
 

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 ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខខត លា 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៖ 

 

 

 

សំន ើសុដំីកាបង្គគ ប់បន្ទា ន់ នដើមបីការ រសិទិិធរបស់នដើមប ា ឹង្រដឋបបនវ ីកនុង្ការន វ្ ើជាតំណាង្

នដាយម្បសិទិធភាព និង្ជំនុជំម្មោះកាីម្បកបនដាយយុតាិ្ម៌ 

 

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 

Laure DESFORGES 

Isabelle DURAND 

Emmanuel ALTIT 

Martine JACQUIN  

Daniel LOSQ 

Christine MARTINEAU 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

រោ ជ នធី 

េ  ឆ ស វណាណ  ី 

ស ិន ស វ៉ន 

សំ ស គង់ 

ខវ៉ន រៅ 

ទី ម្សរីនណា  

 

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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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

១. នសចកាីន ា្ើម 

1. សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (“សហរេធាវីនេំ ខ”) រសន ើស ំបនា ន់ឱ្យអងគជំន ំ

ជម្េះត លាកា កំពូេ (“អងគជំន ំជម្េះ”) សរម្េឆរៅរេើសិទិធឆេបង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

កនរងកា រធវើជ្ញតំណាងរដាយម្បសិទធភាព និងជំន ំជំម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌ រដាយបង្គគ ប់ឱ្យកា ិយាេ័យ

 ដ្ឋបាេ (“OA”) រដ្ើេបី (i) ទទួេសាគ េ់នូវអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ អន រលាេាេ វិធាន 

១២សាួ នពី  និង (ii) ធានអំពីធនធានសម្ាប់កា អន វតតកា ង្គ ម្គប់យា ងសថ ិតកនរងអាណតតិ បស់ខេួន 

ឆំរ ះរពេរវលាខដ្េរៅរសសសេ់ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២។ 

2. សហរេធាវីនេំ ខកត់សាគ េ់ពីរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះ ខដ្េបានសរម្េឆរៅថ្ងៃទី ១៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២១ ខដ្េបានបញ្ជា ក់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះេិនានយ ាត ធិកា រៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ

 ដ្ឋបាេរៅកនរងខដ្នថ្នសិទិធអំណាឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ ើយ1 ។ ក៏ប  ខនត បញ្ជា ខដ្េបានរេើក

រ ើងរៅកនរងសំរណើរនះ េិនានោ ិតេកខណៈជ្ញ ដ្ឋបាេរនះរទ។ វា ក់ព័នធរៅនឹងសិទិធជ្ញសំខាន់

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអន រលាេាេវិធានថ្ ា្កនរង។ កា កា   សិទិធទងំរនះ និងកា ជំន ំជំ

ម្េះកតីរដាយភាពយ តតិធេ៌កនរងអំ រងរពេបណត ឹងសាទ កខសថ ិតកនរង ងវង់ (និងទងំម្សរង) រៅកនរងយ ាត ធិ

កា  បស់អងគជំន ំជម្េះាេេូេរហត ខដ្េម្តូវបានពនយេ់ដូ្ឆខ ន្កទី ២ ខាងរម្កាេ ។  

3. ាេរសឆកតីសរម្េឆឆ ះថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា (េូេរហត ខដ្េបាន្តេ់រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា) 

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កំណត់កា យេ់រឃើញខបបឆរងអៀត និងេិនម្តឹេម្តូវឆំរ ះអាណតតិ បស់សហ

រេធាវីនេំ ខ។ ខ អ្កាេកា បកម្សាយខដ្េយេ់ម្ឆ ំឆំរ ះកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីអន រលាេាេវិធានថ្ ា្កនរង កា ិយាេ័យដ្ឋបាេបានកាត់បនថយធនធាន បស់សហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេំ ខ រដាយបញ្ចប់កា ង្គ  បស់ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិខដ្េជ្ញអនកបានរធវើកា ង្គ រៅកនរងរពេ

ជំន ំជម្េះកតី និងកា អន វតតសំណង។ ឆំរ ះកា ទទួេសាគ េ់ឧបសគកងវិកា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនំ

េ ខ បានរសន ើេរធោបាយរដាយថ្ន ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិអាឆបនតកា ង្គ រដាយខ អ្ករេើេូេដាឋ នឆំណាយ

អពោម្កឹតយ ដូ្រឆនះម្ករេកា ង្គ អាឆ កាធនធានរដ្ើេបីបំរពញកា ង្គ សនូ េបនតរទៀត។ សំរណើរនះម្តូវ

បានបដិ្រសធរោេ។ កា បាត់បង់ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិរនះ នឹងកាត់បនថយសេតថភាពកា ង្គ  បស់

ម្ករេកា ង្គ យា ងខាេ ងំ រហើយរធវើឱ្យកា តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយម្បសិទធភាព (ក៏ដូ្ឆជ្ញ

 
1 ឯកសា  F69/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនា ន់ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរសន ើស ំដាក់សា ណា

េួយភាសា និងកា ពរនេឿនកាេវិភាកដាក់សា ណា, ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២១, ទំព័  ២ ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

កា ជំន ំជម្េះកតីរដាយភាពយ តតិធេ៌) េិនអាឆរៅ ួឆរ ើយ។ កា បកម្សាយរដាយយេ់ម្ឆ ំ បស់កា

  ិយេ័យ ដ្ឋបាេឆំរ ះអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ ក៏រធវើឱ្យសំរណើស ំទក់ទងធនធានរ្ងង

រទៀត ានកា សងង័យ្ងខដ្ ។ របើរទះបីជ្ញកា ដាក់សា ណាបណត ឹងសាទ កខបានបញ្ចប់រៅកតី ក៏

អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ ម្តូវកា ោំបាឆ់សម្ាប់ជំហានបនត រហើយទងំរនះទេទ ឱ្យាន

កម្េិតធនធានអបបប ាេួយ និងកា ឆងោំ ួេ។ 

4. រសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺខ អ្ករេើកា យេ់ខ សរៅរេើអាណតតិ បស់សហ

រេធាវីនេំ ខ (ខ ន្កទី ៦) បដិ្រសធធនធានោំបាឆ់សម្ាប់រធវើជ្ញតំណាងរដាយម្បសិទធភាពេិនសេ

រហត ្េ (ខ ន្កទី ៧) និង ំរលាេរេើកា  ំពឹងទ កម្សបឆាប់ បស់សហរេធាវីនេំ ខ (ខ ន្កទី ៨)

។ 

5. សហរេធា វីនេំ ខ ានភាពសាា ក់រសា ើ កនរងកា ដាក់ឯកសា រនះ  រដាយដឹ្ងអំពីបនារកកា ង្គ ខដ្េអងគ

ជំន ំជម្េះម្តូវម្បឈេ។ រទះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ សហរេធាវីនេំ ខគ្មម នជរម្េើសណា 

េួយខដ្េម្តូវបាន្តេ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរនះរទ ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងរសឆកតីជូនដំ្ណឹងដ៏្

ខេី  ក់ព័នធរៅនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និង្េប ះ េ់ខដ្េេិនអាឆសាត  

រ ើង វិញបានរៅរេើម្បសិទធភាពថ្នកា តំណាង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

២. អង្គនេត ុ

6. បឆចរបបនន សហរេធាវីនេំ ខម្តូវបានគ្មមំ្ទរដាយទីម្បឹកាខ ន្កឆាបអ់នត ជ្ញតិាន ក់ ( ហូតដ្េ់ថ្ងៃទី 

៣១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១) និងប គគេិកជ្ញតិពី នក់2។  

7. រៅថ្ងៃអង្គគ   ទី២១ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ (“ILCL”) បានដាក់សំរណើស ំ

ធនធានម្បោំម្តីាស បស់ខេួនរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ (“អន សង ណៈទីេួយ បស់សហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេំ ខ”) រដាយពនយេ់ពីបនារកកា ង្គ  បស់ខេួន និងតម្េូវកា ខ ន្កធនធានសម្ាប់ម្តីាស

បនា ប់ និង យៈរពេរសសសេ់ថ្នសំណ ំរ ឿង3។ របើរទះបីជ្ញសា ណាបណត ឹងសាទ កខម្តូវបាន

 
2 ធនធានទីម្បឹកាខ្នកឆាប់ជ្ញនទ់បអនត ជ្ញតិ យៈរពេខេីបខនថេ ម្តូវបាន្តេ់ជនូសម្ាប់ យៈរពេដ្៏េាញឹកកនរងអំ រងរពេ

ដ្ំរណើ កា នីតិវិធបីណត ឹងសាទ កខ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ្េអំ រងរពេឆ ងរម្កាយ គឺសម្ាប់ខខកកកដា-សីហា ឆ្ន ំ២០២១។ 

3 ឧបសេព័នធ ក ៖ អន សង ណៈទីេួយ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១ (“អន សង ណៈទីេួយ

 បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ”)។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

បញ្ចប់កតី រហើយភាគីដ្ថ្ទអាឆព ំសូវ វេ់កតី សម្ាប់សហរេធាវីនេំ ខ ទំហំកា ង្គ សំខាន់ៗខដ្េ

រៅរសសសេ់ ម្តូវបនតរធវើ ួេាន ៖ (i) កិឆចម្បជ ំជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (ii) កា ដាក់សំរណើ

ស ំរធវើឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា រ ើង វិញ (iii) កា ដាក់សំរណើស ំរេើកា អន វតតសំណង (iv) សកេមភាព

ទក់ទងនឹងរក តិ៍ដំ្ខណេ  ួេានកា ឆូេ ួេជ្ញេួយសហអនករធវើ បាយកា ណ៍ សត ីពីេ ខង្គ ខដ្េ

រសសសេ់ទក់ទិនរៅនឹងជន ងរម្គ្មះ “សហអនករធវើ បាយកា ណ៍”4 និងកា ធានបាននូវព័ត៌ាន

ម្តឹេម្តូវទកទ់ងនឹងកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅរេើរគហទំព័  បស់ត លាកា  (v) 

កា ពិនិតយរ ើងវិញ និងកា  កាទ កឯកសា  បស់សហរេធាវីនេំ ខកនរងបណាណ សា  ( ួេទងំកា 

វាយតថ្េេអំពីប ពវសិទធិ វិជ្ញា ជីវៈ េ្ូវឆាប)់។ ងវីរបើយា ងរនះកតី ានកា បញ្ជា ក់យា ងឆាស់ឆំរ ះសហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខថ្ន ខេួនម្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងកាត់បនថយធនធានជ្ញ ួេ។ ម្សបាេកា ពិភាកា

ពីេ នជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខបានរសន ើឱ្យបនតកា ង្គ  បស់ទីម្បឹកា

ខ ន្កឆាប់ បស់ខេួន រទះបរីា ងរធវើកា  បស់ខេួន ម្តូវបានកាត់បនថយក៏រដាយ។ រនះជ្ញេរធោបាយដ៏្

ានម្បសិទធតថ្េេេួយកនរងកា បរងកើនធនធានខដ្េាន ដូ្រឆនះ កា ង្គ សំខាន់ៗខដ្េអាក់សកេម អាឆ

ម្តូវបានរដាះម្សាយ។  ហូតេកដ្េ់រពេរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានគ្មមំ្ទ វិធីសាន្រសត រនះ5។ 

8. រៅថ្ងៃម្ពហសបតិ៍ ទី ២៣ ខខ កញ្ជា  កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរ េ្ើយតបរដាយអន សង ណៈេួយ 

 (“អន សង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)6។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានយេ់ម្សបថ្ន កា 

ង្គ រធវើឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា រ ើងវិញ និងកា រធវើ បាយកា ណ៍អំពីកា អន វតតសំណង គឺសថ ិតរៅកនរង

អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ ប  ខនតបានបញ្ជា ក់ពីទសងនៈបរណាត ះអាសនន បស់ខេួនថ្ន ភា កិឆចរ្ង

ងៗរទៀតខដ្េបានរ ៀបរាប់រៅកនរងអន សង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ េិនសថ ិតរៅកនរង

អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខរ ើយ រហើយដូ្រឆនះេិនគួ ្តេ់ម្បាក់កថ្ម្េរទ។ អន សង ណៈទីេួយ

 បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ក៏បានរោទសួ ្ងខដ្  ថ្នរតើកា ង្គ  បស់សហរេធាវីនេំ ខ គួ ម្តូវ

បានខបងខឆក វាងសហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ និងទីម្បឹកាខដ្ ឬយា ងណា ជ្ញពិរសស  កព់័នធរៅ

នឹងកា ពិតខដ្េថ្ន រេធាវីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី “អាឆជួយកា ង្គ  បស់សហរេធាវីនេំ ខបាន”

 
4 សូេរេើេឧបសេព័នធ ខ ៖ រសឆកតីអំ វនវឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណក្តេ់រយាបេ់សត ីពេី ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ខដ្េ ក់ព័នធ

នឹងជន ងរម្គ្មះរៅអងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ាកនរងត លាកា កេពរជ្ញ (អ.វ.ត.ក)។ 

5 សូេរេើេរសឆកតីេេអតិខាងរម្កាេរៅម្តង់ឆំណ ឆទី ៨ ។ 

6 ឧបសេព័នធ គ ៖ អន សង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០១៩ (“អន សង ណៈទីេួយ បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានរសន ើឱ្យសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ្តេ់ទសងនៈ បស់ខេួនរេើបញ្ជា ទងំ

រនះ។ 

9. រៅថ្ងៃព ធ ទី ២៩ ខខ កញ្ជា  សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខបានរ ញ្ើអន សង ណៈេួយបខនថេរទៀតរៅ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រដាយរ េ្ើយតបរៅនឹងបញ្ជា ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងអន សង ណៈទីេួយ

 បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ (“អន សង ណៈទីពី  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ”)7។ 

10. រៅលាៃ ឆ ថ្ងៃស ម្ក ទ ី ០១ ខខ ត លា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ម្តូវបានជូនដំ្ណឹងរដាយ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានសរម្េឆ្តេ់រា ងបំរពញកា ង្គ  ដ្េ់ខេួនរម្ឆើន

ជ្ញងរា ង ខដ្េបានរសន ើស ំ ប  ខនតម្តូវបញ្ឈបតំ់ខណងទីម្បឹកា បស់ខេួន៖ 

១. ឆំននួរា ងបរំពញកា ង្គ អតិប ា បសរ់លាក/រលាកម្ស ីម្តូវបានអន េ័ត ហូតដ្េ ់១០០% 

សម្ាបខ់ខត លា  វិឆេិកា និងខខធនូ។ សកេមភាព្ងពវ្ ាយ ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងកនរងកា ពរិម្គ្មះ

រយាបេ់ជ្ញេួយ និងកនរងកា សម្េបសម្េួេដ្េរ់ដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ីនិងសកេមភាពខដ្េទក់ទ

ងនងឹកា តំណាង គឺអាឆទទួេបានម្បាក់កថ្ម្េ។ ម្បសិនរបើាន សកេមភាពទងំរនះម្តូវខតបញ្ជា ក់

េេអិតឱ្យបានឆាស់លាស់រៅកនរងារាងរា ងបរំពញកា ង្គ  បស់រលាក/រលាកម្ស។ី កា ង្គ 

ខដ្េទក់ទងនឹងរគហទំព័  កា បិទបញ្ចប់/កា  កាទ កកនរងបណណសា  និង“រក ដ្ំខណេ” ( េួទងំ

កា រ េ្ើយតបរៅនឹងសហរៅម្កេ បាយកា ណ៍សត ីពជីន ងរម្គ្មះ) េិនទទួេបានកថ្ម្េរនះរទ។ 

២. ទីម្បឹកាខ្នកឆាប់ម្តូវបានបនតរៅរម្កាេេកខខណឌ ខតេួយ ខដ្េយា ងយូ បំ្  ត  គឺរៅម្តឹេខខត លា។ 

៣. ភាពោំបាឆ់ថ្នកា គ្មមំ្ទខ្នកឆាប់បខនថេដ្េស់ហរេធាវីនេំ ខម្តូវានភាពសេរហត ្ េ

រឆ្ព ះរៅេ ខ រដាយរយាងាេតំ វូកា ខ្នកត លាកា ជ្ញក់ខសតងទក់ទងនឹងអាណតតិ បសស់ហ

រេធាវីនេំ ខ។ កា គ្មមំ្ទកនរងទម្េងជ់្ញទមី្បឹកា អាឆម្តូវបាន្តេ់ជូនរដាយខ្អករេើេូេដាឋ នខដ្េ

បានកំណត់ (ខដ្េអាឆ្តេជ់ូនបាន) អាម្ស័យរេើយ តតិកេមម្គប់ម្គ្មន់8។  

11. ភាេ េៗរនះ សហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរសន ើស ំកា បញ្ជា ក់បំេេឺ ជ្ញពិរសសថ្នរតើានកា ្តេ់

ម្បឹកាងមីខដ្ ឬរទ របើរទះបីជ្ញរៅកនរងេកខខណឌ រ្ងងកតី ឬថ្នរតើធនធានសម្ាប់កា ្តេ់ម្បឹកា នឹង

 
7 ឧបសេព័នធ ឃ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១ (“អន សង ណៈទីពី  បស់

សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ”)។ 

8 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ៣-៤ (អ ីខេេពី

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ្ញើជូនសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ម្តូវបញ្ចប់រៅខខត លា ឬយា ងណា9។ សំរណើស កំា រ េ្ើយតបបខនថេេួយរទៀត ម្តូវបានរ ញ្ើរៅថ្ងៃឆនា 

ទី០៤ ខខ ត លា10។ គ្មម នកា រ េ្ើយតបណាេួយម្តូវបានទទួេរនះរ ើយ។ 

12. រៅថ្ងៃអង្គគ   ទី០៥ ខខ ត លា សហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខបានរ ញ្ើអន សង ណៈេួយបខនថេរទៀតរៅ 

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ  រដាយខសវ ង កកា ពិោ ណារ ើងវិញ (“អន សង ណៈទបីី បស់សហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេំ ខ”)11។ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានកត់សាគ េ់ថ្ន កនរងក ណីានកា រ េ្ើយតប

ខបបអវិជាាន ម្បកា ោំបាឆ់គឺម្តូវរេើកយកបញ្ជា រនះេកពិភាការៅកនរងអងគជំន ំជម្េះ និងថ្ន 

រពេរវលាសម្ាប់រដាះម្សាយបញ្ជា រនះ គឺខេីណាស់។ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខបានរសន ើស ំឱ្យ

ានកា រ េ្ើយតប និង្តេ់រហត ្េសេម្សបរៅម្តឹេថ្ងៃស ម្កទី០៨ ខខ ត លា។ 

13. រៅលាៃ ឆថ្ងៃទី០៥ ខខត លា េន្រនតីថ្នកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ខដ្េទទួេខ សម្តូវបានរ េ្ើយតបរដាយ

បញ្ជា ក់ថ្ន គ្មត់ “ ំពឹងថ្ននឹងានកា រ េ្ើយតបឆំរ ះ [សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ] រៅសបាត ហ៍

រម្កាយ”12។ 

14. រៅថ្ងៃទី០៦ ខខត លា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរ ញ្ើអ ីខេេជ្ញងមីេតងរទៀត រដ្ើេបខីសវ ង កកា 

បញ្ជា ក់បំេេឺយា ងខេី ថ្នរតើធនធានសម្ាប់កា ្តេ់កា ម្បឹកា បស់គ្មត់ម្តូវបានបញ្ចប់ ឬយា ងណា 

រដាយ ង់ោំរហត ្េរពញរេញ រដ្ើេបីឱ្យគ្មត់អាឆរ ៀបឆំកា ង្គ ម្ករេ បស់គ្មត់ឱ្យបានសេម្សប

បំ្ ត13។ គ្មម នកា រ េ្ើយតបណាេួយម្តូវបានទទួេរនះរ ើយ។ 

15. រៅថ្ងៃទ ី ០៨ ខខ ត លា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរ ញ្ើអ ីខេេរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេតង

រទៀតរដាយបញ្ជា ក់ថ្ន សហរេធាវីនេំ ខ ានបំណងដាក់ឯកសា រៅអងគជំន ំជម្េះ និងរោទសួ 

 
9 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ៣ (អ ីខេេពីសហរេធាវី

នេំ ខអនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆ ះថ្ងៃទី២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 

10 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ២-៣ (អ ីខេេពីសហ

រេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆ ះថ្ងៃទី៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 

11 ឧបសេព័នធ ឆ ៖ អន សង ណៈទីបី បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១ (“អន សង ណៈទីបី បស់សហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ”)។ 

12 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ទំព័  ២ (អ ីខេេពីកា ិយាេ័យ

 ដ្ឋបាេ រ្ញើជូនសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 

13 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ទំព័  ១-២ (អ ីខេេពីសហរេ

ធាវីអនត ជ្ញត ិនេំ ខ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆ ះថ្ងៃទី៦ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ថ្ន រតើកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេយេ់ម្ពេ កាទ កខធនធានទីម្បឹកាកនរ ងអំ រងរពេានភាពឆម្េូងឆម្ា

ស់ ឬយា ងណា។ រៅកនរងអ ីខេេដ្ខដ្េរនះ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានបញ្ជា ក់ថ្ន កា ខកខាន

កនរងកា ផ្លេ ស់បតូ កាេៈរទសៈទងំរនះ រៅម្តឹេថ្ងៃឆនា ខេួននឹង្តេ់ភា កិឆចដ្េ់ទមី្បឹកា បស់ខេួនរដាយ

បិទបញ្ចប់ រហើយរ ៀបឆំអ ីខេេ និងឯកសា  បស់គ្មត់ ម្ពេទងំរសន ើឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបញ្ជា ក់

ថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនឹង្តេ់ម្បាក់កថ្ម្េដ្េ់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខកនរងកា កា ដឹ្កន ំ និង

ម្តួតពិនិតយភា កិឆចរនះ14។ គ្មម នកា រ េ្ើយតបណាេួយម្តូវបានទទួេរនះរ ើយ។ 

16. រៅថ្ងៃទ ី១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២១ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរ ញ្ើអន សង ណៈេួយរដាយ្តេ់រហត 

្េសម្ាប់រសឆកតីសរម្េឆរៅថ្ងៃទី ១ ខខ ត លា និងបដិ្រសធកនរងកា ពិោ ណាេតងរទៀត (“អន 

សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)15។ 

17. រៅលាៃ ឆថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា សហរេធាវីនេំ ខបានដាក់សំរណើបនា ន់ បស់ខេួន រដាយស ំដាក់ឯក

សា ខតេួយភាសា និងស ំកា ពរនេឿនកាេប ិរឆេទដាក់ឯកសា  រហើយបានរ ញ្ើឆាប់ឆេេងជូនរៅអងគ

ជំន ំជម្េះ និងភាគី16។ 

18. រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា អងគជំន ំជម្េះបានរឆញរសឆកតីសរម្េឆបដិ្រសធសំរណើរោេ17។ 

19. ដូ្ឆគ្មន ខដ្  រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា ទីម្បឹកា បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានទទួេអ ីខេ េេួយ

រដាយជូនដំ្ណឹងេកគ្មត់ថ្ន គ្មត់នឹងម្តូវបញ្ចប់កា ង្គ រៅថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា។ សហរេធាវីអនត 

ជ្ញតិនេំ ខ េិនបានទទួេកា រ េ្ើយតបណាេួយរៅនឹងអ ីខេ េ បស់ខេួន រៅថ្ងៃទី ២, ៤, ៦ និងទី ៨ 

ខខត លា ឆ្ន ំ ២០២១ រនះរ ើយ។  

 
14 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ទំព័  ១ (អ ីខេេពីសហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេំ ខ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 

15 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១ (“អន សង ណៈទីពី  បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)។ 

16 ឯកសា  F69 សំរណើបនា ន់ បស់សហរេធាវីនេំ ខ តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ស ំដាក់ឯកសា ខតេួយភាសា និងស ំកា ព

រនេឿនកាេប ិរឆេទដាក់ឯកសា  ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១។ សំរណើរនះម្តូវបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃទី១៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១។ 

17 ឯកសា  F69/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនា ន់ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរសន ើស ំដាក់សា ណា

េួយភាសា និងកា ពរនេឿនកាេវិភាកដាក់សា ណា, ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២១, ទំព័  ២ ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

៣. ម្កបខ័ ឌ គតិយុតាិ ក់ព័នធ 

20. សហរេធាវីនេំ ខ ពឹងខ អ្កជ្ញពិរសសរៅរេើវិធាន ១២ សាួ នពី    វិធាន ២៣ (៣) និងវិធាន ១២ 

ខដ្េកំណត់ពីម្កបខ័ណដ សម្ាប់កា រធវើជ្ញតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងទំនក់ទំនង បស់

សហរេធាវីនេំ ខ ជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ 

៤. សិទិធិអំណាចរបសអ់ង្គជំនុំជម្មោះកនុង្ការកំ ត់នលើបញ្ហា ននោះ 

21. កនរងក ណីណាក៏រដាយ វាឆាស់ណាស់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះបានរេើកយកក ណីខដ្េានសិទធិអំណាឆ 

និងភា កិឆចជ្ញប់ ក់ព័នធកនរងកា ធានកា ជំន ំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌។ វាម្តូវបានបរងកើតរ ើងយា ងេអ 

ទងំត លាកា រនះ18 និងត លាកា ម្ពហមទណឌ ដ្ថ្ទរទៀត19 ខដ្េអំណាឆរនះ ួេានរដាះម្សាយបញ្ជា

ថ្នកា ្តេ់ធនធាន ខដ្េរនះាន្េប ះ េ់ដ្េ់សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌ និង

/ឬភាពម្តឹេម្តូវថ្នដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ភាគី។ រៅ អ.វ.ត.ក សិទធិអំណាឆរនះម្តូវបានអន វតតដ្

 
18 សូេរេើេជ្ញពិរសស ៖ សណំ រំ ឿង ០០៤ - ឯកសា  D304/1 ដ្កីាសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រអា អាន ស ំបង្គគ ប់ឱ្យអងគភាព

គ្ម ំ កា កា   កតី្តេ់ធនធានបខនថេ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៦-៧។ សណំ រំ ឿង ០០៤-ឯក

