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I. ព្ចកត៊ីពផដើរ 

1. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថ្នអងគជំន ំជប្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា (“អ.វ.ត.ក.”) រដើមបីកាត់រសចកតី

ឧប្កិដាកមមខដេបានប្រប្េឹតតរៅកនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរៅចរនាា ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រចញសាេដីកា រស់ខាួនរេើរណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  និង រខៀវ សំផន1 ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានប្រកាសរៅថ្ងៃទី ១៦ 

ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ និងបានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគីរៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ប្រឆំ្ងនឹង រខៀវ សំផន (“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”)2។ 

ក. សាវតា  

2. ប្េឹតតិកា ណ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងរណត ឹងសាទ កខរនះ រកើតរ ើងរៅចរនាា ះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃ

ទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រៅរេេខដេរកសក មមយុនីសតកមពជុា (“រ.ក.ក.”) បានេប្ងឹង រកាត រកាត រ់ និង

រប្រើប្បាស់អំណាចរេើ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេជារ ម្ ះរទើរររងកើតងមី (កាេេីម នប្តូវបានសាគ េ់ថា 

ជាសាធា ណ ដាកមពជុា និងេីម នរនះរទៀត ប្តូវបានសាគ េ់ថា ជាប្េះរាជាណាចប្កកមពជុា) និងប្រជាជនតា

ម យៈកា  ំលាយសាែ រ័ន រស់ ដាខដេមានប្សារ់ និងបានររងកើតសាែ រ័នប្សរនឹងសាែ រ័ន ដា និង ចនាសមព័នធ

រដ្ឋយសែិតរប្កាមកា ប្គរ់ប្គងផ្លត ច់ម ខ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា3។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា រ.ក.ក. បានោរ់រផតើមប្រតិរតតិកា េប្ងឹងរោេនរោបាយខដេកនុងរនាះ មានកា េ ររំបាត់កមម

សិទធិឯកជន និងរសដាកិចចរប្រើប្បាស់ ូរិយរ័ណណ 4។ គរប្មាងររងកើតសហក ណ៍ ប្េលានយនតរហាះ ទំនរ់ មនេី 

សនតិស ខ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ប្តូវបានររងកើតរ ើងទូទាងំប្ររទស កនុងរោេរៅប្គរ់ប្គងប្រជាជន និងររងកើត

កា តស ូវណណ ៈ5។ រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្រជាជនស ីវិេប្តូវបានដកហូតនូវ

សិទធិរស ើភ្លេជាសា វ័នដ និងប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា   ើករាេដ្ឋេថ្នអំរេើរោ រៅធ្ៃន់ធ្ៃ   ួមទាងំកា 

 
1 រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯក

សា រេខ F50 (“រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះជាអាជាា  (F50)”)។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (០០២/០២) ថ្ងៃ

ទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54 (“សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54)”)។    

2 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E465 (“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465)”)។ 

3 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧៦។ 

4 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧៩។ 

5 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រំផាិចរំផ្លា ញជីវិតប្គួសា  និងវរបធ្ម៌ថ្នកា រធ្វើឱយេ័យខាា ចតាម យៈកា រធ្វើមន សសោត កា រធ្វើទា  ណកមម 

អំរេើហិងារេើ ូរកាយ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ កា រធ្វើេេកមមរដ្ឋយរងខំ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខំ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេសាែ នភ្លេដ៏អាប្កក់ រស់ប្រជាជនទំនងជាបានរកើតរ ើង

រដ្ឋយសា កា មិនយកចិតតទ កដ្ឋក់ទាងំប្សុងេីរមដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុា6។ មានអំរេើជារប្ចើនខដេជា

កា រ ើសរអើង7។ រដ្ឋយសា ផេវិបាកខដេរកើតរចញេីរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា រទើរ

រណាត េឱយប្រជាជនកមពជុារារ់ខសននាក់ប្តូវបានសមាា រ់ ឬសាា រ់ ខណៈរេេរារ់ខសននាក់រទៀតបាន ត់

រគចេីប្ររទស រស់ខាួន8។ 

3. រខៀវ សំផន រកើតរៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៣១ រៅឃ ំរចក ឬ ំរចក ប្សុក ំដួេ រខតតសាវ យរ ៀង9។ 

ោត់បានទទួេកា អរ់ កំនុងប្ររទសកមពជុា និងប្ររទសបារំាង។ ដំរូង ោត់គឺជារមធាវើ និងរប្កាយមកបាន

