ឆ ះយា ងរេឿនរនះ វិធានកា ម្គបម់្គងសំខាន់ គឺ កាត់បនថយកា ប ះ េ់ផ្ទា េ់ 

កា សម្ភអ តប ិរវណ  បាងំផ្ទា េ់ គម្ភេ តពីាន  កា រម្បើម្បាស់ម្ភ ស់រៅកនរងគម្ភេ តតំណក់ទឹក 

អនេ័យម្បព័នធដ្រងាើេ និងកា  កឧ់បក ណ៍កា   កម្េិតខពស់ សម្ម្ភប់ខតនីតិវិធីខង កា

ស ខភាព ពីកា ខាា តរឆញតំណក់តូឆៗប  រណាណ ះ។ រាេនរយាបាយខបបរនះ េិនោំបាឆ់ម្តូវ

ខញករឆញ វងប ិរវណបិទជិត ឬប ិរវណខាងរម្ៅរ ើយ រដាយសា ខតយនតកា រដាយ

សា ទំនញខ្នដី្ សម្ម្ភប់កា ឆេេង ម្ភនេកខណៈម្បខហេាន សម្ម្ភប់សាថ នភាពទងំពី ។ 

ប  ខនត ម្បសិនរបើរេររាគឆេេងជ្ញឆេបងគឺរៅកនរងខយេ់ ប គគេម្ភន ក់អាឆម្ភនេទធភាពឆ្េងបាន 

រៅរពេខដ្េរគម្សូបយកឆំហាយ ខដ្េភាយរឆញរៅរពេប គគេខដ្េម្ភនរេររាគ ដ្ក

ដ្រងាើេរឆញ និយាយ ខម្សក រម្ឆៀង កណាត ស់ ឬកអក។ រដ្ើេបីកាត់បនថយកា ឆេេងរេររាគ

ាេខយេ់ ទេទ នូវ វិធានកា រដ្ើេបីរជៀសវងកា ម្សូបយកឆំណាយ ខដ្េម្ភនរេររាគ

ឆេេង ខដ្េ វិធានកា ទងំរនះ ួេម្ភន ម្បព័នធបឺតខយេ់ ម្បព័នធឆរម្ម្ភះខយេ់ កា កាត់បនថយ

កា ជួបជ ំេន សសរម្ឆើន និងកាត់បនថយរពេរវលា រៅកនរងទីកខនេងបិទជិត កា រម្បើម្បាស់ម្ភ ស់

រាេ់រពេរៅកនរងទីកខនេងបិទជតិ កា យកឆិតតទ កដាក់ឆំរ ះគ ណភាពម្ភ ស់ និងកា  កឱ់្យ

 
27 សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន ជំងឺកូវីដ្-១៩ គឹជ្ញជំងឺខដ្េណាត េេកពីកា ឆេេងវី  ស SARS-CoV-2 រហើយរហត ដ្ូឆរនះ 

វកាន់ខតម្តឹេម្តូវកនរងកា រៅថ្នជ្ញកា ឆេេង វី  ស SARS-CoV-2។ ក៏ប  ខនត រដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ដ្េ់េទធភាពឱ្យេន សសធេមា

យេ់ដ្ឹងជ្ញកនរងកម្េិតខពស់ សហរេធាវីនេំ ខនឹងអន វតតាេកា រម្បើម្បាស់ជ្ញធេមាខដ្េរៅរៅជ្ញកា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្-១៩ រៅកនរង

កា ដាក់ឯកសា រនះជូន។  
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ជតិេអ ម្ពេទងំសម្ភា  ៈកា   គ ណភាពខពស់ សម្ម្ភប់ប គគេិកស ខាេិបាេ និងអនករធវើកា 

ជួ េ ខ28។ [រដាយបញ្ហា ក់បខនថេ] 

29. ពីដំ្បូង ម្ភនកា រជឿជ្ញក់ថ្ន ជំងីកូវីដ្ ១៩ ឆ្េងជ្ញឆេបង ឬឆ្េងខតាេដំ្ណក់ទឹក និងកា ប ះ េ់ខត

ប  រណាណ ះ។ ប  ខនត ឆំណ ឆរនះបានផ្ទេ ស់បតូ នរពេរម្កាយេក។ នរពេបឆចរបបនន កា ឆ្េងាេកា ប ះ

 េ់ ម្តូវបានរគគិតថ្ន កម្េរៅវិញ29។ កនរងរពេជ្ញេួយាន រនះ ម្ភនកា រកើនរ ើងនូវកា យកឆិតត

ទ កដាក់ អំពីកា ឆ្េងាេខយេ់។ នរពេរនះ អនក វិទាសាន្រសតជ្ញរម្ឆើនបានម្បកាន់យកជំហ ខដ្េថ្ន 

រេររាគ “ឆ្េងជ្ញឆេបងាេខយេ់”30 [រដាយបញ្ហា ក់បខនថេ]។ ពួករគរាប់ យនក់ បានបញ្ចរះបញ្ចូេ

 
28 Greenhalgh T, Jiminez JL នងិអនករ្សងរទៀត, The Lancet, “េូេរហត  វិទាសាន្រសតទងំដ្ប់ខដ្េអះអាងពីកា ឆ្េង វី  ស 

SARS-CoV-2 ាេខយេ់”, វូ៉េូេ ៣៩៧, រេខ ១០២៨៥, ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ១៣។ 

29 សូេរេើេ ឧទហ ណ៍ៈ USCDC, ព័ត៌ម្ភនសរងខបសត ីពី វិទាសាន្រសត ៈ វី  ស SARS-CoV-2 និងកា ឆ្េងពីថ្្ាខាងរម្ៅ 

(Fomite) េករេើប ិយាកាសសហគេន៍រៅកនរងបនាប់, ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព រៅថ្ងៃទី៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ ECDC, កា 

ឆ្េងជំងឺកូវីត-១៩។ ឧបសេព័នធទី ១៤, ១៥។ 

30 Greenhalgh T, Jiminez JL និងអនករ្សងរទៀត, The Lancet, “េូេរហត  វិទាសាន្រសតទងំដ្ប់ខដ្េាមំ្ទដ្េ់កា ឆ្េង វី  ស 

SARS-CoV-2 ាេខយេ់”, វ៉ូេូេ ៣៩៧, រេខ ១០២៨៥, ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ សូេរេើេ ្ងខដ្ ៈ Martin Z. 

Bazant និង John W. M. Bush, កិឆចដ្ំរណើ កា ថ្ន វិទាសាថ នជ្ញតិសត ីពី វិទាសាន្រសត  (PNAS), “រាេកា ណ៍ខណនរំដ្ើេបីកម្េិត

កា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្-១៩ ាេខយេ់រៅកនរងបនាប់”, 118 (17) e2018995118, ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ Martin Z. Bazant

, Ousmane Kodio និងអនករ្សងរទៀត, “កា ាេដានពិនិតយ arbon dioxide រដ្ើេបីកំណត់ប ិម្ភណហានិេ័យពីកា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្-

១៩ ាេខយេ់រៅកនរងបនាប់”, ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ (in pre-print)។ Parham Azimi, Zahra Keshavarz និងអនករ្សងរទៀត, កិឆច

ដ្ំរណើ កា ថ្ន វិទាសាថ នជ្ញតសិត ីពី វិទាសាន្រសត  (PNAS), “Mechanistic transmission modeling of COVID-19 on 

the Diamond Princess cruise ship demonstrates the importance of aerosol transmission”, 118 (8) e2015482118, 

ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២១។ Nature (editorial), “វី  សកូ ូ៉ណាសថ ិតរៅកនរងខយេ់ - ម្ភនកា យកឆិតតទ កដាក់ខាេ ងំរពករៅរេើ

ថ្្ាខាងរម្ៅ”, ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២១។ Lindsey Marr, Shelly Miller និងអនករ្សងរទៀត, “សំណួ ខដ្េម្តូវបានសួ ជ្ញ

ញឹកញាប់សត ីពីកា កា   ខេួនអនកពីកា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្-១៩ ាេសា ធាត ”, បានរធវើបឆចរបបននភាព រៅថ្ងៃទី៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០២០។ 

Kimberly A. Prather, Linsey C. Marr និងអនករ្សងរទៀត, “កា ឆ្េងវី  ស SARS-CoV-2 ាេខយេ់”,  វទិាសាន្រសត , ឆ ះថ្ងៃទី

១៦ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០, ទំព័  ៣០៣-៣០៤។ Ma J, Qi X, Chen H និងអនករ្សងរទៀត, “អនកជំងឺកូវីដ្-១៩ រៅកនរងដ្ំណាក់កាេ

ដ្ំបូងៗបរញ្ចញ SARS-CoV-2 ាេដ្រងាើេរឆញរម្ឆើនលានដ្ងកនរងេួយរម្ភ ង”, Clin Infect Dis, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០២០។ វិទាសាថ នជ្ញតសិត ីព ីវិទយសាន្រសត , វិសវ កេម, ឱ្សង, “កា ឆ្េង SARS-CoV-2 ាេខយេ់ៈ កិឆចដ្ំរណើ កា ថ្នសិកាខ សាលា - 

រដាយសរងខប”, ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០។ Stadnytskyi V, Bax CE, Bax A, Anfinrud P, កិឆចដ្ំរណើ កា ថ្ន វិទាសាថ នជ្ញតិសត ីពី

 វិទាសាន្រសត  (PNAS), “អាយ ជីវិតរៅាេខយេ់ថ្នដ្ំណក់ទឹកតូឆៗាេកា និយាយ និងសា ៈសំខាន់ឆេបង បស់តំណក់ទឹកតូឆៗ

រៅកនរងកា ឆ្េងវី  ស SARS-CoV-2”, 117 (22) 11875-11877, ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២០។ ឧបសេព័នធទី ១៣, ១៦, ១៧, 

១៨, ១៩, ២០, ២១, ២២, ២៣, ២៤។ 
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ភាន ក់ង្ហ ស ខាេិបាេជ្ញតិ និងអនត ជ្ញតិ ឱ្យទទួេសាគ េ់រេើបញ្ហា រនះ31 ខដ្េជ្ញេទធ្េនឱំ្យម្ភន 

កា ខកខម្បរេើរាេកា ណ៍ខណនជំ្ញ េ្ូវកា 32។ របើរទះបីជ្ញភាន ក់ង្ហ ទងំរនះេិនទន់ទទេួ

សាគ េ់ថ្ន រនះគឺេរធាបាយឆេបង កនរងកា ឆេេងរេររាគកតី ប  ខនត នរពេរនះ ពួករគទទួេសាគ េ់ថ្ន 

កា ឆេេងជំងីកូវីដ្ ១៩ ាេខយេ់ ពិតជ្ញម្ភន33។ 

30. ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ បាន្តេ់ជ្ញឧទហ ណ៍នូវបញ្ហា  ខដ្េបាន

កំណត់រៅកនរងកា ដ្កម្សង់ រឆញពីទសសនវដ្តី The Lancet ខដ្េបានដ្កម្សង់ពីខាងរេើ។ ឯកសា 

រនះបាន្តេ់អន សាសន៍ រ ៀបឆំផ្ទា ំងកញ្ចក់បាងំ កា លាងសំអាតថ្ដ្ កា សម្ភអ តថ្ ា្វតថរនន គម្ភេ ត

សងគេ  បាំងេ ខ និងម្ភ ស់ ខដ្េអាឆរដាះរឆញរៅរពេនិយាយ។ វិធានកា ទងំអស់រនះរឆ្េើយតប

ឆំរ ះកា ឆ្េងាេតំណក់ទឹក ឬកា ប ះ េ់ ប  ខនត េិនបានរឆ្េើយតបឆំរ ះកា ឆ្េងាេខយេ់រ ើយ។ 

 
31 រៅកនរងខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០២០, អនកវិទាសាន្រសតេកពីជ ំវិញពិេពរលាកបានឆ ះហតថរេខារេើេិខិតឆំហ េួយ សត ីពីសាថ ប័នជ្ញតិ និង

អនត ជ្ញតិរដ្ើេបីទទួេសាគ េ់កា ឆេេងាេខយេ់ៈ Lidia Morawka នងិ Lidia Morawka, “វជ្ញរពេរវលាខដ្េម្តូវរដាះម្សាយ

ពីកា ឆ្េងាេខយេ់នូវជំងកឺូ ូ៉ណា ឆ្ន ំ២០១៩ (COVID-19)”, Clin Infect Dis, ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០២០, ទំព័  ២៣១១-

២៣១៣។ រៅកនរងខខេករា ឆ្ន ំ២០២១ ជនជ្ញតិកាណាដាឆំនួន ៣៦៣ នក់  ួេទងំអនកជំនញខ្នកវិទាសាន្រសតេួយឆំនួន បាន

អំ វនវឱ្យម្ភនរាេកា ណ៍ខណន,ំ បទបញ្ហា , សា សត ីពីស ខភាពសាធា ណៈសម្ម្ភប់ជនជ្ញតិកាណាដា រដ្ើេបីឆ្េរះបញ្ហច ងំពីកា 

ឆ្េងាេខយេ់ៈ េិខិតឆំហ , Ricochet, “រពេរវលាខដ្េ ដាឋ េិបាេម្តូវទប់សាេ ត់យា ងយកឆិតតទ កដាក់នូវកា ឆេេងជំងឺកូវីដ្-១៩ 

ាេសា ធាត ” ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២១, អនកវិទាសាន្រសតជនជ្ញតិអារេ ិកឆំនួនដ្ប់បីនក់ បានស រស េិខិតរៅកាន់ទី