សា  D304/4 ដ្ីកាសរម្េឆខងេរទៀតរេើសំរណើ បស់ រអា អាន ស ំបង្គគ ប់ឱ្យអងគភាពគ្ម ំ កា កា   កតី្តេ់ធនធានបខនថេ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១៨។ ស.ឆ.ស បានរេើករយាងដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆខដ្េ ក់ព័នធពី

ត លាកា  ICTY។ សូេរេើេជ្ញពិរសស ៖ រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Šešelj សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-67-R33B សំរៅរកាស

េ បជ្ញសាធា ណៈថ្ន“រសឆកតីសរម្េឆសត ីពីសា ណា បស់ត លាកា  ដ្ឋបាេ អន រលាេាេ វិធាន ៣៣(ខ) ទក់ទងនឹងរសឆកតី

សរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើងវិការេធាវីកា   កតី” ខដ្េរឆញរៅថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១១ ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខឧស

ភា ឆ្ន ំ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៩-២០។ រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Karadžić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5-1- PT រសឆកតីសរម្េឆរេើ
ញតិ បស់ជនជ្ញប់រោទរសន ើស ំេរធោបាយម្គប់ម្គ្មន់ និងសេភាពថ្នរគ្មេកា ណ៍តទេ់កតី៖ អន ទីម្បឹកាឆាប់ ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខេក

រា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ១២។ 

19 បខនថេរៅរេើកសំណ ំរ ឿងរៅត លាកា  ICTY ខដ្េបានដ្កម្សង់ខាងរេើ សូេរេើេឧទហ ណ៍: SCSL,  ដ្ឋអាជ្ញញ  ទទេ់នឹង 
Brima, SCSL04-16-PT, Brima - រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់អនកដាក់ កយស ំម្បឆំ្ងនឹងកា បដិ្រសធរដាយអនកកា   កតី

សំខាន់សត ីទី រដ្ើេបីបញ្ចូេកិឆចសនោសម្ាប់កា ង្គ  បស់ទីម្បឹកា ឆ ះថ្ងៃទី ៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៤ កថ្នខណឌ  ២៩-៧១ ។  ដ្ឋអាជ្ញញ  

តទេ់នឹង Sesay, Kallon និង Gbao, SCSL-04-15-T, រសឆកតីសរម្េឆរេើ កយស ំទី I  បស់ខ្នកកា បា កតី Sesay - ធនធាន

េសភា ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខេករា ឆ្ន ំ២០០៧ ទំព័  ៣-៤។ ត លាកា  ICTY  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Šešelj, IT-03-67-PT, រសឆកតី

សរម្េឆរេើហិ ញ្ាវតថរថ្នខ្នកា   កតី បស់ជនជ្ញប់រោទ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ  ៣៣-៣៧។ ត លាកា  ICC 

 ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Bemba Gombo ច្បាប់កោសលុប ថ្ន “រសឆកតីសរម្េឆរេើជំនួយកា ខ្នកឆាប់សម្ាប់ជនជ្ញប់រោទ”, ICC-

01/05-01/08-567-Red ឆ ះថ្ងៃទី ២៦ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ  ១០៦។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ខដ្េៗរដាយសហរៅម្កេរស ើបអរងកត (“ស.ឆ.ស”) កនរងអំ រងរពេដំ្ណាក់កាេេ នជំន ំជម្េះ20

។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿងបឆចរបបនន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងក៏បានរេើករ ើងពីបញ្ជា ថ្នកា ្តេ់ធនធាន

ដ្េ់រេធាវីកា   កតីជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ្ងខដ្  រដ្ើេបីធានពីកា ជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌21

។ 

22. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ គឺរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ។  វិធានថ្ ា្កនរងខដ្េអន វតតបានឆំរ ះអងគជំន ំ

ជម្េះសាលាដំ្បូង កនរងក ណីសេម្សប គឺអាឆអន វតតបានឆំរ ះអងគជំន ំជម្េះ22។ សិទធិអំណាឆ

ខដ្េានជ្ញប់េកជ្ញេួយ រដ្ើេប ីកាសិទិធ បស់ភាគី និងភាពម្តឹេម្តូវថ្នដំ្រណើ កា នីតិវិធី ខដ្េ ស

.ឆ.ស យេ់រឃើញថ្នពួកគ្មត់ានកនរងអំ រងរពេរស ើបអរងកត23 បឆចរបបននក៏អងគជំន ំជម្េះម្តូវាន

្ងខដ្ ។ ជ្ញកា ពិត អងគជំន ំជម្េះបានទទួេសាគ េ់  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្ន “អងគជំន ំ

 
20 សូេរេើេ ជ្ញពិរសស ៖ សណំ រំ ឿង ០០៤ - ឯកសា  D304/1 ដ្កីាសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រអា អាន ស ំបង្គគ ប់ឱ្យអងគភាព

គ្ម ំ កា កា   កតី្តេ់ធនធានបខនថេ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៦-៧។ សណំ រំ ឿង ០០៤-ឯក

សា  D304/4 ដ្ីកាសរម្េឆខងេរទៀតរេើសំរណើ បស់ រអា អាន ស ំបង្គគ ប់ឱ្យអងគភាពគ្ម ំ កា កា   កតី្តេ់ធនធានបខនថេ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ១៨។ សណំ រំ ឿង ០០៤-ឯកសា  D304/7 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ

 បស់រអា អាន ស ំបង្គគ ប់ឱ្យអងគភាពគ្ម ំ កា កា   កតី្តេ់ធនធានបខនថេ ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦។ សំណ រំ ឿង ០០៤-

ឯកសា  D312/1 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើបនា ន់ បស់ យឹេ ទិតយ ទក់ទិននឹងធនធាន បស់ម្ករេរេធាវីកា   កតី ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខេិង 

ន ឆ្ន ំ២០១៦។ សណំ រំ ឿង ០០៤-ឯកសា  D312/4 ដ្ីកាសរម្េឆទី ២ រេើសំរណើបនា ន់ បស់ យឹេ ទិតយ ទក់ទងនឹងធនធាន

បខនថេ បស់រេធាវីកា   កតី ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៦។ សំណ រំ ឿង ០០៤-ឯកសា  D304/11 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ

បនា ន់ បស់ រអា អាន ស ំបនត្ តេ់ធនធានោំបាឆ់ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ សំណ រំ ឿង ០០៤-ឯកសា  D321/1 ដ្ីកា

សរម្េឆ រេើសំរណើបនា ន់សត ីពីកា បំរពញកា ង្គ ពឆីាៃ យ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ  ៩។ 

21 ឯកសា  E320/1 អន សង ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង៖ រសឆកតីសរម្េឆបនា ប់ពីកិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា កាេពីថ្ងៃទី

២៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ ឆ ះថ្ងៃទី៣១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៧។ ឯកសា  E369 អន សង ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង៖ សំរណើស ំកា បំេេឺអំពីធនធានបខនថេសម្ាប់ម្ករេរេធាវីកា   កតីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ

២០១៥។ ឯកសា  E369/2 អន សង ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង៖ សំរណើស ំកា បំេេឺអំពីធនធានបខនថេសម្ាប់ម្ករេ

រេធាវីកា   កតីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥។ ឯកសា  E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់

រេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្គា ញឯកសា  បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  ឆ ះថ្ងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៥ 

កថ្នខណឌ  ៣៨។ 

22  វិធាន ១០៤ សាួ ន ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

23 សូេរេើេដ្ីកាសរម្េឆខដ្េបានរយាងខាងរេើរៅកនរងរជើងទំព័  ១៨។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ជម្េះានភា កិឆចធានថ្ន សិទធិ បស់ពួកគ្មត់ម្តូវបានរគ្ម ព រដ្ើេបកីា   ស ឆ ិតភាពថ្នកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធីទងំេូេ”24។  

23. បខនថេពីរេើសិទធិអំណាឆខដ្េានជ្ញប់េកជ្ញេួយ បស់អងគជំន ំជម្េះ ទក់ទងនឹងសិទធិទទួេបាន

កា ជំន ំជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌ ានកា កំណត់រ ើងយា ងម្តឹេម្តូវ្ងខដ្ ថ្ន រៅកនរងត លាកា ឧម្កិដ្ឋ

កេមអនត ជ្ញតិ អងគជំន ំជម្េះានសិទធិពិនិតយរ ើងវិញ និងបដិ្រសធរោេរសឆកតីសរម្េឆ ដ្ឋបាេ 

ខដ្េអនករធវើរសឆកតីសរម្េឆ ៖ 

(ក) ខកខានព ំបានម្បតិបតតិាេ […] េកខខណឌ គតិយ តតិ […] ឬ 

(ខ) ខកខានព ំបានរគ្ម ពឆាបេ់ូេដាឋ នណាេួយថ្នយ តតិធេ៌ធេមជ្ញតិ ឬរធវើសកេមភាពម្បកបរដាយ

ភាពយ តតិធេ៌ខាងនីតិវិធីឆំរ ះប គគេខដ្េ ង្េប ះ េ់រដាយរសឆកតីសរម្េឆរនះ ឬ 

(គ) បានពិោ ណារៅរេើសាា  ៈខដ្េេនិ ក់ព័នធ ឬខកខានព បំានពិោ ណារៅរេើសាា  ៈខដ្េ

 ក់ព័នធ ឬ 

(ឃ) សរម្េឆថ្ន ព ំអាឆានជនខដ្េានស េវនិិឆេ័យណាាន ក់ ខដ្េបានរដាះម្សាយបញ្ជា រនះឱ្យ

បានម្តឹេម្តូវរនះរ ើយ (េកខណៈវិនិឆេយ័“េិនសេរហត ្េ”) [វងម់្តរកៀបរដ្ើេ]25។ 

24. សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន ឆំរ ះេ ខត លាកា េួយឆំនួន កា រេើកខេងរៅរេើសិទិធអំណាឆ

ថ្នកា ជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌ បស់អងគជំន ំជម្េះខដ្េបានរេើករ ើង ានរៅាេរវទិការ្ងងរទៀត 

(ឧទហ ណ៍ អាណតតិម្បធានធិបតី) ម្តូវបាន្តេ់ជូនយា ងឆាស់លាស់ជ្ញេួយនឹងយ ាត ធិកា រេើ

ម្បរេទបញ្ជា ជ្ញក់លាក់ ៖ កនរងក ណី អងគជំន ំជម្េះខដ្េបានរេើករ ើង អាឆម្តឹេខតរធវើអនតរាគេន៍

ប  រណាណ ះ បនា ប់ពីសំណងទំងអស់រ្ងងរទៀត ម្តូវបានរម្បើម្បាស់អស់26 ។ រៅ អ.វ.ត.ក វិវាទ

ទក់ទងនឹងកា ្តេ់ធនធានដ្េ់រេធាវីកា   កតី ជ្ញញឹកញាប់ម្តូវបានរដាះម្សាយរដាយ “រៅម្កេ

 
24 ឯកសា  F65 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំកា ពនោ រពេសវនកា រេើ ប

ណត ឹងសាទ កខ និងរសឆកតីបង្គគ ប់ ក់ព័នធរៅនឹងកាេប ិរឆេទសវនកា បណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  

៥១។ 

25 រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Karadžić សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T រសឆកតីសរម្េឆរេើកា រសន ើស ំរសើរ ីរ ើងវិញនូវរសឆកតី

សរម្េឆ បស់ម្បធានកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងស ំកា ម្ោនរោេទងំម្សរង ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៤។ 

26 ត លាកា  ICTY   ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Blagojević, IT-02-60-AR73.4 រហត ្េជ្ញសាធា ណៈ និងរកាសេ បសម្ាប់រសឆ

កតីសរម្េឆរេើបណត ឹងសាទ កខ រដាយ Vidoje Blagojević រដ្ើេបីជំនួសម្ករេកា   កតី បស់គ្មត់ ឆ ះថ្ងៃទី ៧ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ ២០០៣។ 

STL,  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Ayyash et al., STL-11-01/PT/PTJ រសឆកតីសរម្េឆរេើរវទិកាពិនិតយរសឆកតីសរម្េឆ បស់េន្រនតីឆ ះបញ្ាី

ទក់ទងនឹងកា ោត់ាំងធនធានេន សងកនរងម្សរក ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខវិឆេកា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ២៩។  
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

 ដ្ឋបាេ” ខដ្េម្តូវបានខតងាងំជ្ញពិរសស27 ។ រទះយា ងណាក៏រដាយ នីតិវិធីរនះានខឆងរៅ

កនរងម្បកា ថ្នកិឆចសនោរសវាកេមឆាប់ ខដ្េជំនួយកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសម្ាប់កា ជំន ំជម្េះ

ខខម ម្កហេ ឆ ះកិឆចសនោជ្ញេួយសហរេធាវីកា   កតីអនត ជ្ញតិ28 ។ គ្មម នកិឆចសនោរសវាកេមឆាប់

សេេូេសម្ាប់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខរនះរ ើយ។ ដូ្រឆនះ ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះេិនម្តូវ

បាន្តេ់សិទិធអំណាឆរដ្ើេបីរដាះម្សាយបញ្ជា រនះរទ សហរេធាវីនេំ ខ នឹងព ំទទួេបានសំណងរនះ

រទ។ េទធ្េអាឆថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបានម្តួតពិនិតយ សូេបីខតអវីខដ្េខេួនកំព ងខតបក

ម្សាយខ សរៅរេើអាណតតិ បស់ភាគី រម្កាេវិធានថ្ ា្កនរងរៅកនរងេរធោបាយខបបរនះ រម្ ះវារធវើឱ្យ

អនតរាយដ្េ់កា តំណាងរដាយម្បសិទធភាព និងកា ជំន ំជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌។ ដូ្ឆរៅត លាកា 

ពិរសសឆំរ ះក ណី Sierra Leone បានពនយេ់ថ្ន ដំ្រណាះម្សាយខបបរនះគួ ខតម្តូវបាន

បដិ្រសធរោេ ពីរម្ ះវានឹង្តេ់អេ័យឯកសិទិធខ ន្ក ដ្ឋបាេ បស់ត លាកា ម្បកបរដាយម្បសិទធ

ភាព រហើយានន័យថ្នេិនានយនតកា ណាេួយរដ្ើេបីពិនិតយ និងទប់សាក ត់អំរពើបំ ន កា ម្បម្ពឹតត ឬ

កា សរម្េឆខដ្េរធវើរ ើងរដាយេន្រនតី ដ្ឋបាេ បស់រយើងរនះរ ើយ29។ 

៥. សិទិធិរបសន់ដើមប ា ឹង្រដឋបបនវ ីកនុង្ការទិទិួលបានភាពយុតាិ្ម៌ និង្ការតំណាង្ម្បកបនដាយ

ម្បសិទិធភាព 

25. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺជ្ញភាគីថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី បស់ អ.វ.ត.ក30 និងានសិទធិទទួេបាន

ភាពយ តតិធេ៌រៅកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីទងំរនះ ម្សបាេាម្ា ១៤(១) ថ្នកតិកាសញ្ជា អនត 

 
27 សូេរេើេឧទហ ណ៍៖ រៅម្កេ ដ្ឋបាេអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សំណ ំរ ឿងរេខ UNAKRT/UNAJ/SCC/2019/1 រសឆកតី

សរម្េឆរេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ជ្ញបនា ន់ បស់សហរេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគភាពគ្ម ំ កា កា   

កតី ខដ្េបដ្ិរសធកា រម្ជើសរ ីសទីម្បឹកាខ្នកឆាប់អនត ជ្ញតិ (កំ ិត ៣) ឆូេជ្ញធ ានោប់ពីថ្ងៃទី១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៩ ឆ ះថ្ងៃទី

៣០ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

28 ាម្ា ១១.១ ថ្នកិឆចសនោរសវាកេមឆាប់។ សូេរេើេ ឯកសា រយាងខាងរេើរនះ កថ្នខណឌ  ២៨។ ឆាប់ឆេេងថ្នគំ ូកិឆចសនោ

រសវាកេមឆាប់រឃើញានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ជ្ញឯកសា  E320/2//2/1.1។ 

29 SCSLរ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Brima, SCSL04-16-PT, Brima - រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើសំរណើអនកដាក់ កយស ំម្បឆំ្ង

រៅនឹងកា បដ្ិរសធរដាយអនកកា   កតីឆេបងសត ីទី រដ្ើេបីបញ្ចូេកិឆចសនោរសវាកេម្េូវឆាប់សម្ាប់កា ោត់ាំងទីម្បឹកា ឆ ះថ្ងៃទី 

០៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០០៤ កថ្នខណឌ  ៦៧ ។ 

30  វិធានថ្្ាកនរង វិរសាធនកេមរេើកទី៩ សនា ន ម្កេ។ សំណ រំ ឿង ០០១-ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១២ 

កថ្នខណឌ  ៤៨៨។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ជ្ញតិសត ីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ31។ នរពេងមីៗរនះ អងគជំន ំជម្េះបាន ំេឹករ ើង វិញថ្ន 

“រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីគឺជ្ញភាគីសនូ េថ្នកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី រហើយត លាកា គបបីធានថ្ន សិទធិ

 បស់ពួកគ្មត់ម្តូវបានរគ្ម ព”32។ 

26. កនរងឆំរណាេសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺសិទធិទទួេ

បានកា តំណាងាេ េ្ូវឆាប់33។ សិទធិរនះ ួេបញ្ចូេទងំេកខខណឌ តម្េូវ ខដ្េថ្នកា តំណាងខបប

រនះានម្បសិទធភាព 34។ 

27. កា តំណាងរដាយម្បសិទធភាព ទេទ ឱ្យានធនធានម្គប់ម្គ្មន់រដ្ើេបីអន វតតកា ង្គ សំខាន់ៗ និង

បំរពញនូវកាតពវកិឆចវិជ្ញា ជីវៈ។ ្េប ះ េ់ថ្នកា សរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺបនថយពី

េន សងពី នក់រៅេួយនក់ រៅកនរងម្ករេសហរេវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ រដាយដ្កសាជិកសនូ េ ខដ្េជ្ញ

អនកបានបំរពញកា ង្គ ជូនម្ករេាងំពីដំ្ណាក់កាេជំន ំជម្េះកតី និងនីតិវិធីសំណងេក។ ាេរហត 

្េខដ្េបានពនយេ់ខាងរម្កាេ កា កាត់បនថយធនធានេន សងរនះ នឹងរធវើឱ្យេិនអាឆរៅ ួឆរ ើយ

សម្ាប់សហរេធាវីនេំ ខ និងរេធាវីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា អន វតតកា ង្គ សំខាន់ៗទងំ

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

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសម្ាប់សួ រដ្ញរដាេសាកងី SCW-5 ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ  ៧។ 

32 ឯកសា  F65 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីស ំកា ពនោ រពេសវនកា រេើ ប

ណត ឹងសាទ កខ និងរសឆកតីបង្គគ ប់ ក់ព័នធរៅនឹងកាេប ិរឆេទសវនកា បណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ  

៥១។ 

33 សណំ រំ ឿង ០០១-ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៤៨៨-៤៨៩។ 

34 សូេរេើេឧទហ ណ៍ ៖ ត លាកា សិទធិេន សងអឺ ៉ ប រ ឿងកតី Artico តទេ់នឹង អ ីាេី សំណ ំរ ឿងរេខ ៦៦៩៤/៧៤ សាេម្កេ 

ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៨០ កថ្នខណឌ  ៣៣ (អតថបទដ្កម្សង់ពីសំណ ំរ ឿងកនរងឯកសា  F40/1.1.1.5)។ “តំណាងម្បកប

រដាយម្បសិទធភាព” កជ៏្ញសតង់ដា ខដ្េម្តូវបានរម្បើរៅកនរងគរម្ាងជំនួយខ្នកឆាប់ បស់រេធាវីកា   កតី្ងខដ្ ។ សូេរេើេ

ឧបសេព័នធ ជ ៖ គរម្ាងជំនួយខ្នកឆាប់រៅ អ.វ.ត.ក (រធវើ វិរសាធនកេមកនរងខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤) កថ្នខណឌ  ឃ(១) និងឆ(១៤)។ សូេ

រេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ង(១) ខដ្េសំរៅរៅរេើ “កា កា   កតីម្បកបរដាយម្បសិទធភាព”។ រៅកនរងប ិបទថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ 

បស់រៅម្កេ ដ្ឋបាេនរពេងមីៗរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ (អងគភាពគ្ម ំ កា កា   កតី) ហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ទទួេ

ខ សម្តូវ បស់ខេួនរៅកនរងប ិបទថ្នកា ្តេ់ធនធាន គឺរដ្ើេបីធានឱ្យានកា តំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាពយា ងរហាឆណាស់

រៅខ្នកកា   កតី ៖ សូេរេើេរៅម្កេ ដ្ឋបាេអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សំណ ំរ ឿងរេខ UNAKRT/UNAJ/SCC/2019/1 រស
ឆកតីសរម្េឆរេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ជ្ញបនា ន់ បស់សហរេធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគភាពគ្ម ំ កា 

កា   កតី ខដ្េបដ្ិរសធកា រម្ជើសរ ីសទីម្បឹកាខ្នកឆាប់អនត ជ្ញតិ (កម្េិត ៣) ឆូេជ្ញធ ានោប់ពីថ្ងៃទី១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៩ 

ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ៨៥។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

អស់ខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់កា តំណាងរដាយម្បសិទធភាពាងំពីេ ន និងរម្កាយរពេខដ្េសាេដី្កា

សាថ ព រឆញ  ួេានកា ង្គ សម្េបសម្េួេជ្ញេួយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ធានឱ្យ

ានកា ម្បជ ំជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងាេដានព័ត៌ានខដ្េជ្ញេទធ្េពីកា ម្បជ  ំ

រហើយអន វតតកា ង្គ ដាក់សា ណាសំខាន់ៗ។ 

៦. កំេុសឆ្គង្ផ្ ន្កអង្គចាបក់នុង្នសចកាីសនម្មចរបស់ការិយាល័យរដឋបាល 

28. ម្បព័នធខតេួយគត់ថ្ន អ.វ.ត.ក សម្ាប់កា តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺម្តូវបានបរងកើតរ ើង

រដាយវិធានថ្ ា្កនរង ជ្ញពិរសសវិធាន ១២ សាួ នពី  និង វិធាន ២៣ (៣)។ ទំនក់ទំនង វាងសហ

រេធាវីនេំ ខ និងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺានខឆងរៅកនរងវិធាន ១២ ។ រសឆកតីសរម្េឆ បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ានកា យេ់ខ សរៅនឹងវិសាេភាព និងេកខណៈថ្នម្បព័នធរនះ រៅកនរង បី

ម្បកា ។ កា ដាក់ជូនឆំណ ឆខាងរម្កាេរនះ ពនយេ់អំពីកំហ ស្គងនីេួយៗ និងពី របៀបខដ្េកំហ ស

្គងទងំរនះរធវើឱ្យអនតរាយដ្េ់សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា តំណាងរដាយម្បសិទធភាព 

និងកា ជំន ំជម្េះកតីរដាយយ តតិធេ៌។ 

ក. ទនំកទ់នំង វាងសហរេធាវនីេំ ខ និងរេធាវតីណំាងរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ ី

29. កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេហាក់ទទួេសាគ េ់ថ្ន សហរេធាវីនេំ ខ  ានកិឆចកា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េម្តូវរធវើ35 

ប  ខនតម្បកាន់រគ្មេជំហ ថ្ន ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិគឺេិនោំបាឆ់រនះរទ រម្ ះអាឆពឹង ករ់េធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន។ ដូ្រឆនះ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើងថ្ន 

“រយាងាេកំណត់ម្ា បស់រយើង សហរេធាវីនេំ ខម្តូវបានគ្មមំ្ទរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ១៨ នក់ ខដ្េ ៩ នក់ជ្ញរេធាវីប រទស”36 និងសួ ថ្ន “រហត អវីម្ករេរេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទងំរនះ...េិនអាឆ្តេ់រសវាគ្មមំ្ទបានម្គប់ម្គ្មន់”37។ 

 
35 តម្េូវកា រ ៀបឆំដាក់ឯកសា សត ីពីកា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ និងកា អន វតតសំណង និងតម្េូវកា រ ៀបឆំ និងម្តួតពិនិតយ

ដ្ំរណើ កា ថ្នកិឆចម្បជ ំជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ហាក់ដ្ូឆជ្ញម្តូវបានទទួេយក ៖ ឧបសេព័នធ ង៖ សា រអ ិឆម្តូនិឆរ្េើយ្េង

 វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ទំព័  ៣-៤ (សា រអ ិឆម្តូវនិឆពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រ្ញើជូនសហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ឆ ះថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២១)។ 

36 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ៨។ 

37 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ៩។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

30. កនរងអន សង ណៈទីពី  បស់ខេួន សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខបានពនយេ់ពីភាពខ សគ្មន  វាងកា រ ា្ 

កា ង្គ ឱ្យទីម្បឹកា និងកា ខសវ ង កធាត ឆូេពីរេធា វីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អន រលាេាេ

 វិធាន ១២សាួ នពី  (៦) ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង38៖ 

ទំនក់ទំនង បស់ខញរជំ្ញេួយរេធាវតំីណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូឆានខឆងកនរងវិធានថ្្ាកនរង េិន

ខេនជ្ញកា ោត់ាំងរនះរទ។ ខញរំអាឆេិនដាក់កិឆចកា ឱ្យពួករគ រហើយពួករគេនិានភា ៈទទួេ

ខ សម្តូវឆំរ ះ ូបខញររំ ើយ។ រនះជ្ញទំនក់ទនំងេួយខដ្េខ សខបេកពទីំនក់ទនំង បស់ខញរជំ្ញេយួទី

ម្បឹកាខដ្េរធវើកា កនរងខ្នករនះ រម្ ះថ្ន ទីម្បឹកាទងំរនះម្តូវទទួេខ សម្តូវឆំរ ះ ូបខញរ ំ រេើ

កា ង្គ  បសព់ួករគ។ 

31. ទ ហីក ណ៍រនះ ហាក់េិនម្តូវបានពិោ ណាដិ្តដ្េ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរនះរទ។ កា ិយាេ័