រញ្ចរ់ថាន ក់រណឌ ិតខផនករសដាកិចចេីសកេ វិទាេ័យប្កុងបា៉ា  ើសកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៩10។ រខៀវ សំផន បានចូេ

ប្រ ូកឆ្កនរោបាយ និងប្តូវបានរគសាគ េ់ទូរៅកនុងប្ររទសកមពជុាអស់ យៈរេេជាយូ 11។ រប្កាយេី

មានកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយរាជ ដ្ឋា េិបាេសរមតចនររាតតមសីហន ោ៉ា ងខាា ងំប្រឆំ្ងនឹងអនករឆវងនិយមកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៦០ រខៀវ សំផន បានរគចខាួន និងចូេ ួមប្កុមសមាៃ ត់12។ រប្កាយរេេសរមដចនររាតតមសីហន ប្តូវបាន

ទមាា ក់េីអំណាចកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ រខៀវ សំផន បានចូេ ួម ដ្ឋា េិបាេខខម ប្កហមខដេោបំ្ទអនករាជនិយមកនុង

ប្ររទសចិន កខនាងខដេកនុងចំរណាមតួនាទីដថ្ទរទៀត ោត់បានរធ្វើជាឧរនាយក ដាមស្តនតីថ្នរាជ ដ្ឋា េិបាេ

 ួរ ួមជាតិ (“GRUNK”)  និង ដាមស្តនតីប្កសួងកា ពា ជាតិ13។ ោរ់តាងំេីរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់មានតួនាទជីា

អនកតំណាងជាសាធា ណៈឱយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងនាមជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា14។ ភ្ល កិចច

 រស់ោត់  ួមមានកា តំណាងឱយថាន ក់ដឹកនា ំដា កា ទំនាក់ទំនងកា ទូត និងជាទូរៅ កា រេើកសេួយមាោ៌

 
6 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧៩, ២៩៦។ 

7 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៦។ 

8 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៦-២៩៧។ 

9 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៦៤។ 

10 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៦៤-៥៦៧។ 

11 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៨២, ៦២៤ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។  

12 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៦៩, ៥៧២។ 

13 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៧៦។ 

14 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៧៦, ៥៨២, ៥៩១-៥៩២, ៥៩៤, ៥៩៦-៥៩៩, ៦២៤, ៤២៥៧ 

និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាតាម យៈកា ខងាងស នេ កថា និងរសចកតីខងាងកា ណ៍នានា15។ ោត់ប្តូវបានរគ

រឃើញថា ជារ គគេមានអំណាចរៅកនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុាោរ់តាំងេីថ្ងៃដំរូងថ្នកា ររងកើតខខម ប្កហម 

រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា តួនាទីោត់បានេប្ងីកចូេរប្ៅកនុងកិចចប្រតិរតតិកា សនូេ

 រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា និង ដ្ឋា េិបាេរនាះ16។ មនេី  ៨៧០ គឺជាកា ិោេ័យរធ្វើកា  រស់ោត់ និងជា

មជឈមណឌ េប្រតិរតតិកា សំខាន់ រស់ ដ្ឋា េិបាេ17។ ោត់បានរធ្វើកា  និង ស់រៅរដ្ឋយជិតសនិទធជាមួយ

រ គគេជាន់ខពស់រំផ តកនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងបាន ួចផ តេីកា របាសសមាអ តរាេ់រេើក រស់ថាន ក់រេើ18

។ ោត់គឺជារមដឹកនាជំាន់ខពស់មាន ក់ និងជាអនកសមគំនិតជាមួយរមដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុាដថ្ទរទៀត19។ 

ោត់ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិ្កា មជឈិមរកសក មមយុនីសតកមពជុាដ៏មានអំណាច និងចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈកមាម

ធិ្កា អចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេេិភ្លការេើរញ្ញា សំខាន់ៗ និងរធ្វើរសចកតីសរប្មចោំបាច់នានាកនុងកប្មិតថ្នកា ប្គរ់

ប្គងខពស់រំផ ត20។ 

4. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នកា រធ្វើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា និ រទស កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុង

មនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ សាសនា និងេូជ

សាសន៍ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ កា ផ្លា ស់ទី

រដ្ឋយរងខំ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ21។ រខៀវ សំផន ក៏ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេផងខដ េីរទប្រេ័យេូជសាសន៍រដ្ឋយ

សា កា សមាា រ់សមាជិកថ្នប្កុមជនជាតិរវៀតណាម22 និងកា  ំរលាេរំពានោ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុង

ហសឺខណវសតីេីកា រធ្វើមន សសោតរដ្ឋយរចតនា កា រធ្វើទា  ណកមម អំរេើអមន សសធ្ម៌ កា រងករដ្ឋយរចតនានូវ

កា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ដេ់ ូរកាយ ឬស ខភ្លេ កា ដកហូតរដ្ឋយរចតនានូវសិទធិ រស់រឈ្ា ើយសឹក ឬ

 
15 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៩, ៦២៤ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

16 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៧, ៦១៩-៦២១, ៦២៤ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

17 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៨, ៦១៦, ៦១៩។ 

18 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៨៩, ៦០៣-៦០៤។ 

19 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦-៤៣០៧។ 

20 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០០ ដេ់ ៦០៤, ៦២៤ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

21 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៣ ដេ់ ៤៣០៦, ៤៣៣១, ៤៣២៦ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

22 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩៣-៤២៩៤, ៤៣៣០-៤៤០៣ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។  
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ជនស ីវិេកនុងកា ទទួេកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយប្តឹមប្តូវ និងរទៀងទាត់ និងកា រង្ហខ ងំខ សចារ់រេើជនស ីវិេ23

។ 

5. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចប្រកាសរទាស រខៀវ សំផន ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត24។ រដ្ឋយ

េិោ ណារេើកា ដ្ឋក់រទាសអស់មួយជីវិតរេើ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ចូេរទាសទាងំេី រៅជាកា ដ្ឋក់រទាសខតមួយជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត 25។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រដើមរណត ឹង ដារបរវណីបានទទួេ ងេយសនកមមរដ្ឋយសា រទឧប្កិដា

ខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រហើយជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះបានទទួេយកខផនកខាះថ្ន

សំរណើ រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីទាមទា សំណងផាូវចិតត និងសមូហភ្លេ រដ្ឋយបានសរប្មចយេ់ប្េម

រេើគរប្មាងសាងសង់ ូរសំណាក មាឹកតាមឃ ំជាក់លាក់ចំនួន ១៣26។  

ខ. ប្រវតតនិតីិវធិ្ ី

6.  រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រកាសសាេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ប្រឆំ្ងនឹង រខៀវ សំផន និងសហជនជារ់រោទ នួន ជា រៅរេេរនាះ និងបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេជន

ជារ់រោទទាងំេី េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុង

ហសឺខណវ និងរទប្រេ័យេូជសាសន៍ រហើយបានសរប្មចដ្ឋក់រទាសជនជារ់រោទទាំងេី ជារ់េនធនាោ អស់

មួយជីវិត27។ រៅថ្ងៃដខដេរនាះ អងគជំន ំជប្មះបានរចញរសចកតីសរងខរថ្នកា យេ់រឃើញរដ្ឋយបានរញ្ញា ក់

ថា ខផនកយេ់រឃើញខដេមានអាន ភ្លេផាូវចារ់នឹងប្តូវជូនដំណឹងតាមរេេរវលាសមប្សរ រហើយសាេ

ប្កមជាលាយេកខណ៍អកស មានសំអាងរហត រេញរេញ ប្តូវបានជូនដំណឹងជាភ្លសាខខម  អង់រគាស និង

បារំាង រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩28។ រីថ្ងៃរប្កាយរនាេ រ់េីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរចញរសចកដី

សរងខរថ្នកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះត លា

 
23 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩១, ៤២៩៥ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

24 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤០០, ៤៤០២ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

25 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤០២ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

26 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤៥៤-៤៤៦៧ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ 

27 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E1/529.1 (“កា ប្រកាសរសចកដីសរងខរថ្នសាេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២”) ERN 01589681-01589683 ទំេ័  ៣៨-៤០។ 

28 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E1/529.1 (“កា ប្រកាសរសចកដីសរងខរថ្នសាេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២”)។ 
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កា កំេូេរមាឃៈរសចកតីសរងខរសាេប្កមរនាះ រដ្ឋយសា មិនរេញេកខណៈតាមទប្មង់ និងរសនើស ំឱយប្រកា

សសាេប្កមខដេមានសំអាងរហត រេញរេញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរចញរប្កាយមករនាះ

ថា ោម នស េេភ្លេ29។ រៅថ្ងៃទី ១៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរប្មចរដិរស

ធ្រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗរនះ30។ រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សំរណើស ំឱយអងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេរមាឃៈរសចកតីសរប្មចរនះរដ្ឋយបានអះអាងថា សមាសភ្លេរៅប្កម រស់ត លាកា 