ភាន ក់ង្ហ សហ ដ្ឋអារេ ិកអំពីតម្េូវកា ឱ្យម្ភនវិធានកា រដ្ើេបីកម្េិតពីកា ម្បឈេនឹងកា ដ្កដ្រងាើេឆូេឆំរ ះជំងឺកូវីដ្-១៩ “កេម

វតថរៈ វិធានកា ជ្ញបនា ន់ តម្េូវឱ្យម្ភនរដ្ើេបីរដាះម្សាយរេើកា ម្បឈេនឹងកា ម្សូបឆូេវី  ស SARS-CoV-2”, ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខ

ក េាៈ ឆ្ន ំ២០២១។ រៅកនរងខខេីន ឆ្ន ំ២០២១ អនកវិទាសាន្រសត  និងប គគេិកស ខាេិបាេជនជ្ញតិរអសា ញជ្ញង ១០០ នក់ បានស 

រស េិខិតរៅកាន់អាជ្ញញ ធ រអសា ញរដាយរសន ើស ំឱ្យោត់វិធានកា រដាះម្សាយកា ឆ្េងាេខយេ់ៈ El Pais, “Es urgente 

abordar de forma coordinada la transmisión de covid por aerosoles”, ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ២៥, 

២៦, ២៧, ២៨។ 

32 ព័ត៌ម្ភន បស់ អ.ស.ប, “អងគកា ស ខភាពពិេពរលាករឆញរសឆកតីម្បកាសព័ត៌ម្ភងមីសត ីពកីា ឆេេងាេខយេ់ ាេ យៈ “កា ឆូេ

 ួេយា ងសកេម” ជ្ញេួយអនកវិទាសាន្រសត ”, ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខកកេដា ឆ្ន ំ២០២០។ Roni Caryn Rabin និង Emily Anthes, សា 

ព័ត៌ម្ភនញូវយ កខងេ, “វី  សរនះ គឺជ្ញកា គំរាេកំខហងាេខយេ់, កា ទទួេសាគ េ់ បស់ C.D.C” ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ

២០២១។ ឧបសេព័នធទី ២៩, ៣០។ 

33 ជ្ញឧទហ ណ៍ សូេរេើេៈ USCDC, ព័ត៌ម្ភនសរងខបសត ីពីវតញយាសាន្រសត ៈ វី  ស SARS-CoV-2 និងកា ឆេេងយា ងខាេ ងំាេ

ខយេ់, ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០។ អងគកា ស ខភាពពិេពរលាក, កា ឆេេងវី  ស SARS-CoV-2: កា ជ្ញប់ទក់ទងសម្ម្ភប់

កា ម្បរងម្បយ័តនកា   កា ឆ្េង, ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខកកេដា ឆ្ន ំ២០២០។ ឧបសេព័នធទី ៣១, ៣២ ។  
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31.  វិធានកា ខតេួយគត់ ខដ្េម្ភនរៅកនរងឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ខដ្េ

រឆ្េើយតបយា ងឆាស់លាស់ និងម្ភនម្បរយាជន៍ ឆំរ ះកា ឆ្េងាេខយេ់ គឺថ្ន ម្តូវរបើកឆំហ ទវ ។ 

អន សាសនឱ៍្យផ្ទេ ស់បតូ តម្េងម្ភ ស ីនម្តជ្ញក់ជ្ញរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ េិនម្ភនកា ពនយេ់ាេកា រយាងរៅ

រេើកាត  វិទាសាន្រសតណាេួយ ឬព័ត៌ម្ភនណាេួយ អំពីេកខណៈពិរសសថ្នម្បព័នធម្ភ ស ីនម្តជ្ញក់រៅ

កនរងសាេសវនកា  និងកម្េិតថ្នកា ឆរម្ម្ភះរនះរ ើយ34។ រេើសពីរនះរទៀត េិនម្ភនកា  វិភាគ 

អំពីកាត គនេឹះ ក់ព័នធនឹងហានិេ័យថ្នកា ឆ្េងាេខយេ់រ ើយ។ េិនម្ភនកា ពិភាកាអំពីទំហំថ្ន

សាេសវនកា  ឬសាេសាធា ណៈ ឬអំពីេកខណៈថ្នកា បឺតខយេ់ និងេំហូ ខយេ់ រៅាេទី

កខនេងទំងពី រនះរ ើយ35។ េិនម្ភនកា ពិោ ណារៅរេើ កា រម្បើម្បាស់កង្ហា 36 ឬកា ាេដានឧសម ន័ 

CO2 រដ្ើេបវីយតថ្េេរេើេំហូខយេ់រ ើយ37។ េិនម្ភនកា  វិភាគថ្នរតើ គួ  ឬេិនគួ  ក់ម្ភ ស់ រៅ

រពេរធវើបទបង្ហា ញខដ្ 38។ 

32. សហរេធាវីនេំ ខកត់សម្ភគ េ់រដាយកតីបា េាខាេ ងំថ្ន េិនម្ភនកា  វិភាគថ្នរតើ វគគសវនកា ខេី និងកា 

សម្ម្ភកខវង គួ ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ខដ្ ឬយា ងណា របើរទះបីជ្ញកា ពិតថ្ន  យៈរពេខដ្េម្តូវសថ ិត

 
34 ទំនក់ទំនង វងម្បព័នធម្ភ ស ីនម្តជ្ញក់ និងកា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្-១៩ េិនជ្ញកា បញ្ហា ក់ឆំៗរនះរទ – កម្ភេ ំង និងទិសថ្នេំហូ ខយេ់ 

ម្ពេទងំសំរណើេកនរងខយេ់ ម្តូវបានរគគិតថ្នជ្ញកាត រៅកនរងកា ឆេេង។ ឆ នតខយេ់បក់រ ើងវិញថ្នខយេ់កនរងបនាប់ទំនងជ្ញបរងេើន

កា ឆេេង។ តម្េងឆរម្ម្ភះខបេ់អាឆម្ភន្េប ះ េ់ខេះរៅកនរងកា កាត់បនថយកា ឆេេង ប  ខនតរគបានគិតថ្ន តម្េងឆរម្ម្ភះ 

MERV 13 ខតេួយេ ខ ឬម្ភនកម្េិតខពស់ជ្ញងរនះ ( ួេទងំតម្េង HEPA) អាឆម្ភន្េប ះ េ់ណាេួយរៅរេើភាគតូឆៗថ្នវី

  ស SARS-CoV-2។ សូេរេើេ ECDC, ម្បព័នធករដដ  ខយេ់រឆញ-ឆូេ និងម្ភ ស ីនម្តជ្ញក់ រៅកនរងប ិបទថ្នជំងឺកូវីត-១៩៖ រធវើ

បឆចរបបននភាពរេើកទីេួយ រៅថ្ងៃទី១០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០២០។ ECDC, ខយេ់រឆញ-ឆូេរៅកនរងអាា , ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព 

រៅថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១។ ស ខភាពសាធា ណៈ Ontario, ម្បព័នធករដដ  ខយេ់រឆញ-ឆូេ និងម្ភ ស ីនម្តជ្ញក់ (HVAC) រៅ

កនរងអាា  និងជំងឺកូវីត-១៩, ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៣៣, ៣៤, ៣៥។ 

35 ឆំរ ះកា ជ្ញប់ទក់ទងថ្នបញ្ហា ខបបរនះ, សូេរេើេ អងគកា ស ខភាពពិេពរលាក, ខ្នទីវិងីរដ្ើេបីរធវើឱ្យម្បរសើ រ ើង និងធាន

ឱ្យម្ភនខយេ់រឆញ-ឆូេកនរងបនាប់បានេអ រៅកនរងប ិបទថ្នជំងឺកូវីត-១៩, ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៣៦ ។ 

36 ឆំរ ះកា រម្បើម្បាស់កង្ហា  , សូេរេើេ ដ្ូឆខាងរេើ។ 

37 សូេរេើេ ឧទហ ណ៍, Martin Z. Bazant, Ousmane Kodio និងអនករ្សងរទៀត, “កា ាេដានពិនិតយ arbon dioxide រដ្ើេបី

កំណត់ប ិម្ភណហានិេ័យពីកា ឆ្េងជំងឺកូវីត-១៩ ាេខយេ់រៅកនរងបនាប់”, ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ (in pre-print)។ ឧបសេព័នធទី ១៧ 

38 សូេរេើេ ឧទហ ណ៍, Martin Z. Bazant និង John W. M. Bush, កិឆចដ្ំរណើ កា ថ្ន វិទាសាថ នជ្ញតសិត ីព ីវិទាសាន្រសត  

(PNAS), “រាេកា ណ៍ខណនរំដ្ើេបីកម្េិតកា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្-១៩ ាេខយេ់រៅកនរងបនាប់”, 118 (17) e2018995118, ឆ ះថ្ងៃទី

២៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ ម្ពេទំង Jose L. Jimenez និង Zhe Peng, “វិធីបា នម់្បម្ភណកា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្ាេសា ធាត ”, បានរធវើ

បឆចរបបននភាព រៅថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៣៧។ 
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រៅកនរងទីកខនេងបិទជិត ហាក់ដូ្ឆជ្ញកាត សំខាន់បំ្ តេួយ កនរងកា សរម្េឆរេើហាេិន័យថ្នកា ឆេេង

ាេខយេ់39។ 

33. ជ្ញកាត សំខាន់ កា ម្ពួយបា េាអំពីកា ឆេេងាេខយេ់ រៅកនរងបនាប់បិទជិត េិនខេនម្ភនន័យថ្ន េិន

អាឆម្ភនកា ម្បេូេ្តរំរដាយស វតថិភាពកនរងបនាប់បិទជិតរ ើយ។ ប  ខនត កា គិតបឆចរបបននបានរេើក

រ ើងថ្ន កម្េិតថ្នរពេរវលាខដ្េម្តូវរៅជ្ញេួយាន  រៅកនរងបនាប់បិទជិត គឺអាម្ស័យរេើកាត េួយ 

ឆំនួន។ រហត ដូ្រឆនះ ជ្ញឧទហ ណ៍ ឯកសា ម្តួតពិនិតយរដាយអនកម្សាវម្ជ្ញវដូ្ឆាន  បស់អនក

ម្សាវម្ជ្ញវេកពីសាកេវិទាេ័យ MIT បានបង្ហា ញអំពីសាថ នភាពសម្ម្ភប់កា គណនរពេរវលា 

ខដ្េប ះ េ់រដាយស វតថិភាពរៅកនរងទីកខនេងបិទជិត គឺខ អ្ករេើកាត ខដ្េ ួេម្ភន ប ិរវណទីកខនេង 

កា បឺតខយេ់ កា ឆរម្ម្ភះខយេ់ េំហូ ខយេ់ និងសំរណើេ សកេមភាពថ្នកា ដ្កដ្រងាើេ កា រម្បើម្បាស់

ម្ភ ស់ និងម្បរេទម្ភ ស់ខដ្េរម្បើម្បាស់ និងកម្េិតថ្នភាពសា ំ40។ ឧបក ណ៍ដ្ថ្ទរទៀតសម្ម្ភប់

គណនអំពីហានិេ័យថ្នកា ឆេេងាេខយេ់ ក៏ម្តូវបានបរងេើតរ ើងខដ្ 41។ 

34. រហត ដូ្រឆនះ អាឆថ្ន កា កម្េិតកំណត់ពី៣០ រៅ៥០នក់ ខដ្េរេើករ ើងរៅកនរងឯកសា  បស់អងគ

កា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ឬអាឆថ្ន ឆំនួនរម្ឆើនជ្ញងរនះ អាឆកាត់បនថយជ្ញអតិប ិម្ភម្គប់

ម្ាន់នូវហានិេ័យថ្នកា ឆេេងរេររាគាេខយេ់ (ជ្ញពិរសស ម្បសិនរបើរម្បើ ួេាន  ជ្ញេួយ វិធានកា 

ដ្ថ្ទរទៀត ដូ្ឆជ្ញ កង្ហា  និង យៈរពេសវនកា  ខដ្េបានកាត់បនថយ)។ សហរេធាវីនេំ ខេិនម្ភន

ជំនញកនរងកា វយតថ្េេរេើបញ្ហា រនះរទ។ កតីបា េា បស់សហរេធាវីនេំ ខគឺថ្ន ឯកសា  បស់អងគ

កា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនបានពិោ ណារៅរេើហានិេ័យថ្នកា ឆេេង

ាេខយេ់រ ើយ។ រហត ដូ្រឆនះ កម្េិតហានិេ័យបណាត េេកពី គំ ូខដ្េបានរសន ើរ ើង េិនអាឆដឹ្ង

បានរ ើយ។ 

កា រយាងរៅ ក “ បាងំពព ះ” 

 
39 ដ្ូឆខាងរេើ។ 

40 Martin Z. Bazant នងិ John W. M. Bush, កិឆចដ្ំរណើ កា ថ្ន វិទាសាថ នជ្ញតសិត ីព ីវិទាសាន្រសត  (PNAS), “រាេកា ណ៍

ខណនរំដ្ើេបីកម្េិតកា ឆ្េងជំងឺកូវីត-១៩ ាេខយេ់កនរងបនាប់”, 118 (17) e2018995118, ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ 

ឧបក ណ៍ខដ្េម្ភនេកជ្ញេួយាេអនោញ  អាឆម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់រដ្ើេបីអន វតតកា គណនរនះ៖ https://indoor-

covid-safety.herokuapp.com/ ឧបសេព័នធទី ១៦, ៣៨។ 

41 Jose L. Jimenez និង Zhe Peng, “វិធីបា នម់្បម្ភណកា ឆ្េងជំងឺកូវីតាេសា ធាត ”, ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព រៅថ្ងៃទី៣ ខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៣៧។ 
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35. ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍បាន្តេ់អន សាសន៍ថ្ន េន សសដ្ខដ្េម្តូវឆូេ