យ ដ្ឋបាេរ េ្ើយតបថ្ន “ ា្រយពីកា រេើករ ើង បស់អនក ខដ្េថ្ន វិធានថ្ ា្កនរងេិន្តេ់តួនទីឱ្យសហ

រេធាវីនេំ ខ ោត់ាងំរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  វិធាន ១២សាួ នពី  (៦) ថ្ន វិធានថ្ ា្កនរង 

តម្េូវឱ្យសហរេធាវីនេំ ខ “សម្េបសម្េួេសកេមភាព បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី កនរងទម្េង់ជ្ញ [...] កា គ្មមំ្ទ” [កា គូសបញ្ជា ក់ម្បេពរដ្ើេ]39។ ដូ្រឆនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបា

េឆង់ានន័យថ្ន កា សម្េបសម្េួេគឺរសម ើនឹងកា ម្តួតម្ា។ រនះជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំឆំរ ះទំនក់

ទំនង វាងសហរេធា វីនេំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

32. សហរេធាវនីេំ ខេិនបានម្តួតម្ា ឬបង្គគ ប់រេធាវីតំំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ។ វិធាន 

១២សាួ នពី  (៦) ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង ខឆងថ្ន កា គ្មមំ្ទ ម្តូវ “ានកា ម្ពេរម្ពៀងគ្មន ”។ 

33. ឆំណ ឆរនះានន័យថ្ន សហរេធាវីនេំ ខេិនអាឆបង្គគ ប់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណឱី្យ

រធវើសកេមភាពេួយ ដូ្ឆជ្ញ កា រ ៀបឆំរសឆកតីម្ ង ឬកា ខសវ ង កឯកសា កនរង Zylab បានរ ើយ។ 

រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆយេ់ម្ពេជួយ រៅរពេពួករគទំរន  ប  ខនតឆំណ ឆរនះគឺ

ខ សគ្មន ពីកា ានសាជិកម្ករេាន ក់ ខដ្េានកាតពវកិឆចរធវើកា ង្គ រៅាេកា តម្េូវ។ កនរងកា អន 

វតត សហរេធាវីនេំ ខសម្េបសម្េួេជ្ញេួយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរដ្ើេបីខសវ ង ក

កា ម្ពេរម្ពៀងរៅរេើកា ដាក់សា ណា។ សហរេធាវីនេំ ខ ក៏ឆូេ ួេថ្ អង្គគ សងវិកា និងសម្េប

សម្េួេជ្ញេួយអងគភាពគ្ម ំ ជន ងរម្គ្មះរដ្ើេបីរ ៀបឆំកា ម្បជ ំរដ្ើេបណ្តឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េរសា ើ

 
38 ឧបសេព័នធ ឃ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ កថ្នខណឌ  ៣១។ 

39 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សា ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១០។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ខតកា ម្បជ ំទំងអស់ម្តូវបានអន វតតរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋរបបវណី រដាយានកា្តេ់

ជូននូវសា គនេឹះៗ និងបណតរ ំថ្នេតិរយាបេ់ និងកា ខណនពំីសហរេធាវីនេំ ខ។ តួនទីខដ្េអន វតត

រដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ានេកខណៈសំខាន់ឆំរ ះកា បំរពញេ ខង្គ តំណាង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ប  ខនតវាេិនដូ្ឆគ្មន រៅនឹងតួនទីខដ្េអន វតតរដាយទីម្បឹកាឆាប់អនត ជ្ញតិរៅ

កនរងម្ករេកា ង្គ  បស់សហរេធាវីនេំ ខរនះរ ើយ។ 

34. រម្ៅពីរនះ ានរហត ្េឆាស់លាស់ខដ្េបញ្ជា ក់ថ្នរតើរហត អវរីេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវ

ណីណាាន ក់ (ឬសាជិកម្ករេាន ក់) េិនអាឆរដ្ើ តួនទីសេេេូនឹងទីម្បឹកាបាន។ កា ជួយ

រម្ជ្ញេខម្ជងរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អន រលាេាេ វិធាន ១២សាួ នពី  (៦)ថ្ន

 វិធានថ្ ា្កនរង ជ្ញកា បរម្េើឱ្យ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ាេន័យជ្ញក់ខសតង 

រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អាឆរេើករ ើងនូវ វិធីសាន្រសតេួយសត ីពីកា ដាក់ឯកសា  ឬ

រគ្មេជំហ  ឬបង្គា ញទសងនៈ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះបញ្ជា ណាេួយ។ រទះជ្ញយា ង

ណា រគ្មេជំហ រនះ ក់ព័នធនឹងកូនកតីជ្ញក់លាក ់បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ។ី 

ដូ្រឆនះ រទះបីជ្ញប គគេាន ក់កនរងម្ករេរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីណាេួយ អាឆ និងាន ្

នាៈជួយរម្ជ្ញេខម្ជងជ្ញម្បោំរេើកិឆចកា  បស់សហរេធាវីនេំ ខក៏រដាយ ក៏បញ្ជា គឺថ្នរតើឆំណ ឆរនះ

នឹងរធវើឱ្យសហរេធាវីនេំ ខ ង្គករៅ ករគ្មេជំហ  បស់អន ម្ករេណាេួយថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ឬរទ។  វិធីសាន្រសត ដ៏្យ តតិធេ៌េួយ គឺកា តម្េូវឱ្យានកា ខបងខឆករសម ើគ្មន នូវឆំនួនរេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឱ្យបំរពញតួនទីរនះ។ បញ្ជា ម្បឈេជ្ញក់ខសត ងកនរងកា ម្គប់ម្គងរស

ណា ីយ ូរនះ  ួេទងំកា ខ អ្កាេកាត ជ្ញក់ខសត ងខដ្េនឹងរេើកេកបង្គា ញកនរងកថ្នខណឌ ខាងរម្កាេ 

ានទំហំធំរធង។ 

35. ាេពិត កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើេ ំេងឆំណ ឆខដ្េកិឆចកា សម្េបសម្េួេេិនជួយសនងរំពេ

រវលាដូ្ឆកា រ ា្ កិឆចកា ។ ា្រយរៅវិញ កា សម្េបសម្េួេទេទ  រពេរវលា។ កា ខសវ ង ក ទ

សងនៈយេ់រឃើញ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញសកេមភាពេួយខដ្េឆំណាយ

រពេរវលា បស់សហរេធាវីនេំ ខ។ កិឆចកា រនះទេទ កា រ ៀបឆំឯកសា  និងទំនក់ទំនងរដ្ើេបី

ពនយេ់ពី វិធីសាន្រសត ខដ្េរសន ើរ ើង កា រ េ្ើយ េ្ងេតិរយាបេ់ាេអ ីខេេ និងកា រ ញ្ើសា  កា សម្េប

សម្េួេាេខេវងរា ង និងានប គគេិកពហ ភាសារដ្ើេបីរ ៀបឆំកិឆចម្បជ ំអនោញ ខដ្េជ្ញញឹ

កញាប់ អនកឆូេ ួេានកា េំបាកកនរងកា បកខម្ប និងកិឆចពិភាកាថ្ ា្កនរងជ្ញបនតបនា ប់សត ីពី របៀប

រដាះម្សាយកា ខខវងរយាបេ់គ្មន ។ ឆាស់ណាស់ថ្ន រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីាន ក់េិន
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

អាឆបំរពញកា ង្គ សម្េបសម្េួេខបបអពោម្កឹតរនះបានរ ើយ។ ប  ខនតឆំណ ឆសំខាន់គឺ  វិធីសាន្រសត

ខដ្េរសន ើរ ើងរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ខដ្េថ្នកា ង្គ សនូ េ បស់សហរេធាវីនេំ ខម្តូវបាន

បំរពញរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងតម្េូវឱ្យកា សម្េបសម្េួេយា ងរម្ឆើន

អរនក។  វិធីសាន្រសត រនះេិនបានជួយសម្ាេបនារកកា ង្គ យា ងរម្ឆើន បស់សហរេធាវីនេំ ខរនះ

រទ ប  ខនតវាបានបខនថេបនារកកា ង្គ រៅវិញ។ 

36. សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ក៏បាន្តេ់ជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនូវរហត ្េជ្ញក់ខសត ងបខនថេរទៀត

ពីអវីខដ្េរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនសថ ិតកនរងតួនទីខដ្េម្តូវបានអន វតតកនរងរពេ

បឆចរបបននរដាយទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ  ួេទងំកា ខវះខាតធនធាន បស់ពួករគ40។ អន សា ណៈទីព ី

 បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ទត់រោេកា ពិោ ណាជ្ញក់ខសតងទំងរនះរដាយសា វាេិន ក់ព័នធ។ 

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរោទសួ សំណួ  ថ្នរតើាន “អសេតថភាពខដ្េេិនអាឆម្គប់ម្គងបានកនរង

កា ្តេ់រសវាគ្មមំ្ទ41” ខេនរទ រហើយរេើករ ើងថ្ន “កម្េិតថ្នកា ្តេ់ងវិកា បស់រេធាវីតំណាង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺេិន ក់ព័នធរៅនឹងកា វាយតថ្េេតួនទី បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីខដ្េកំណត់កនរងវិធានថ្ ា្កនរង ៖ រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេខ សម្តូវដូ្ឆគ្មន

ឆំរ ះអងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ា និងកូនកតី បស់ពួករគរដាយេិនគិតពីកម្េិតថ្នម្បាក់ឈនួ េ បស់ពួករគ

រ ើយ42”។  

37.  វិធីសាន្រសត ខដ្េបានបង្គា ញកនរងអំណះអំណាងទងំរនះគឺជ្ញកា និេមិត។ វិធីសាន្រសត រនះសនមតថ្ន 

រដាយសា ខតរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានខតងាំង រគអាឆម្ោនរោេតងភាព

ជ្ញក់ខសតង។ រនះជ្ញ វិធីសាន្រសត ខដ្េត លាកា សិទធិេន សងបានបដិ្រសធរោេកនរងកា រេើករ ើងថ្ន 

សិទធិទទួេបានភាពជ្ញតំណាងម្សបឆាប់ ម្តូវខតានម្បសិទធភាព និងេិនខេនម្តឹេខតជ្ញម្ទឹសត ីរនះ

រទ។ កនរងរ ឿងកតី Artico តទេ់នឹង អ ីាេី អ ីាេីរេើករ ើងថ្ន កា ខតងាំងរេធាវីកា   កតីាន ក់ 

បានកំណត់ពីកាតពវកិឆច បស់រេធាវីរនះ។ ត លាកា សិទធិេន សងអឺ ៉ ប បានពនយេ់ថ្ន ៖ 

...[អន សញ្ជា អឺ ៉ បសត ពីីសិទធេិន សង] គ្មម នរគ្មេបំណងធានសិទធិខដ្េជ្ញម្ទឹសត ី ឬជ្ញកា បំភានរ់នះ

រទ ប  ខនតានរគ្មេបណំងធានសិទធិខដ្េជ្ញក់ខសតង និងានម្បសិទធភាព។ រនះជ្ញកា ពិតសម្ាប់

 
40 ឧបសេព័នធ ឃ៖ អន សា ណៈទីពី  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ កថ្នខណឌ  ៣២-៣៤ ។ 
41 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សា ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១០ ។ 
42 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សា ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១១ ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

សិទធិ បស់រេធាវីកា   កតី ខ្អកាេរគ្មេកា ណ៍ដ្៏សខំាន់កនរងសងគេម្បជ្ញធិបរតយយេយួ ាេ  

យៈសិទធិទទួេបានកា ជនំ ជំម្េះកតីរដាយយ តតិធេ ៌ ខដ្េពួករគទទួេបាន...។ ដ្ូឆអវខីដ្េម្បតិេូ

 បស់គណៈកេមកា រនះបានគសូបញ្ជា ក់យា ងម្តឹេម្តូវ ាម្ា ៦ កថ្នខណឌ  ៣ (ាម្ា ៦-៣-គ) 

រេើករ ើងពី “ជនំួយ” េិនខេន “កា ខតងាំង” រនះរទ។ ជ្ញងមីេតងរទៀត កា ខតងាំងេនិធាននូវ

ជំនួយខដ្េានម្បសិទធភាពរ ើយ រម្ ះរេធាវខីដ្េម្តូវបានខតងាំងឱ្យ្តេជ់ំនយួ្េូវឆាប ់អាឆ

ទទួេេ ណភាព ឈឺធៃន់ ម្តូវបានរារំាងកនរង យៈរពេយ ូេនិឱ្យបំរពញតួនទី ឬរគឆរវសពភីា 

កិឆច បស់ខេួន។ ម្បសនិរបើម្តូវបានជូនដ្ំណឹងអពំីសាថ នភាពរនះ អាជ្ញញ ធ ម្តូវផ្លេ ស់បតូ រេធាវីងម ី ឬ

ជំ  ញឱ្យរេធាវរីនះបំរពញកាតពវកិឆច បសខ់េួន។ កា អន វតតកា បកម្សាយខបប  តតតបិត បស ់  ដាឋ

េិបាេ នឹងនរំៅ កេទធ្េខដ្េេិនសេរហត ្េ និងេនិស ីសង្គវ ក់គ្មន នឹងខេឹេសា កនរងកថ្ន

ខណឌ  ង (គ) (ាម្ា ៦-៣-គ) និង ឆនសេពន័ធថ្នាម្ា ៦ (ាម្ា ៦) ទងំេូេ។ កនរងក ណីជ្ញ

រម្ឆើន ជំនួយ្េូវឆាបរ់ដាយេនិយកម្បាក់កថ្ម្េអាឆខម្បជ្ញអសា បងរ់ៅ វញិ43។ 

38. ដូ្រឆនះ កា  ិយាេ័យ ដ្ឋបាេានកា យេ់ម្ឆ ំកនរងខ ន្កជ្ញរម្ឆើន ក់ព័នធនឹងតួនទី បស់រេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ទីេួយ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេភាន់ម្ឆ ំកនរងកា អះអាងថ្ន សហ

រេធាវីនេំ ខានអំណាឆកនរង េ្ូវឆាប់ កនរងកា តម្េូវឱ្យរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរធវើ

កា ង្គ ឱ្យសហរេធាវីនេំ ខ។ ទីពី  កា  ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានម្បម្ពឹតតកំហ សកនរងកា ម្ោនរោេ

កាត ជ្ញក់ខសតង  ក់ព័នធខដ្េបង្គា ញថ្ន រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនអាឆរដ្ើ តួនទីដូ្ឆ

ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិកនរងម្ករេ បស់សហរេធាវីនេំ ខ និងថ្ន កា ប  នប ងពឹងខ អ្ករេើរេធា វីតំណាង

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងបខនថេបនារកកា ង្គ  និងរម្បើម្បាស់ធនធានយា ងរម្ឆើន បស់ម្ករេសហ

រេធាវីនេំ ខ។ 

ខ. ម្ពខំដ្នកំណតថ់្នអាណតត ិឬកា ្តេធ់នធានខដ្េ កព់ន័ធនងឹកា ខណនខំ ន្កត លាកា  

39. រសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេោត់ទ កថ្ន កិឆចកា េួយឆំនួនសថ ិតរៅរម្ៅអាណតតិ បស់

សហរេធាវីនេំ ខ (ឬយា ងរហាឆណាស់ េិនម្តូវទទួេបានធនធាន44) រម្ ះកិឆចកា ទងំរនះេនិ

 
43 ត លាកា សិទធិេន សងអឺ ៉ ប រ ឿងកតី Artico តទេ់នឹង អ ីាេី សំណ ំរ ឿងរេខ ៦៦៩៤/៧៤ សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា 

ឆ្ន ំ១៩៨០ កថ្នខណឌ  ៣៣ (អតថបទដ្កម្សង់ពីសំណ ំរ ឿង កនរងឯកសា  F40/1.1.1.5)។ 

44 េិនឆាស់ ១០០% រនះរទថ្នរតើកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្បកាន់យកជរម្េើសេួយណា។ អន សង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋ

បាេោត់ទ កថ្ន កា ង្គ រធវើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញសថ ិតកនរងអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ (កថ្នខណឌ  ៦) ប  ខនតអន 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

 កព់័នធនឹងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីត លាកា  ឬរសឆកតីខណនជំ្ញក់លាក់។ ឆំណ ឆរនះខសតងរ ើងាេ

ពី  វិធីរ្ងងៗគ្មន  ៖ 

(១) ានកា រេើករ ើងថ្ន េិនគួ ្តេ់ធនធានសម្ាប់កិឆចកា ខដ្េ “្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយខេួនឯង 

ឬានេកខណៈបនតជ្ញប់ និងគ្មម នកាេប ិរឆេទកំណត់ខ ន្កត លាកា ”45 និង 

(២) ទីពី  តួនទី បស់សហរេធាវីនេំ ខម្តូវបានរេើករ ើងថ្ន “កម្េិតម្តឹេកា អន វតតកិឆចដំ្រណើ 

កា នីតិវិធី” រម្កាេកា ម្តួតពិនិតយរដាយអងគជំន ំជម្េះ ក់ព័នធ46” ឬ “កម្េិតម្តឹេកា ង្គ 

ត លាកា ជ្ញក់ខសត ង”47។ 

១) កា ង្គ  “ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយខេួនឯង” 

40. កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេទំនងជ្ញយេ់រឃើញថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនគួ ្តេ់ធនធានសម្ាប់

កា ង្គ ខដ្េេិនម្តូវបានបង្គគ ប់យា ងឆាស់លាស់ និងជ្ញក់លាករ់ដាយអងគជំន ំជម្េះ (ឬម្តូវបាន

តម្េូវាេកា សនមត ជ្ញក់លាក់ និងឆាស់លាស់រដាយ វិធានថ្ ា្កនរងណាេួយ ជ្ញជ្ញង វិធាន ១២សាួ ន

ពី  ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង)48។  ក់ព័នធនឹងកា រធវើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

រេើករ ើងថ្ន “កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនទទួេបានកា ជូនដំ្ណឹងពីអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេសត ី

ពីកា ង្គ ខដ្េម្តូវបានរសន ើរ ើងរដាយភាគី រៅរពេរនះរទ”49។ 

41. រគ្មេជំហ រនះគឺគ្មម នេូេដាឋ ន េ្ូវឆាប់រនះរទ និងរធវើឱ្យានកា ម្ពួយបា េាយា ងខាេ ងំរេើ្េ

 វិបាក បស់វា។ រគ្មេជំហ រនះបញ្ជា ក់ថ្ន ធនធាននឹងេិនម្តូវបានរម្បើម្បាស់កនរងបណត ឹងខដ្េ្តួឆរ្តើ

េរ ើងរដាយភាគីេួយរៅរពេខដ្េភាគីរនះយេ់ថ្នោំបាឆ់។ ឆំណ ឆរនះ ា្រយម្ស ះពីកា  អន វតត

នរពេបឆចរបបនន។ េោ ង វិញរទៀត រគ្មេជំហ រនះ  តតតបិតយា ងខាេ ងំរេើេទធភាព បស់រេធាវីកនរង

កា ្តេ់ភាពជ្ញតំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាព។ 

 

សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រេើករ ើងថ្នេិនធានកា ្តេ់ធនធានរនះរទ េួយខ្នករដាយសា ខតវាជ្ញ “កា ្តួឆ រ្តើ

េរ ើងរដាយខេួនឯង” និងេនិម្តូវបាន “រសន ើស ំពីភាគីរដាយអងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេរៅរពេរនះ” (កថ្នខណឌ  ១៥)។ 

45 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១៥។ 

46 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ២៥។ 

47 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ២៦។ 

48 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១៥។ 

49 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

42. កនរងសាលាកតីរ្ងងរទៀត ានយនតកា សម្ាប់កា ដ្កយកកថ្ម្េ្តេ់ជំនួយខ ន្កឆាប់ កនរងក ណី

ខដ្េអងគជំន ំជម្េះេួយសរម្េឆថ្ន កា ដាក់ឯកសា ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយរេធាវីគឺ “ឥតបានកា 

” ឬ “ជ្ញកា  ំរលាេបំ នដំ្រណើ កា ”50។ អំណាឆរនះជ្ញកា អន ញ្ជា ត ខដ្េអន វតតរដាយរៅម្កេ 

និងម្តូវអន វតត “រដាយម្បរងម្បយ័តន”51។ អវីខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើង គឺហួសពីអវីខដ្េ

រេើករ ើងខាងរេើ។ កា រេើករ ើងរនះគឺ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអាឆដ្កយកធនធានកនរងកា ដាក់

ឯកសា ណាេួយ (ឬកា ង្គ រ្ងងរទៀត) ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយរេធាវី។ វាជ្ញកា េំបាកកនរង

កា បា ន់ម្បាណថ្នរតើរេធាវីាន ក់អាឆបំរពញកាតពវកិឆចខ ន្កម្កេសីេធេ៌ រដ្ើេបបីរម្េើ្េ

ម្បរយាជន៍ បស់កូនកតីកនរងកាេៈរទសៈទងំរនះបានខដ្  ឬរទ រម្ ះជ្ញញឹកញាប់ កា រធវើដូ្រឆនះ

ទេទ កា រេើករ ើងនូវបញ្ជា ខដ្េអងគជំន ំជម្េះេិនបានដឹ្ង រដាយគ្មម នកា ដាក់ឯកសា ពីភាគី។ 

អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេទទួេសាគ េ់ថ្ន ៖ 

...រនះជ្ញកាតពវកិឆច បស់រេធាវតំីណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី កនរងកា កា   អតថម្បរយាជនជ៍ន

 ងរម្គ្មះ និងទញឆំណាប់អា េមណ ៍បសអ់ងគជំន ជំម្េះរៅរេើកា  ំរលាេបំ នណាេួយ ឬកា រធវើ

ឱ្យប ះ េ់ដ្េ់សិទធិម្តឹេម្តូវាេឆាប់ទងំរនះ52។ 

43. រម្ៅពីរនះ រដាយសា ខតកា ិយាេ័យសហម្ពះរាជអាជ្ញញ  (“ក.ស.ព”) េិនជ្ញប់ជំ កន់ឹងបញ្ជា ថ្ន

កា ្តេ់ម្បាក់ឈនួ េាេរា ងរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ  វិធីសាន្រសត រនះនឹងបរងកើតឱ្យាន 

អត េយភាពយា ងខាេ ងំកនរងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីរនះ។ វិធីសាន្រសត រនះអាឆរធវើឱ្យានកា ពនោ រពេ 

ម្បសិនរបើភាគី ង់ោំដី្កាជ្ញក់លាក ់េ ននឹងរេើកយកបញ្ជា  បស់ខេួនដាក់ជូនអងគជំន ំជម្េះ រទះបីជ្ញ

ភាគីទងំរនះដឹ្ងថ្ន កិឆចកា េួយឆំនួនគឺជ្ញកា ោំបាឆ់ក៏រដាយ។ 

 
50 សូេរេើេ ឧទហ ណ៍  វិធាន ៧៣ (ឃ) វិធាន បស់ ICTY សត ីពីនីតិវិធី និងេ័សតរាង។ វិធាន ៧៣ (ឆ) វិធាន បស់ ICTR សត ី

ពីនីតិវិធី និងេស័តរាង។ វិធាន ១២៦ (្) វិធាន បស់ STL សត ីពីនីតិវិធី និងេ័សតរាង។ វិធាន ៤៦ (គ) វិធាន បស់ RSCSL សត ីពី

នីតិ វិធី និងេស័តរាង។ 

51 ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Kanyarukiga សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-2020-78-R11សាួ ន រសឆកតសីរម្េឆសត ីពសីំរណើស ំឱ្យ

ទទួេយក េស័តរាងបខនថេ ថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៨ ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០០៨ កថ្នខណឌ  ១២។ 

52 សណំ រំ ឿង ០០៤/០២-ឯកសា  E004/2/6 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរសន ើស ំអងគជំន ំ

ជម្េះត លាកា កំពូេោត់វិធានកា ោំបាឆ់រដ្ើេបីកា   សិទធិជ្ញេូេដាឋ ន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ទទួេបានតំណាង

្េូវឆាប់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ជំម្េះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ  ២៣។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

44. សហរេធាវីនេំ ខ េិនបានដឹ្ងពីេូេដាឋ ន េ្ូវឆាប់ណាេួយរៅឆំរ ះេ ខត លាកា រនះ ឬកា អន វតត

 បស់សាលាកតីអនត ជ្ញតិេួយរ្ងងរទៀតខដ្េគ្មំម្ទ វិធីសាន្រសត រនះរ ើយ។ 

២) កា ង្គ  “រម្ៅត លាកា  ” 

45. រេើសពីរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្បកាន់រគ្មេជំហ ថ្ន អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ ម្តូវបាន

កំណត់ម្តឹេខត “កា ង្គ  បស់ត លាកា ”53។ រគ្មេជំហ រនះម្តូវបានរេើករ ើងរដ្ើេបីគ្មមំ្ទរសឆកតី

សរម្េឆ បស់ខេួនកនរងកា េិន្តេ់ធនធាន “កា ង្គ ខដ្េទក់ទងនឹងរគហទំព័  កា បិទបញ្ចប/់កា 

 កាទ កកនរងបណណសា  និង“រក តិ៍ដំ្ខណេ” ( ួេទងំកា រ េ្ើយតបរៅនឹងសហអនករធវើ បាយកា ណ៍សត ី

ពីជន ងរម្គ្មះ)” 54។ 

46. ត លាកា អន វតតកា ង្គ  បស់ខេួន េិនម្តឹេខតាេ យៈកា ដាក់ឯកសា  កា របើកសវនកា  និងកា 

រឆញរសឆកតីសរម្េឆ បស់ត លាកា ប  រណាណ ះរទ ប  ខនតខងេទងំសកេមភាពខដ្េ ក់ព័នធ្ងខដ្ ។ 

កា ង្គ ទងំរនះ ួេបញ្ចូេទងំកា ្តេ់ព័ត៌ានសាធា ណៈ និងអវីខដ្េរគរៅថ្ន កា គ្មមំ្ទ “រម្ៅ

ត លាកា ” សម្ាប់ជន ងរម្គ្មះ។ រទះយា ងណា កា ខញកឱ្យដាឆ់ណាត់ពីគ្មន  វាងសកេមភាព បស់

ត លាកា  និងសកេមភាពរម្ៅត លាកា  គឺជ្ញរ ឿងសិបបនិេមិត។ ត លាកា  គឺជ្ញសាថ ប័នជំន ំជម្េះកតី។ 