េ ំប្តឹមប្តូវតាមចារ់31។ ោត់បានរេើករ ើងថា រៅប្កមរប្មុងថ្នអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ រៅប្កម 

RAPOZA េ ំប្តូវបានោត់តាងំប្តឹមប្តូវជារៅប្កមរេញសិទធិរៅរេេរចញរសចកតីសរប្មចខដេ ងកា ជំ

ទាស់រនាះ32។ រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរប្មចរដិរសធ្សំរណើ

ស ំរនាះ រដ្ឋយបានសននិដ្ឋា នថា រៅរេេខដេរសចកតីសរប្មចខដេ ងកា ជំទាស់រនាះប្តូវបានរចញ រៅប្កម 

RAPOZA ប្តូវបានោត់តាំងរដ្ឋយស េេភ្លេ និងបានចូេសបងជារៅប្កមថ្នអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

 ួចរហើយ និងដូរចនះ កាេប្រវតតិថ្នកា រចញរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ប្តូវបាន

កំណត់េ ំប្តឹមប្តូវទាក់ទងរៅនឹងកា ោត់តាំងរៅប្កម33។ 

7. រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៩ នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងទំេ័ 

សប្មារ់ដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខរ ៀងៗខាួន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

34។ រៅថ្ងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានអន ញ្ញា តរខនែមរេេរវលា នងិ

 
29 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមខដេបានប្រកាសរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ថ្ងៃទី ១៩ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E463/1 (“រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1)”)។ 

30 រសចកតីសរប្មចរេើរណត ងឹសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមប្រកាសរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ថ្ងៃទី ១៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E463/1/3 (“រសចកតីសរប្មចរេើរណត ងឹសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន

(E463/1/3)”)។ 

31 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃភ្លេរសចកតីសរប្មចរេខ E463/1/3 រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ោត់ប្រឆំ្ងនឹងសាេ

ប្កមប្រកាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E463/1/4 (“សំរណើ រស់ រខៀវ សំ

ផន ស ំរមាឃភ្លេ (E463/1/4)”)។ 

32 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃភ្លេ (E463/1/4)។ 

33 រសចកតីសរប្មចរេើសំំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃៈភ្លេរសចកតីរេខ E463/1/3 េីរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ខាួនប្រឆំ្ង

នឹងសាេប្កមប្រកាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨, ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E463/1/5។ 

34 សំរណើស ំរនាេ ន់ទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំរខនែមទំេ័  និងរេេរវលាដ្ឋក់រសចកតីសជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឯកសា រេខ F40/1.1 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៩។ សំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កតី រខៀវ សំ
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ទំេ័ 35។ រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សំរណើស ំឱយរធ្វើកា េិោ ណារ ើងវញិ

រេើរសចកតីសរប្មចរនះ និងបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេិោ ណារេើសា ណា រស់ោត់ទាងំអស់

រនាះរ ើយ36។ រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជំន ំជប្មះបានសរប្មចរដិរសធ្សំរណើស ំរនះ រដ្ឋយ

ផដេ់មូេរហត ថា កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរសចកតីសរប្មចខដេ ងកា ជំទាស់រនាះ េ ំបាន

រង្ហា ញនូវកំហ ស ឬកាេៈរទសៈខដេអាចរធ្វើយ តតិកមមរេើកា េិនិតយរ ើងវិញរដើមបីរជៀសវាងភ្លេមិនយ តតិ

ធ្ម៌រនាះរទ37។ 

8. រៅថ្ងៃទី ២១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៩ សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ង

នឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយរេើកទ ហីក ណ៍រណត ឹងសាទ កខខតមួយគត់38។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និង/ឬអងគរហត រដ្ឋយសា បាន

យេ់រឃើញថា ជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខដេប្តូវបានរងខិតរងខំឱយ ួមដំ

រណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយោម នកា យេ់ប្េមរដ្ឋយរស ើ េ ំខមនជាជន ងរប្ោះថ្នរទឧប្កិដាកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត39។ រៅថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ នួន ជា 

និង រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខរ ៀងៗខាួនប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

 

ផន ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំននួទំេ័ ដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ 

F39/1.1។   

35 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ នួន ជា និង រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័ ដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹ

សាទ កខ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F43។  

36 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំេិនិតយរ ើងវិញនូវរសចកតីសរប្មចរេើសំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័ រដើមបីដ្ឋក់រសចកតី

ជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F44។  

37 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំេិនិតយរ ើងវិញរេើសំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងចនំួនទំេ័  រេើរសចកតីជូន

ដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F44/1។ 

38 រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២១ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E465/2/1 (“រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (E465/2/1)”)។  

39 រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (E465/2/1) កថាខណឌ  ២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាលាដំរូង40។ នួន ជា បានរ ៀររារ់ទ ហីក ណ៍រណត ឹងសាទ កខចំនួន ៣៥១41 ចំខណក រខៀវ សំផន បាន

រេើកកំហ សោ៉ា ងតិចចំនួន ១.៨២៤ រដ្ឋយរោទថា បានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង42។ 

រៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ នួន ជា បានដ្ឋក់សំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័ ដ្ឋក់សា ណា

រណត ឹងសាទ កខ រស់ខាួន43។ ដរ់េី ថ្ងៃរប្កាយមក នួន ជា បានទទួេម ណភ្លេរៅមនេី រេទយមិតតភ្លេខខម សូ

រវៀតប្កុងេនំរេញ44។ េី ថ្ងៃរប្កាយមករទៀត សហរមធាវើកា ពា កតី នួន ជា បានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះឱយរញ្ចរ់

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើរណត ឹងសាទ កខពាក់េ័នធនឹង នួន ជា ឬជាជរប្មើស អន ញ្ញា តឱយកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្

រេើរណត ឹងសាទ កខរនតរដ្ឋយខផអករេើអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌45។ រៅថ្ងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ចរ់រាេ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្រឆំ្ងនឹង នួន ជា និងបានប្រកាសថា អងគជំន ំ

ជប្មះរៅ កាកា ទទួេយកេិនិតយរេើសំរណើស ំ រស់រមធាវើកា ពា កតីពាក់េ័នធរៅនឹងកនុងចំរណាមរនាះ 

ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នម ណភ្លេ រស់ នួន ជា រេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធ

ភ្លេជាមូេដ្ឋា ន46។ កនុងរសចកដីសរប្មចរប្កាយច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់

ថា កា រញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្រឆំ្ងនឹង នួន ជា េ ំបានរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមាឃៈ និងថា ម ណ

ភ្លេ រស់ោត់បានរារំាងកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរណត ឹងសាទ កខរនាះ47។ 

 
40 រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹសាទ កខ រស់ នួន ជា ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៩ ឯកសា រេខ E465/3/1 (“រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់ នួន ជា (E465/3/1)”)។ រសចកតីជូនដំណឹងអំេី

រណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E465/4/1 (“រសចកតីជូន

ដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (E465/4/1)”)។  

41 រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹសាទ កខ រស់ នួន ជា (E465/3/1) ទំេ័  ៣-៦០។  

42 រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (E465/4/1) កថាខណឌ  ១៥ ដេ់ ៣៥។  

43 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័  ដ្ឋក់សា ណារណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F47។ 

44 សំរ ប្តម ណភ្លេ រស់ នួន ជា ថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/1.1។ សូមរមើេផងខដ  សា ណា រស់

សហប្េះរាជអាជាា សតីេីម ណភ្លេ រស់ នួន ជា ថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/1។ 

45 សំរណើរនាេ ន់ពាក់េ័នធរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់រេើកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរេើរណត ឹងសាទ កខថ្នម ណភ្លេ រស់ នួន ជា ម នរេេរចញ

សាេដីការេើរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/2។ 

46 រសចកតីសរប្មចរញ្ចរ់កចិចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរេើ នួន ជា ថ្ងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/3។ 

47 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើរនាេ នព់ាក់េ័នធរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់រេើកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរេើរណត ឹងសាទ កខថ្នម ណភ្លេ រស់ នួន 

ជា រៅម នរេេរចញសាេដីការេើរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ២២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/2/4/2។ 
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9. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សា ណារណត ឹងសា

ទ កខ រស់ខាួន48 និងរៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សា ណាតរ49។ រៅថ្ងៃទី ០៧ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ សហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (“សហរមធាវើនាមំ ខ”) បានដ្ឋក់

សា ណាទាក់ទងរៅនឹងសា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា 50។ រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា ដ្ឋក់សា ណារនះ និងបាន

រសនើស ំអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ឱយរដិរសធ្សា ណា រស់សហរមធាវើនាមំ ខរដ្ឋយសា សហរមធាវើនាំ

ម ខខផអកតាមនីតិវិធី្ េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយដ្ឋក់សា ណា រស់ខាួនជាកា រឆាើយតររៅនឹងសា ណាតរ រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេតររៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា រ ើយ51។ រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ មក