 ួេកនរងសវនកា រាេ់ថ្ងៃ “រដ្ើេបីបរងេើត បាំងពព ះ រៅកនរងឆំរណាេប គគេិកសំខាន់ខត៣០នក់ដ្ខដ្េ

រនះ”42។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ថ្ន សំរណើរនះេិនម្ភនតថ្េេជ្ញក់ខសតង 

រ ើយ។ េិនម្ភនកា រេើករ ើងអំពី អនកឆូេ ួេកនរងសវនកា  ខដ្េម្តូវរៅដាឆ់ពីម្ករេម្គួសា ផ្ទា េ់ 

ពីសហកា ីរៅរម្ៅសាេសវនកា  ឬេន សសដ្ថ្ទរ្សងរទៀត រៅេ នរពេ ឬរៅកនរងអំ រងថ្ងៃសវនកា 

រ ើយ។ 

36. ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនបានពនយេ់ថ្នរហត អវី រទើបកា ផ្ទេ ស់បតូ 

អនកឆូេ ួេពីវគគសវនកា េួយ រៅវគគសវនកា េួយរទៀត នឹងបរងេើននូវហានិេ័យថ្នកា ឆេេងជំងឺ 

កូវីដ្ ១៩ រ ើយ។ ដូ្ឆាន រនះខដ្  េិនម្ភនអន សាសន៍ដូ្ឆាន   កព់័នធនឹងេន សសឆំនួន៥០នក់ ខដ្េ

ម្តូវបានអន ញ្ហា តរៅកនរងសាេសាធា ណៈរ ើយ។ 

ឆំនួនសំខាន់ៗ ខដ្េេិនបានរេើករ ើង  

37. ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍េិនបានរេើករ ើងអំពី វិធានកា ខដ្េគួ ម្ភន

ជ្ញក់ខសតងេួយឆំនួន រដាយេិនម្ភនកា ពនយេ់ណាេួយ អំពីេូេរហត អវីរទើបោត់ទ កថ្ន  វិធានកា 

ទងំរនះេិនម្ភនម្បរយាជន៍៖ 

(១) កា រធវើរតសត  ហ័ស ៖ កា រធវើរតសត  ហ័ស កជំងីកូវីដ្ ១៩ ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ ួឆរហើយរៅកនរង

ម្បរទសកេពរជ្ញ43។ រាេកា ណ៍ខណនំ្ េូវកា  េិនម្ភនភាពឆាស់លាស់  ក់ព័នធនឹងភាពរជឿជ្ញក់

បានរៅរេើកា រធវើរតសត ខបបរនះ កនរងកា កំណត់ក ណី េិនម្ភនររាគសញ្ហា 44 (ខដ្េបណាត េឱ្យម្ភន

កា ឆេេងរេររាគកូវីដ្១៩ ភាគរម្ឆើន45) ប  ខនត កា សិកាេួយឆំនួនបានរេើករ ើងថ្ន កា រធវើរតសត

 ហ័ស អាឆម្ភនម្បរយាជន៍ អាម្ស័យរេើកម្េិត ីករាេដាេថ្នកា ឆេេងជំងីកូវីដ្ ១៩ រៅកនរង

 
42 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្១៩ KH ERN 01669043។ 

43 សា ព័ត៌ម្ភន Khmer Times “ឧបក ណ៍រធវើរតសតបានឆ្ប់ ហ័ស ខដ្េបានអន វតតរៅកនរងម្ពះរាជ្ញណាឆម្ក” ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខរេ

សា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៣៩។ 

44 អងគកា ស ខភាពពិេពរលាក, កា  ករឃើញអតិស ខ េម្បាណរៅកនរងកា  វិភាគកា ឆ្េងវី  ស SARS-CoV-2 រដាយកា រម្បើម្បាស់

កា រធវើរតសត  កវតតម្ភន និងកម្ភេ ំងអងគបដ្ិម្បាណ”, ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០២០។ ឧបសេព័នធទី ៤០។ 

45 Michael A. Johansson, Talia M. Quandelacy, Sarah Kada និងអនករ្សងរទៀត, កា ឆ្េងវី  ស ពីអនកដ្េររាគសញ្ហា ជំងឺកូ

 វីត-១៩, ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៤១។ 
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ឆំរណាេអនកម្តូវរធវើរតសត 46។ រយាបេ់អនកជំនញម្ភនសា សំខាន់សម្ម្ភប់ថ្នរតើកា រធវើរតសត  ហ័ស 

អាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដាយម្ភនម្បរយាជន៍ ខដ្ ឬយា ងណា រៅកនរងសវនកា បណត ឹងឧទធ ណ៍ 

រដ្ើេបមី្តួតពិនិតយអនកឆូេ ួេ និងអនកេកទសសន។ ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន ៍

េិនម្ភនកា ពិភាការេើឆំណ ឆរនះរ ើយ។ 

(២) សាថ នភាពោក់វ៉ក់សាងំ ៖ ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ េិនបាន

បង្ហា ញថ្ន សាថ នភាពោក់វ៉ក់សាងំ បស់អនកឆូេ ួេ ម្ភន្េប ះ េ់អវីរៅរេើ ហានិេ័យកនរងកា 

ឆេេងរេររាគរៅកនរងសវនកា ។ ឯកសា េិនបានវយតថ្េេថ្នរតើអនកេកទសសនប  នម ននក់ ខដ្េ

បានទទួេកា ោក់វ៉ក់សាងំ រដាយឯកសា បានរយាងខតរៅសាថ នភាពោក់វ៉ក់សាងំ បស់ រខៀវ សំ្ន 

ខតម្ភន ក់ប  រណាណ ះ47។ ឯកសា េិនបានពិោ ណាថ្នរតើ អនកខដ្េេិនទន់ោក់វ៉ក់សាងំ អាឆម្ភន 

េទធភាពទទួេបានវ៉ក់សាងំខដ្ ឬអត់រនះខដ្ ។ ឆំរ ះសាថ នភាពោក់វ៉ក់សាងំ បស់ រខៀវ សំ្ន 

សហរេធាវីនេំ ខទ កបញ្ហា រនះជូនរៅរេធាវីកា   កតី រដាយម្ាន់ខតបញ្ហា ក់ថ្ន វតតម្ភន បស់ រខៀវ 

សំ្ន រៅកនរងសវនកា  និងស វតថិភាព បស់ាត់ ស ទធខតជ្ញបញ្ហា ខដ្េម្ភនសា សំខាន់ខាេ ងំ ឆំរ ះ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី48។ 

ភាពេិនឆាស់លាស់ 

38. ឆំរ ះបញ្ហា ខដ្េអាឆម្ភនសា សំខាន់េួយឆំនួន អន សាសន៍រៅកនរងឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិ 

ខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ម្ភនភាពេិនឆាស់លាស់។ 

(១) កម្េងសំណួ ម្តួតពិនិតយ ៖ ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ បានរយាង

រៅ “កម្េងសំណួ ម្តួតពិនិតយ ជ្ញារាងម្តួតពិនិតយ សម្ម្ភប់ម្គបា់ន ។ ម្បសិនរបើម្ភនឆំណ ឆណា

េួយរឆ្េើយ បាទ/ោស ោំបាឆ់ម្តូវរ ា្ៀងផ្ទា ត់ រដ្ើេបីទទួេបានព័ត៌ម្ភនបខនថេ”49។ េិនម្ភនភាព

ឆាស់លាស់ថ្នម្ភនរឆតនអវី ខដ្េម្តូវសរម្េឆបាន រដាយកម្េងសំណួ រនះ រតើរដ្ើេបីកំណត់ 

អតតសញ្ហា ណ អនកខដ្េអាឆបានប ះ េ់ជ្ញេួយក ណីជំងីកូវីដ្ ១៩? រតើរដ្ើេបកំីណត់អតតសញ្ហា ណ

 
46 Marta García-Fiñana, Iain E. Buchan, “កា រធវើរតសត  កអតិស ខ េម្បាណឱ្យបានរេឿន កនរងកា រឆ្េើយតបនឹងជំងឺកូវីត-១៩”, 

 វទិាសាន្រសត , ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៤២។ 

47 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីត១៩ KH ERN 01669047-01669049។ 

48 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ២៨-២៩, ៣៤។ 

49 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្១៩ KH ERN 01669043។ 
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ប គគេ ខដ្េម្ភនហានិេ័យខពស់ ខដ្េអាឆរៅជ្ញឈឺធៃន់ធៃ  ម្បសិនរបើឆ្េងជំងីកូវីដ្ ១៩? េិនម្ភន

ភាពឆាស់លាស់្ងខដ្ ថ្ន រតើម្ភន្េវិបាកអវី សម្ម្ភប់អនកខដ្េម្តូវបានកំណត់ថ្ន សថ ិតកនរង

ម្បរេទណាេួយរនះ? រតើម្ភនកា ្តេ់អន សាសន៍ ឱ្យហាេឃាត់េិនឱ្យប គគេណាេួយ ឆូេកនរង

សវនកា  រដាយខ អ្ករេើេូេដាឋ ន ថ្នកម្េងសំណួ ខដ្ ឬរទ? វក៏េិនឆាស់លាស់្ងខដ្ ថ្ន កម្េង

សំណួ ម្តួតពីនិតយ ម្តូវអន វតតរ ើងរៅរពេណា និងញឹកញាប់កម្េិតណា រហើយថ្នរតើម្ករេេន សស

ម្បរេទណា ខដ្េម្តូវរម្បើម្បាស់កម្េងសំណួ  (ឧទហ ណ៍សម្ម្ភប់ អនកឆូេ ួេសវនកា  

សម្ម្ភប់អនកទសសនរៅសាេសាធា ណៈ អនករ្សងរទៀតខដ្េទកទ់ងជ្ញេួយពួករគ ដូ្ឆជ្ញ

ប គគេិកសនតិស ខ និងប គគេត លាកា ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េេិនឆូេ ួេកនរងសវនកា )។ 

(២) ម្ភ ស់ ៖  បាយកា ណ៍ បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ហាក់ដូ្ឆជ្ញ្តេ់ 

អន សាសន៍ថ្ន ម្តូវរដាះម្ភ ស់រឆញរៅរពេនិយាយ រហើយម្តូវ ក ់បាំងេ ខ វិញ។ ម្ភ ស់គួ ខត

ម្សបាេ “បទដាឋ ន បស់អងគកា ស ខភាពពិេពរលាក” “ម្ភ ស់វះកាត់ ឬម្ភ ស់ N95”50។ 

រដាយសា ខតម្ភ ស់ N95 ម្ភនម្បសិទធភាពខពស់ខាេ ងំជ្ញងម្ភ ស់វះកាត់51 ជ្ញកា ម្បរសើ ខដ្េម្តូវ្តេ់

អន សាសនឱ៍្យឆាស់លាស់ រៅរេើម្ភ ស់ណាេួយខដ្េគួ  ក់។ ដូ្ឆាន រនះខដ្  េិនម្ភនភាពឆាស់

លាស់ថ្ន រៅរពេណាខដ្េអន ញ្ហា តឱ្យរដាះម្ភ ស់រឆញ ម្ភនកា រេើករ ើងថ្ន អន ញ្ហា តរៅរពេ

ខដ្េន ណាម្ភន ក់និយាយ “ យៈរពេយូ ”52។ េិនម្ភនភាពឆាស់លាស់ថ្ន  យៈរពេប  នម នខដ្េ

ថ្នយូ រនះ។ 

២.២.៣.៤ រសឆកតសីននដិាឋ ន ក់ពន័ធនឹងឯកសា  បសអ់ងគកា អនត ជ្ញតខិាងរទសនត ម្បរវសន ៍និងសកេមភាព

ខដ្េរសន ើរ ើង 

39. សហរេធាវីនេំ ខេិនបានអះអាងថ្នខេួនជ្ញអនកជំនញរនះរ ើយ។ ប  ខនត របើរទះបីជ្ញេិនម្ភន

ជំនញកតី សហរេធាវីរៅខតអាឆម្ភនេទធភាពកនរងកា កំណត់ពីឆំណ ឆខដ្េេិនបានរេើករ ើង និង

េកខណៈខដ្េឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ហាក់ដូ្ឆជ្ញង្ហករឆញពីកា គិត

ខបបវិទាសាន្រសតនរពេបឆចរបបនន ទក់ទងនឹងជំងីកូវីដ្ ១៩។ អវីខដ្េជ្ញកតីបា េាសំខាន់ គឺកា េិនម្ភន

កា ពនយេ់អំពីឆំណ ឆខដ្េេិនបានរេើករ ើង ឬកា ង្ហករឆញពីទសសនៈខបបវិទាសាន្រសត  ខដ្េ

 
50 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្១៩ KH ERN 01669043។ 

51 សូេរេើេជ្ញឧទហ ណ៍ រសឆកតីសរងខបខដ្េម្ភនរៅកនរងរនះ ម្ពេទងំ Jose L. Jimenez និង Zhe Peng, “វិធីបា នម់្បម្ភណ

កា ឆ្េងជំងឺកូវីតាេសា ធាត ”, បានរធវើបឆចរបបននភាព រៅថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ ឧបសេព័នធទី ៣៧។ 