កា របើកសវនកា  គឺជ្ញកា ង្គ ោំបាឆ់ឆំរ ះអាណតតិរនះ ប  ខនតកា ង្គ ្ងពវ្ាយជ្ញសាធា ណៈ

សត ីពីសវនកា  និងេទធ្េថ្នកា ជំន ំជម្េះក៏ោំបាឆ់្ងខដ្ ។ ដូ្ឆគ្មន រនះខដ្  េ ខង្គ រ្ងងរទៀត

ខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់សវនកា  កា ដាក់ឯកសា  និងកា រឆញរសឆកតីសរម្េឆ គឺពិបាកបំខបករឆញ

ពីកា ង្គ រនះណាស់ ៖ ដំ្រណើ កា េូេដាឋ នទិននន័យសំណ ំរ ឿង កា ម្គប់ម្គងេនាី ឃ ំឃងំ ឬកា 

ខងទអំគ្ម ត លាកា  អាឆម្តូវបានពិពណ៌នកនរងវិសាេភាពេួយថ្នជ្ញកា ង្គ  “ បស់ត លាកា ” 

ាេ របៀបខដ្ កា ង្គ ទងំរនះម្តូវបានអន វតតរដ្ើេបឱី្យភាគី និងរៅម្កេរធវើកា ដាក់សា ណា និង

រឆញរសឆកតីសរម្េឆ។ កា ង្គ ទងំអស់រនះម្តូវបានរគសនមតថ្នោំបាឆ់សម្ាប់កា អន វតតអាណតតិ

 បស់ត លាកា  របើេិនដូ្រោន ះរទពួកគ្មត់នឹងេិនទទួេបានម្បាក់កថ្ម្េរ ើយ។ 

 
53 ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១៥, ២៥-២៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឧបសេព័នធ គ៖ អន 

សង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ៤,៧។ 

54 ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអ ីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ទំព័  ៣-៤ (អ ីខេេពី

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ្ញើជូនសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន 

សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ២៤-២៧។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

47. រទះបីជ្ញអាឆខញកពីភាពខ សគ្មន   វាងកិឆចកា ខដ្េទក់ទងយា ងជិតសន ិទធរៅនឹងសកេមភាព “ បស់

ត លាកា ” និងសកេមភាពរ្ងងរទៀតក៏រដាយ ក៏សហរេធាវីនេំ ខ េិនទទួេយកថ្ន អាណតតិ បស់

ខេួនម្តូវបានកំណត់ម្តឹេខតជ្ញកា ង្គ  បស់ត លាកា រនះខដ្ ។ រៅរពេសននិដាឋ នរដាយសេរហត 

្េ វិធីសាន្រសត រនះានន័យថ្ន សហរេធាវីនេំ ខ នឹងេិនម្តូវបាន្តេ់របៀវតង ៍សម្ាបរ់ពេរវលា

ខដ្េបានរម្បើកនរងកា ទក់ទងជ្ញេួយអងគភាពគ្ម ំ ជន ងរម្គ្មះ (“VSS”) រេើបញ្ជា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ
បបរវណី ឬរដាះម្សាយបញ្ជា  ដ្ឋបាេជ្ញេួយខ ន្ករ្ងងៗ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ដូ្ឆជ្ញ ខ ន្កក ំពយូ

ទ័  រសវាកេមទូរៅ កា រធវើដំ្រណើ  ធនធានេន សង ឬសនតិស ខ។ 

48. ខ ន្កេួយ ខដ្េម្តូវបានកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេកំណត់ថ្នជ្ញកា ង្គ  “រម្ៅត លាកា ” ទកទ់ងនឹងេ ខ

ង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់ត លាកា  និង “រក តិ៍ដំ្ខណេ” ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា ង្គ  បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ានកា ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងធាត ឆូេកនរងកិឆចពិភាកា វាងរាជ ដាឋ េិបាេកេពរជ្ញ 

និងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសម្ាប់រសឆកតីម្ ងថ្នកិឆចម្ពេរម្ពៀង សត ីពេី ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ 

ខដ្េម្តូវបានអន េ័តរដាយេហាសននិបាតរៅថ្ងៃទី៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២១ (“រសឆកតីម្ ងថ្នកិឆចម្ពេ

រម្ពៀង”)55។ កា ង្គ រនះក៏ កព់័នធនឹងកិឆចពិភាកាអំពីកា ខងទ ំ និងកា ឆូេពិនិតយរេើេបណណសា 

 បស់ អ.វ.ត.ក។ ទងំរនះគឺជ្ញបញ្ជា ្េម្បរយាជន៍ដ៏្សំខាន់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ជ្ញកា 

ពិត គរម្ាងសំណងេួយថ្នគរម្ាងសំណងជ្ញរម្ឆើនកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខសវ ង កកា បរងកើន

េទធភាពទទួេបានសាា  ៈ អ.វ.ត.ក ជ្ញសាធា ណៈ56។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏ានកា ោប់

អា េមណ៍ឆាស់លាស់កនរងកា ធានថ្ន ានម្បព័នធខដ្េកំព ងដំ្រណើ កា រដ្ើេបីកា    និងម្ទម្ទង់

សេិទធ្េ បស់ត លាកា  ខដ្េជ្ញឆំណ ឆសនូ េថ្នកិឆចពិភាកាទក់ទងនឹង “រក តិ៍ដំ្ខណេ”។ 

 
55 រសឆកតីម្ ងបខនថេរៅនឹងកិឆចម្ពេរម្ពៀង វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ ដាឋ េិបាេកេពរជ្ញទក់ទងនឹងកា កាត់រទស

រម្កាេឆាប់កេពរជ្ញថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េបានម្បម្ពឹតតកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយសត ីពីកា រ ៀបឆំអនត កាេ និងកា បញ្ចប់

កា ង្គ  បស់អងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ា ឧបសេព័នធថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់េហាសននិបាតអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិរេខ 75/257, 

A/RES/75/257 B, រសឆកតីសរម្េឆខដ្េេហាសននិបាតបានអន េត័រៅថ្ងៃទី៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០២១ អងគជំន ំជម្េះ វិសាេញ្ាកនរង

ត លាកា កេពរជ្ញ េ ខង្គ បនា ប់បនង។ំ 

56 ឯកសា  E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ  ៤៤២៩, ៤៤៦១ (“អងគជំន ំជម្េះយេ់ម្សបជ្ញេួយសហរេធាវីនេំ ខថ្ន កា បំរពញ

ឆិតតជ្ញសំណង ួេបញ្ចូេទងំ “កា បញ្ជា ក់កា ពិត កា បង្គា ញកា ពិតរពញរេញ និងជ្ញសាធា ណៈ កា  ំេឹក និងកា រគ្ម ពដ្េ់

ជន ងរម្គ្មះ និងកា ដាក់បញ្ចូេកា ពិពណ៌នដ្៏ម្តឹេម្តូវអំពីឧម្កិដ្ឋកេមទងំោយរៅកនរងសាា  អប់ ំរៅម្គប់កម្េិត”។ ឯកសា  

E457/6/2/1 បណត ឹងទេទ ឆ ងរម្កាយ បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសម្ាប់សំណងរៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ភាា ប់ជ្ញេួយឧបសេព័នធសាៃ ត់ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧ កថ្នខណឌ  ៤៧-៤៩។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

49. រៅថ្ងៃទី១ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១ សហអនករធវើ បាយកា ណ៍ បានរឆញ្ាយកា អំ វនវេួយស ំឱ្យ

ឆូេ ួេ្តេ់គំនិត  កព់័នធនឹងេ ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ កព់័នធនឹងជន ងរម្គ្មះ57។ កា អំ វនវ

រនះបានពនយេ់ថ្ន សហអនករធវើ បាយកា ណ៍ម្តូវបានរសន ើរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រដ្ើេបីរាយ

កា ណ៍រៅម្តឹេថ្ងៃទី១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០២១។ សហអនករធវើ បាយកា ណ៍ បានអំ វនវរសន ើស ំធាត ឆូេ

សម្ាប់រគ្មេបំណងបរងកើត បាយកា ណ៍រនះ។ គំនិត្តួឆរ្តើេរនះានកា  កព់័នធខាេ ងំរៅនឹងរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី58។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីានឆំណាប់អា េមណ៍ពិរសសេួយឆំនួនរៅរេើ វិធី 

ខដ្េអន វតតេ ខង្គ ខដ្េរសសសេ់ បស់ អ.វ.ត.ក  ក់ កព់័នធនឹងជន ងរម្គ្មះ។ ឆំណាប់

អា េមណ៍ទងំរនះ ួេានទំងកា ធានថ្ន ឆំណាត់កា ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើង េិនរារំាងដ្េ់តថ្េេ

 បស់គរម្ាង្តេ់សំណង និងកា ជំ  ញឱ្យានគំនិត្តួឆរ្តើេនន រដ្ើេបីបនតរធវើឱ្យគរម្ាង្តេ់

សំណងខដ្េកំព ងដំ្រណើ កា ាននិ នត ភាព (ដូ្ឆជ្ញតួនទី បស់េជឃេណឌ េតេកេ់ឯកសា ឆាប)់

។ ដូ្ឆរៅនឹងជន ងរម្គ្មះទំងអស់ខដ្  រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីោបអ់ា េមណ៍រេើ របៀបខដ្េេ ខង្គ 

ខដ្េរសសសេ់ណាេួយម្តូវបានរធវើរ ើង ដូ្ឆជ្ញ វិធីខដ្េរគ្ម ពាេកា ឆង់បាន បស់ពួករគ និង

ស ខ ាេភាព និងភាពឯកជន បស់ពួករគ និងឆំណាប់អា េមណ៍រៅរេើកា ណ៍ខដ្េបញ្ជា ទងំរនះ

ម្តូវបានរគទទួេដឹ្ងឮ។ សហរេធាវីនេំ ខបានរធវើរសឆកតីសននិដាឋ ន េ្ូវកា េួយរៅកានស់ហ

រៅម្កេ បាយកា ណ៍59។ រទះជ្ញយា ងណា រសឆកតីសននិដាឋ នរនះអាឆានកម្ាស់ខតពី ទំព ័

 
57 ឧបសេព័នធ ខ៖ កា អំ វនវឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណកជ្ញគំនិត េ ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់អងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ាកនរង

ត លាកា កេពរជ្ញ  )អ.វ.ត.ក (. ក់ ព័នធជន ងរម្គ្មះ។ 
58 សហអនករធវើ បាយកា ណ៍រេើករ ើងយា ងឆាស់ថ្ន អាណតតិ បស់ពួករគេិនកំណត់ម្តឹេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ ប  ខនត ួេ

បញ្ចូេទងំជន ងរម្គ្មះទងំអស់។ រទះជ្ញយា ងណា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទងំអស់គឺជ្ញជន ងរម្គ្មះ របើរទះជ្ញជន ងរម្គ្មះ

ទងំអស់េិនខេនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកតី។ សហរៅម្កេ បាយកា ណ៍រសន ើជ្ញពិរសសស ំឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណកនន 

“រដាយពនយេ់ថ្ន រតើគំនិត្តួឆរ្តើេខដ្េរសន ើរ ើងានអតថន័យ និងជ្ញជំនួយ យៈរពេខវងរដាយ របៀបណាឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជន ងរម្គ្មះថ្ន បបខខម ម្កហេ និងសាធា ណជនទូរៅ”) (គូសបញ្ជា ក់បខនថេ)។ 
59 ឧបសេព័នធ ឈ៖ រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (CPLCLS) រ្ញើរៅកាន់សហរៅម្កេ

 បាយកា ណ៍អំពេី ខង្គ ខដ្េរសសសេ ់ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គ្មះ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ប  រណាណ ះ60 រហើយានធាត ឆូេសំខាន់រ្ងងរទៀត ខដ្េានកា សងឃឹេថ្ននឹងម្តូវបាន្តេ់ជូនាេ 

យៈេរធោបាយរ្ងងរទៀត។ 

50. វាក៏ទំនង្ងខដ្ ថ្ន កា ឆូេ ួេ បស់សហរេធាវីនេំ ខកនរងដំ្រណើ កា រនះានតថ្េេឆំរ ះសហអនក

រធវើ បាយកា ណ៍ (រហើយដូ្រឆនះក៏ានតថ្េេ្ងខដ្ ឆំរ ះកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ)។ រៅកនរងត លាកា  

សហរេធាវនីេំ ខសថ ិតកនរងឆំរណាេេន សង ខដ្េានឆំរណះដឹ្ងពិរសស កព់័នធនឹងម្បធានបទ

រនះ។ សហរេធាវីនេំ ខ េិនម្តឹេខតបានម្បេូេព័ត៌ានពីជន ងរម្គ្មះ (ខដ្េជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី) អំពីគំនិត្តួឆរ្តើេ បស់ត លាកា  ខដ្េពួករគនឹង្តេ់តថ្េេ សហរេធាវីនេំ ខ (រហើយជ្ញ

ពិរសសទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ បស់រគ) ខងេទងំសថ ិតរៅឆំណ ឆកណាត េថ្នដំ្រណើ កា សំណង និង

ានកា យេ់ដឹ្ងស ីជរម្ៅអំពដំី្រណើ កា រនះខដ្េអន វតតរៅទីរនះ្ងខដ្ ។ 

51. សកេមភាព “រម្ៅត លាកា ” េួយរ្ងងរទៀត បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺកា ្តេ់ព័ត៌ានជូនសា

ធា ណៈជនអំពីត លាកា ាេ យៈរគហទំព័  បស់ត លាកា ។ រគហទំព័ រនះ ួេានព័ត៌ានទូរៅ

អំពី អ.វ.ត.ក ប  ខនតក៏ានព័ត៌ានអំពីម្បធានបទជ្ញក់លាក់្ងខដ្  ដូ្ឆជ្ញអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ជ្ញរដ្ើេ។ ោប់ាំងពីឆ្ន ំ២០១៩ េក សហរេធាវីនេំ ខ បានរ ៀបឆំខ្នកា រធវើបឆចរបបននភាព និងរធវើ

ព័ត៌ានរនះឱ្យកាន់ខតស ីជរម្ៅ រដ្ើេបីឱ្យម្បជ្ញជនខសវ ងយេ់អំពីតួនទី បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

និងអាឆឆូេរេើេព័ត៌ានអំពីកា ឆូេ ួេឆំខណក បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះ អ.វ.ត.ក។ 

52. សហរេធាវនីេំ ខកត់សាគ េ់ថ្ន ទងំអស់រនះគឺជ្ញសកេមភាព បស់ អ.វ.ត.ក។ ទំងអស់រនះប ះ

 េ់រដាយផ្លា េ់ដ្េ់ឆំណាប់អា េមណ៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណទីក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក ។ ដូ្រឆនះ 

សហរេធាវនីេំ ខោត់ទ កថ្ន វាសថ ិតកនរងអាណតតិ បស់ខេួនកនរងកា ឆូេ ួេជ្ញេួយត លាកា  កព់័នធ

នឹងបញ្ជា ទងំរនះ។ តួនទី ា្រយ នឹងានន័យថ្ន វាេិនខេនជ្ញខ ន្កេួយថ្នកា ង្គ  បស់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ឆូេ ួេជ្ញេយួសកេមភាព បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេណាេួយ ខដ្េេិន ក់ព័នធ

នឹងកា ដាក់ឯកសា  ឬសវនកា  រទះបីជ្ញសកេមភាព បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេប ះ េ់ដ្េ់សិទិធ

ខដ្េានសា ៈសំខាន់ បស់ភាគីក៏រដាយ។ សហរេធាវីនេំ ខ នឹងេិនម្តូវបាន្តេ់ធនធាន និង្តេ់

ម្បាក់ឈនួ េសម្ាប់ឆំណាត់កា ននដូ្ឆជ្ញ៖ កា សម្េបសម្េួេជ្ញម្បោំជ្ញេួយអងគភាពគ្ម ំ 

 
60 ឧបសេព័នធ ខ៖ កា អំ វនវឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណកជ្ញគំនិត េ ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់អងគជំន ំជម្េះវិសាេញ្ាកនរង

ត លាកា កេពរជ្ញ ក់ (.ក.ត.វ.អ) ព័នធជន ងរម្គ្មះ។ (“កា ឆូេ ួេឆំខណកគួ  ួេាន៖ ទម្េង់ ួេទូលាយ  (២) េិនរេើសពីពី )

ទំព័ ជ្ញភាសាអង់រគេស និង /ឬ បី ទំព័ ជ្ញភាសាខខម ”...)។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ជន ងរម្គ្មះ កា ខកតម្េូវកា រាយកា ណ៍ថ្នរសឆកតីខងេងកា ណ៍កិឆចកា សាធា ណៈ61 កា តស ូេតិ

 ក់ព័នធរៅនឹងកា ម្គប់ម្គងសាា  ៈ ឯកសា  កព់័នធនឹងកូនកតី បស់ពួករគ ( ួេទំងេទធភាពទទួេ

បានឯកសា  ក់ព័នធនឹងកូនកតី បស់ពួករគ) និងកា ទក់ទងគ្មន ម្បោំថ្ងៃជ្ញេួយប គគេិក បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអំពីកា ិយាេ័យ ឧបក ណ៍បរឆចកវិទោព័ត៌ានវិទោ កា ដឹ្កជញ្ាូន ។េ។។ 

53.  វិធីសាន្រសត ខបបរនះ គឺសិបបនិេមិតយា ងពិតម្បាកដ្។ ភាគីឆូេ ួេជ្ញម្បោំកនរងទិដ្ឋភាពថ្នកា ង្គ  

“រម្ៅត លាកា ”  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ ជ្ញកា ពិត រយើងម្តូវបាន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រសន ើ

ស ំឱ្យរធវើខបបរនះ៖ ជ្ញឧទហ ណ៍ ាេ យៈកា ឆូេ ួេកនរងសននិសីទសា ព័ត៌ាន ឬកា  ួេឆំខណក

កនរងកា ដាក់រសន ើងវិកា និង បាយកា ណ៍ម្បោំម្តីាស។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានខសវ ង កយា ងពិត

ម្បាកដ្នូវធាត ឆូេពីសហរេធាវនីេំ ខ (កនរងឆំរណាេអនករ្ងងរទៀត) រដ្ើេបីជួយរធវើខ្នទី ឯកសា 

 បស់ អ.វ.ត.ក សម្ាបរ់គ្មេបំណងរក ដំ្ខណេ62។  វិធីសាន្រសត រនះពិតជ្ញម្តឹេម្តូវ។ ជំហាន

ជ្ញក់លាក ់ ខដ្េម្តូវអន វតតរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ានកា  ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

រហើយពួកគ្មត់គួ ម្តូវបានតំណាងរេើបញ្ជា ទងំរនះ។ 

54. អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ទកទ់ងនឹងភាព ា្រយគ្មន រេើរគ្មេជំហ  បស់ខេួនាេ 

យៈកា ខញកកា ង្គ ខដ្េម្តូវបានរសន ើរ ើងរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រឆញពីកា ង្គ រ្ងងរទៀត។ 

កា ង្គ ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរសន ើរ ើង គឺទទួេបានរបៀវតង ៍ ឆំខណកកា ង្គ រ្ងងរទៀត េិន

ទទួេបានរបៀវតង ៍រ ើយ។ កា រធវើខបបរនះេិនរអើរពើថ្ន សា ៈសំខាន់ថ្នកា ង្គ  បស់សហរេធា វី

នេំ ខ គឺជ្ញតំណាង េ្ូវឆាប់ រហត ដូ្រឆនះរហើយកា ង្គ រនះរផ្លត តរេើកា រេើកកេពស់ថ្ន្េ

ម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញជ្ញងកា ង្គ  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ កា ង្គ ម្តូវខត

ទទួេបានរបៀវតង ៍ រដាយខ អ្ករេើថ្នរតើវាោំបាឆ់ និងសេម្សបសម្ាបក់ា តំណាងឱ្យរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីម្បកបរដាយម្បសិទធភាពខដ្ ឬរទ រដាយេិនគិតពីថ្នរតើវាម្តូវបានរសន ើរ ើង ឬោត់ទ កថ្ន

ជ្ញកា ឆង់បាន បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ ម្បកា រនះតម្េូវឱ្យានរដាយសវ ័យភាព បស់សហ

 
61 ជ្ញឆំណាត់កា េួយខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងនរពេងមីៗរនះរដាយសហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ៖ ឧបសេព័នធ ញ៖ សូេរេើេ 
រសឆកដីម្បកាសព័ត៌ាន បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១។ 
62 ឧបសេព័នធ ដ្ ៖ អន សង ណៈពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កា រធវើខ្នទីឯកសា រ ៀបឆំកនរងកិឆចម្បជ ំ បស់ អ.វ.ត.ក ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខ

កញ្ជា  ឆ្ន ំ២០១៩។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

រេធាវីនេំ ខ ខដ្េានខឆងកនរងវិធាន ១២ ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង និងរដាយរគ្មេកា ណ៍ទូរៅថ្នឯករាជយ

ភាព បស់រេធាវី63។ 

55. សហរេធាវីនេំ ខកត់សាគ េ់ថ្ន កា ទទួេសាគ េ់ថ្នសកេមភាពជ្ញក់លាក់ណាេួយសថ ិតរៅកនរង

អាណតតិ បស់ខេួន េិននឱំ្យានកា សននិដាឋ នថ្ន សកេមភាពខបបរនះម្តូវ្តេ់ម្បាក់កថ្ម្េរដាយគ្មម ន

ខដ្នកំណត់រនះរទ។ កា  ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅខតអាឆកំណត់ពីទំហកំា ង្គ ខដ្េោំបាឆ់ និងសេ

ម្សបសម្ាប់កា រធវើតំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាព។ រទះយា ងណា កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ អាឆ

នឹងេិនបដិ្រសធនូវកា ្តេ់ធនធានទងំអស់សម្ាប់កា ង្គ ខបបរនះ រដាយកំណត់េិនម្តឹេម្តូវនូវ

អាណតតិសហរេធាវីនេំ ខរនះរ ើយ។  

គ. េកខណៈថ្នកាតពវកិឆចម្កេសេីធេ ៌និងទនំកទ់នំងជ្ញេយួកា ្តេធ់នធាន 

56. កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ក៏ពោយាេបម្ងួេវិសាេភាពថ្នអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខរដាយរេើក

រហត ្េថ្ន (i) សហរេធាវីនេំ ខេិនានជ្ញប់កា តពវកិឆច រេធាវី-កូនកតី ជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីរ ើយ (ii) ងវីរបើសហរេធាវីនេំ ខជ្ញប់ ក់ព័នធ អន រលាេាេកាតពវកិឆចរនះ វាគឺជ្ញកា 

សរម្េឆឆិតតឯកឯង ជ្ញជ្ញងអវីខដ្េានភាពោំបាឆ់ រហើយដូ្រឆនះេិនោំបាឆ់តម្េូវឱ្យានធនធាន្ត

េ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ ើយ។ អំណះអំណាងទំងពី រនះ គឺខ សខតេតង។ 

១) ទនំកទ់នំង បស ់រេធាវ-ីកនូកតី រកើតាន វាងសហរេធាវនីេំ ខ នងិរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ ី

57. កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនខេនជ្ញកូនកតី បស់សហរេធាវីនំ

េ ខ64 ជ្ញក់ខសត ង រដ្ើេបីម្បកាន់ជំហ ថ្ន សហរេធាវីនេំ ខ េិនានកាតពវកិឆចសីេធេ៌ឆំរ ះរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ65។ ឆំណ ឆរនះានសា ៈសំខាន់ រដាយសា រគ្មេជំហ  បស់កា ិយាេ័យ

 
63 សូេរេើេបខនថេរៅ ាម្ា ៥ ថ្នម្កេសីេធេ៌វិជ្ញា ជីវៈរេធាវី បស់គណៈរេធាវីថ្នម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ (ដ្កម្សង់រៅរេើ

សំណ ំឯកសា  E314/5/1.1.1) រគ្មេកា ណ៍អនត ជ្ញតិសត ីពីម្កេវិជ្ញា ជីវៈ រគ្មេកា ណ៍ ១ [ឯកសា ភាា ប់ ១] ។ 

64 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សា ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ២២ បានបញ្ជា ក់ថ្ន “កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនទទួេ

យកគំនិតខដ្េថ្នរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏ដ្ូឆជ្ញាំងពីឆំណ ឆោប់រ្តើេ េិនខេនជ្ញកូនកតី បស់សហរេធាវីនេំ ខរ ើយ” 

[បញ្ជា ក់ម្បេពឆាប់រដ្ើេ] ។ សហរេធាវីនេំ ខេិនយេ់ពីកា រយាងរៅ កយ “ឆំណ ឆោប់រ្តើេ” រនះរទ។  

65 ឆំណ ឆម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងកា រយាងរៅរេើខ្នកថ្នអន សា ណាៈទីពី  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខខដ្េនិយាយពី

កាតពវកិឆចវិជ្ញា ជីវៈខដ្េឆងភាា ប់រៅនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយសហរេធាវីនេំ ខ។ ឧបសេព័នធ ្៖ អន សា ណៈទីពី  បស់
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

 ដ្ឋបាេ គឺធាេ ប់្តេ់ទ ហីក ណ៍ថ្ន សកេមភាពជ្ញក់លាក់ទងំោយេិនោំបាឆ់កា ង្គ េ្ូវឆាប់ពី

សហរេធាវីនេំ ខរ ើយ រហើយដូ្រឆនះេិនម្តូវកា ានធនធានរនះរទ។ 

58. រគ្មេបំណងសម្ាប់កា តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅ អ.វ.ត.ក គឺានេកខណៈដាឆ់រដាយ