រា ឆ្ន ំ ២០២០ អងគជំន ំជប្មះបានទទួេយកសំរណើស ំ រស់ រខៀវ សំផន រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា “សហ

រមធាវើ [...] រដើមបអីតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌ អាចប្តូវបានអរញ្ាើញរេើកសា ណាផ្លេ េ់មាត់រៅរេេសវនាកា 

រណត ឹងសាទ កខ [...]”52។ 

10. រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សំរណើស ំកា ទទួេយកេសតតុាងរខនែម រស់ សាកសី 

ឯក រហន និង ជួន ធី្ និងកំណត់រហត ជាខខសអាត់ងតសំរ ង53។ រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សា ណាតររៅនឹងសំរណើស ំរនះ54 និងរៅថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំ

 
48 រណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50)។ 

49 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F50/1 (“សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1)”)។ 

50 សា ណា រស់សហរមធាវើនាមំ ខពាក់េ័នធរៅនឹងសា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) រៅនឹងរណត ឹងសាទ កខ រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា  ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F50/1/1។ 

51 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរដិរសធ្សា ណា រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី (F50/1/1) អន រលាមតាមរសចកតីខណនាអំន វតត

សតីេីកា ដ្ឋក់ឯកសា  ថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F50/1/1/1។ 

52 រសចកតីសរប្មចរេើសរំណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរដិរសធ្សា ណា រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២០ 

ឯកសា រេខ F50/1/1/2 កថាខណឌ  ១៣។ 

53 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F51។ 

54 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  រៅនឹងសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម (F51) ថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៩ ឯកសា រេខ F51/1។ 

01717925



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

28 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ផន បានរឆាើយតរ55។ រៅថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២០ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានអន ញ្ញា តតាម

សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំឱយទទួេយកេសតតុាងរខនែម56។ 

11. រៅថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រណត ឹងដិតចិតតរៅប្កមប្បាំមួយ ូរថ្នអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេខដេជំន ំជប្មះរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១57។ រៅថ្ងៃទី ១៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ សហប្េះ

រាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខទទួេរជាគជ័យកនុងកា រសនើស ំកា េនា រេេដ្ឋក់សា ណាតររ ៀងៗខាួន

រៅនឹងសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន និងជាេទធផេបានដ្ឋក់រៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩58។ រៅថ្ងៃទ ី

១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២០ ប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសសថ្ន អ.វ.ត.ក. (“ប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសស”) 

ខដេមានសមាសភ្លេរៅប្កម ប្បាក់ គឹមសាន(ប្រធាន) រៅប្កម Olivier BEAUVALLET រៅប្កម ន័យ 

ង េ រៅប្កម BAIK Kang Jin រៅប្កម ហួត វ ទធី រៅប្កម ស ិន  ិទធ និងរៅប្កម Steven BWANA បាន

សរប្មចរដិរសធ្រណត ឹង រស់ រខៀវ សំផន រតឹងដិតចិតតរៅប្កមទាងំមូេថ្នអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ59។  

12. រៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ខាួនជាភ្លសាបារំាង60

។ រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២០ សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សំរណើស ំរខនែមចំនួនទំេ័ រដើមបីរឆាើយតរ

រៅនឹងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ខដេមានទ ហីក ណ៍រខនែមរៅកនុងអំណះអំណាងខដេបាន

 
55 កា រឆាើយតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F51/2។  

56 រសចកតីសរប្មចរេើសរំណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F51/3 

(“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ទទួេយកេសតតុាងរខនែម (F51/3)”)។ 

57 រណត ឹង រស់ រខៀវ សំផន រតឹងដិតចិតតរៅប្កមប្បាំមួយ ូរថ្នអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេបានជំន ំជប្មះរេើសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F53 (“រណត ឹង រស់ រខៀវ សំផន រតឹងដិតចិតតរៅប្កម (F53)”)។ 

58 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹងរណត ឹងដិតចិតត រស់ រខៀវ សំផន រេើរៅប្កមប្បាំមួយ ូរថ្នអងគជំន ជំប្មះត លាកា 

កំេូេ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F53/4។ សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខរៅនឹងរណត ឹងដិតចិតត រស ់

រខៀវ សំផន រេើរៅប្កមប្បាំមួយ ូរថ្នអងគជមំ ំជប្មះត លាកា កំេូេ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F53/5។  