52 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្១៩ KH ERN 01669043, 01669045-01669047។ 
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កា សរងេតបស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើគំ ូសវនកា                                       22 

រេឆរធាេ ទំងអស់រនះ។ កតីបា េារនះកាន់ខតរកើនរ ើង រដាយសា ខតេិនម្ភនព័ត៌ម្ភនអំពីជំនញ ក់

ព័នធណាេួយ បស់អនកាក់ខតងឯកសា  កា ខណន ំ និងព័ត៌ម្ភនខដ្េពួករគទទួេបាន និងម្បេព

ម្ពេទងំ វិធីសាន្រសត ខដ្េពួករគបានរម្បើម្បាស់។ ស  បរៅ កាត ទងំអស់រនះបណាត េឱ្យម្ភនេនាិេ

យា ងខាេ ងំរៅរេើតថ្េេថ្នអន សាសន៍រៅកនរងឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍។ 

40. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ 

េិនខេនជ្ញេូេដាឋ នម្គប់ម្ាន់ ឬអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ សម្ម្ភប់សរម្េឆរេើវិធានកា  កា ម្គប់

ម្គង និងកា   កា ឆ្េង សម្ម្ភប់អនកខដ្េទសសនសវនកា រដាយផ្ទា េ់ ជ្ញពិរសស រដាយសា ខត

ភាពធៃន់ធៃ ថ្នហានិេ័យ។ ាេពិតរៅ សហរេធាវីនេំ ខោត់ទ កថ្ន ឯកសា  បស់អងគកា  

អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ ្តេ់អន សាសន៍េិនឱ្យម្ភនវតតម្ភន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនរងសាេ

សវនកា 53។ ម្បសិនរបើសាេសវនកា េិនម្ភនស វតថិភាពសម្ម្ភប់ រខៀវ សំ្ន ដូ្រឆនះ សាេរនះក៏

េិនម្ភនស វតថិភាពឆំរ ះអនកដ្ថ្ទរទៀតខដ្  ជ្ញពិរសសអនកឆូេ ួេខដ្េម្ភនវ័យឆំណាស់ និងអនក

ខដ្េម្ភនជំងឺរម្ឆើនេ ខ ជ្ញពិរសសម្បសិនរបើពួកាត់េិនទន់បានោក់វ៉ក់សាងំ។ 

41. ឆាស់ណាស់ថ្ន សហរេធាវីនេំ ខេិនសថ ិតកនរងតួនទីខដ្េម្តូវ្តេ់រយាបេ់ជំនួសរ ើយ។ 

រយាបេ់ោំបាឆ់ម្តូវ្តេ់រដាយអនកជំនញខដ្េម្ភនគ ណវ ឌ្ឍិសេម្សប។ រដាយពិោ ណារេើភាព

ធៃនធ់ៃ ថ្នបញ្ហា  អនកជំនញគួ ជ្ញអនក វិទាសាន្រសតឯករាជយ ម្ភនកម្េិត វិជ្ញា ជីវៈខពស់ រហើយម្ភនបទ

ពិរសាធន៍រម្ឆើន រេើកា ម្គប់ម្គង និងកា   កា ឆ្េងជំងឺកូវីដ្ ១៩។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើក

រ ើងថ្ន អងគជំន ំជម្េះគួ ខតងាងំអនកជំនញេួយ ូប អន រលាេរៅាេ វិធាន ៣១ ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង។ 

សហរេធាវីនេំ ខរជឿជ្ញក់ថ្ន ម្បសិនរបើកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអាឆ្តេ់ព័ត៌ម្ភនោំបាឆ់ទងំអស់

ភាេ េៗ កា វយតថ្េេខបបរនះ អាឆរធវើរៅបាន (រទះបីជ្ញពីឆម្ភៃ យរបើោំបាឆ់) កនរង យៈរពេប  នម ន

សបាត ហ៍ប  រណាណ ះ។ 

42. សហរេធាវីនេំ ខបញ្ហា ក់រ ើង វិញនូវសំរណើ បស់ខេួនខដ្េថ្ន រយាបេ់ បស់អនកជំនញ ខដ្េ

រឆ្េើយតបរេើេទធភាពថ្នវិធានកា រដ្ើេបីធាននូវវតតម្ភនម្បកបរដាយស វតថិភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

 
53 ឯកសា  F61/3.4 ឧបសេព័នធ គ៖ ពិធីសា  និង វិធានកា កា   ជំងឺកូវីដ្១៩ KH ERN 01669049-01669051។ ឯកសា  បស់

អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍រេើករ ើងថ្ន “អន សាសន៍ បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ៈ ម្បសិនរបើអាឆ 

ម្តូវរជៀសវងទងំម្សរង ប  ខនតម្បសិនរបើជនជ្ញប់រោទោំបាឆ់ម្តូវម្ភនវតតម្ភនរដាយផ្ទា េ់ េន្រនតីស ខាេបិាេម្តូវវយតថ្េេរេើសាថ ន

ភាពស ខភាព បស់ជនជ្ញប់រោទេ នរពេេកដ្េ់ និងម្ភនវតតម្ភនយា ងរម្ឆើនបំ្ ត យៈរពេ ១៥ នទី”។ សហរេធាវីនេំ ខកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថ្ន ព ំម្ភនកា ្តេ់កា ពនយេ់ថ្នរតើ យៈរពេ ១៥ នទីម្តូវេកដ្េ់រៅរពេណារនះរទ។ 

F64/201671636



០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

កា សរងេតបស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើគំ ូសវនកា                                       23 

បបរវណី។ ជរម្េើសេួយរ្សងរទៀតសម្ម្ភប់កា ឆូេរៅទសសនរៅកនរងសាេសវនកា  ឬសាេ

សាធា ណៈ ក៏អាឆពិោ ណា្ងខដ្  ដូ្ឆជ្ញ ថ្នរតើអាឆរម្បើប ិរវណខាងរម្ៅ រដាយម្ភនររាងម្គប

ពីរេើ រៅកនរងប ិរវណ អ.វ.ត.ក សម្ម្ភប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អាឆទសសនសវនកា  ពីកញ្ចក់

ទូ ទសសន៍ ឬរម្បើម្បាស់ទីកខនេងរ្សងសម្ម្ភប់កា ទសសនពីឆម្ភៃ យ រដាយស វតថិភាពដូ្ឆាន ខបបរនះ54

។ សហរេធាវីនេំ ខរម្តៀេខេួន ួឆរាេ់សម្ម្ភប់ជួយដ្េ់អនកជំនញណាេួយ ខដ្េម្តូវបានខតងាំង 

រដាយ្តេ់ព័ត៌ម្ភន កព់័នធនន អំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងបញ្ហា េសតរភា នន រដាយម្ភន

ជំនួយពសំីណាក់រេធា វីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងអងគភាពា ំ ជន ងរម្ាះ។ 

២.២.៤ កា សរងេតរេើ វធិសីាន្រសត  ខដ្េបានរសន ើរ ើង កនរងក ណេីនិម្ភនកា ខសវ ង កកា ខណនបំខនថេពអីនក

ជនំញ 

43. ជ្ញជរម្េើសរ្សង ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះបដិ្រសធេិនខសវ ង កកា ខណនពំីអនកជំនញ ខដ្េជ្ញេូេ

ដាឋ នសម្ម្ភប់កា សរម្េឆ បស់ខេួនរទ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងនូវកា សរងេតដូ្ឆតរៅ  

 កព់័នធនឹងកា ផ្ទេ ស់បតូ ខដ្េគួ រធវើរ ើងសម្ម្ភប់ វិធីសាន្រសត  ខដ្េបានរសន ើរ ើងកនរងឯកសា អងគកា 

អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

44. កនរងក ណីេិនម្ភនកា វយតថ្េេណាេួយ ក់ព័នធនឹងវតតម្ភនរដាយស វតថិភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រនះសហរេធាវីនេំ ខេិនអាឆដាក់សា ណាអំពីកា ឆូេ ួេរដាយស វតថិភាព បស់រដ្ើេ 

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានរ ើយ។ សហរេធាវីនេំ ខ  ីករាយនឹងដាក់សា ណាខបបរនះ រៅរពេខដ្េ

ម្ភនកា វយតថ្េេរដាយអនកជំនញ។ 

ម្ករេអនកឆាប ់៖ កា ផ្ទេ ស់បតូ វតតម្ភន និងកា ម្បឹកា 

45. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ម្ករេកា ង្ហ គួ អាឆបតូ រវនាន  ខដ្េ

សម្ភជិក បស់ម្ករេ ម្តូវម្ភនវតតម្ភនរៅកនរងសាេសវនកា  រៅវគគណាេួយជ្ញក់លាក់ រេើកខេង

ខតរយាបេ់ បស់អនកជំនញពនយេ់ពីេូេរហត ថ្ន កា អន វតតខបបរនះអាឆបរងេើនហានិេ័យថ្នកា  

ឆ្េង។ 

 
54 ដ្ូឆអងគជំន ជំម្េះបានអន វតតកនេងេករហើយ កា រម្បើម្បាស់ “កា ឆូេ ួេ” ពីឆម្ភៃ យ រឆញពីទីកខនេងេយួម្ភនស វតថិភាព រៅរម្ៅ

បនាប់សវនកា  នឹងេិនហាេឃាត់អងគជំន ំជម្េះឆំរ ះកា ទទួេសាគ េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងរសឆកតីខងេងរបើក បស់ខេួន

សម្ម្ភប់សវនកា រនះរ ើយ។ 

F64/201671637



០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

កា សរងេតបស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើគំ ូសវនកា                                       24 

46. ម្បខហេាន រនះខដ្  សម្ភជិកម្ករេនឹងទំនក់ទំនងជ្ញេួយាន រៅខាងរម្ៅសវនកា  កនរងក ណីណា

េួយ។ រហត ដូ្រឆនះ េិនម្ភនភាពឆាស់លាស់ថ្ន កា អន ញ្ហា តឱ្យពួករគពិភាកាាន  រៅរពេោំបាឆ់ 

រៅកនរងសាេសវនកា  នឹងបរងេើនហានិេ័យឆ្េងរនះ។ រូបងតបង្ហា ញអំពីការខកសគ្មួ្លបៃទប់

សវនាការ ខដ្លភាា ប់ម្កជាម្ួយអៃុសសរណៈកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១ បង្ហា ញថា 

នៅអខីដ្លបាៃខកសគ្មួ្លនៅតាម្ជួរៃីម្ួយៗអាចឱ្យភារីពិភាកាគ្នែ នៅវិញនៅម្កបាៃ ប ុខៃតនៅអី

នៅជួរខាងម្ុែ ៃិងខាងនគ្កាម្ពុំអាចន វ្ើនៅបាៃននាេះនទ។ អៃុសសរណៈពុំបាៃពៃយល់នលើករណីនៃេះ

ន ើយ។ កា ដំ្រណើ កា សវនកា  រដាយេិនម្ភនេទធភាពគ្នគំ្ទសម្ភជិកម្ករេ អាឆពិភាកាជាម្ួយ

នម្ធាវី ឬ ហ ឆឯកសារ ឬ ម្កដាសកត់ម្ាឱ្យគ្នែ  (រដាយសា ខតផ្ទា ំងកញ្ចក់ និងគម្ភេ តាន ) នឹងកាត់

បនថយយា ងខាេ ងំរៅរេើម្បសិទធភាពថ្នសវនកា ។ 

រេធាវរីដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

47. សហរេធាវីនេំ ខរសន ើថ្ន រនាា តរៅទីតាងំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីថ្នសាេសវនកា  គួ ម្តូវបាន

ខបងខឆករៅរេធា វីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េនឹងបតូ រវនាន  ឬឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ។ 

កា កាត់បនថយជ្ញអតិប ម្ភនូវប គគេិកកនរងសាេសវនកា  

48. គួ ម្ភនកា ពាយាេាេម្គបេ់ទធភាព រដ្ើេបីកាត់បនថយជ្ញអតិប ម្ភ នូវឆំនួនេន សសរៅកនរងសាេ

សវនកា  ខដ្េវតតម្ភន បស់ពួករគេិនបាន ួេឆំខណករដាយផ្ទា េ់ដ្េ់កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី។ កា 

រធវើខបបរនះនឹងរធវើឱ្យម្ករេអនកឆាប ់ អាឆម្ភនវតតម្ភនកនរងសម្ភជិកបានរម្ឆើនាេខដ្េអាឆរធវើបាន 

រៅកនរងឆំនួនកំណត់ខដ្េបាន្តេ់អន សាសន៍។ 

49. ប គគេខដ្េម្តូវបានកំណត់ជ្ញពិរសស រដាយឯកសា  បស់អងគកា អនត ជ្ញតិខាងរទសនត ម្បរវសន៍ 

ថ្នម្តូវបានអន ញ្ហា ត រៅកនរងសាេសវនកា  ស  បតិឆជ្ញង៣០នក់ ម្បខហេរដាយសា ខតឆំនួន 

ថ្នប គគេដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ម្តូវបានសនមតថ្ន ម្ភនវតតម្ភន រដាយេិនបានកំណត់អតតសញ្ហា ឆាស់លាស់ 

រៅកនរង បាយកា ណ៍ (រេើកខេងកា រយាងរៅប គគេិកសនតិស ខ ម្ពេទងំអនកបកខម្បខដ្េជួយ

សម្េួេដ្េ់រៅម្កេ និង “េន្រនតីស ខាេិបាេ” ខដ្េ បាយកា ណ៍រសន ើរ ើង នឹងម្តូវម្ភនវតតម្ភនខដ្  