ខ ក (sui generis) និងម្តូវបានបរងកើតរ ើងកនរងអំ រងរពេកា ង្គ  បស់ត លាកា ។ ជ្ញដំ្បូង រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានតំណាងរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខតេួយគត់។ សិទិធ

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះកា តំណាង េ្ូវឆាប់រដាយម្បសិទធភាព ម្តូវបានអន វតតាេ យៈ

រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខតេួយគត់។ រៅកនរងវិរសាធនកេមវិធានថ្ ា្កនរងរៅខខ ក េាៈ ឆ្ន ំ

២០១០ បានខណនអំំពីម្បព័នធបឆចបបននថ្នកា តំណាង េ្ូវឆាប់ពី ជ្ញន់។ កា ផ្លេ ស់បតូ ម្តូវបានរេើក

រ ើង រដ្ើេបីឱ្យានកា រេើកទឹកឆិតតរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

និងតម្េូវកា រដ្ើេបីឱ្យ “ានម្បសិទធភាព” ថ្នកា ឆូេ ួេ66។ 

59. សំខាន់  វិរសាធនកេមទងំរនះ ម្តូវបានបញ្ជា ក់ជ្ញពិរសសថ្នានរគ្មេបំណង “រេើកកំពស់គ ណ

ភាពតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី”67 ។ ដូ្រឆនះ វាម្តូវបានយេ់រឃើញថ្ន វិរសាធនកេមេិនបាន

បនថយសិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ានតំណាង េ្ូវឆាប់រដាយម្បសិទធភាពរ ើយ។ វា

ឆខេេក ម្បសិនរបើកិឆចម្បជ ំរពញអងគបានខសវ ង ករដ្ើេបី “រធវើឱ្យកាន់ខតម្បរសើ រ ើង” កា តំណាង 

រដាយខណន ំឆនសេព័នធ្័ម្តថ្នសហរេធាវីនេំ ខ ខដ្េេិនជ្ញប់កាតពវកិឆចសីេធេ៌ដូ្ឆគ្មន ឆំរ ះ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រនះ។ ម្បសិនរបើវាជ្ញក ណីខបបហនឹង រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនអាឆពឹង

ខ អ្ករេើក ណីយ ទធសាន្រសត  កា ដាក់ឯកសា  និងកា តស ូេតិខដ្េម្តូវបានអន វតតរៅកនរង្េ

ម្បរយាជន៍េអបំ្ ត បស់ពួករគបានយូ រទៀតរនះរទ ម្ពេទងំរេធាវីរធវើកា សរម្េឆឆិតតកនរងនេពួក

រគ ក៏េិនជ្ញប់កាតពវកិឆច កាកា សាៃ ត់ខដ្ ។ រដ្ើេបីឱ្យានតួនទីកនរងកា សរម្េឆឆិតតរៅកនរងកា 

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បានអន វតតរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េជ្ញអនក

េិនជ្ញប់កាតពវកិឆចរនះ នឹងអនតរាយខាេ ងំរៅរេើសិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះកា តំណាង

 

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ២២ និងរជើងទំព័ រេខ ៥១ ខដ្េរយាងរៅឧបសេព័នធ ឃ៖ អន សា ណាៈទីពី  បស់សហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ កថ្នខណឌ  ២, ៧-៩ និង៣០។  

66 ឧបសេព័នធ ឈ៖ រសឆកតីម្បកាសព័ត៌ាន បស់ អវតក អំពីកិឆចម្បជ ំរពញអងគរេើកទី៧ ថ្នកា រសឆកតីសននិដាឋ ន បស់ អវតក ឆ ះ

ថ្ងៃទី ៩ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ ២០១០។ សូេរេើេ្ងខដ្  សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  

១១០៩-១១១០។ 

67 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

រដាយម្បសិទធភាព។ វាក៏អនតរាយដ្េ់ “ត េយភាព វាងសិទិធ បស់ភាគី” ្ងខដ្  រៅរពេខដ្េជន

សងង័យ និងជនជ្ញប់រោទ ម្តូវបានទទួេសិទិធនេំ ខដ្េ់រេធាវីខដ្េឆងភាា ប់ពួករគាេកាតពវកិឆច

រនះ68 ។  

60. ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខពិោ ណា ជ្ញពិរសសរៅរពេបានអានរៅកនរងខេឹេសា  ថ្ន “កា តំណាង

្េម្បរយាជន៍ បស់បណតរ ំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី”69 និង “ធានឱ្យានម្បសិទធភាពអំពីកា រ ៀបឆំ

កា តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី”70 រៅកនរងវិធានថ្ ា្កនរង សំរៅរេើទំនក់ទំនងថ្នកា តំណាងាេ

េ្ូវឆាប់ វាងសហរេធាវីនេំ ខ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ក៏បាន

ម្បកាន់យកទសងនៈខដ្េថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានតំណាងរដាយសហរេធាវីនេំ ខ71 ។ 

61. កា សននិដាឋ ន ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខានទំនក់ទំនងថ្នកា តំណាង េ្ូវឆាប់ជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី រហើយឆងភាា ប់ពួករគនូវកាតពវកិឆចសីេធេ៌ គឺេិនម្តូវបានប ះ េ់រដាយកា ពិតខដ្េថ្ន 

ម្កបខ័ណឌ ឆាប់ បស់ត លាកា  ក៏បាន ួេបញ្ចូេតួនទីសម្ាប់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹ ដ្ឋបបរវណី

្ងខដ្ ។ ម្បព័នធខដ្េបានខបងខឆកកា តំណាងាេ េ្ូវឆាប់ គឺេិនម្តូវបានសាគ េ់រ ើយ72 រហើយ

រៅកនរងម្បព័នធទងំរនះ រេធាវីទងំពី ខ ន្ក គឺម្តូវបានឆូេ ួេកនរងកា តំណាងាេ េ្ូវឆាប់ជូនកូនកតី 

រហើយក៏ជ្ញប់កាតពវកិឆចវិជ្ញា ជីវៈជ្ញេួយកូនកតី្ងខដ្ ។ 

២) អន រលាេភាពជ្ញេយួកាតពវកិឆចសេីធេា៌េអាណតត ិនងិាេខ ន្កថ្នកា តណំាងរដាយម្បសទិធ

ភាព 

 
68  វិធាន ២១ (១) (ក) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

69  វិធាន ១២ សាួ នពី  (៥) (ក)។ សូេរេើេ្ងខដ្  វិធាន ២៣(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

70  វិធាន ១២ សាួ នពី  (១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ 

71 ឯកសា  E74 អន សា ណៈ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង, ឆរេេើយតប បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំប ងរៅនឹងសំរណើស រំេខ 

E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង E73 រម្កាយកិឆចម្បជ ំរ ៀបឆំសវនកា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ រេសា ឆ្ន ំ ២០១១ 

ទំព័  ២។ 

72 សូេរេើេឧទហ ណ៍ពីតួនទី បស់រេធាវីរៅកនរងម្បព័នធ អង់កេូ ខដ្េជ្ញធេមាទទួេអំណាឆរដ្ើេបីរធវើសកេមភាពាេ យៈ

រេធាវីខដ្េទទួេសិទធិតំណាងរដាយអាណតតិជូនកូនកតី។ កា ខបងខឆកតួនទីរៅកនរងកា តំណាងខ្នកឆាប់រនះ ានរម្ឆើនរៅកនរង

យ ាត ធិ បស់ ដ្ឋឯករាជយ  ួេានរៅឆម្កម្កេពអង់រគេស រអៀក ង់ អូន្រសាត េី ញូហងឺខេន អាម្ហិកខាងតបូង និងហ ងក ង។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

62. កា រសន ើស ំធនធាន បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានបា ន់ម្បាណរៅរេើបនារកកា ង្គ  រដាយ

ពិោ ណារេើសកេមភាពខដ្េតម្េូវឱ្យរធវើសម្ាប់កា អន រលាេាេកាតពវកិឆច វិជ្ញា ជីវៈ។ អន សង 

ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្បកាន់រគ្មេជំហ ថ្ន៖ 

ម្បសិនរបើសហរេធាវអីនត ជ្ញតនិេំ ខានទសងនៈថ្ន កា ង្គ េយួឆំននួានភាពោំបាឆ់រដាយ

សា កាតពវកិឆច វជិ្ញា ជវីៈ បស់ពកួរគឆំរ ះកា យិាេ័យ បស់ខេួន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី ឬអងគជំន ជំម្េះវិសាេញ្ា ពកួរគរធវើសកេមភាពខបបរនះរៅាេ

្នា ន សិទធផិ្លា េ់ បស់ខេួន។ រទះជ្ញយា ងណា កា ឆំណាយ រេើសកេមភាពខបបរនះេិនអាឆរធវើបាន

រ ើយ ម្បសនិរបើសកេមភាពទងំរនះេនិសថ ិតរៅកនរងខដ្នកំណត់ថ្នកា ោត់ាំង បសព់កួរគ 

ដ្ូឆខដ្េម្តូវបានកំណត់រដាយកិឆចម្បជ ំរពញអងគ។ [កា គូសបញ្ជា ក់ម្បេពរដ្ើេ]73 

63. រគ្មេជំហ រនះេិនរអើរពើនឹងឆំណ ឆខដ្េថ្ន កាតពវកិឆចម្កេសីេធេ៌ជ្ញរម្ឆើនខដ្េរេើករ ើងរនះ ក៏

ជ្ញខ ន្កជ្ញក់លាកេ់ួយថ្នម្កបខ័ណឌ ឆាប់ បស់ អ.វ.ត.ក ្ងខដ្ ។ ឧទហ ណ៍ម្តូវបានរេើករ ើង

រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺជ្ញកា រយាង បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខអំពីកាតពវកិឆចថ្នកា 

 កាកា សាៃ ត់74។ កាតពវកិឆចរនះក៏ានកនរង វិធានថ្ ា្កនរង ២២(៣) ្ ងខដ្  រហើយដូ្ឆរនះ “ម្តូវបាន

ខឆងយា ងឆាស់រដាយកិឆចម្បជ ំរពញអងគ”។ 

64. ប  ខនតជ្ញេូេដាឋ ន សហរេធាវីនេំ ខានកតីបា េារដាយសា កា យេ់ខ សអំពីតួនទី បស់ពួករគ។ 

កា បំរពញកាតពវកិឆច វិជ្ញា ជីវៈទងំអស់ កនរងនេជ្ញអនកតំណាងខ ន្កឆាប់ឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

គឺជ្ញ ខដ្នកំណត់ បស់សហរេធាវីនេំ ខ។ សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ទទួេបានកា 

តំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាព នឹងកាេ យជ្ញកា របាកបរញ្ជេ ត ម្បសិនរបើកា ធាន វិជ្ញា ជីវៈេួយ

ឆំនួនខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបីរធវើឱ្យកា រធវើជ្ញតំណាងានម្បសិទធភាព េិនម្តូវបានោត់ទ កថ្ន

ជ្ញខ ន្កេួយថ្នកា ង្គ  បស់រេធាវីខដ្េតំណាងឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

65. ដូ្រឆនះ កិឆចកា េួយឆំនួន (ដូ្ឆជ្ញកា រ ៀបឆំខ្នកា  កា  កាទ កឯកសា កនរងបណណសា  និងសកេម

ភាពបិទបញ្ចប់ រដ្ើេបីធានកា សាៃ ត់ថ្នឯកសា  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អន រលាេាេរគ្មេ

កា ណ៍ប ពវសិទធិ ឬភាពសាៃ ត់ វិជ្ញា ជីវៈ) សថ ិតកនរងអាណតតិរនះ ពីរម្ ះកិឆចកា ទងំរនះានភាព

 
73 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ២៨។ 
74 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រជើងទំព័  ៦២ ខដ្េសំរៅដ្េ់ ឧបសេព័នធ ឃ៖ អន សង ណៈទីពី 

 បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ កថ្នខណឌ  ២៤។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ោំបាឆ់សម្ាប់កា តំណាងម្កេសីេធេ ៌វិជ្ញា ជីវៈម្បកបរដាយម្បសិទធភាព។ កិឆចកា ទងំរនះគឺជ្ញ

កិឆចកា ម្គប់ម្គង និងកា  កាទ កឯកសា  (រហើយដូ្រឆនះ ធានបានកា ម្បគេ់ជូនដ៏្សេម្សបនូវ

កំណត់ម្ាខដ្េរធវើរ ើងរដាយសាជិកម្ករេកា ង្គ ខដ្េម្តូវោករឆញពីតំខណង)។ 

ឃ. ឥទធពិេថ្នកហំ ស្គងទងំរនះរៅរេើសទិធ ិបសរ់ដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណី 

66. កំហ ស្គងខដ្េបានបកម្សាយខាងរេើ បានរធវើឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេកាត់បនថយបនារកកា ង្គ 

ខដ្េម្តូវបានអន វតតកនរងនេឱ្យរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខណៈខដ្េកា បា នសាម នរេើធនធានខដ្េ

ានហួសពីកា ពិត (រដាយសនមត់ថ្នសេតថភាពកនរងកា ទេទ  និងម្តួតពិនិតយខដ្េ្តេ់ពីរេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី)។ ាេ យៈថ្នកំហ ស្គងទងំរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបាន

សននិដាឋ នរដាយេិនម្តឹេម្តូវថ្ន បនារកកា ង្គ  បស់សហរេធាវីនេំ ខ អាឆម្តូវបានអន វតតជ្ញេួយ

ម្ករេខដ្េបានកាត់បនថយបាន រហើយរដាយគ្មម នកា ឆងោំខដ្េ កាទ ក បស់ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ។ 

រនះវាេិនជ្ញក ណីរនះរទ សម្ាប់េូេរហត ខដ្េម្តូវបានរ ៀបឆំបខនថេដូ្ឆខាងរម្កាេ។ 

៦. ការបដិនស្នន្នធានចបំាច់នដាយគ្មា ននេតុ្ ល 

67. សហរេធាវីនេំ ខរៅខត កាជំហ ថ្ន ធនធានននខដ្េបានរសន ើស ំ គឺានភាពោំបាឆ់ និងសេ

ម្សបសម្ាបក់ា ធ វ្ើជ្ញតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីយា ងានម្បសិទធភាព។ របើរទះបីជ្ញ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ អាឆនឹងរជឿជ្ញក់ថ្ន បនារកកា ង្គ  ម្តូវកាត់បនថយជ្ញសវ ័យម្បវតតិរៅដំ្ណាក់

កាេនីតិវិធីបឆចរបបននក៏រដាយ ក៏ខេួនេិនអាឆសនមត់ថ្ន ក ណីរនះវារកើតរ ើងឆំរ ះម្គប់ភាគីរនះខដ្ 

។ បនារកកា ង្គ រៅខតានរម្ឆើន។ រម្ៅពីបញ្ជា ននខដ្េបានរ ៀបរាប់េេអិតខាងរេើ រៅាន

កា ង្គ ធំៗជ្ញរម្ឆើនរទៀតខដ្េម្តូវបំរពញកនរងឆ្ន ំ២០២១ និងឆ្ន ំ២០២២ ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

ហាក់ដូ្ឆជ្ញទទួេសាគ េ់ថ្ន វាសថ ិតរៅកនរងអាណតតិកា ង្គ  បស់សហរេធាវីនេំ ខ។ កា ង្គ ទងំ

រនះ ួេាន៖ (១) កា ជួបម្បជ ំឱ្យបានរម្ឆើនាេខដ្េអាឆរធវើបានជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ឆំនួន ៣៨៦៥ នក់ ឬសាជិកម្គួសា  បស់ពួករគខដ្េ ស់រានានជីវិត រៅាេកាេប ិរឆេទ

កំណត់ោប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២១75 (២) កា ពិនិតយរៅរេើសាា  ៈកនរងសំណ ំរ ឿង  ក់

 
75 សហរេធាវីនេំ ខ និងអងគភាពគ្ម ំ ជន ងរម្គ្មះ បាននិងកំព ងរធវើកា ជ្ញេួយគ្មន អស់ យៈរពេ ១ខខ រដ្ើេបីធានឱ្យានងវិកាពី

ខាងរម្ៅរដ្ើេបីម្បជ ំជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងរដ្ើេបីពិភាការេើសំណួ គនេឹះៗជ្ញេួយពួករគ  ួេទងំកា ខឆក ំខេក

ព័ត៌ានបឆចរបបននភាពអំពីបណត ឹងសាទ កខ និងខសវ ង កគំនិតអំពីព័ត៌ានផ្លា េ់ខេួន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីណាខដ្េ រសើបខដ្េ

ានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង។ កា ្តេ់ងវិកាម្តូវបានធាន រហើយសហរេធាវីនេំ ខកំព ងសម្េបសម្េួេកា ម្បជ ំឆំនួន ១៣ កខនេង
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងសា ណានន ក់ព័នធនឹងកា រធវើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើ

សាា  ៈទងំរនះ (៣) កា ម្បេូេ្តរំ និងកា បញ្ចូេព័ត៌ានសត ីពីកា អន វតតគរម្ាង្តេ់សំណង 

រដ្ើេបរីាយកា ណ៍ជូនអងគជំន ំជម្េះ76។ កា កាត់បនថយអាណតតិ និងធនធាន បស់អងគភាព នឱំ្យាន

្េវិបានជ្ញក់ខសត ងរៅរេើសិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំរ ះកា តំណាងរដាយម្បសិទធភា

ព។ កា ង្គ រនះេិនអាឆអន វតតរៅបានរដាយព ំានកា ឆូេ ួេជ្ញម្បោំពីេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិបាន

រ ើយ។ 

68. ព័ត៌ានបខនថេរទៀតសត ីពីកាតពវកិឆច កព់័នធនន ានបញ្ចូេរៅកនរងអន សង ណៈទីេួយ បស់សហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ77 រហើយនឹងេិនរេើករ ើងជ្ញងមីរទៀតរទ។ រទះជ្ញយា ងណាកតី  ក់ព័នធនឹង

អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រយើងសូេរេើករ ើងនូវឆំណ ឆេួយឆំនួនដូ្ឆជ្ញ៖ 

(i) កា ង្គ ានរម្ឆើន។ សម្ាប់ភាគីអនត ជ្ញតិ ានកា ង្គ រម្ឆើនដែលប គគេិកដែាន ក់មិនអាច

បំធេញអស់។ ជ្ញ ួេ ានកា ង្គ រម្ឆើនដែលប គគេិកបួននក់ក៏មិនអាចបំធេញអស់។ សាថ នភាពធនេះ

រៅខតរកើតានដ្ខដ្េ រទះបីានកា ពនោ ងិ រវលារដ្ើេបីបំរពញកា ង្គ ក៏រដាយ។ រគ្មេរៅគឺ

ម្តូវបំរពញរៅាេកាតពវកិឆចទងំអស់េ នរពេរឆញសាេែីកាសាថ ព ។ កា ង្គ រនះេិនអាឆបញ្ចប់

រៅបានរដាយគ្មម នេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិរ ើយ។ 

(ii) កាតពវកិឆចទងំរនះតម្េូវឱ្យានជំនញរ្ងងៗ។ ជំនញទងំរនះ ួេាន៖ យ ទធសាន្រសត  

កា វិភាគខ ន្កឆាប់ កា ាក់ខតងរសឆកតីម្ ងឯកសា  កា អានឯកសា រ ើងវិញ ជំនញភាសា

 

ខ សគ្មន  សម្ាប់រេធាវីឆំនួន ៨  ូប រដ្ើេបីជួបកូនកតីឆំននួ ២៦០  ូប ខដ្េនឹងអន វតតពីថ្ងៃទី ២៩ ខខ ត លា  ហូតដ្េ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០២១។ អងគភាពសហរេធាវីនេំ ខ ជ្ញអនកម្តួតពិនិតយកា ឆ ះរបសកកេមទងំរនះ រ ៀបឆំព័ត៌ានសខំាន់ៗរដ្ើេបីខឆក ំខេកជូន

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងម្បេេូបញ្ចូេគ្មន នូវេទធ្េខដ្េទទួេបានពីកា ម្បឹកាជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីកំណត់

ពីយ តតិសាន្រសត រឆ្ព ះរៅេ ខបនត។ 

76 កា រាយកា ណ៍ របៀបរនះម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ឯកសា  E218/7/9 សា ណា បស់សហរេធាវីនំ

េ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងកា អន វតតសំណងាេ្េូវត លាកា សម្ាប់សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី០១ ខខេី

ន ឆ្ន ំ២០១៧។ ឯកសា  E218/7/10 អន សង ណៈពីសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ្ញើជូនរៅម្កេ និេ ណ ន 

ម្បធានអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង និងរៅម្កេថ្នអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក់ព័នធនឹងកា រធវើបឆចរបបននភាពអំពសីំណងរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ គម្ាងទី១៖ ទិវាជ្ញតិថ្នកា ឆងោំ និងគរម្ាងទី៣៖ កា សាងសង់សតូ បរៅរាជធានីេនំរពញសម្ាប់ េេឹក

ដ្េ់ជន ងរម្គ្មះរដាយសា កា ជរេេៀសរដាយបងខំ ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៨។  

77 ឧបសេព័នធ ក៖ អន សង ណៈទី១  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ២-៧។ ឧបសេព័នធ ឆ៖ អន សង ណៈទី៣  បស់សហ

រេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ២-៣។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

អង់រគេស/ខខម /បារំាង កា ម្គប់ម្គងព័ត៌ាន កា ម្សាវម្ជ្ញវ ខ ន្កទំនក់ទំនងជ្ញេួយាច ស់ជំនួយ កា 

សម្េបសម្េួេថ្ដ្គូ រៅេូេដាឋ ន កា សម្េបសម្េួេ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ខ ន្កេសតរភា  និងកិឆចកា រ្ងងៗរទៀត។ សាជិករ្ងងៗកនរងម្ករេកា ង្គ ានជំនញរ្ងងៗគ្មន ។ 

រហត រនះ សម្ាប់កា ង្គ រពញរា ង ប គគេិកពី នក់បំរពញកា ង្គ ានម្បសិទធភាពជ្ញងបុគ្គលិក

ខតាន ក់។ 

(iii) ដូ្ឆគ្មន រនះខដ្  កាតពវកិឆចទងំរនះសេម្សបឆំរ ះសាជិកម្ករេកា ង្គ ខដ្េានកម្េិត

អតីតភាពខ សៗគ្មន ។ ម្បសិទធ្េជ្ញអតិប ា និងកា ឆំណាយងវិកាសាធា ណៈម្បកបរដាយកា 

ទទួេខ សម្តូវ គឺសំរៅរឆ្ព ះរៅធានថ្ន កា ង្គ តូឆាឆននេិនម្តូវបំរពញរដាយសាជិកម្ករេ

កា ង្គ ខដ្េានអតីតភាពយូ រទ រហត រនះគួ  កាទ កឱ្យានសាជិកក្កុមកា ង្គ ខដ្េាន

កម្េិតខ សៗគ្មន  (ទងំកា ធក្បើក្ាស់ភាសាខខម  និងភាសាអង់រគេស)។ 

69. កា វាយតថ្េេ បស់សហរេធាវីនេំ ខឆំរ ះធនធានខដ្េោំបាឆ់សម្ាបក់ា ង្គ រនះ ជាការវាយ

ែម្មៃដបបអេិ កង។ ពួករគបានដាក់សំរណើេួយខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអាឆទទួេយកបាន 

រទះបីវាអាឆឆំណាយរពេខេះក៏រដាយ។ កា ពិត រដាយសា ធនធានានភាពខវះខាត សហរេធាវី

នេំ ខានកា េំបាកកនរងកា អន វតតខ ន្កខេះថ្នអាណតតិកា ង្គ  បស់ខេួន រៅរពេបំរពញកា ង្គ រៅ

កនរងដំ្រណើ កា បណត ឹងសាទ កខ78។ កា ង្គ រនះម្តូវោំ ហូតដ្េ់កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីរេើបណត ឹងសា

ទ កខឆបស់ពវម្គប់។ នរពេរនះ សហរេធាវីនេំ ខបានរសន ើស ំបំរពញកា ង្គ រនះ រៅរពេកំព ង ង់

ោំសាេដី្កា។ រទះជ្ញយា ងណាកតី សហរេធាវីនេំ ខេិនអាឆសរម្េឆធៅាេរគ្មេរៅរនះបាន

រទ ម្បសិនរបើគ្មម នេន្រនតីម្បឹកាខាងភាគីអនត ជ្ញតិ។ 

70. សហរេធាវីនេំ ខក៏ពិោ ណារឃើញថ្ន ជ្ញកា ោំបាឆ់ខដ្េម្តូវបរញ្ចញម្បតិកេមរៅនឹងកំហ ស្គង

ននថ្នកា ្តេ់សំអាងរហត  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ  ក់ព័នធនឹងធនធានោំបាឆ់ រដ្ើេបីរដាះ

ម្សាយបនារកកា ង្គ រនះ ដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

ក. ធនធានខាងភាគជី្ញត ិ

 
78 ឆំណ ឆរនះហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេយករដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ៖ ឧបសេព័នធ គ៖ អន សង ណៈទី១  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្ន

ខណឌ  ៥។  
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

71. កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេានកំហ ស្គងកនរងកា រេើករ ើងថ្ន ភាពខវះខាតខ ន្កធនធានម្តូវបានរដាះ

ម្សាយរដាយកា ឆូេ ួេ ក់ព័នធ បស់ភាគីជ្ញតិ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើងរដាយម្បរយាេ

ថ្ន សំរណើស ំធនធាន បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខេុំានគិ្ែែល់ភាគីជ្ញតិរៅកនរងម្ករេសហ

រេធាវីនេំ ខរទ រដាយសា ពួករគ “ព ំបានទទួេកា ជូនដំ្ណឹងរៅកនរងេិខិតម្បាម្ស័យទក ់បស់ 

[រលាកម្សី]”79។ ឆំណ ឆរនះេិនម្តឹេម្តូវរទ។ ធនធាន បស់ភាគីជ្ញតិក៏ម្តូវបានទទួេកា យកឆិតត

ទ កដាក់ខដ្  រដាយសនមតថ្នានម្គបម់្គ្មន់រហើយ។ សំរណើ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ

សម្ាប់ម្តីាសរនះ ម្ពេទងំសំរណើទងំអស់ពីេ នៗេក ម្តូវបានដាក់ជូនម្តឹេខត UNAKRT 

ប  រណាណ ះ ទក់ទិននឹងធនធានននខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់ភាគីអនត ជ្ញតិ រដាយានកា សនមតថ្ន 

្នធានខាងភាគីជ្ញតិេុំមានកា ខម្បម្បួេរទ។ 

72. រទះបភីាគីជ្ញតិរដ្ើ តួនទីសំខាន់េិនអាឆខវះបានរៅកនរងម្ករេសហរេធាវីនេំ ខកតី ខតេិនអាឆជំនួស

ភាពោំបាឆ់់ខដ្េម្តូវមានេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិរនះរទ។ េួយខ ន្ករដាយសា ទំហំថ្នបនារកកា ង្គ 

តម្េូវឱ្យានសាជិកជ្ញរម្ឆើនកម្េិតរៅកនរងម្ករេ។ រហើយក៏រដាយសា ខតតម្េូវកា ឱ្យានកម្េិត

ជំនញរ្ងងៗគ្មន ្ងខដ្  ដូ្ឆបានពនយេ់ពីខាងរេើ។  

ខ. កា រម្បៀបរធៀបជ្ញេយួ ក.ស.ព 

73. សហរេធាវីនេំ ខកត់សាគ េ់អំពីរសឆកតីខងេងកា ណ៍ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេខដ្េថ្ន កា 

និយាយរយាងរៅកា ង្គ  ឬធនធាន បស់ ក.ស.ព “ព ំានម្បរយាជន៍រទ”80។ សហរេធាវីនេំ ខ

េិនយេ់ម្សបរទ។ ពិតរហើយខដ្េថ្ន ធនធាន បស់ ក.ស.ព ព ំខេនជ្ញកាត កំណត់ រដាយសា  ក.

ស.ព និង សហរេធាវីនេំ ខានកាតពវកិឆចខ សគ្មន ។ ឧទហ ណ៍៖ ក.ស.ព ព ំោំបាឆ់រធវើកា ថ្ 

អង្គគ សងវិកាពីខាងរម្ៅ ឬពោយាេសម្េបសម្េួេកា ជួបម្បជ ំជ្ញេួយេន សងរាប់ ន់នក់រនះ

រទ។ រទះជ្ញយា ងណាកតី ឆំណ ឆរនះេិនខេនានន័យថ្ន កា ្តេ់ធនធាន និងកា ង្គ  បស់ ក.ស.ព 

េិន កព់័នធរនះរទ។ វិធាន ២១(១) ថ្នវិធានថ្ ា្កនរងតម្េូវថ្ន ម្តូវ កាឱ្យានត េយភាព វាងភាគីន

ន។ របើភាគីេួយបានទទួេធនធានរដ្ើេបីបំរពញភា កិឆចណាេួយ (ឧទហ ណ៍ កា រធវើឆំណាត់

 
79 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សង ណៈទី២  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ៨។ 

80 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សង ណៈទី២  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១២។  

F7001679920



០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

34 

សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ ឬកា ដាក់ឯកសា កនរងបណណសា  និងកា កាត់បនថយប គគេិក81) ខតភាគី

រ្ងងរទៀតខដ្េម្តូវបានបដិ្រសធេិន្តេ់ធនធានរដ្ើេបបីំរពញភា កិឆចទងំរនះ វានឹងបងកឱ្យាន

កា រោទសួ  ក់ព័នធនឹងត េយភាពរនះេិនខាន។ ជ្ញងរនះរទៀត រទះបីភា កិឆចេួយឆំនួនានដូ្ឆគ្មន

 វាង ក.ស.ព និង សហរេធាវីនេំ ខ (ឬ ឆំរ ះបញ្ជា រនះ ក៏ឆំរ ះរេធាវីកា   កតី) ឬយា ងរហាឆ

ណាស់ក៏ម្សរដ្ៀងគ្មន ក៏រដាយ ក៏អនករធវើរសឆកតីសរម្េឆមានសុភវិនិចឆ័យអាឆយេ់ថ្ន វាជ្ញសូឆនក 

េួយខដ្េតម្េូវឱ្យ្តេ់ធនធានម្សរដ្ៀងគ្មន ខដ្ សម្ាប់កិឆចកា ង្គ ទងំរនះ។ 

គ. ទសងនៈ “សហ” 

74. កា ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេសំអាងរៅរេើទសងនៈ “សហ” គឺគ្មម នសំអាងម្តឹេម្តូវរទ។ កា ណ៍

ខដ្េថ្ន កា ខតងាំងសហរេធាវីនេំ ខពី នក់ជ្ញេកខខណឌ ោំបាឆ់រនះ េិនបានកំណត់ែល់

ធនធានខដ្េម្តូវខបងខឆកដ្េ់ពួករគរទ។ វាព ំខេនជ្ញេូេរហត រដ្ើេបីបដិ្រសធេិនឱ្យានបុគគេិក

ជំនួយរទ ជ្ញពិរសសធបើធោងធៅតាមអែថន័យថ្នវិធាន ១២សាួ នពី (៤) ថ្ន វិធានថ្ ា្កនរង (“គ្ម ំ 

រដាយប គគេិកេួយឆំនួនរទៀតាេកា ោំបាឆ់”) និង វិធាន ១២ ថ្នវិធានថ្ ា្កនរង (ខដ្េតម្េូវឱ្យបរងកើត

ខ ន្កេួយសម្ាប់សហរេធាវីនេំ ខ)។ វាេិនសេរហត ្េរទខដ្េធៅដែទទូឆថ្ន កា ង្គ ទងំ

អស់ម្តូវបំរពញរដាយសហរេធាវីនេំ ខ ឬសហរេធាវីគួ រធវើកា រពញរា ងរនះរ ើយ។ ម្បសិន

ធបើានក ណីរនះខេន រគេិនដឹ្ងឆាស់ថ្នរហត អវីបានជ្ញ្តេ់ឱ្យានេន្រនតីម្បឹកាេកដ្េ់រពេរនះ 

ឬេូេរហត អវីខដ្េសហរេធាវីនេំ ខបឆចរបបននបានទទួេម្បាក់កថ្ម្េរៅាេរា ងបំរពញកា ង្គ  

ោបា់ងំពីបានទទួេកា ខតងាងំេករនះ។ ខគគួ កត់សាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន ខ្នកា ្តេ់ជំនួយខ ន្ក

ឆាបដ់្េ់កា កា   កតីបានទទួេសាគ េ់យា ងឆាស់ថ្ន សហរេធាវីេិនស ទធខតបំរពញកា ង្គ រពញ

រា ងរនះរ ើយ82។ 

ង. កា ឆងោជំ្ញ េួ 

75. កា ពនោ រពេខដ្េបានបងករ ើង ាេ យៈកា បាត់បង់សាជិកសំខាន់ៗកនរងម្ករេកា ង្គ បានបងក

កា េំបាកដ្េ់សាលាកតីម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិនន រដាយសា ទំហំថ្នរ ឿងកតី និងងិ រវលាោំបាឆ់

រដ្ើេបីបនារ ំនឹងរ ឿងកតីទងំរនះ រហើយបញ្ជា រនះអាឆកាន់ខតគួ ឱ្យកត់សាគ េ់រៅរទៀត រៅរពេ

 
81 រនះជ្ញឆំណ ឆខដ្េសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរយាងរៅ ក.ស.ព។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ឃ៖ អន សង ណៈទី២  បស់

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ កថ្នខណឌ  ២៥។ 

82 ឧបសេព័នធ ជ៖ ខ្នកា ្តេ់ជំនួយខ្នកឆាបរ់ៅ អ.វ.ត.ក (ម្តូវបានរធវើ វិរសាធនកេមរៅខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៤) ខ្នក ក ឆំណ ឆ ៣។  
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ត លាកា ជិតបញ្ចប់កា ង្គ របស់ខ្ៃួន83។ ត លាកា អនត ជ្ញតិរ្ងងរទៀតបានរដាះម្សាយបញ្ជា រនះរៅ

កនរងម្ករេកា   កតី និងម្ករេជន ងរម្គ្មះ រដាយអន ញ្ជា តឱ្យរេធាវីានភាពបត់ខបនរម្ឆើនជ្ញងេ ន 

កនរងកា ខបងខឆកធនធាន84។ 

76. សំរណើសំុ្នធានធោយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀតពីភាពោំ

បាឆ់ រដ្ើេបីកា   កា ឆងោំជ្ញ ួេរ ៀបឆំរដាយទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ បស់សហរេធាវនីេំ ខ85។ 

កា ង្គ េួយឆំនួន ដូ្ឆជ្ញកា រដាះម្សាយគរម្ាង្តេ់សំណង កា ម្សាវម្ជ្ញវ និងកា ម្គប់ម្គងកេម

 វិធី Casemap ម្តូវបានបំរពញជ្ញឆេបងរដាយទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ។ 

77. សហរេធាវីនេំ ខដឹ្ងឆាស់ថ្ន ធោយេុំមានេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ កា ង្គ  បស់ខេួននឹងានភាពយឺត

យា វជ្ញងខាេ ងំ ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងកា រាយកា ណ៍អំពីកា ្តេ់សំណង កា រធវើឆំណាត់ម្បរេទឯក

សា រ ើងវិញ និងកា ជួបម្បាម្ស័យទកទ់ងជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដែលបទពិរសាធន៍ដ៏្

ទូេំទូលាយ បស់រលាកម្សី បាន្តេ់គ ណម្បរយាជន៍យា ងធំរធង។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរដាះ

ម្សាយបញ្ជា រនះ រដាយម្គ្មន់ខតអះអាងថ្ន “កា ឆងោំជ្ញ ួេគឺជ្ញសមិទ្ធ្េ បស់ប គគេិកម្គប់ ូប 

េិនខេនជ្ញ បស់ប គគលិកជ្ញក់លាកណ់ាមាា ក់រទ”86 ជ្ញរសឆកតីខងេងកា ណ៍ខបបទូរៅ ខដ្េេិនយក

ឆិតតទ កដាក់ដ្េ់ក ណីជ្ញក់ខសតង។ ម្ករេសហរេធាវីនេំ ខជ្ញម្ករេកា ង្គ តូឆេួយ រហើយព ំាន

ប គគេិកណារ្ងងខដ្េខឆក ំខេកឆំរណះដឹ្ង និងជំនញពិរសស ដូ្ឆេន្រនតីម្បឹការយាបេ់ បស់

រយើងរទ។ សហរេធាវីនេំ ខអាឆរធវើកា ង្គ ខដ្េខេួនអាឆរធវើបាន រដ្ើេបីខង កាកា ឆងោំ ាេ 

យៈធ វ្ើការកំណត់រហត នន ដែលមានដែប គគេិកខដ្េអាឆភាា ប់ោ៉ា ងឆាប់រហ័សរវាងកា ង្គ 

បឆចរបបននរៅនឹងេទធ្េកា ង្គ ពីេ នធទ្ ធទ្ើបមានចំធ េះែឹងជាក់លាកម់ួយចំនួន រដ្ើេបីអាចរម្បើ

 
83 សូេរេើេឧទហ ណ៍ រយាបេ់អំពកីា ពនោ រពេខដ្េបងករ ើងរដាយបញ្ជា រនះរៅកនរង កា វាយតថ្េេ និង បាយកា ណ៍ បស់

រៅម្កេ Theodor Meron ម្បធានត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិសម្ាប់អតីតម្បរទសយូរហាគ សាេ វី ខដ្េ្តេ់ជូនម្ករេម្បឹកាសនតិ

ស ខ អន រលាេាេកថ្នខណឌ  ៦ ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់ម្ករេម្បឹកាសនតិស ខរេខ ១៥៣៤ (ឆ្ន ំ២០០៤) ខដ្េម្គបដ្ណត ប់រៅរេើ

ងិ រវលាពីថ្ងៃទី១៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៥ ដ្េ់ថ្ងៃទី១៦ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ S/2015/874 ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ

២០១៥ កថ្នខណឌ  ១៥, ១៧។ 

84 សូេរេើេឧទហ ណ៍៖ ត លាកា  ICC កិឆចម្បជ ំពិរម្គ្មះរយាបេ់សត ីពីរគ្មេនរយាបាយ្តេ់ជំនួយខ្នកឆាប់ ទំព័  ៥០ បនា ត់ 

៨-១២ ឆ ះថ្ងៃទី០៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨។  

85 ឧបសេព័នធ ក៖ អន សង ណៈទី១  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ៧។ ឧបសេព័នធ ឃ៖ អន សង ណៈទី២  បស់សហ

រេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ កថ្នខណឌ  ២៨(ក)។ ឧបសេព័នធ ឆ៖ អន សង ណៈទី៣  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័  ៣។  

86 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សង ណៈទី២  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ  ១៤។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ម្បាស់ធនធានឱ្យានខតានម្បសិទធ្េ។ កា េិនគិតដ្េ់ឆំណ ឆរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនយក

ឆិតតទ កដាក់ដ្េ់កា ពិោ ណា ក់ព័នធេួយ។ រទះបីសហរេធាវីនេំ ខដឹ្ងថ្ន កា កាត់បនថយ

ប គគេិកជ្ញកា ោំបាឆ់នរពេណាេួយក៏រដាយ ខតកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបានពនយេ់ថ្ន រហត អវី

បានជ្ញោំបាឆ់បងកឱ្យានពយសនកេមរនះដ្េ់កា ឆងោំ បស់ម្ករេកា ង្គ  ម្បសិនរបើអាឆ កាទ ក

េន្រនតីម្បឹការយាបេ់រដាយគ្មម នឆំណាយបខនថេរនះរទ (សូេរេើេខាងរម្កាេ)។ 

ឆ. អាឆនឱំ្យានកា ពនោ រពេ 

78. កា ង្គ េួយឆំនួនរបើេិនបញ្ចប់នរពេរនះរទ ោំបាឆ់នឹងម្តូវបញ្ចប់នរពេណាេួយ អាឆរម្កាយ

រពេរឆញសាេដី្កាសាថ ព រទៀត្ង។ កា ពនោ រពេរធវើកា ង្គ រនះ បងកជ្ញហនិេ័យរដាយកា 

អូសបនេ យងិ រវលាកា ង្គ  និងេ ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់ត លាកា  ធលើសពីបីឆ្ន ំ ធៅតាម

ការរម្គ្មងទ កកនរងរសឆកតីម្ ងម្នកិឆចម្ពេរម្ពៀង។ 

79. រៅម្កេរៅកនរងត លាកា រនះបានពិោ ណារឃើញថ្ន បញ្ជា ទងំរនះ ក់ព័នធរៅនឹងកា ្តេ់ធនធាន

ដ្េ់ម្ករេកា ង្គ  បស់ភាគីនន។ ឧទហ ណ៍ រៅរពេសរម្េឆរៅរេើសំរណើស ំធនធានសម្ាប់

ម្ករេរេធាវីកា   កតីថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៤ ស.ឆ.ស អនត ជ្ញតិបានពនយេ់ថ្ន៖ 

... ធយើងរមៃឹកថា ជនក្ែូវធោទ្ធៅ អ.វ.ែ.ក មានសិទ្ធិជាមលូោា នធែើមបីទ្ទ្លួានធេល

ធវលាក្គ្ប់ក្ាន់ កាុងការធក្ែៀមធរៀបចំការការពារកតីរបស់ខ្ៃួន។ ទ្នទឹមនឹងធនេះ េួកាែ់មាន

សិទ្ធិជាមលូោា នធែើមបីទ្ទ្ួលានការជំនុជំក្មេះកាុងរយៈធេលសមក្សបមួយ។ សិទ្ធិទងំធនេះ 

និងសិទ្ធិកាុងធេលធសុើបអធងេែផង ែក្មូវឱ្យមានធមធាវកីារពារកតីទ្ទ្ួលាន្នធាន

សក្មាប់ការពារកតី។ កាលណាការធសុើបអធងេែកាន់ដែយូរ ការចំណាយរបស់ អ.វ.ែ.ក 

និង រែាដែលជាមាា សជ់នំួយក៏កាន់ដែអស់ធក្ចើន។ ែធូចាេះ មានដែវិធានការដែលអាច

បក្ងញួធេលធវលា ដែលែក្មូវឱ្យធមធាវីការពារកតីចូលរួមកាុងការធសុើបអធងេែតាម

ផៃូវែុលាការប៉ាធុណាណ េះ មានក្បធោជន៍ែល់ទងំ យមឹ ទ្ិែយ អ.វ.ែ.ក និងសហគ្មន៍

អនតរជាែិទងំមូល87។ 

80. នាធេលធនេះ បញ្ហា ក្បហាក់ក្បដហលាា ធនេះានធកើែធ ើង ទកទ់្ិននឹងការងារជាធក្ចើនពាកេ់័នធនឹង

ការបងាា ញេ័ែ៌មានរបស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ ី ដែលមិនគួ្រផសេវផាយជាសាធារ ៈ (ការធ វ្ើ

 
87 សណំ រំ ឿង ០០៤ – ឯកសា  D312/1 ែីកាសធក្មចធលើសំធ ើបនាទ ន់របស់ យឹម ទិ្ែយ ទក់ទិ្ននឹង្នធានរបស់ក្កុមធមធាវី

ការពារកតី ចុេះម្ងៃទី្០៧ ដខ្មិងុនា ឆាា ំ២០១៦ កថាខ្ ឌ  ៥។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ចំណាែ់ក្បធភទ្ធ ើងវិញ)។ ការងារធនេះនឹងក្ែូវបំធេញធៅែំណាក់កាលណាមួយ ធបើមិនធ វ្ើ

ធៅធេលធនេះ មានដែធៅធក្កាយធេលធចញសាលែីកាសាថ េរធលើសំ ុំធរឿង ០០២/០២។ ធហែុធនេះ 

សហធមធាវីនាមុំខ្យល់ធ ើញថា មានគុ្ ក្បធោជន៍ោ៉ា ង្ំធ្ងធបើបំធេញការងារធនេះធៅធេល

ធនេះ ធោយសារបញ្ហា ធនេះធៅងមីៗ ធហើយខណៈរពេខដ្េសហធមធាវីនាមុំខ្មានមន្រនតីក្បឹកាដែលែឹង

ចាស់េីបញ្ហា ទងំធនេះ។ 

81. ការសធក្មចរបស់ការិោល័យរែាាល នឹងធ វ្ើឱ្យការងាររបស់សហធមធាវីនាមំុខ្មានភាេយឺែ

ោ៉ា វធោយសារ (i) ការកាែ់បនថយ្នធានមនុសសដែលខ្ៃួនមានោ៉ា ង្ំធ្ង និង (ii) ការបងេឱ្យ

ាែ់បង់ការចងោំជារួមែូចានធលើកធ ើងខាងធលើ។ ធទេះបី្នធានដផាកក្បឹកាអាចនឹងមានធ ើង

 វិញនាធេលអនាគ្ែកតី (ែូចានធសា ើធ ើងធោយការិោល័យរែាាល88) ដែចំ ចុធនេះនឹងមិនអាច

ធោេះក្សាយេយសនកមមដែលបងេធ ើងឱ្យានធេញធលញធទ្។ ែំធ ើរការឱ្យសុាធំៅនឹងសំ ុំធរឿង 

០០២ េ័ែ៌មានរបស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ ី និងការងាររបស់ែុលាការែក្មូវឱ្យចំណាយធេលធវលា

ជាធក្ចើន។ 

្.  វិ្ សីាន្រសត ដបងដចកការងារដែលេុមំានក្បសទិ្ធផល 

82. ែូចដែលានេនយល់កាុងអនុសសរ ៈនានារបស់សហធមធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ សំធ ើរបស់ធលាកក្សី

សំុដបងដចកការងារនឹងធ វ្ើឱ្យែំធ ើរការបំធេញភារកិចាមិនសូវសមុ ក្គ្សាម ញ ឬជាយុទ្ធសាន្រសត ធោយ

មានការចំណាយែិច89។ ការែក្មូវថា ការងារទងំអស់របស់ភាគី្អនតរជាែិក្ែូវបំធេញ

ធោយសហធមធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ជាជាងធោយមន្រនតីក្បឹកា ានបធងេើនអក្តាក្ាក់កម្ក្មរបស់

សហធមធាវីអនត ជ្ញតិនាមំុខ្ែល់ធៅ ៥០% ដែលធ វ្ើឱ្យប៉ាេះពាល់ែល់ការក្គ្ប់ក្គ្ងោ៉ា ងសមរមយ

ធៅធលើងវិកាសាធារ ៈ េុំដមនធ វ្ើឱ្យក្បធសើរធ ើងធនាេះធទ្90។ ធនាេះមានន័យថា ភារកិចាជាមូលោា ន

ជាធក្ចើន ជាេិធសសធៅធេលក្ែូវធរៀបចំឯកសារជាភាសាអង់ធគ្ៃស នឹងក្ែូវធ វ្ើធ ើងធោយសមាជិក

 
88 ឧបសេព័នធ ង៖ ការធ្ៃើយ្ៃងសារអុីដមលរវាងការិោល័យរែាាល និងសហធមធាវីនាមំុខ្អនតរជាែិ ទំ្េ័រ ៣-៤ (សារអុីដមលេី

ការិោល័យរែាាល ធផញើជូនសហធមធាវីនាមំុខ្អនតរជាែិ ម្ងៃទី្០១ ដខ្ែុលា ឆាា ំ២០២១)។ ឧបសេព័នធ ្៖ អនុសសរ ៈទី្២ របស់

ការិោល័យរែាាល កថាខ្ ឌ  ៣០។ 

89 ឧបសេព័នធ  ៖ អន សង ណៈទី២  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ កថាខ្ ឌ  ២៨(ខ្)។ ឧបសេព័នធ ច៖ អន សង ណៈទី៣  បស់

សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំ្េ័រ ៣។  

90 សូមធមើល ឧបសេព័នធ ្៖ អនុសសរ ៈទី្២ របស់ការិោល័យរែាាល កថាខ្ ឌ  ២៣, ២៨ ដែលធោងែល់សារៈសំខាន់ម្ន

ការបំធេញការងារធោយយកចិែតទុ្កោក់ កាុងការក្គ្ប់ក្គ្ងងវិកាសាធារ ៈ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ក្កុមការងារដែលទ្ទ្ួលក្ាក់កម្ក្មខ្ពស់ជាងធគ្កាុងក្កុមសហរេធាវីនេំ ខ។ ភារកិចាទងំធនេះរួម

មាន៖ ការក្សាវក្ជាវធលើក្បេ័នធ Zylab ការទញយកព័ត៌ានរឆញ ឬបញ្ចូេព័ត៌ានឆូេ កនរងឃេ ងំ

ា្រកទិននន័យថ្ ា្កនរង បស់កូនកតី ធរៀបចំនិងការេិនិែយធលើឯកសាររាប់ពាន់ ធែើមបីដសវ ងរកសមាា រៈដែល

មានភាេរធសើបពាក់េ័នធែល់នីែិវិ្ីម្នការធ វ្ើចំណាែ់ក្បធភទ្ធ ើងវិញ ការសក្មបសក្មួលជាមួយ

ធមធាវីែំណាងធែើមប ត ឹងរែាបបធវ ី និងដផាកាពំារជនរងធក្ាេះ សត ីេីដផាកភសតុភារ និងបញ្ហា នានា

ធៅកក្មិែការងារ្មមតា ការោក់បញ្ាូលេ័ែ៌មានជាធក្ចើនសនធឹកសនាធ ប់ដែលទ្ទ្ួលានតាមរយៈ

ការជួបក្បជុំជាមួយធែើមប ត ឹងរែាបបធវ ី ការក្សាវក្ជាវដផាកចាប់ ការអានឯកសារនានា កា 

រ ៀបឆំារាងបញ្ាីឯកសា  និងបញ្ាីថ្នឯកសា ភាា ប់សម្ាប់កា ដាក់ឯកសា  ការសក្មបសក្មួល 

និងការតាមោនការងារជាមួយម្ែគូ្គ្ធក្មាង និងការោក់ឯកសារជូនភាគី្ ឬការធសា ើសំុបកដក្ប។ 

83. សហរេធាវីនេំ ខកែ់សមាគ ល់ថា ធៅខាងការពារកតី ដផនការផតល់ជំនួយដផាកចាបហ់ាមឃាែ់ធោយ

ផ្ទទ ល់នូវភារកិចាមួយចំនួនដែលក្ែូវបំធេញធោយសហធមធាវីការពារកតី និងកំ ែ់ថា ការងារទងំ

ធនាេះគួ្រដែបំធេញធោយមន្រនតីក្បឹកាចាប់ ឬមន្រនតីក្គ្ប់ក្គ្ងសំ ុំធរឿង។ ភារកិចាទងំធនាេះរួមមាន៖ 

ការក្សាវក្ជាវដផាកចាប់ ការេិនិែយធលើភសតុតាងបឋម ការធរៀបចំសំ ុំឯកសារ ការធសា ើសំុ

ការបកដក្ប ការធក្បើក្ាស់ក្បេ័នធ zylab និង Casemap ការងែដសគ នឯកសារ និងការងារ

រែាាលនានា91។ េុំមានផតល់ធហែុផលណាមួយថា ធហែុអវីានជា វិ្ីសាន្រសត ែូចាា ធនេះ មនិ

គួ្រយកមកអនុវែតចំធពាេះភាេជាែំណាងផៃូវចាប់របស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ ីធទ្។ 

ជ. ការចណំាយដែលានក ំែ ់

84. សហរេធាវីនេំ ខសូមធលើកធ ើងថា កតាត ទំងអស់ខាងធលើក្ែូវដែផតល់ទ្មៃន់កាុងកក្មិែណាមួយ 

ធៅធេលេិោរណាដផាកងវិកា ធោយសារងវិកាមានកំ ែ់ជាោំាច់។ ធទេះជាោ៉ា ងណាកតី ធៅកាុង

ឧទហរ ៍ធនេះ ការិោល័យរែាាលកំេុងសធក្មចធៅធលើ្នធាន ដែលផទុយេីការធសា ើសំុរបស់

ធមធាវីឯករាជយ ដែលនឹងបងេឱ្យាែ់បង់្នធានមនុសស និងការចងោំជារួម ធហើយធសទ ើរដែនាឱំ្យ

មានការេនារធេល និងការចំណាយបដនថម ធទេះបីសហធមធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខានធសា ើសំុឱ្យមាន