របើរទះបីជ្ញេិនម្ភនភាពឆាស់លាស់ ថ្នរតើប គគេរនះ នឹងសថ ិតរៅកនរងសាេសវនកា ខដ្ ឬអត់

រនះ)។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន េន សសទងំអស់រនះ គួ ម្តូវ កាទ កកនរងកម្េិតអបប

ប ម្ភ រដ្ើេបរីធវើឱ្យប ិរវណខដ្េម្ភនតូឆ រៅកនរងសាេសវនកា  អាឆរម្បើម្បាស់បានសម្ម្ភប់ អនក
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ឆូេ ួេខដ្េសកេម។ អងគជំន ំជម្េះគួ រឆញរសឆកតីខណនឆំាស់លាស់ ថ្នរតើប គគេខបបរនះប  នម ន

នក់ ម្តូវបានអន ញ្ហា តឱ្យម្ភនវតតម្ភន។ 

២.៣ ការកត់សមាគ ល់ ក់ព័នធនឹង្ការចូលរួមពីចមាា យ 

50. ដូ្ឆខដ្េបានបញ្ហា ក់ពីខាងរេើ សហរេធាវីនេំ ខោត់ទ កថ្ន ជ្ញកា ោំបាឆ់ខដ្េម្តូវម្ភនកា រម្តៀេ

រ ៀបឆំសម្ម្ភប់កា ឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ របើរទះបីជ្ញកា ឆូេ ួេរដាយផ្ទា េ់ ជ្ញជរម្េើសេអជ្ញងក៏រដាយ។ 

ខ្នកា គួ ខតរឆ្េើយតបឆំរ ះេទធភាពខដ្េថ្ន ជ្ញជរម្េើសឆ ងរម្កាយបំ្ ត សវនកា អាឆោំបាឆ់

ម្តូវដំ្រណើ កា ពីឆម្ភៃ យទងំម្សរង រដាយខ អ្ករេើសាថ នភាពរៅកនរងទីម្ករងេនំរពញ រៅរពេខដ្េម្ភន

សវនកា  ាេកាេប ិរឆេទខដ្េបានកំណត់សា ជ្ញងមី។ 

51. សហរេធាវីនេំ ខសូេបញ្ហា ក់រ ើង វិញនូវសំរណើខដ្េបានរេើករ ើងកនរងសំរណើស ំពនា រពេថ្ន 

គួ បង្ហគ ប់ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឱ្យរសន ើរ ើងនូវបណតរ ំេេអិតថ្នគំ ូសម្ម្ភប់កា ឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ 

រដ្ើេបឱី្យភាគីអាឆ្តេ់ធាត ឆូេម្បកបរដាយអតថន័យ។ នរពេបឆចរបបរននះ េិនម្ភនកា រេើករ ើងនូវ

សំរណើជ្ញក់លាក់ណាេួយរ ើយ។ 

52. កនរងកាេៈរទសៈខបបរនះ សហរេធាវីនេំ ខម្ាន់ខតអាឆរេើករ ើងដូ្ឆតរៅប  រណាណ ះ៖ 

២.៣.២ បញ្ហា ខដ្េកា យិាេយ័ ដ្ឋបាេេនិទនប់ានរដាះម្សាយ 

53. រៅថ្ងៃទ១ី៦ ខខរេសា សហរេធាវីនេំ ខបានរ ញ្ើសា រអ ិឆម្តូនិកជូនរៅអងគជំន ំជម្េះ ភាគីនន 

និងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រសន ើស ំឱ្យពនា រពេសវនកា  និងកំណត់អំពីកា ម្ពួយបា េា រេើសាថ នភាព

ជំងឺកូវីដ្ ១៩ និងកា រម្តៀេរ ៀបឆំសម្ម្ភប់សវនកា ពីឆម្ភៃ យ55។ សា រអ ិឆម្តូនិកបានរ ៀបរាប់

អំពីបញ្ហា ជ្ញក់លាកេួ់យឆំនួន រហើយបានរសន ើស ំ កព់័នធនឹងគំ ូថ្នសវនកា ពីឆម្ភៃ យ។ សា រអ ិឆ

ម្តូនិកបញ្ហា ក់ពីកា ទទួេបាន កនរងនេអងគជំន ំជម្េះបានបញ្ហា ក់ថ្ន៖ 

រលាកបានរេើករ ើងពីបញ្ហា ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េភាគីថ្នបញ្ហា ទងំរនះ គឺសម្ម្ភប់កា ិយាេ័យ

 ដ្ឋបាេរដាះម្សាយ។ ខញរំសូេរសន ើដ្េ់ [កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ] សូេជួយរដាះម្សាយរេើ

បញ្ហា ក់ទងំអស់រនះ ម្ពេទងំបញ្ហា ក់ជូនរលាក វិញ រៅរពេខដ្េ [កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ] 

 
55 សូេរេើេ ឯកសា  F61.2 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខស ំកា ពនា រពេសវនកា  ឧបសេព័នធ ក។ 
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េិនអាឆជួយបាន រដ្ើេបីឱ្យភាគីអាឆសរម្េឆ ថ្នរតើខេួននឹងរេើករ ើងនូវបញ្ហា រនះ ជូនរៅ

អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេខដ្ ឬអត់56។ 

54. បញ្ហា ខដ្េជ្ញកតីបា េា និងសំណួ ខដ្េ ក់ព័នធ ម្តូវបានរេើករ ើងសាជ្ញងមី រៅកនរងសំរណើស ពំនា 

រពេ ខដ្េបានដាក់កាេពថី្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១57។ សា រអ ិឆម្តូនិកបានរាយរាប់នូវ

បញ្ហា ជ្ញក់លាកន់ន ខដ្េភាា ប់ជ្ញឧបសេព័នធថ្នសំរណើ58។ 

55. ប  ខនត  ហូតេកទេ់រពេរនះ េិនម្ភនឆរេេើយតប ខដ្េទទួេបានពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆំរ ះ

សំណួ ទងំអស់រនះរ ើយ។ រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងសាជ្ញងមីនូវបញ្ហា ខដ្េ

កំព ងរោទ ខដ្េសំខានជ់្ញងរគបំ្ ត៖ 

(១) ឧបក ណ៍៖ សម្ភជិកម្ករេសហរេធាវីនេំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិន

ម្ភនសិទធិឆូេរម្បើម្បាស់ពី ា្ះ នូវឧបក ណ៍ក ំពយូទ័  ត លាកា បានម្បគេ់ឱ្យរ ើយ រហើយឧបក ណ៍

ខដ្េម្បគេ់ឱ្យ សម្ម្ភប់រម្បើម្បាស់រៅកនរងកា ិយាេ័យ រៅ អ.វ.ត.ក គឺ ម្ភនរេបើន និងភាព 

រជឿជ្ញក់បានខ សាន ខាេ ងំណាស់។ ជ្ញកា ោំបាឆ់ ម្តូវខត្តេ់ឧបក ណ៍ជ្ញជរម្េើសរ្សង ជូនរៅអនក

ខដ្េម្តូវកា ។ ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានបញ្ហា ក់ថ្ន នឹង្តេ់ជូនឧបក ណ៍ ប  ខនតេិន

ម្ភនព័ត៌ម្ភនេេអិតថ្នរតើ ម្តូវ្តេ់ជូននូវអវី ជូនរៅន ណា ឬរៅរពេណារ ើយ។ 

(២) សម្ភា  ៈោំបាឆ់ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត៖ សម្ភជិកម្ករេសហរេធាវីនេំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេ 

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏ម្ភនេទធភាពរម្បើម្បាស់ឆ នតអគគិសនី និងអ ិនរធើខណត ខដ្េអាឆទ កបានកនរង

កម្េិតខ សៗាន  និងទីកខនេងឯកជន ខដ្េសេម្សបសម្ម្ភប់កា ឆូេ ួេសវនកា ។ សំរណើគួ រធវើ

រ ើងសម្ម្ភប់ទីាងំរ្សង (រទះបីជ្ញប ិរវណ អ.វ.ត.ក ភាន ក់ង្ហ អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិដ្ថ្ទ ឬ 

ទីាងំកា ិយាេ័យ ខដ្េរ ៀបឆំជ្ញពិរសស) ខដ្េអាឆ្តេ់ជូនដ្េ់អនក ខដ្េម្តូវកា សម្ម្ភបរ់ាេ

បំណងរនះ រហើយម្តូវយកឆិតតទ កដាក់រៅរេើ គ ណភាពថ្នកា ភាា ប់អ ិនរធើខណត រៅទីាងំខដ្េ

បានរសន ើរ ើយ។ ឆរេេើយតបឆំរ ះសំរណើរនះ រៅេិនទន់បានទទួេរៅរ ើយ។ 

 
56 អ ីខេេពីេន្រនតីឆាប់ជ្ញនខពស់ កព់័នធនឹង “សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ – ខដ្េម្តូវបានកំណត់រពេរ ើងវិញសម្ម្ភប់សវនកា 

ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១” ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ៧:១១ នទីលាៃ ឆ។ ឧបសេព័នធទី ៤៣។ 

57 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ៥៧-៦៣។ 

58 សូេរេើេ ឯកសា  F61.2 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខស ំកា ពនា រពេសវនកា  ឧបសេព័នធ ក។ 
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កា សរងេតបស់សហរេធាវនីេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរេើគំ ូសវនកា                                       27 

(៣) កា ពិភាកាកនរងរពេសវនកា ៖ ម្បសិនរបើអនកឆូេ ួេសវនកា  ម្តូវរធវើពីឆម្ភៃ យទងំអស់ាន  

គួ ម្តូវរសន ើនូវេរធាបាយ សម្ម្ភបស់ម្ភជិកម្ករេ កនរងកា ទំនក់ទំនងាន  រៅកនរងរពេសវនកា ។

ឆរេេើយតបឆំរ ះបញ្ហា  រៅេិនទន់បានទទួេរៅរ ើយ។ 

(៤) កា បញ្ាូន ូបភាព និងសរេេងរដាយផ្ទា េ់ ឬពនា ៖ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានបញ្ហា ក់រៅកនរង

ឆរេេើយតបឆំរ ះសំរណើ បស់ ក.ស.ពថ្ន ខេួននឹង “អន វតតរៅាេ រសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំន ំ

ជម្េះ” រេើកា បញ្ាូន ូបភាព និងសរេេង សវនកា  ាេអនោញរដាយពនា  រដ្ើេបអីាឆឱ្យម្ភន

កា បិទបាងំនូវព័ត៌ម្ភនសម្ភៃ ត់59។ សហរេធាវីនេំ ខាំម្ទឆំរ ះសំរណើ បស់ ក.ស.ព រេើឆំណ ឆ

រនះ។ ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខសូេកត់សម្ភគ េ់ថ្ន ជ្ញកា ោំបាឆ់្ងខដ្  ខដ្េម្តូវបានកា បញ្ាូន

ផ្ទា េ់រ្សងសម្ម្ភប់រម្បើម្បាស់រដាយសម្ភជិកម្ករេ ខដ្េាេដានកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីពីឆម្ភៃ យ រៅ

កនរងក ណីសវនកា  “ខបបឆម្េរះ”។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា រធវើខបបរនះនឹងអន ញ្ហា តឱ្យសហរេធាវីនំ

េ ខ បានទទួេធាត ឆូេផ្ទា េ់ពីសម្ភជិកម្ករេ និងពីរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិន

រៅជ្ញេួយសហរេធាវីនេំ ខរៅកនរងសាេសវនកា ។ ឆរេេើយតបឆំរ ះបញ្ហា រនះ រៅេិនទន់បាន

ទទួេរៅរ ើយ។ 

(៥) ម្បតិោ ឹកផ្ទា េ់៖ សហរេធាវីនេំ ខបានរសន ើថ្ន ម្តូវ្តេ់ម្បតិោ ឹកផ្ទា េ់រៅកនរងសវនកា ។ 

សហរេធាវីនេំ ខកត់សម្ភគ េ់ថ្ន ម្បសិនរបើេិនម្ភនម្បតិោ ឹកផ្ទា េ់ ម្ភនកា េំបាក ឬេិនអាឆ

កំណត់បានពីកំហ សបកខម្បណាេួយ ខដ្េអាឆរកើតម្ភនរ ើង រៅកនរងរពេសវនកា  ឬសម្ម្ភប់

អនកឆូេ ួេណា ខដ្េដាឆ់ទំនក់ទំនងជ្ញេួយសវនកា  បានដឹ្ងថ្នពួករគបាត់ព័ត៌ម្ភនអវីខេះ។ របើេិន

ម្ភនម្បតិោ ឹកផ្ទា េ់រទ ភាគីនឹងោំបាឆ់ម្តូវខបងខឆកធនធាន រដ្ើេបីកត់ម្ាេេអិតរៅកនរងរពេសវន

កា  ខដ្េនឹងេំបាកសម្ម្ភប់សហរេធាវីនេំ ខ ខដ្េម្តូវបំរពញកា ង្ហ  ជ្ញេួយម្ករេកា ង្ហ ដ៏្តូឆ

េួយ។ ឆរេេើយតបឆំរ ះបញ្ហា រនះ រៅេិនទន់បានទទួេរៅរ ើយ60។ 

 
59 អ ីខេេពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ក់ព័នធនឹង “សវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ – ខដ្េបានកំណត់រពេរវលា (រ ើងវិញ) សម្ម្ភប់ថ្ងៃ

ទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ៩:០៤ ម្ពឹក។ ឧបសេព័នធ ៤៤។ 

60 អៃុសសរណៈរបស់ CMS បាៃជូៃដ្ំណឹងកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា បាៃនយាបល់នសវាគ្បតិចារឹក ខដ្លគ្តូវបាៃនរៀបចំន ើង 

ប ុខៃតពុំបាៃន េះគ្សាយបញ្ហា នចាទថានតើអែកចូលរួម្សវនាការពីចាៃ យ ៃឹងអាចចូលនម្ើលគ្បតិចារឹកផ្ទទ ល់បាៃខដ្រឬនទ៖ ឯកសា  

F64.1 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យពីម្បធាន CMS ននញើជូៃអងគជំៃុំជគ្ម្េះ ចំណងនជើងថា “នសចកតីជូៃដ្ំណឹងអំពីការនគ្តៀម្

លកខណៈរួចរាល់សគ្ាប់សវនាការនលើបណត ឹងសាទុកខនៅកែុងសំណំុនរឿង ០០២/០២” ចុេះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១ កថាែណឌ  ១។ 
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(៦) កា ទសសនសម្ម្ភប់អនកឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ៖ សហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើងអំពីបញ្ហា ថ្នរតើអវី

ខដ្េម្តូវបង្ហា ញ រៅរេើរអម្កង់វគមិនកនរងសវនកា  ខដ្េឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ។ រៅសវនកា ត លាកា 

អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀតេួយឆំនួន រៅកនរងអំ រងរពេរាតតាតជំងឺ វគមិនពីឆម្ភៃ យម្ាន់ខតអាឆរេើេ

រឃើញេ ខ បស់ខេួនខតប  រណាណ ះរៅរេើរអម្កង់ រៅរពេរធវើបទបង្ហា ញ (ឆាស់ណាស់ថ្ន រនះរដាយ

សា ខតកា រេើេរឃើញរនះ ម្តូវបានោត់ទ កថ្ន ម្ភនម្បរយាជន៍បំ្ តសម្ម្ភប់រៅម្កេ ភាគីដ្ថ្ទ

រទៀត និងសាធា ណជន)។ ្េប ះ េ់គឺថ្ន វគមិនេិនអាឆដឹ្ងអំពីម្បតិកេម ឬេិនអាឆម្បរេើេ

រេើេពីកា កាត់រសឆកតី បស់រៅម្កេរ ើយ។ ឆរេេើយតបឆំរ ះបញ្ហា រនះ រៅេិនទន់បានទទួេរៅ

រ ើយ។  វីនដ្អូថ្ៃលំនាសំវនាការ ខដ្លនរៀបចំន យបុរគលិកការិយាល័យរដ្ឋបាលចំៃួៃ ០៥ រូប 

 ក់អម្ម្កជាម្ួយអៃុសសរណៈរបស់ CMS ជូនដំ្ណឹងកាេពីថ្ងៃទី១៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ 

(“ វីនដ្អូលំនាសំវនាការ”) បាៃបង្ហា ញបញ្ហា នៃេះយា ងបុិៃគ្បសពវ។ នៅកែុង វីនដ្អូលំនាសំវនាការ

ជាភាសាអង់នរាស ៃិងបារំាង បាៃបង្ហា ញអែកចូលរួម្បាៃខតាែ ក់ៗ ចំខណកអែកចូលរួម្ ០៤ នាក់

នទៀតបង្ហា ញជារូប វីនដ្អូតូចនម្ើលសឹងមិ្ៃចង់នើើញ។ កែុងរូបភាពវីនដ្អូភារនគ្ចើៃនអគ្កង់ទូរទសសៃ៍

បង្ហា ញអែកចូលរួម្ ០១រូប ខដ្លកំពុងខងាង។ “នៅគ្កម្” អាចនចញតាម្រូប វីនដ្អូម្តងាែ ក់ៗ កែុង

នពលខងាងសំដី្។ នទុយម្កវិញ លំនាវំីនដ្អូជាភាសាខែមរ ៃិងភាសាកំពុងខងាងផ្ទទ ល់កែុងនពលសវនាការ 

នើើញកែុងលកខណៈជា “រូបភាពរួម្” ខដ្លនពលននាេះអាចនម្ើលនើើញអែកចូលរួម្ទងំអស់ជាប់

រហូត។ នយើងមិ្ៃដឹ្ងថា ការបង្ហា ញរូបភាពតាម្លកខណៈខបបនៃេះាៃគ្បនយាជៃ៍យា ងដូ្ចនម្តច

គ្បសិៃនបើាៃអែកចូលរួម្រហូតដ្ល់ ១៣ រូបនៅនលើនអគ្កង់ទូរទសសៃ៍ នហើយនយើងក៏មិ្ៃបាៃដឹ្ង

ចាស់ថា ខនែកខាងណាជាអែកបញ្ហា រូបភាពនៃេះនងខដ្រ។ 

(៧) កា រតសតសាកេបង៖ សហរេធាវីនេំ ខបានរសន ើថ្ន កា អន វតតសាកេបងរៅរេើកា ឆូេ ួេពី

ឆម្ភៃ យ ម្តូវខតរធវើរ ើងរៅេ នសវនកា  រដាយទ ករពេរវលាម្គបម់្ាន់ រម្កាយកា សាកេបង 

រដ្ើេបរីដាះម្សាយរេើបញ្ហា ខដ្េរកើតម្ភន។ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយសា ណាខដ្េរធវើ

រ ើងរដាយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន កា សាកេបងរនះគួ រធវើរ ើង យា ងរហាឆណាស់១៥ថ្ងៃ េ នរពេសវ

នកា 61។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេកទេ់រពេរនះ េិនបានរឆ្េើយតបឆាស់លាស់រៅរ ើយ ឆំរ ះ

 
61 ឯកសា  F61/3/1 រសឆកតីសរងេត និងសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ខ្អករេើឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅនឹង

សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំពនា រពេសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េរម្ាងនឹងរធវើោប់

ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ និងបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃ៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  

១១។ 

F64/201671642
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សំរណើរនះ ប  ខនតកា រតសតសាកេបង ហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនម្ភនកា រម្ាងទ ករ ើយ រដាយសា ខតសំរណើ

ម្ភនខតកា ្តេ់នូវកា បណតរ ះបណាត េដ្េ់អនកឆូេ ួេ រៅេួយសបាត ហ៍េ នរពេសវនកា 62។ 

សហនម្ធាវីនាមុំ្ែរូសញ្ហា ក់ថា លំនាវំីនដ្អូនៃេះពុំបាៃន េះគ្សាយបញ្ហា អំពីភាព ចំាបាច់ តាម្រយៈ

ការអៃុវតតសាកលបងជាម្ួយសវនាការជាក់ខសតងននាេះន ើយ។ ការលំបាកអាចនកើតន ើងចាស់នៅ

នពលាៃអែកចូលរួម្សវនាការជាក់ខសតងខតម្តង ភាា ប់ម្កពីតាម្ទីតាងំ ៃិងកំុពយូទ័រខដ្លពួកនរាៃ

បំណងនគ្បើគ្បាស់សគ្ាប់សវនាការ ៃិងនៅនពលាៃអែកចូលរួម្ទំងអស់គ្នែ កែុងនពលខតម្ួយ។ 

ចំណចុសំខាៃ់នងខដ្ររឺ អែកចូលរួម្សវនាការជាក់ខសត ង ពុំខម្ៃឱ្យខតបុរគលិករដ្ឋបាលខតប ុនណាណ េះ 

ខដ្លគ្តូវនចេះនគ្បើសុាជំាមួ្យកម្មវិ្ីនៃេះ ៃិងាៃឱកាសនលើកន ើងអំពីការបារម្ភនៅនពលបាៃនគ្បើ

គ្បាស់កម្មវិ្ី។ លំនាវំីនដ្អូបង្ហា ញថា អែកចូលរួម្គ្តូវការអៃុវតតរនបៀបនគ្បើ ជាពិនសស នៅនពលបតូរ

ពីអែកន ើងៃិយាយាែ ក់នៅាែ ក់នទៀត ៃិងការសគ្ម្បសគ្មួ្លការបញ្ហា វីនដ្អូ។ ការអៃុញ្ហា តឱ្យអែក

ចូលរួម្អៃុវតតជាក់ខសត ងអាចឱ្យអងគជំៃុំជគ្ម្េះកំណត់រកនើើញថាបញ្ហា ខដ្លនលចនចញជាក់លាក់

តាម្រយៈលំនាវំីនដ្អូអាចន េះគ្សាយបាៃខដ្រឬនទ។ 

(៨)  វធិាន ពិធីសា  និងរាេកា ណ៍ខណន៖ំ សហរេធាវីនេំ ខបានសាកសួ  ថ្នរតើម្ភនឬេិនម្ភន

 វិធាន ឬរាេកា ណ៍ខណន ំខដ្េម្តូវដាក់រឆញរដ្ើេបីរម្បើម្បាស់ រៅកនរងសវនកា  ខដ្េនឹងកំណត់

ពីបញ្ហា នន ដូ្ឆជ្ញ ថ្នរតើអនកឆូេ ួេអាឆបិទការេ រ៉ា រៅកនរងរពេសវនកា  និងរតើម្តូវអន វតតាេ

នីតិវិធីអវី រៅរពេខដ្េដាឆ់អ ិនរធើខណតជ្ញរដ្ើេ។ ពិធីសា ខបបរនះ អាឆបញ្ហា ក់្ងខដ្ ថ្នរតើ អនក

ឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ គួ បង្ហា ញដ្េ់អងគជំន ំជម្េះរដាយ របៀបណា រៅរពេខដ្េខេួនឆង់រធវើបទ

អនតរាគេន៍ ថ្នរតើម្តូវជូនដំ្ណឹងរដាយ របៀបណា រៅអងគជំន ំជម្េះ រៅរពេម្ភនបញ្ហា បកខម្ប ឬ

ម្ភនកា េំបាកខ ន្កបរឆចករទស ថ្នរតើម្តូវដាក់សំរណើស ំ ជំនួយខាងបរឆចក វិទាាេ របៀបណា និង

ថ្នរតើឋានៈ និងកា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់នរពេបនា ប់ ម្ភនេកខណៈខបបណា រៅរេើ “កា ជខជកាន

(chats)” ជ្ញរម្ឆើនម្បរេទរ្សងៗកាន   វងអនកឆូេ ួេកនរងសវនកា  ខដ្េកា ជខជកេួយឆំនួន អាឆ

 កព់័នធដ្េ់កា យេ់រៅរេើម្បតិោ ឹក និងេួយឆំនួនរទៀតអាឆម្ភនភាពេិនសេ េយ របើដាក់

បង្ហា ញជ្ញសាធា ណៈ។ ឆរេេើយតបឆំរ ះបញ្ហា រនះ រៅេិនទន់បានទទួេរៅរ ើយ។ 

 
62 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ 

កថ្នខណឌ  ៩។  

F64/201671643
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(៩) កា ដាក់ផ្ទេ ក ឬេរធាបាយរ្សងរទៀត សម្ម្ភប់កា យេ់ដ្ឹង បស់សាធា ណជន ៖ សហ

រេធាវីនេំ ខបានសាកសួ  ថ្នរតើអនកឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ នឹងម្តូវដាក់ផ្ទេ កខដ្ ឬរទ គឺដាក់កនរងេកខណៈ

េួយខដ្េរធវើឱ្យអនកទសសនអាឆកំណត់អតតសញ្ហា ណពួករគបានភាេ េៗ (រដាយរម្បើរ ម្ ះ និង 

តួនទី)។ រនះគឺជ្ញរ ឿងោំបាឆ់ រៅរពេេិនម្ភនវតតម្ភនផ្ទា េ់ រៅកនរងសាេសវនកា  ខដ្េជ្ញទូរៅ

ម្ភនភាពឆាស់លាស់ ដូ្ឆជ្ញ ន ណាជ្ញរៅម្កេ និងន ណាជ្ញភាគីនន។ េរធាបាយដ្ថ្ទរទៀត 

ខដ្េសវនកា ពីឆម្ភៃ យ អាឆរធវើឱ្យកានខ់តង្ហយម្សួេយេ់ សម្ម្ភប់សាធា ណជន ក៏ម្តូវបាន

សាវ គេន៍្ ងខដ្ ។ ឆរេេើយតបឆំរ ះបញ្ហា រនះ រៅេិនទន់បានទទួេរៅរ ើយ។ េំនវំីរដ្អូសវន

កា ោំបាឆ់ម្តូវបញ្ហា ក់វិធានកា ទងំរនះឱ្យបានឆាស់លាស់។ រៅកនរងវីរដ្អូ អនករ ើងខងេងព ំម្តូវបាន

កំណត់អតតសញ្ហា ណឆាស់លាស់។ វីរដ្អូទំនងម្ភនអកស ពីរម្កាេ និងអតថបទរ្សងរទៀត ប  ខនតេិន

អាឆរេើេរឃើញ។ វីរដ្អូក៏បង្ហា ញថ្នតថ្េេថ្នកា ្សពវ្ាយសវនកា អាឆប ះ េ់ាេ យៈកា 

ោក់្ាយ វីរដ្អូរេើេរៅទំនងជ្ញកិឆចម្បជ ំជ្ញជ្ញងសវនកា ។  ូបភាព វីរដ្អូសវនកា ជ្ញធេមា

ម្តូវបានោប់យកពីម្គប់ម្ជរង និងបង្ហា ញអនករ ើងខងេងរៅកនរងបនាប់សវនកា ។ ា្រយេកវិញ េំនវំី