ែំធណាេះក្សាយដែលចំណាយតាមការកំ ែ់ក៏ធោយ។ 

 
91 ឧបសេព័នធ ជ៖ ដផនការផតល់ជំនយួដផាកចាប់របស់ អ.វ.ែ.ក (ក្ែូវានធ្វើ វិធសា្នកមមធៅដខ្្ាូ ឆាា ំ២០១៤) កថាខ្ ឌ  ង(៨) 

និង ង(៩)។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

85. សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខានធសា ើសំុនូវែំធណាេះក្សាយ បធងេើន្នធានដែលមានក្សាប់របស់ក្កុម

ការងារ ធោយាម នការចំណាយបដនថម។ ធគ្អាចធ វ្ើដបបធនេះាន ធោយមានការចូលរួមចំដ ក

ោ៉ា ង្ំធ្ងធោយមន្រនតីក្បឹការបស់ក្កុមការងារ ដែលអាចមានការចូលរួមចំដ កានែិចែួច

ក្បសិនធបើក្ែូវបំធេញធោយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ (ដែលអក្តាក្ាក់កម្ក្មខ្ពស់ជាង)92។ ឬធគ្

អាចធ វ្ើាន ធោយការផ្ទៃ ស់បតូរកិចាសនាការងាររបស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ធែើមបីឱ្យក្សី

ទ្ទ្ួលានក្ាក់កម្ក្មក្បោំដខ្ និងមានធសរីភាេកាុងការចុេះកិចាសនាធក្ជើសធរីសបុគ្គលិកឱ្យមក

បំធេញការងារ93។ ែំធណាេះក្សាយធនេះក៏នឹងធានាថា ភារកិចាបនាទ ប់បនសមំិនក្ែូវានបំធេញធោយ

ការចំណាយមិនសមាមាក្ែធៅនឹងែុលាការធទ្ (សូមធមើលខាងធលើ ធៅក្ែង់ ៨៣-៨៤)។ 

86. ធាៃ ប់មានការសធក្មចេីមុនមកថា ការិោល័យរែាាលមិនគួ្របែិធស្សំធ ើសំុ្នធានដែលមិន

ប៉ាេះពាល់ែល់ដផាកហិរញ្ញវែថុរបស់ែុលាការធ ើយ លុេះក្តាដែសំធ ើទងំធនាេះផទុយេីវិធានជាក់ដសត ង 

និងសំខាន់៖ 

សំធ ើរបស់ធមធាវីការពារកតី ដែលមិនធ វ្ើឱ្យ អ.វ.ែ.ក ខាែបង់អវ ី មនិគ្ួរក្ែូវាន

បែិធស្ ធលើកដលងដែវាមានការំធលាភវធិានជាក់លាក់ណាមួយ ដែលសខំាន់ធសម ើនឹងសិទ្ធិ

ជាមូលោា នដែលក្ែូវានាកំ្ទ្ និង ការពារធោយបញ្ញែតិពាក់េ័នធនឹង្នធានដែល

ានធោយឥែចំណាយក្ាក់94។ 

87. ធៅកាុងករ ីធនេះ ការិោល័យរែាាលានសធក្មចចិែតដែលបងេឱ្យមានេយសនកមមចាស់លាស់ែល់

ភាេជាែំណាងរបស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ ី និងដែលាម នផលក្បធោជន៍ដផាកហិរញ្ញវែថុអវីធទ្។ 

េុំមានផតល់ការេនយល់ថា ធហែុអវីានជាែំធណាេះក្សាយដែលចំណាយតាមការកំ ែ់ដែល

ានធសា ើធ ើងធោយសហធមធាវីនាមុំខ្ មិនអាចទ្ទ្ួលានការអនុម័ែធនាេះធ ើយ។ 

88. សហធមធាវីនាមុំខ្សូមធលើកធ ើងថា បញ្ហា នានាដែលានធលើកធ ើងធៅដផាក VII ក ែល់ ្  បងាា ញ

ថា កាុងការធចញធសចកតីសធក្មចរបស់ខ្ៃួន ការិោល័យរែាាលានេិោរណាធៅធលើចំ ចុនន

ខដ្េមិនពាក់េ័នធ មិនានយកចិែតទ្ុកោក់ធលើចំ ចុពាក់េ័នធ និង ធ វ្ើការសធក្មចដែលអាកសធក្មច

 
92 ឧបសេព័នធ ច៖ អន សង ណៈទី៣  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំ្េ័រ ៣។  

93 ឧបសេព័នធ ច៖ អន សង ណៈទី៣  បស់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ទំ្េ័រ ៤។  

94 សណំ រំ ឿង ០០៤ – ឯកសា  D312/1 ែីកាសធក្មចធលើសំធ ើបនាទ ន់របស់ យឹម ទិ្ែយ ទក់ទិ្ននឹង្នធានរបស់ក្កុមធមធាវី

ការពារកតី ចុេះម្ងៃទី្០៧ ដខ្មិងុនា ឆាា ំ២០១៦ កថាខ្ ឌ  ៧។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ធសចកតីមានសុភវិនិចឆ័យមិនគួ្រធ វ្ើ។ ដផែកធលើមូលោា នទងំធនេះ ធសចកតីសធក្មចធនេះគួ្រក្ែូវាន

បែិធស្ធោល។ 

៨. កាីរំពឹង្ម្សបចាប់៖ ការផ្លា សប់ាូរផ្ដលគ្មា នការពនយល់ នលើ វិ្ីសាតសា និង្ការបដិនស្ការ

សនារបសក់ារិយាល័យរដឋបាល 

89. េ នរពេានអន សង ណៈរេើកទីេួយ  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន 

សំរណើស ំធនធាន បស់សហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ នឹងម្តូវបានអន ញ្ជា ត្តេ់ជូន រទះបីជ្ញអាឆ

ានកា កាត់បនថយរេើកម្េិតខពស់បំ្ ត ថ្នរា ងបំរពញកា ង្គ  បស់ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ

កតី។ កា  ំពឹងទ ករនះគឺខ អ្ករេើកាត ឆំនួនពី ៖ 

១.  វិធីសាន្រសត ខដ្េអន វតតកនេងេក រៅរេើសំរណើស ំធនធានកនេងេកទងំអស់ ភាគរម្ឆើនគឺានេកខ

ណៈម្បហាក់ម្បខហេគ្មន  និង 

២. កា សនោជ្ញក់លាកខ់ដ្េេន្រនតី កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានរធវើកនេងេក រហើយខដ្េសហរេធាវីនំ

េ ខពឹងខ អ្ករេើកា សនោរនះ។ 

90. ខាង UNAKRT តម្េូវឱ្យសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ដាក់សំរណើស ំធនធានជ្ញរ ៀងរាេ់ម្តីា

ស។ ភា កិឆចជ្ញរម្ឆើនបានរេើករ ើងរៅកនរង សំរណើស ំធនធាន  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ 

រម្ ះរបាះេិនានធនធានម្គប់ម្គ្មន់ ភា កិឆចទងំអស់រនះ នឹងម្តូវកា រពេរវលាយា ងរម្ឆើនរដ្ើេបីស

រម្េឆ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា រាយកា ណ៍អំពីកា អន វតតសំណង គឺជ្ញខ ន្កថ្នខ្នកា សកេមភាព និង

សំរណើស ំធនធាន  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ាងំពីឆ្ន ំ២០១៩  ួេទងំខ្នកា រធវើបឆចរបបនន

ភាព ព័ត៌ានរគហទំព័ សម្ាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ កា ង្គ រនះេិនអាឆបំរពញឆបស់ពវម្គប់

រ ើយ រម្ ះេិនានធនធានម្គប់ម្គ្មន់។ កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើង វិញ និងកា ង្គ ជ្ញរក តិ៍ដំ្ខណេ 

ក៏បានដាក់បញ្ចូេរៅកនរងខ្នកា សកេមភាពជ្ញរម្ឆើន  បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ាងំពីខខ

េករា ឆ្ន ំ២០២១ និងខខសីហា ឆ្ន ំ២០២០។ រទះជ្ញខបបរនះកតី នរពេកនេងេកេិនានកា រេើក

រ ើងថ្ន ភា កិឆចទងំអស់រនះ សថ ិតរម្ៅអាណតតិកា ង្គ   បស់សហរេធាវីនេំ ខរ ើយ។ រហើយក៏

េិនខដ្េានកា បដិ្រសធ េិនទូទត់កថ្ម្េដ្េ់សហរេធាវីនេំ ខ សម្ាប់កា ឆំណាយរពេរវលា 

រេើភា កិឆចទងំរនះខដ្ ។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

91. បខនថេរេើរនះ រហត ្េជ្ញរម្ឆើនខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ្តេ់ សម្ាប់កា សរម្េឆ បស់ខេួន គឺ

េិនខដ្េធាេ បប់ានរេើករ ើងកនេងេករទ។ កនេងេកេិនខដ្េានកា រេើករ ើងថ្ន សហរេធាវីនំ

េ ខគួ រធវើម្បតិេូកេមកា ង្គ  រៅឱ្យរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ។ រហើយក៏េិនខដ្េ

ានកា រេើករ ើងថ្ន េិនានភាពោំបាឆ់ខដ្េ UNAKRT ម្តូវ្តេ់ធនធានម្បឹការ ើយ រម្ ះ

សហរេធាវីនេំ ខ អាឆពឹងខ អ្ករៅរេើខតធនធានពីខាងភាគីជ្ញតិក៏បាន។ 

92. សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន ានខដ្នកំណត់រេើកម្េិតថ្នកា អន វតតកនេងេក ខដ្េអាឆយក

េករម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបា ន់ម្បាណ រេើសកេមភាពនរពេអនគត។ ក៏ប  ខនតរបើកាេៈរទសៈផ្លេ ស់បតូ

 ជ្ញក់ខសតង កា រនះតម្េូវឱ្យានកា ផ្លេ ស់បតូ រេើ វិធីសាន្រសត។ ប  ខនតេិនរឃើញានកា ផ្លេ ស់បតូ ជ្ញក់

ខសតង រេើកាេៈរទសៈណាេួយបានរកើតរ ើងរ ើយ។ 

93. បខនថេរេើរនះ កា េិនានម្កបខណឌ ជ្ញធ ានណាេួយ បានរធវើឱ្យសហរេធាវីនេំ ខ រដាយេិន

អាឆរជៀសវាងបាន ម្តូវពឹងខ អ្ករៅរេើកា អន វតត ខដ្េបានកត់សាគ េ់ថ្នជ្ញស ឆនក  ថ្នអវីខដ្េ

ខេួនអាឆ ំពឹងទ កពកីា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ ា្រយពីរេធាវីកា   កតី ខដ្េានកិឆចសនោរសវា េ្ូវឆាប់ 

ម្កបខណឌ ជំនួយកា េ្ូវឆាប់ និងបទបញ្ាតតិ បស់អងគភាពគ្ម ំ កា កា   កតី សហរេធាវីនេំ ខ

េិនានកិឆចសនោ ឬឯកសា  ដ្ឋបាេខដ្េម្គបម់្គងរៅរេើធនធានខដ្េម្តូវ្តេ់ជូនម្ករេខេួន

រ ើយ95។ បខនថេរេើរនះានកា រឆញរសឆកតីសរម្េឆជ្ញរទៀងទត់រដាយផ្លា េ់ាត់ ឬាេសា រអ

 ិឆម្តូនិកខេីៗ រដាយេិនានសំអាងរហត ។ របើរទះបីជ្ញានសំរណើស ំជ្ញក់លាក់ និងរម្ឆើនដ្ងកតី ពី

សំណាក់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ សម្ាប់សំអាងរហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកង  ខដ្េខេួនគិតថ្ន

នឹងអាឆ្តេ់ជ្ញរគ្មេកា ណ៍ខណន ំ កព់័នធរសឆកតីសរម្េឆនអនគតកតី ក៏រៅខតានកា រនះរកើត

រ ើង96។ ជ្ញរ ឿងអក សេខដ្  ខដ្េកា រនះបណាត េឱ្យានសាថ នភាពេួយ ខដ្េសហរេធាវីនេំ ខ 

 
95 សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខម្តូវបាន្តេ់ជូននូវកិឆចសនោពិរម្គ្មះរយាបេ់សតង់ដា  បស់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ ខដ្េជ្ញធេមា 

ាន យៈរពេឆរនេ ះពីេួយខខរៅបីខខ។ 
96 សំរណើស ំ្តេ់រហត ្េឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆអវិជាានណាេួយ ម្តូវបានបញ្ចូេយា ងជ្ញក់ឆាស់រៅកនរងអន សង ណៈរសន ើស ំ

ធនធាន ខដ្េម្តូវបានបញ្ាូនរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១, ថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ និងថ្ងៃទី២១ 

ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១។ រៅថ្ងៃទី១៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានស រស រៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេថ្ន៖ 

“ខញរំឆង់រសន ើជ្ញងមីេតងរទៀតថ្ន ម្បសិនរបើសំរណើស ំធនធាន បស់ខញរំម្តូវបានបដិ្រសធ ទងំម្សរងកត ីឬេួយខ្នកកតី ខញរំគួ ទទួេបានរហត 

្េជ្ញលាយេកខណ៍អកង ឆំរ ះកា សរម្េឆឆិតតរនះ។ រនះេិនខេនម្គ្មន់ខតជ្ញកា គួ សេឆំរ ះខញរំរទ រដាយសា ខតខញរំក៏ម្តូវ្តេ់

រហត ្េឆំរ ះសំរណើ បស់ខញរំខដ្ ។ ម្បសិនរបើខញរំបានដ្ឹងពីរហត ្េ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ វានឹងានម្បរយាជន៍សម្ាប់

F7001679928



០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

42 

សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

ោំបាឆ់ម្តូវពឹងខ អ្ករៅរេើកា អន វតត (និងកា សនោ) ម្ពេទងំកា  ំពឹងទ កខដ្េថ្ន កា ិយាេ័យ

 ដ្ឋបាេ នឹងដំ្រណើ កា ម្សបគ្មន ជ្ញបនតបនា ប់។ 

94. កនរងសាថ នភាពរនះ សហរេធាវីនេំ ខពឹងខ អ្កទងំរៅរេើកា អន វតត និងកា សនោជ្ញក់លាក់ឆំនួនពី  

ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរធវើ  ក់ព័នធធនធាននរពេអនគត សម្ាប់ភាគីអនត ជ្ញតិ។ 

95. ទីេួយ បនា ប់ពីានសំរណើស ំជ្ញបនតបនា ប់ ពីសហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ រេើធនធានទីម្បឹកាខដ្េ

ម្តូវ្តេ់ជូន រៅកម្េិតជ្ញន់ខពស់ ខដ្េម្តូវានកា ទូទត់ខពស់ កាេពី ក់កណាត េខខេករា ឆ្ន ំ

២០២១ រនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបាន្តេ់ដ្េ់ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ នូវជរម្េើស៖ 

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេយេ់ម្ពេរេើកា ្តេ់ តំខណងទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ និងកម្េិតជ្ញន់ខពស់ រហើយ

ទទួេបានអម្ាទូទត់ខពស់ ប  ខនតតំខណងរនះនឹងម្តូវ្តេ់ជូនខតម្តឹេសវនកា បណត ឹងសាទ កខ រហើយ

បនា ប់ពីរនះេកនឹងម្តូវបញ្ចប់។ ជ្ញជរម្េើសេួយរ្ងងរទៀត សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ អាឆ

រម្ជើសរ ីសយកកា  កាទ ក តួនទីទីម្បឹកាឆេបងអនត ជ្ញតិ រៅកម្េិតតំខណង និងអម្ាកា ទូទត់

បឆចរបបនន ខដ្េកនរងក ណីរនះ តួនទីទីម្បឹកានឹងម្តូវបនត ហូត រទះរម្កាយសវនកា បណត ឹងសាទ កខ។ 

ានកា ពិភាកាថ្ន សម្ាប់ជរម្េើសទីពី រនះ តួនទីទីម្បឹកាអាឆម្តូវកាត់បនថយ េកម្តឹេបំរពញ

កា ង្គ រម្ៅរា ង បនា ប់ពបីញ្ចប់សវនកា បណត ឹងសាទ កខ ប  ខនតកា រនះនឹងម្តូវសរម្េឆ រដាយ

រយាងរៅ កេកខខណឌ តម្េូវកា ង្គ រៅរពេរនះ97។ 

 

សំរណើនរពេអនគត។ រហើយខណៈរពេខដ្េខញរំក៏ម្តូវកា រហត ្េជ្ញលាយេកខណ៍អកង រដ្ើេបីរសន ើស ំកា ពិនិតយ បស់អងគជំន ំ

ជម្េះរៅរេើកា សរម្េឆឆិតត បស់រលាក ខញរំរជឿជ្ញក់ថ្ន ខញរំទំនងជ្ញេិនម្តូវកា នូវកា ពិនិតយខបបរនះរទ ម្បសិនរបើខញរំដ្ឹងពីរហត ្េ

សេម្សបឆំរ ះសំរណើខដ្េម្តូវបានបដិ្រសធ”។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ឌ្៖ សា រអ ិឆម្តូនិក បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិ នេំ ខ 

រ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ, ធនធានសម្ាប់សវនកា បណត ឹងសាទ កខ ឆ ះថ្ងៃទី១៤ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ ព ំបានទទួេឆរេេើយអវី

រទ។ 
97 កា សរម្េឆឆិតតរនះម្តូវបានបញ្ាូនរដាយផ្លា េ់ាត់កនរងក ណីដ្ំបងូ ខដ្េជ្ញកា អន វតតជ្ញទូរៅ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ 

រទះជ្ញយា ងរនះកតី កា អះអាងអាឆានរៅកនរងឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹងរសឆកតីសរងខបថ្នកិឆចពិភាកា ខដ្េ

ម្តូវបានបញ្ាូនរដាយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ឍ៖ សា រអ ិឆម្តូនិក បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ្ញើរៅ

សហរេធា វីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ឆ ះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្ន ំ២០២១។ បញ្ជា រនះម្តូវបានរដាះម្សាយយា ងជ្ញក់ឆាស់រៅកនរងសំរណើស ំ

ធនធានបនា ប់ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ៖ ឧបសេព័នធ ណ៖ អន សង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ រ្ញើរៅ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ, កេមវតថរ៖ ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខរេសា ដ្េ់ខខេិង ន 

ឆ្ន ំ២០២១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ៥។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

96. បនា ប់ពីានកា ្តេ់ជូនរនះ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរសន ើស ំឱ្យានកា ម្បជ ំជ្ញេួយ អនក

សម្េបសម្េួេ បស់ UNAKRT។ កា ម្បជ ំរនះរធវើរ ើងាេ យៈ Zoom រៅថ្ងៃទី២៥ ខខេករា។ 

រៅកនរងកា ម្បជ ំរនះ អនកសម្េបសម្េួេបានបញ្ជា ក់រ ើង វិញពីកា ្តេ់ជូន។ គ្មត់ក៏បានសនោ្ង

ខដ្ ថ្ន ម្បសិនរបើសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ សរម្េឆបនត កាទីម្បឹកា របើរទះបីជ្ញរៅកនរងកម្េិត

ទបកតី រៅរម្កាយរពេបញ្ចប់សវនកា  រៅរពេខដ្េានតម្េូវកា កាត់បនថយធនធាន គឺអាម្ស័យ

រៅរេើសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ  កនរងកា សរម្េឆថ្នរតើម្តូវខបងខឆកប  នម នរា ង សម្ាប់សហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ និងប  នម នរា ងសម្ាប់ទីម្បឹកាឆេបង រៅាេងវិកាខដ្េបានកំណត់ 

រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ បញ្ជា រនះម្តូវបានពិភាកាេេអិតខេះៗ ពីរម្ ះសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនំ

េ ខ បានបញ្ជា ក់រ ើង វិញពីសា សំខាន់សម្ាប់ម្ករេ បស់គ្មត់ កនរងកា  កាទ កទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ។ 

ានកា សនោយា ងឆាស់លាស់ថ្ន ម្បសិនរបើោំបាឆ់ម្តូវកាត់បនថយងវិកា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនំ

េ ខ អាឆ កាទីម្បឹកា រដាយកាត់បនថយរា ងកា ង្គ  បស់ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ  វិញ។ 

រទះបជី្ញកា សនោរនះរធវើរ ើងរដាយផ្លា េ់ាត់កតី (ខដ្េជ្ញកា អន វតត បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ) 

សហរេធាវីនេំ ខបានរយាងរៅ កកា សនោរនះ រៅកនរងសំរណើស ំធនធាននរពេបនា ប់ បស់ខេួន 

រដ្ើេបធីានថ្នានកំណត់ម្ា98។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបាន្តេ់ កា រ េ្ើយតបណាេួយរដ្ើេបី

ជំទស់រគ្មេជំហ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង អន សង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខរ ើ

យ។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សាគ េ់ថ្ន អន សង ណៈទីពី  បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ហាក់ដូ្ឆជ្ញ

ទទួេសាគ េ់ថ្នានកា សនោ របើរទះបជី្ញអន សង ណៈរនះ បាន្តេ់នូវអតថន័យ ា្រយឆំរ ះកា 

សនោរនះកតី (“រលាកម្សីម្តូវបានជូនដំ្ណឹងថ្ន ធនធានខដ្េម្តូវបានអន េ័ត សម្ាប់ខ ន្ក បស់

រលាកម្សី អាឆខបងខឆកាេេកខណៈខដ្េង្គយម្សួេសម្ាប់ម្បតិបតតិកា ។ ប  ខនតរលាកម្សីម្តូវ

 
98 ឧបសេព័នធ ត៖ អន សង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កេមតថរ៖ ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហ

រេធាវីនេំ ខរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខកកកដា ដ្េ់ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ៥៖ “ខញរំពោក ថ្ន

រៅរពេណាេួយបនា ប់ពីសវនកា រេើបណត ឹងសាទ កខ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនឹងានបំណងកាត់បនថយធនធាន បស់ខ្នកសហ

រេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះៗ េកជ្ញកា បំរពញកា ង្គ រម្ៅរា ង រដ្ើេបី្េរះបញ្ជច ងំពីកា កាត់បនថយកា ង្គ 

រដាះម្សាយវិវាទ  ហូតដ្េ់កា រឆញសាេដី្កា បស់ អ.ជ.ត.ក។ ពីេ ន ខញរំម្តូវបានធានថ្ន រៅរពេបញ្ជា រនះរកើតរ ើង ខញរំនឹងាន

ភាពបត់ខបនកនរងកា កំណត់ពី របៀបខដ្េធនធានខដ្េាននងឹម្តូវខបងខឆក  វាង ូបខញរំផ្លា េ់ និងទីម្បឹកាឆាប់អនត ជ្ញតិ បស់ខញរំ។ 

ដ្ូឆខដ្េបានបញ្ជា ក់ ួឆេករហើយ ខញរំរម្គ្មងរសន ើស ំឱ្យទីម្បឹកាឆាប់អនត ជ្ញតិរធវើកា ង្គ រពញរា ង ខណៈរពេខដ្េរា ងកា ង្គ 

 បស់ខញរំអាឆម្តូវបានកាត់បនថយ រៅរពេខដ្េសេម្សប អាម្ស័យរៅាេបនារកកា ង្គ  បស់រយើង”។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

បានជូនដំ្ណឹង្ងខដ្ ថ្ន ធនធានខដ្េបានរសន ើរ ើង ោំបាឆ់ម្តូវានយ តតិកេមរពញរេញ99”)។ ាន

ភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ ធនធានខដ្េម្តូវបានអន េ័ត សម្ាប់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ អាឆ 

“ខបងខឆកាេេកខណៈខដ្េង្គយម្សួេ សម្ាប់ម្បតិបតតិកា ” រដាយ របៀបណា រដាយសា ខត

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានសរម្េឆឆាស់លាស់ថ្ន ធនធានរនះនឹងម្តូវ្តេ់ជូន ខតឆំរ ះកា ង្គ 

 បស់ សហរេធាវីនេំ ខ ឆំខណកទីម្បឹកាេិនានកា អន េ័តយេ់ម្ពេរ ើយ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបា

េ បានបដិ្រសធយា ងជ្ញក់លាក់ ឆំរ ះសំរណើ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ស ំជរម្េើសរ្ងង 

រដ្ើេបខីឆក ំខេកងវិការនះជ្ញេួយទីម្បឹកា រដ្ើេបី កាធនធានសម្ាប់កា ម្បឹកាខដ្េោំបាឆ់។ គួ 

កត់សាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន របើរទះបីជ្ញបានបដិ្រសធធនធាន សម្ាប់កា ម្បឹកាកតី ប  ខនតកា ិយាេ័យ ដ្ឋ

បាេ បាន្តេ់រា ងកា ង្គ រម្ឆើនជ្ញងអវី ខដ្េសហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ បានរសន ើស សំម្ាប់ខេួន

គ្មត់ រៅម្តីាសរនះរៅរទៀត។ រៅខតានភាពេិនឆាស់លាស់ និងេិនានកា ពនយេ់ថ្ន រហត អវី

រទើបងវិកាសម្ាប់រា ងបខនថេទងំអស់រនះ េិនអាឆរម្បើម្បាស់បាន សម្ាប់ទីម្បឹកា។ 

97. សហរេធាវីនេំ ខពឹងខ អ្ករេើកា សនោអស់ទងំរនះ។ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ បដិ្រសធកា ្ត

េ់ជូន នូវទីម្បឹកាជ្ញនខ់ពស់ ឆាស់លាស់រម្ ះគ្មតអ់ាឆ ពឹងខ អ្ករៅរេើធនធានម្បឹកា ខដ្េម្តូវបនត

 រទះជ្ញបញ្ចប់សវនកា បណត ឹងសាទ កខ។ រៅកនរងអន សង ណៈថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១ សហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ពនយេ់ថ្ន៖ 

រៅកនរងអន សង ណៈម្បោំម្តីាសឆំនួនបីឆ ងរម្កាយ បស់ខញរំ គឺខខេិង ន កញ្ជា  និងខខធនូ ឆ្ន ំ

២០២០ ខញរំរសន ើស ឱំ្យជំនួស ទីម្បឹកាខដ្េានតំខណងរសម ើកម្េិត P3  បស់ខ ន្ក ជ្ញេួយទី

ម្បឹកាខដ្េានកម្េិតរសម ើ P4  វិញ។ ពីដំ្បូងខញរំទទួេបានព័ត៌ាន សំរណើទងំអស់រនះេិន

អាឆអន េ័តបានរទ រដាយសា ខតកា បងកកកា រម្ជើសរ ីសប គគេិក រៅកនរងអងគកា សហ

ម្បជ្ញជ្ញតិ។ បនា ប់ពីអន សង ណៈឆ ងរម្កាយ បស់ខញរំ ខញរំទទួេបានព័ត៌ានថ្ន ម្បសិនរបើខញរំ

រៅខតទទូឆរសន ើនូវសំរណើរនះ អាឆានកា ពិោ ណារៅរពេរនះ យា ងរហាឆណាសម្តឹេ

រពេរវលាកំណត់េួយ  ហូតដ្េ់សវនកា បណត ឹងសាទ កខ។ 

ប  ខនតខញរំទទួេបានព័ត៌ានថ្ន សំរណើអាឆម្តូវបានពិោ ណា ម្តឹេខតរេើេូេដាឋ នខដ្េថ្ន 

កា រនះនឹងបណាត េឱ្យានកា បញ្ចប់ទងំម្សរង រៅរេើធនធានទីម្បឹកា បស់ខេួន រៅ

រម្កាយបញ្ចប់សវនកា បណត ឹងសាទ កខ រដាយេិនគិតថ្នានកា ង្គ អវខីដ្េោំបាឆ់ 

 
99 ឧបសេព័នធ ្៖ អន សង ណៈទី២ កថ្នខណឌ  ១៧។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

សម្ាប់ខ ន្ករ ើយ រៅរម្កាយរពេបញ្ចប់សវនកា រនះ។ ា្រយរៅវិញ ខញរំទទួេបានកា 

ធានថ្ន ម្បសិនរបើខញរំដ្កសំរណើស បំ គគេិកកម្េិត P4 ខញរំនឹងម្តូវបានអន ញ្ជា ត ឱ្យ កា

ធនធានម្បឹកា ហូតដ្េ់រម្កាយរពេសវនកា បណត ឹងសាទ កខ រហើយថ្នខញរំនឹងទទួេបាន

ភាពបត់ខបន (រដាយសេរហត ្េ) កនរងកា សរម្េឆថ្ន កា ខបងខឆក “រា ង” ឬទំហំ

កា ង្គ ខបបណា សម្ាប់ទីម្បឹកា និងសម្ាប់ខញរំរៅរពេរនះ។ រដាយសា ខតខញរំពិោ ណា

ថ្ន េិនានេទធភាពខដ្េថ្នខ ន្កនឹងអាឆបំរពញអាណតតិកា ង្គ ខេួន រៅរម្កាយរពេសវ

នកា បាន ម្បសិនរបើេិនានធនធានទីម្បឹការទរនះ កា រនះរធវើឱ្យខញរំគ្មម នជរម្េើសអវី រម្ៅពី

ដ្កសំណ ំស រំ ើយ100។ (រដាយគូសបញ្ជា ក់បខនថេ) 

98. រហត ដូ្រឆនះកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានដឹ្ងថ្ន សហរេធាវអីនត ជ្ញតិនេំ ខ បំរពញកិឆចរដាយខ អ្ករៅ

រេើកា សនោរនះយា ងឆាស់លាស់ រដ្ើេបីធានថ្ន ធនធានម្បឹកាខដ្េោំបាឆ់ សម្ាប់កា ង្គ  បស់

សហរេធាវីនេំ ខ នឹងអាឆបនតរៅរម្កាយសវនកា បណត ឹងសាទ កខ។ ខ ន្ករ្ងងរទៀតថ្នអន សង 

ណៈ បានបង្គា ញពីភា កិឆចខដ្េោំបាឆ់ម្តូវបំរពញ បនា ប់ពីសវនកា  ម្ពេទងំអងគរហត ខដ្េថ្ន 

ភា កិឆចទងំរនះម្តូវម្បេូេ្តរគំ្មន  រដាយសា ខតកងវះខាតធនធាន និងភាពោំបាឆ់កនរងកា រផ្លត តរៅ

រេើ កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធីបណត ឹងសាទ កខ101។ 

99. ជ្ញទូរៅ សហរេធាវីនេំ ខានគរម្ាង និងកំណត់អាទិភាពកា ង្គ  បស់ខេយន រដាយខ អ្ករេើកា 

សនោទងំពី រនះ ខដ្េបញ្ជា ក់យា ងឆាស់ថ្ន ធនធានទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិនឹងម្តូវបនត។ សហរេធាវី

នេំ ខេិនបានកំណត់អាទិភាពឆំរ ះភា កិឆច ខដ្េទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ ម្តូវបំរពញជ្ញពិរសសរ ើយ។ 

សហរេធាវីនេំ ខក៏េិនបានកំណត់ភា កិឆចទីម្បឹកា រដ្ើេបីម្តួតពិនិតយរេើសា រអ ិឆម្តូនិក និង

ម្កដាសសាន េ បស់ខេួន កនរងរពេបំរពញកា ង្គ ជតិ៧ឆ្ន ំ រដ្ើេបី កាទ កខនូវព័ត៌ានគនេឹះ ឬរម្តៀេ

រ ៀបឆំកំណត់ម្ាេេអិត រេើបញ្ជា ខដ្េជ្ញកា ដឹ្ងឮផ្លា េ់ បស់គ្មត់ខដ្ ។ ភា កិឆចទងំអស់រនះ គឺ

េិនអាឆបញ្ចប់បានរ ើយ រៅកនរងខខត លា។ 

 
100 ឧបសេព័នធ ណ៖ ឧបសេព័នធ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កេមវតថរ៖ ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហ

រេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខរេសា ដ្េ់ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១ ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន ំ២០២១ ទំព័  ៥។ 
101 ដ្ូឆខាងរេើ ទំព័  ៦៖ “រៅខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១ ខ្នកសហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនឹងានទំហំកា ង្គ គួ 

សេ ខដ្េម្តូវបានផ្លអ កកនរងអំ រងរពេរ ៀបឆំសវនកា ។ រនះ ួេបញ្ចូេជ្ញពិរសស (i) កា បញ្ចប់កា ដាក់ឯកសា រៅរសសសេ់ 

ខដ្េទំនងជ្ញតម្េូវឱ្យានកា ង្គ រម្ឆើន (ii) កា សម្េបសម្េួេកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (iii) កា បញ្ចូេព័ត៌ាន

សត ីពីរក ដ្ំខណេ និងកា រធវើបឆចរបបននភាពរគហទំព័ ”។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

100. រទះបជី្ញានកា ឆងអរេបង្គា ញជ្ញលាយេកខណ៍អកង ឆំនួនពី  រដាយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ  

រៅកនរងខខេីន និងខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២១ កតី ថ្នសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ំពឹងថ្ន នឹងានកា រគ្ម ព

រៅាេសនោកតី102 សញ្ជា ដំ្បូង អំពីរឆតន បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រេើកា បដិ្រសធរនះ ម្តូវបាន

ទទួេរៅកនរងអន សង ណៈកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើកទីេួយ រៅថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ជា  រហើយបនា ប់េក

គឺរសឆកតីសរម្េឆាេសា រអ ិឆម្តូនិក រៅថ្ងៃទី១ ខខត លា។ កា ពោយាេស ំកា បញ្ជា ក់បំេេឺរេើ

សា រអ ិឆម្តូនិក រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នរតើពិតជ្ញានរឆតន កនរងកា បញ្ចប់ទីម្បឹកាខដ្ ឬអត់រនះ គឺ

េិនម្តូវបានទទួេនូវកា រ េ្ើយតបរ ើយ103។ េទធ្េគឺថ្ន សហរេធាវីនេំ ខ និងទីម្បឹកាខេួនឯង

ផ្លា េ់ ានរពេរវលាដ៏្ខេីម្តឹេបីសបាត ហ៍ កនរងកា ពោយាេរេើកា ម្បគេ់ និងកា រម្តៀេរ ៀបឆំកា 

ោករឆញ បស់ទីម្បឹកា បនា ប់ពបីំរពញកា ង្គ  យៈរពេម្បាពំី ឆ្ន ំរៅ អ.វ.ត.ក។ 

101. សហរេធាវីនេំ ខកត់សាគ េ់ថ្ន រៅកនរងឆាប់ ដ្ឋបាេអនត ជ្ញតិ អនករធវើកា សរម្េឆអាឆឆង

កាតពវកិឆចខេួនគ្មត់ ាេ យៈកា បរងកើតនូវ កតី ំពឹងទ កខដ្េម្សបឆាប់ សម្ាប់អនកដ្ថ្ទ៖ 

“កតី ំពឹងទ កខដ្េម្សបឆាប់ អាឆបណាត េឱ្យរកើតាននូវ កាតពវកិឆច េ្ូវឆាប់ ឬកាតពវកិឆច

កិឆចសនោ រៅរពេខដ្េភាគីេួយរធវើសកេមភាព កនរងេកខណៈេួយខដ្េជ្ញតំណាងឱ្យអំរពើ

ឬ កយសេតី ខដ្េានរឆតន ឬម្បខហេជ្ញអាឆជម្េរញរដាយសេរហត ្េ ដ្េ់ភាគី

ដ្ថ្ទរទៀតឱ្យរធវើសកេមភាពកនរងេកខណៈេួយ រដាយពឹងខ អ្ករេើកា តំណាង និងថ្នភាគីដ្ថ្ទ

រទៀតនឹងរធវើដូ្រោន ះ"104 

 
102 ដ្ូឆខាងរេើ ទំព័  ៥-៦។ ឧបសេព័នធ ត៖ អន សង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កេមតថរ៖ 

ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហរេធាវីនេំ ខរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខកកកដា ដ្េ់ខខកញ្ជា  ឆ្ន ំ២០២១, ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខេិង ន ឆ្ន ំ

២០២១ ទំព័  ៥។ 
103 ឧបសេព័នធ ង៖ កា រ្េើយ្េងសា រអ ិឆម្តូនិក វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ ទំព័  ១-៣ (សា រអ

 ិឆម្តូវនិក បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅថ្ងៃទី០២ ខខត លា, ថ្ងៃទី០៤ ខខត លា, ថ្ងៃទី០៦ ខខ

ត លា ឆ្ន ំ២០២១)។ 
104 UNDT សំណ ំរ ឿងរេខ UNDT/NY/2009/051/JAB/2008/098 រ ឿងកតី Sina តទេ់នឹងអគគរេខាធិកា អងគកា សហម្បជ្ញ

ជ្ញតិ សាេម្កេ សាេម្កេរេខ UNDT/2010/060, ឆ ះថ្ងៃទី០៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១០ កថ្នខណឌ  ៣៥។ 
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

47 

សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

102. កា  ំពឹងទ ករដាយម្សបឆាប់ អាឆរកើតរ ើងពី “កា រម្បើម្បាស់កា អន វតតទូរៅ ឬាេ យៈកា 

សនោឆាស់លាស់”105។ 

103. រៅឆំរ ះេ ខ UNDT កា សនោជ្ញទូរៅគួ រធវើរ ើងជ្ញលាយេកខណ៍អកង  រដ្ើេបបីរងកើតនូវកា  ំពឹង

ទ ករដាយម្សបឆាប់ ប  ខនតកា សនោរដាយផ្លា េ់ាត់ បរងកើតបានជ្ញ “កា របតជ្ញញ ឆិតតេ ឹងា ត់” ក៏អាឆ

ម្គបម់្គ្មន់106។ រៅឆំរ ះេ ខរវទិកាដ្ថ្ទរទៀត ានកា កំណត់ឆាស់លាស់ថ្ន កា សនោផ្លា េ់ាត់

គឺអាឆម្គប់ម្គ្មន់107។ រទះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រៅកនរងប ិបទរនះកា សនោទងំពី  ម្តូវបាន េ្រះ

បញ្ជច ងំជ្ញបនតបនា ប់ រៅកនរងកា ទំនក់ទំនងជ្ញលាយេកខណ៍អកង ។ 

104. រទះបជី្ញានកា រកើតរ ើងជ្ញញឹកញាប់ រៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋបាេអនត ជ្ញតិ  ក់ព័នធជរាេ ះកិឆចសនោ

ប គគេិកកតី ខតរគ្មេកា ណ៍ថ្នកា  ំពឹងទ ករដាយម្សបឆាប់ េិនកម្េិតកំណត់សម្ាប់ប ិបទរនះ

រទ។ ានកា រកើតរ ើង្ងខដ្ រៅកនរង សាថ ប័នឆាប់ជ្ញតិនិងអនត ជ្ញតិនន108។ ត លាកា  ICTR ក៏

បានអន វតត្ ងខដ្ ឆំរ ះ កា  ំពឹងទ ករដាយម្សបឆាប់  បស់ជនជ្ញបរ់ោទ  ក់ព័នធកា ខតងាងំ

រេធាវីកា   កតី109។ ទសងនៈរនះគឺ កព់័នធជ្ញេួយម្ទឹសត ីខ អ្ករេើកា រជឿជ្ញក់ ដូ្ឆជ្ញកាេិនអាឆ

 
105 UNDT សំណ ំរ ឿងរេខ UNDT/NY/2011/073 រ ឿងកតី Candusso តទេ់នឹងអគគរេខាធិកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សាេ

ម្កេ សាេម្កេរេខ UNDT/2013/090 ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៩។ 
106 UNDT សំណ ំរ ឿងរេខ UNDT/NBI/2010/09/ UNAT/1582, រ ឿងកតី តទេ់នឹងអគគរេខាធិកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ 

សាេម្កេ សាេម្កេរេខ UNDT/2010/197 កថ្នខណឌ  ៥១។ (“ថ្នរតើប គគេិកានកា  ំពឹងទ កម្សបឆាប់ឬរទ គឺអាម្ស័យរៅ

រេើថ្នរតើ រគអាឆបង្គា ញឱ្យរឃើញថ្ន អវីេួយម្តូវបាននិយាយ ឬរធវើរដាយ ដ្ឋបាេខដ្េានកា របតជ្ញញ ឆិតតេ ឺងា ត់កនរងកា បនតកិឆច

សនោ រដ្ើេបីឱ្យប គគេិកអាឆ ំពឹងថ្ននឹងានកា បនតកិឆចសនោ រទះបីកិឆចសនោ បស់គ្មត់ខឆងដ្ូរឆនះក៏រដាយ។ រសឆកតីម្បកាស

ផ្លា េ់ាត់ បស់អនកម្គប់ម្គងខដ្េបង្គា ញថ្ន កា ង្គ នឹងម្តូវបានពនោ រពេរេើសពីកាេប ិរឆេទ្ តកំណត់ខដ្េបានបញ្ជា ក់

យា ងឆាស់ ឧទហ ណ៍ ជ្ញទរងវើខដ្េនឹង្តេ់ឱ្យប គគេិកនូវកា  ំពឹងទ កម្សបឆាប់ថ្នកិឆចសនោ បស់គ្មត់នឹងបនត”)។ 
107 សូេរេើេ ឧទហ ណ៍៖ ត លាកា  ដ្ឋបាេ បស់អងគកា  ILO, In re Geiser, សាេម្កេរេខ ៧៨២ (ឆ្ន ំ១៩៨៦) កថ្នខណឌ  

១៖ “រទះបីជ្ញកា សនោានទម្េង់អវីក៏រដាយ វាេិនសំខាន់រទ៖ កា សនោអាឆជ្ញលាយេកខណ៍អកង  ឬផ្លា េ់ាត់ ជ្ញក់ឆាស់ ឬ

បងកប់ន័យ។ អនកខដ្េរធវើកា សនោម្តូវបានឆងកាតពវកិឆចកនរងកា  កាភាពរសាម ះម្តង់ រទះបីជ្ញគ្មត់សនោរដាយផ្លា េ់ាត់កតី ឬ

រទះបីជ្ញកា សនោរនះម្គ្មន់ខតជ្ញកា សននិដាឋ នខដ្េរកើតរឆញពីកាេៈរទសៈ ឬអាកបបកិ ិយា បស់គ្មត់កតី”។ 
108 សូេរេើេ L. Otis និង J. Boulanger-Bonnelly, “The Protection of Legitimate Expectations in Global 

Administrative Law” រៅកនរង G. P. Politakis, T. Kohiyama and T. Lieby (eds), LO100 - Law for Social Justice (ហងឺ

ខណវ៖ កា ិយាេ័យពេកេមអនត ជ្ញតិ ឆ្ន ំ២០១៩) រេខ ៣៩៥ [ឯកសា ភាា ប់រេខ ២]។ 
109 ត លាកា  ICTR រ ឿងកតី Akayesu តទេ់នឹង ដ្ឋអាជ្ញញ  សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-A រសឆកតីសរម្េឆទក់ទងនឹងកា ោត់

ាំងរេធាវី ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ទំព័  ៣។ 

F7001679934
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

បដិ្រសធសនោ (promissory estoppel) រហើយក៏អាឆរកើតរ ើង្ងខដ្  រៅរពេខដ្េកា  ំពឹងទ ក

រកើតរឆញពី អាជ្ញញ ធ សាធា ណៈ រហើយានេកខណៈទូេំទូលាយ រដាយសា ខតវា ួេបញ្ចូេទងំ

កា  ំពឹងទ ក ខដ្េខ អ្ករេើកា សនោឆាស់លាស់ និងកា  ំពឹងទ កខដ្េរកើតរ ើង រដាយសា ខតកា 

អន វតតម្សបគ្មន 110។ 

105. សហរេធាវីនេំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ទសងនៈរនះគឺអាឆអន វតតបានឆំរ ះក ណីបឆចរបបនន។ 

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរធវើកា សនោេ ឹងា ត់ ជ្ញក់លាក់ និងឆាស់លាស់ ឆំរ ះសហរេធាវីអនត 

ជ្ញតិនេំ ខ។ សហរេធាវីនេំ ខពឹងខ អ្ករេើកា សនោទងំអស់រនះ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានដឹ្ង

ឮយា ងឆាស់ អំពីកា ពឹងខ អ្កទងំរនះ។ ម្បសិនរបើអន ញ្ជា តឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរធវើកា បដិ្រសធ 

នឹងានកា ខូឆខាតរកើតរ ើង។ សហរេធាវីនេំ ខនឹងបាត់បង់ឱ្កាស កនរងកា រម្បើម្បាស់ទីម្បឹកា 

សម្ាប់កា ង្គ ជ្ញក់លាកេ់ួយឆំនួន រៅកនរងអំ រងរពេខដ្េ សហរេធាវីនេំ ខានទីម្បឹកា រម្ ះ

សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន តំខណងទីម្បឹកានឹងម្តូវបនត។ 

106. សាថ នភាពរនះកាត់ខតឆាស់លាស់ រដាយសា កា ពិតខដ្េថ្ន កា េិនរគ្ម ពសនោទងំអស់រនះ 

 បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រកើតរ ើងម្សបគ្មន ជ្ញេួយ កា ង្គករឆញជ្ញក់ឆាស់ពី រសឆកតីសរម្េឆ

រេើធនធានកនេងេក បស់ខេួន  ក់ព័នធភា កិឆចខដ្េម្តូវបានពិោ ណាថ្ន សថ ិតរៅកនរងអាណតតិ

កា ង្គ   បស់សហរេធាវីនេំ ខ និង វិធីសាន្រសត កនរងកា សរម្េឆរេើធនធាន។ សហរេធាវីនេំ ខ

ានសិទធិ ំពឹងទ កថ្ន ភា កិឆចខដ្េសថ ិតកនរងអាណតតិកា ង្គ ខេួន នឹងម្តូវបនតសថ ិតកនរងអាណតតិកា ង្គ ន

រពេរនះ។ សហរេធាវីនេំ ខានសិទធិ ំពឹងទ កថ្ន កា យេ់ដឹ្ង បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅរេើ

ទំនក់ទំនង វាងសហរេធាវីនេំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងរៅខតបនតរដាយ

គ្មម នកា ផ្លេ ស់បតូ ។ 

107. រហត ដូ្រឆនះរសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គួ ម្តូវបានម្ោនរោេ រដាយសា ខត ា្រយ

រៅនឹងកា  ំពឹងទ ករដាយម្សបឆាប់  បស់សហរេធាវីនេំ ខ ខដ្ខ អ្ករេើកា សនោឆាស់លាស់ 

និងពិតម្បាកដ្ទងំពី ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេគួ ម្តូវបានតម្េូវ ឱ្យអន វតតាេសនោ បស់ខេួន រដ្ើេបី 

 
110 កា ពិភាកាអំពីទំនក់ទំនង វាងសញ្ជា ណទងំរនះ អាឆ កបានរៅកនរងសាេដី្កា បស់ត លាកា កំពូេឥណាឌ  រៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋ 

Jharkhand and Ors. តទេ់នឹង Brahmaputra Metallics Ltd. And Ors. សំណ ំរ ឿងរេខ 2021 (1) SCJ 131 កថ្នខណឌ  ៣២-

៣៥ [ឯកសា ភាា ប់រេខ ៣]។ 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

(ក) អន ញ្ជា តឱ្យបនតធនធានម្បឹកា និង (២) អន ញ្ជា តឱ្យសហរេធាវីនេំ ខ សរម្េឆរេើកា ខបង

ខឆកធនធានខដ្េាន សម្ាប់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ និងទីម្បឹកា។ 

108. រដ្ើេបកីាត់បនថយជ្ញអតិប ា នូវកា េំបាកខបបរនះនរពេខាងេ ខ អងគជំន ំជម្េះគួ ពិោ ណា

បង្គគ ប់ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឱ្យបរងកើតកិឆចសនោរសវា េ្ូវឆាប ់ និងគរម្ាងជំនួយកា េ្ូវឆាប ់

សម្ាប់សហរេធាវីនេំ ខ ខដ្េានេកខណៈម្បហាក់ម្បខហេជ្ញេួយអវី ខដ្េកំព ងអន វតតជ្ញេួយ

រេធាវីកា   កតី។ រទះបីជ្ញត លាកា អាឆនឹងជិតដ្េ់រពេបញ្ចប់កា ង្គ ខេួនកតី ខតរនះេិនខេនជ្ញ

រហត ្េសម្ាប់ កា បនតកា អន វតតខដ្េជម្េរញឱ្យាន កា សរម្េឆខដ្េេិនស ីសង្គវ ក់គ្មន  និងេិន

ានគណរនយយភាពរ ើយ។ កា េិនានម្បព័នធខដ្េានតាេ ភាព និងអាឆម្បរេើេរេើេបាន រៅ

ខតអាឆបណាត េឱ្យានទំនស់ និងបងក នូវកា ពនោរពេ និងឆំណាយបខនថេ សូេបីរៅកនរងអំ រង

រពេខដ្េរៅសេ់ បស់ត លាកា  និងអំ រងរពេេ ខង្គ រសសសេ់ បស់ខេួនកតី។ 

៩. សំន ើសុ ំ

109. សម្ាប់សំអាងរហត ទងំអស់ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ សហរេធាវីនេំ ខរសន ើស ំដ្េ់អងគជំន ំជម្េះ 

បញ្ជា ក់អំពីអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេំ ខ រហើយបង្គគ ប់ឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ្តេ់ធនធាន

ោំបាឆ់សម្ាប់បំរពញកា ង្គ  បស់ខេួន ។ រដ្ើេបីរជៀសវាងកា ពនោរពេបខនថេ សហរេធាវីនេំ ខ

រសន ើដ្េ់អងគជំន ំជម្េះ បង្គគ ប់ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឱ្យបនតធនធានទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ  បស់សហ

រេធាវីនេំ ខ និងរគ្ម ពាេកា ម្ពេរម្ពៀង បស់ខេួន រដាយអន ញ្ជា តឱ្យសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ 

សរម្េឆរេើកា ខបងខឆករា ងបំរពញកា ង្គ   វាងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេំ ខ និងទីម្បឹកាអនត 

ជ្ញតិ។ 

រហត ដូ្រឆនះសហរេធាវីនេំ ខ រសន ើស ំរដាយរគ្ម ពឆំរ ះ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ៖ 

(១)  តេកេ ់ សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះកា តំណាងរដាយម្បសិទធភាពអន រលាេាេ

 វិធាន ១២ សាួ នពី  និងវិធាន ២៣ (៣) 

(២)  ម្ោនរោេ រសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើបញ្ជា ធនធាន បស់ ម្ករេកា ង្គ 

សហរេធាវីនេំ ខ សម្ាប់ យៈរពេខាងេ ខ និង 

(៣)  បង្គគ ប់ ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឱ្យរធវើកា ពិោ ណារដាយម្តឹេម្តូវ រៅរេើកាត  ក់ព័នធ រៅ

កនរងរសឆកតីសរម្េឆ បស់ខេួន រេើបញ្ជា ធនធាន 
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សំរណើស ំដ្កីាបង្គគ បប់នា ន់រដ្ើេបីកា   សិទិធ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

(៤)  បង្គគ ប់ ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឱ្យ្តេ់ធនធានម្គប់ម្គ្មន់ រដ្ើេបីបំរពញអាណតតិកា ង្គ  

 បស់សហរេធាវីនេំ ខ 

(៥)  បង្គគ ប់ ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឱ្យ្តេ់កា ជូនដំ្ណឹងម្គបម់្គ្មន់ អំពីរសឆកតីសរម្េឆរេើ

បញ្ជា ធនធាន ជ្ញលាយេកខណ៍អកង  រដ្ើេបីឱ្យសហរេធាវីនេំ ខ អាឆរ ៀបឆំខ្នកា 

សកេមភាព បស់ខេួនខ អ្កាេរនះ។ 
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