រដ្អូសវនកា រនះបង្ហា ញ ូបភាពម្តឹេម្ទូងរ ើងរេើ រទះបីជ្ញភាគីបានឆូេ ួេផ្ទា េ់កនរងបនាប់សវន

កា ក៏រដាយ។ ម្បសិនរបើដំ្រណើ កា ាេវិធីរនះ អនកាេដានរសា ើ ខតព ំរេើេរឃើញរៅម្កេ រខៀវ សំ

្ន ឬ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (ម្បសិនរបើពួករគអាឆឆូេ ួេ)។ ពួករគព ំអាឆរេើេរឃើញថ្នរតើអនក

ឆូេ ួេសវនកា  និងអនកម្ភនវតតម្ភន ម្បតិកេមយា ងដូ្ឆរេតឆរៅនឹងរសឆកតីសននិដាឋ នខដ្េបានរធវើរ ើ

ង។ និេិតត ូបបនាប់សវនកា  និងទីាងំនីេួយៗ បស់ភាគីរៅកនរងបនាប់សវនកា  នឹងរេើេព ំរឃើ

ញ។ កា ជំន ំជម្េះជ្ញេកខណៈអនត ជ្ញតិជ្ញបញ្ហា ម្បឈេឆំរ ះអនកាេដានឆូេ ួេ ួឆរៅរហើយ 

រដាយសា កា បកខម្បភាសា។ ម្បសិនរបើបាត់ ូបភាពរៅរទៀតវអាឆរធវើឱ្យអនកាេដានសាត ប់  ឹត

ខតេិនអាឆរេើេរឃើញខងេរទៀត។ ដូ្រឆនះ សហរេធាវីសូេរេើកទឹកថ្នឱ្យរធវើយា ងណាពាយាេ

បញ្ចូេ ូបភាពបនាប់សវនកា រៅកនរង ូបភាព ួេ្ងខដ្ ។ 

56. បខនថេពីរេើបញ្ហា ខាងរេើខដ្េបានរេើករ ើង ួឆរៅរហើយ សហរេធាវីនេំ ខសូេរធវើកា សរងេត

បខនថេដូ្ឆតរៅ៖ 

(១) កា ម្គបម់្គងរៅរេើវគមិន៖ អងគជំន ំជម្េះគួ ខត កាកា ម្គប់ម្គងរៅរេើេីម្កូ បស់អនកឆូេ ួេ

ពីឆម្ភៃ យរៅកនរងអំ រងរពេសវនកា  រដ្ើេបីរជៀសវងបញ្ហា ខដ្េរកើតរ ើង ម្បសិនរបើអនកឆូេ ួេ

េិនបានបិទេីម្កូ បស់ខេួន រៅរពេេិននិយាយ។ 
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(២) រពេរវលាបខនថេ៖ រៅរពេកំណត់កាេប ិរឆេទ សវនកា សាថ ព  អងគជំន ំជម្េះគួ គិតពកីា 

ខាតបង់រពេរវលាខដ្េអាឆរកើតរ ើង រដាយសា បញ្ហា េំបាកខ ន្កបរឆចករទស។ រពេរវលា

បខនថេគួ បញ្ចូេ រដ្ើេបីធានថ្នរពេរវលា បស់ភាគី និងេិនម្តូវកាត់បនថយ រដាយកាត រនះរ ើយ។ 

២.៣.៣ រពេរវលា នងិភាពម្គបម់្ាន់កនរងកា រម្តៀេរ ៀបឆ ំ

57. សហរេធាវីនេំ ខម្ភនកា ម្ពួយបា េា រដាយសា ខតកា រជឿជ្ញក់យា ងឆាស់ម្កខ ត បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេខដ្េថ្ន ខេួននឹងអាឆរធវើកា រម្តៀេរ ៀបឆំ ខដ្េោំបាឆ់ទងំអស់បាន សម្ម្ភប់

សវនកា ពីឆម្ភៃ យ រៅកនរង យៈរពេដ៏្ខេី រៅេ នរពេសវនកា ។ ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋ

បាេ ខដ្េបានដាក់រៅថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា បានអះអាងថ្ន បញ្ហា ខដ្េរៅរសសសេ់ទងំអស់  ួេ

ទងំខ ន្កឧបក ណ៍ និងកា បណតរ ះបណាត េ អាឆរដាះម្សាយបានរៅេ នរពេសវនកា  ខដ្េរៅ

រពេរនះកំណត់ថ្នម្តូវរធវើ រៅថ្ងៃទី១៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ជ្ញ យៈរពេខដ្េម្ភនម្តឹេខត ៩ថ្ងៃ

ថ្នថ្ងៃរធវើកា 63។ 

58. សំរណើ “្តេ់កា បណតរ ះបណាត េរេើកេមវិធី Software ដ្េ់អនកឆូេ ួេាេម្បព័នធអ ីនធឺខណត េួយ

សបាត ហ៍េ នកាេប ិរឆេទរធវើសវនកា ”64 គួ ឱ្យម្ពួយបា េាយា ងខាេ ងំ។ សហរេធាវីនេំ ខកត់

សម្ភគ េ់ថ្ន អនកឆូេ ួេសវនកា  េិនបានទទួេសិទធិឆូេរម្បើម្បាស់កេមវិធី ឬកា បណតរ ះបណាត េ

ណាេួយរេើកេមវិធីរ ើយ របើរទះបីជ្ញបានបញ្ហា ក់ពីបញ្ហា ម្បឈេខដ្េអាឆរកើតម្ភនេួយឆំនួនកតី។ 

បទពិរសាធន៍ផ្ទា េ់ បស់សហរេធាវីនេំ ខរេើកា ម្បជ ំពីឆម្ភៃ យជ្ញេួយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី រដាយម្ភនកា បកខម្បម្បរដ្ញជ្ញបីភាសា បានបង្ហា ញថ្ន តម្េូវឱ្យឆំណាយរពេរវលា

រម្ឆើន កនរងកា បណតរ ះបណាត េអនកឆូេ ួេ និងអនកបកខម្ប។ សម្ភា  ៈ និងកា ជួយបខនថេរទៀត អាឆ

ម្ភនភាពោំបាឆ់ រដ្ើេបីពនយេ់អំពីទំនក់ទំនង បស់កេមវិធី ម្បសិនរបើម្បអប់ជរម្េើសេិនអាឆ្តេ់ជ្ញ

ភាសាខខម  និង/ឬភាសាបារំាងរទ។ អនករម្បើម្បាស់ខេះខដ្េេិនសូវធាេ ប់រម្បើកេមវិធីម្បជ ំាេម្បព័នធ

 
63 រដាយគិតពថី្ងៃឈប់សម្ម្ភក បស់ត លាកា  យៈបីថ្ងៃរៅកនរងអំ រងរពេរនះ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា (ម្ពះរាជពិធីម្ឆត់ម្ពះនងគ័េ) 

និងថ្ងៃទី១៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ (ម្ពះរាជពិធីប ណយឆរម្េើនម្ពះជនមម្ពះេហាកសម្ត) ខាងភាគីជ្ញតិ និងថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា (ពិធីប ណយ 

Eid al-Fitr) ខាងភាគីអនត ជ្ញតិ។ 

64 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ 

កថ្នខណឌ  ៩។  
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រសាតទសសន៍អនោញ ម្បខហេជ្ញម្តូវកា ជំនួយកា ផ្ទា េ់បខនថេពរីេើវគគបណតរ ះបណាត េជ្ញម្ករេ 

ខដ្េបានរសន ើរ ើងរនះ។ 

59. កា បណតរ ះបណាត េឱ្យបានម្គប់ម្ាន់ ោំបាឆ់ម្តូវ្តេ់ជ្ញេ នយា ងយូ  េ នរពេរធវើរតសតសាកេបង 

គំ ូសវនកា  រដ្ើេបីឱ្យអនកឆូេ ួេទងំអស់ ម្ភនរពេរវលាខដ្េោំបាឆ់ សម្ម្ភប់ទម្ភេ ប់ជ្ញេួយ 

កេមវិធី និងអាឆរសន ើស ំកា ខណន ំ ម្បសិនរបើោំបាឆ់។ ឧបក ណ៍ និងទីកខនេងរធវើកា  សម្ម្ភប់កា 

ឆូេ ួេពីឆម្ភៃ យ ម្តូវខតរ ៀបឆំរ ើង និង្តេ់ជូនេ នរពេរធវើរតសតសាកេបង រដ្ើេបីឱ្យកា រធវើរតសត

សាកេបងម្ភនម្បសិទធភាព។ អៃុសសរណៈរបស់ CMS បញ្ហា ក់អំពីការនគ្តៀម្លកខណៈរួច

រាល់សគ្ាប់សវនាការ ពុំបាៃនលើកន ើងអំពីបញ្ហា ទងំនៃេះន ើយ65។ សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើក

រ ើងថ្ន កា ្តេ់ឧបក ណ៍ និងកា បណតរ ះបណាត េ ោំបាឆ់ម្តូវោបរ់្តើេ យា ងរហាឆណាស់េួយខខ 

េ នកាេប ិរឆេទខដ្េរសន ើរ ើង សម្ម្ភប់សវនកា  និងរបើបានេ នរទៀត គឺកាន់ខតេអ។ 

60. ជ្ញកា ោំបាឆ់ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្តូវខតយកឆិតតទ កដាក់រៅរេើ ទំងភាពោំបាឆ់កនរងកា រម្តៀេ

រ ៀបឆំ និងកា រ ៀបឆំខ្នកា ជ្ញេ ន ឱ្យបានម្គប់ម្ាន់ និងភាពោំបាឆ់កនរងកា ទទួេធាត ឆូេពីភាគី

នន។ សហនម្ធាវីនាមុំ្ែពុំបាៃទទួលការបញ្ហា ក់ធានាខនែកតាម្រយៈលំនា ំវីនដ្អូសវនាការរបស់ 

CMS ខដ្េបានរ ៀបឆំរ ើងរដាយព ំម្ភនភាគីឆូេ ួេ រហើយវីរដ្អូបង្ហា ញអំពីដំ្រណើ កា ទងំរនះ

រទើបបានខឆកជូនពី បីសបាត ហ៍នរពេរម្កាយេកខតប  រណាណ ះ66។ េទធភាពថ្នបញ្ហា ខដ្េេិនអាឆ

រេើេរឃើញ ដូ្ឆជ្ញ ភាពោំបាឆ់ បស់ភាគី ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ េិនអាឆម្បរេើេទ កបាន ម្តូវ

ខតគិតគូ ។ កា រធវើខបបរនះម្តូវបានបង្ហា ញយា ងឆាស់ រដាយភាពេំបាកនរពេងមីៗរនះ ខដ្េ

រេធាវីកា   កតីបានជួបម្បទះ រដ្ើេបរីធវើកា ទំនក់ទំនងជ្ញេួយ រខៀវ សំ្ន67។ 

២.៤ ការសនង្េតនៅនលើសំនណ្ើរបស់ការិយាល័យរ ឋបាល កនុង្ការនម្បើម្បាស់សារណាជាលាយ

លកខណ្៍អកសរ 

 
65 ឯកសា  F64.1 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យពីម្បធាន CMS ននញើជូៃអងគជៃំុំជគ្ម្េះ ចំណងនជើងថា “នសចកតីជូៃដ្ំណឹងអំពី

ការនគ្តៀម្លកខណៈរួចរាល់សគ្ាប់សវនាការនលើបណត ឹងសាទុកខនៅកែុងសំណុំនរឿង ០០២/០២” ចុេះថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១។ 

66  វីនដ្អូភាា ប់ម្កជាម្ួយអៃុសសរណៈរបស់ CMS ចុេះកាលបរិនចេទថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១ នៅកែុងគ្បព័ៃធ Zylab ៃិកង

បាៃខចកជូៃភារីនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ែ ំ២០២១។ 

67 ឯកសា  F61/1 រសឆកតីសរងេត បស់ម្ករេរេធាវកីា   កតី បនា ប់ពីសំរណើស ំរេើករពេសវនកា រេើបណដ ឹងសាទ កខ បស់រដ្ើេ

បណដ ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានដាក់រៅថ្ងៃស ម្ក ទី២២ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ និងបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃអាទិតយ ទី២៥ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០២១ កថ្នខណឌ  ៧-៨។ 
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61. រទះបជី្ញ “ព ំបរញ្ចញជំហ ” ឆំរ ះបញ្ហា ថ្នកា ពនា រពេកតី68 ខតកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរេើក

រ ើងថ្ន “រសឆកតីសននិដាឋ នផ្ទា េ់ម្ភត់ អាឆម្តូវបានជំនួសរដាយកិឆចដំ្រណើ កា ជ្ញលាយេកខណ៍

អកស ”69។ ប  ខនត កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបានពិភាកាថ្នរតើ សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស  អាឆ

សរម្េឆបានម្គប់ម្ាន់រដាយ របៀបណានូវរាេរៅថ្នសវនកា បណត ឹងសាទ កខ70 រហើយក៏េិនបាន

ពិភាការៅរេើបញ្ហា គតិយ តតិថ្នបញ្ហា ថ្នរតើ់ វិធានថ្ ា្កនរងអន ញ្ហា តខដ្ ឬរទ ខដ្េម្តូវបំខបកទងំ

ម្សរង រៅកនរងសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ ម្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្រណាះម្សាយរនះ។ រជើងទំព័ ថ្នសំរណើ

ស ំរនះ បានដ្កម្សង់សំរណើស ំពនា រពេ។ វហាក់ដូ្ឆជ្ញថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអាឆយេ់ម្ឆ ំ

រៅរេើកា អនតរាគេន៍ពីសហរេធាវីនេំ ខ ខដ្េបញ្ហា ក់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះគួ ខតទទួេសា ណាជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស ពីភាគី េ នរពេសរម្េឆរេើបញ្ហា ឆម្េងូឆម្េះខ ន្កគតិយ តតិ ខដ្េថ្នរតើសវន

កា ផ្ទា េ់ម្ភត់ អាឆម្តូវបំខបកបានខដ្ ឬរទ71។ សហរេធាវីនេំ ខេិនធាេ ប់រេើករាេជំហ ខដ្េ

ថ្ន វិធានថ្ ា្កនរងអន ញ្ហា តឱ្យបណត ឹងសាទ កខ អាឆរធវើរៅបានរដាយេិនម្ភនសវនកា ផ្ទា េ់ម្ភត់ 

 
68 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េបានរម្ាងរធវើោប់ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០២១ កថ្នខណឌ  ២។  

69 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េបានរម្ាងរធវើោប់ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ

២០២១ កថ្នខណឌ  ៤។  

70 រេើករ ើងរៅកនរងសរំណើស ំកា ពនា រពេសវនកា  កថ្នខណឌ  ២៣-៣០។ 

71 ឯកសា  F61/3 ឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹង សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ 

កថ្នខណឌ  ៤-៥។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេសំអាងរេើកថ្នខណឌ  ៩ ថ្នសំរណើឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខ រដ្ើេបីជ្ញកា ាំ

ម្ទដ្េ់កា អះអាង បស់ខេួនថ្ន “សា ណាផ្ទា េ់ម្ភត់អាឆម្តូវបានជំនួសរដាយដ្ំរណើ កា នីតិវិធជី្ញលាយេកខណ៍អកស ”។ សំរណើ

 បស់សហរេធាវីនេំ ខព ាំមំ្ទដ្េ់កា អះអាង បស់ខេួនរនះរទ។ សហរេធាវីនេំ ខបានដ្កម្សង់រឆញពីអ ីខេេពីេ ន ខដ្េពួក

រគបានរេើករ ើងថ្ន “ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេកំព ងពិោ ណា ថ្នរតើអងគជំន ំជម្េះនឹងរបើកសវនកា បណត ឹងសាទ កខ

ខដ្  ឬយា ងណារនះ រយើងសូេរសន ើថ្ន កា ្តេ់ឱ្កាសឱ្យភាគីដាក់រសឆកតីសរងេតជ្ញលាយេកខណ៍អកស  ពិតជ្ញម្ភនគ ណតថ្េេ”។ 

សូេរេើេ ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសា

ទ កខខដ្េរម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ៩ និងឯកសា  

F61.1.1.8 ឯកសា ភាា ប់ទី ៨៖ អ ីខេេពីសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ ក់ព័នធនងឹ “សវនកា រេើបណត ឹង

សាទ កខរៅកនរងខខឧសភា ខដ្េម្តូវបានេ បរោេ” ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ រវលារម្ភ ង ៥:៣៣ នទីលាៃ ឆ។ សហរេធាវី

នេំ ខព ំបានរសន ើស ំ ឬរេើករ ើងថ្ន សា ណាលាយេកខណ៍អកស អាឆយកេកជំនួសសវនកា រេើបណត ឹសាទ កខរនះរទ។ 
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រ ើយ។ ា្រយរៅ វិញ សំរណើស ពំនា រពេបានពាយាេបញ្ហា ក់ឱ្យឆាស់នូវកា រពញឆិតតយា ងខាេ ងំ

 បស់សហរេធាវីនេំ ខ ឆំរ ះសវនកា ផ្ទា េ់ម្ភត់72។ 

62. សហរេធាវីនេំ ខពិោ ណាថ្ន ភាគីអាឆអន វតតរៅបាន កនរងកា ្តេ់សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍

អកស  រេើបញ្ហា ជ្ញក់លាក់ ដូ្ឆជ្ញ សំណួ ជ្ញក់លាក់ ខដ្េអងគជំន ំជម្េះរោទសួ ) រហើយម្តូវបំរពញ

បខនថេរដាយសវនកា ខេីៗ។ ប  ខនត ម្បរយាជន៍េួយឆំនួនថ្នសវនកា ផ្ទា េ់ម្ភត់  ួេទងំេទធភាពកនរង

កា ម្បាម្ស័យទក់ទង ម្ពេទងំកា បានសាត ប់ឮពី រខៀវ សំ្ន េិនអាឆសរម្េឆរៅបានរ ើយ ាេ

 យៈសា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស រនះ។ សហរេធាវីនេំ ខក៏យេ់ម្សប្ងខដ្ ជ្ញេួយនឹង  

ក.ស.ព73 ខដ្េថ្ន កា សនមត បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ អំពីកា កាត់បនថយរពេវលា និងឆំណាយ 

ាេ យៈកា រម្បើម្បាស់សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស រនះ េិនម្តឹេម្តូវរទ។ 

២.៥ ការសនង្េតចងុ្នម្កាយ 

២.៥.១ កា សរងេត កព់ន័ធនងឹជរម្េើសថ្នគ ំ ូ

63. សហរេធាវីនេំ ខរៅខតបនតយេ់ថ្ន ម្ភនគ ណសេបតតិយា ងធំរធងខដ្េម្តូវម្ភនសវនកា  យា ង

រហាឆណាស់ ម្ភនកា ឆូេ ួេផ្ទា េ់រដាយខ ន្កខេះ។ កា ម្ពួយបា េាខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង 

សា ណារនះ រដ្ើេបីធានបាននូវវិធានកា ម្គប់ម្គង និងកា   កា ឆ្េងរដាយម្តឹេម្តូវរនះ េិនគួ 

ម្តូវបានយេ់ថ្នជ្ញកា រសន ើរ ើងថ្ន ម្តូវផ្ទេ ស់បតូ វតតម្ភនរដាយផ្ទា េ់រនះរ ើយ រហើយក៏េិនខេនជ្ញ

រឆតនកនរងកា រសន ើថ្ន សវនកា រដាយផ្ទា េ់នឹងទេទ ឱ្យម្ភន វិធានកា សមរ គសាម ញខាេ ងំកាេ  ជ្ញងអវី

ខដ្េបានរសន ើរ ើងនរពេបឆចរបបននរនះខដ្ ។ របើេិនម្ភនរយាបេ់សេម្សប រយើងេិនអាឆដឹ្ងអំពី

បញ្ហា ទងំអស់រនះបានខតេតង។ 

64. សហរេធាវីនេំ ខសូេរសន ើរដាយទទូឆដ្េ់អងគជំន ំជម្េះរេាត រជៀសវងកា សននិដាឋ នថ្ន ដំ្រណាះ

ម្សាយសាេញ្ាគឺម្តូវរបាះបង់គំនិតកនរងកា រ ៀបឆំសវនកា រដាយផ្ទា េ់ទងំម្សរងខតេតង រហើយយក

 វិធីសាន្រសតសវនកា ពីឆម្ភៃ យទងំម្សរងខតេតង។ រនះគឺរដាយសា ខតម្ភនរហត ្េឆំនួនពី ។ ទី ១ 

 
72 ឯកសា  F61 សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យពនា រពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខខដ្េ

រម្ាងរធវើរ ើងរៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  ៣១-៣៦, ៧២(ii)។ 

73 ឯកសា  F61/3/1 រសឆកតីសរងេត និងសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ខ្អករេើឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅនឹង

សំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំពនា រពេសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ ខដ្េរម្ាងនឹងរធវើោប់

ពីថ្ងៃទី១៧-២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ និងបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃ៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  

១៣។ 
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កា ទទួេបានរយាបេ់អនកជំនញសេម្សប េិនខេនជ្ញកា សមរ គសាម ញខាេ ងំម្ជរេ ឬឆំណាយរពេ

រវលារម្ឆើនរនះរ ើយ រហើយកា រម្តៀេរ ៀបឆំរ្សងរទៀតសម្ម្ភប់សវនកា  អាឆរធវើរ ើងម្សបាន

បាន។ ទីពី  សវនកា ពីឆម្ភៃ យទងំម្សរងអាឆបងេជ្ញបញ្ហា ម្បឈេកាន់ខតរម្ឆើន រេើសពីកា រដាះ

ម្សាយបញ្ហា ថ្នកា ម្គបម់្គង និងកា   កា ឆ្េងរៅកនរងសាេសវនកា  រដាយខ អ្កាេបញ្ាីថ្ន

បញ្ហា ឆេបងៗខដ្េបានបង្ហា ញខាងរេើ រៅកនរងកថ្នខណឌ  ៥៥ និង ៥៦។ 

65. រហត ដូ្រឆនះ សវនកា ផ្ទា េ់រៅខតជ្ញរាេបំណងសំខាន់ រដាយម្ភនេទធភាពថ្នកា ឆូេ ួេពី

ឆម្ភៃ យខេះៗ ខដ្េអាឆបរងេើនរ ើង ម្បសិនរបើោំបាឆ់ ខ អ្ករេើរយាបេ់ បស់អនកជំនញ។ 

២.៥.២ កា សរងេត កព់ន័ធនឹងរពេរវលា នងិកា រ ៀបឆខំ្នកា  

66. សហរេធាវីនេំ ខរសន ើរដាយរា ពថ្ន គួ កំណត់កាេប ិរឆេទងមីសម្ម្ភប់សវនកា ឱ្យបានឆ្ប់

 ហ័សបំ្ ត រដ្ើេបីអាឆអន វតតកា រ ៀបឆំ រដាយគិតដ្េ់រពេរវលាឆាស់លាស់។ ឆំណ ឆរនះនឹងរធវើ

ឱ្យភាគី ក៏ដូ្ឆជ្ញកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ អាឆកំណត់ខ្នកា សម្ម្ភប់រពេវលា បស់ពួករគ និងជួយ

ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេកនរងកា ម្គប់ម្គងធនធាន។ ជ្ញជរម្េើសេួយរ្សងរទៀត ម្បសិនរបើអងគជំន ំ

ជម្េះេិនទន់្នរៅកំណត់កាេប ិរឆេទសវនកា ជ្ញក់លាក់រទរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរសន ើ

ថ្ន គួ កំណត់កា បញ្ហា ក់សេ េយ ឬ កំណត់ “យា ងឆ្ប់បំ្ តម្តឹេ” កាេប ិរឆេទណាេួយ។ 

67. ជ្ញឆ ងរម្កាយ សហរេធាវីនេំ ខរសន ើថ្ន ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះរៅខតម្ភនរឆតនកនរងកា រឆញ

សំណួ សម្ម្ភប់ភាគីពិភាការៅកនរងសវនកា 74 គួ ខត្តេ់សំណួ រនះឱ្យបានឆ្ប់បំ្ តាេអាឆ

រធវើបាន។ ឆំណ ឆរនះអាឆរធវើរៅបាន រដាយេិន កព់័នធជ្ញេួយនឹងរសឆកតីសរម្េឆ រហើយអាឆរធវើេ ន

ម្ភនរសឆកតីសរម្េឆរេើគំ ូសវនកា  និងកាេប ិរឆេទសវនកា ។ 

៣. សំនណ្ើសុំ 

68. សហរេធាវីនេំ ខរសន ើស ំរដាយរា ពឆំរ ះអងគជំន ំជម្េះសូេ៖ 

(១) ខសវ ង ករយាបេ់អនកជំនញខដ្េសេម្សប សត ីពីគំ ូសវនកា ផ្ទា េ់  ួេទងំកា គិតគូ ដ្េ់ 

វតតម្ភន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដាយរម្បើម្បាស់វិធាន ៣២ ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង។ 

 
74 ឯកសា  F60 កា អរញ្ាើញភាគីឱ្យដាក់រសឆកតីសរងេត រេើកាេវិភាគសម្ម្ភប់សវនកា បណត ឹងសា ទ កខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ២-៣ ។ 
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(២) បង្ហគ ប់ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឱ្យបរងេើតបណតរ ំគំ ូខដ្េរសន ើរ ើងសម្ម្ភប់កា ឆូេ ួេសវនកា 

ពីឆម្ភៃ យ និងដាក់បណតរ គំំ ូរនះ យា ងយូ ម្តឹេកាេប ិរឆេទកំណត់ជ្ញក់លាក់េួយ។ 

(៣) ជូនដំ្ណឹងដ្េ់ភាគីពីកាេប ិរឆេទសវនកា ងមី ឱ្យបានឆ្ប់បំ្ ត ាេអាឆរធវើរៅបាន ឬជ្ញ

ជរម្េើសរ្សង បង្ហា ញរពេរវលាសវនកា សេម្សបេួយ ឬកាេប ិរឆេទ “យា ងឆ្ប់បំ្ ត”។ 

(៤) ជូនដំ្ណឹងដ្េ់ភាគី ឱ្យបានឆ្ប់បំ្ តាេអាឆរធវើរៅបាន អំពីសំណួ ខដ្េម្តូវរឆ្េើយ រៅកនរង

សវនកា បណត ឹងសាទ កខ។ 

 រដាយរសឆកតីរា ព។ 

 

កាេប ិរឆេទ រ ម្ ះ ទីកខនេង ហតថរេខា 

ថ្ងៃទី២០ ខខឧសភា 

ឆ្ន ំ២០២១ 

រពជ អងគ 

សហរេធាវីនេំ ខជ្ញតិ 

រាជធានីេនំរពញ  

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ 
 

Megan HIRST 

សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ 

 

រាជធានីេនំរពញ  

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ 
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