59 រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងដិតចិតត រស់ រខៀវ សំផន រេើរៅប្កមប្បាំមួយ ូរថ្នអងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេ ខដេបានជំន ំជប្មះ

រេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ ១១ (“រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងដិតចិតត រស់ រខៀវ សំ

ផន (១១)”)។  

60 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រេើកកាេេីម ន61។ រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០ អងគជំន ំជប្មះបានទទួេយកសំរណើ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា 62។ រៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០ កា រកខប្រជាភ្លសាអង់រគាសនូវឧរសមព័នធ ក ថ្នសា 

ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានដ្ឋក់63។ សំរៅរកខប្រជាភ្លសាខខម  និងអង់រគាសថ្នសា 

ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២០ និង ថ្ងៃទី ០៧ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២០64។ រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២០ សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សា ណាតរជា

ភ្លសាអង់រគាស ខដេសំរៅជាភ្លសាខខម  និងបារំាងបានដ្ឋក់តាមរប្កាយរៅថ្ងៃទី ២៤ និង ២៥ ខខ វិចិិកា 

ឆ្ន ំ ២០២០65។ សហរមធាវើនាមំ ខបានដ្ឋក់សា ណាតររៅថ្ងៃទី ០៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២១ ជាភ្លសា

អង់រគាស រហើយសំរៅជាភ្លសាខខម  និងបារំាងបានដ្ឋក់រៅថ្ងៃទី ១៦ និង ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២១ រ ៀងៗ

ខាួន66។ 

13. រៅថ្ងៃទី ២២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរចញដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសវនាកា

 រេើរណដ ឹងសាទ កខខដេប្តូវរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី ១៧ ដេ់ថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០២១67។ រទាះជាោ៉ា ង

 
61 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរខនែមទំេ័ រឆាើយតររៅនឹងរណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ

ទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F55។ 

62 រសចកតីសរប្មចរេើសរំណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរខនែមចំនួនទំេ័ រឆាើយតររៅនឹងរណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនងុ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F55/3 (“រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  (F55/3)”)។  

63 ឧរសមព័នធ ក៖ រសចកតីសរងខរទ ហីក ណ៍សប្មារ់រណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (០០២/០២) ថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០

ឯកសា រេខ F54.1.1 (“ឧរសមព័នធ ក ថ្នរណដ ងឹសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54.1.1)”)។ 

64 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54)។  

65 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹងរណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54/1 (“សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(F54/1)”)។ 

66 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខរៅនឹងរណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F54/2 (“សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ 

(F54/2)”)។ 

67 អន សស ណៈអនត កា ិោេ័យ៖ ‘រសចកដីជូនដំណឹងអំេីកាេរ ិរចទិសវនាកា រណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អន រលាម

តាម វិធាន ១០៨(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងកនុង’ ថ្ងៃទី ២២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F58។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ណាកតី សវនាកា ប្តូវបានផ្លអ កររណាដ ះអាសននរដ្ឋយសា កា រាតតាតជំងឺកូវើដ-១៩68។ រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ រម

សា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា ប្តូវបានរប្ោងរ ើងវិញ និងប្តូវបានរធ្វើរ ើងថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១69។    

14.  រៅថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២២ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់កាេរ ិរចទិប្រកាសសាេ

ដីការេើរណត ឹងសាទ កខខដេប្តូវរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០២២70។ 

គ. រណដ ងឹសាទ កខ រស ់រខៀវ សផំន 

15. រខៀវ សំផន បានរដឹងសាទ កខរេើខផនកជារប្ចើនថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយបានរោទប្រកាន់

កំហ សប្រមាណ ១.៨២៤ កនុងរសចកដីជូនដំណឹងអំេីរណដ ឹងសាទ កខ រស់ខាួន71។ សា ណាសំខាន់ រស់ោត់

រេើរណដ ឹងសាទ កខ បានរេើកកា ជំទាស់ខផនកនីតិវិធី្រៅនឹងកា ប្រកាស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង នូវ

រសចកតីសរងខរសាេប្កម រស់ខាួន រដ្ឋយេ ំបានជូនដំណឹងនូវសំអាងរហត រេញរេញជាលាយេកខណ៍

អកស រៅថ្ងៃខតមួយរនាះ និងបានអះអាងថា ចំណាត់កា ខរររនះបានរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមាឃៈ និង

ោម នស េេភ្លេ។ ជាជរប្មើស ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សខដេ

តប្មូវឱយកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងរទាសរនាះប្តូវរដិរសធ្រោេ72។ សហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខ

បានរឆាើយតរថា រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន គរបីប្តូវរដិរសធ្រោេ រហើយកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និង

រទាសរនាះប្តូវតមកេ់។ 

ឃ. រណដ ឹងសាទ កខ រសស់ហប្េះរាជអាជាា  

16. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខតមួយគត់។ សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹង

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា  ួមរេទ ឬកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្ន

 
68 អន សស ណៈអនត កា ិោេ័យ‘រសចកដីជូនដំណឹងអំេីកាេរ ិរចទិសវនាកា រណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អន រលាម

តាម វិធាន ១០៨(៣)ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង’  ថ្ងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F62។  

69 ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F66 ទំេ័  ៤-៥។ 

70 ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិប្រកាសសាេដីកា ថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២២ ឯកសា រេខ F72។ 

71 រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ងឹសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (E465/4/1) កថាខណឌ  ១៥-៣៥។ 

72 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩-៧៩។   
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កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ េ ំខមនជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតសប្មារ់រហត កា ណ៍ខដេជន ង

រប្ោះជារ  សរនាះរទ។ សហប្េះរាជអាជាា បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំប្ជះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ ស

អងគចារ់ និងអងគរហត កនុងកា កំណត់រេើកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមខផនក ូរកាយ ឬផាូវចិតត ប្េមទាងំរសចកតី

ថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ អាប្ស័យរហត រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កំហ សទាងំរនះបានរធ្វើឱយ

រសចកដីសរប្មចរនះរមាឃៈ និងបានរណាដ េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌73។ សហប្េះរាជអាជាា បានរសនើស ំឱយ

រដិរសធ្កា យេ់រឃើញរនះ និងថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេសប្មារ់អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវខតបានខកខប្ររដ្ឋយ ួមរញ្ចូេអំរេើហិងាផាូវរេទរេើជន ងរប្ោះជារ  ស74។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ដំរណាះប្សាយខដេបានរសនើស ំគឺប្សរតាម វិធាន ១១០(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង 

េីរប្ពាះ រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ ួចរហើយេីរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត75។ 

17. រខៀវ សំផន បានរឆាើយតរថា ជាកា ខដេេ ំអាចរធ្វើរៅ ួចកនុងកា សននិដ្ឋា នេីរញ្ញា អងគចារ់ និងអងគរហត ថា 

កា  ងទ កខខដេជន ងរប្ោះជារ  សថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទកនុងប្គួសា បានឆាងកាត់រនាះ មានភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្គរ់

ប្ោន់អាចរសមើរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងថា ជាេទធផេ រណដ ឹ

ងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  គរបរីដិរសធ្រោេ។ 

II. រទដ្ឋឋ នថ្នការពិនិតយព ើង្វិញពលើរណត ឹង្ោទ កខ 

ក. រសចកដរីផដើម 

18.  វិធាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង បានអន ញ្ញា តឱយរធ្វើរណដ ឹងរណត ឹងសាទ កខរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម ឬរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផអករេើមូេដ្ឋា នេី ៖ 

“កំហ សអងគចារ់ខដេរធ្វើឱយសាេប្កមរមាឃៈ […] ឬកំហ សអងគរហត ខដេរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិ

ធ្ម”៌76។ មាច ស់រណត ឹងសាទ កខអាចរធ្វើរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូ

ងខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេជំន ំជប្មះ77។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវរទ

 
73 រណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២។   

74 រណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ៣, ៤០។ 

75 រណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ៤០។ 

76  វិធានថ្ផេកនុងថ្នអងគជំន ជំប្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា(វិធ្នកមមរេើកទី ៩) ខដេរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(“ វិធានថ្ផេកនុង”)  វិធាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  

77  វិធាន ១០៤(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 
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ដ្ឋា នសតីេីកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរណត ឹងសាទ កខ ខដេអាចអន វតតបានចំរពាះប្ររេទនីមួយៗថ្នកំហ ស រហើយ

េ ំមានភ្លគីណាមួយថ្នរណត ឹងសាទ កខរចចរុបនន បានរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះអន វតតប្បាសោកេីរទដ្ឋា នរនះរ ើ

យ។ 

19. មាច ស់រណត ឹងសាទ កខប្តូវកំណត់អតតសញ្ញា ណកំហ សខដេបានរោទប្រកាន់ ប្តូវរេើកអំណះអំណាង និង

ប្រេេោបំ្ទទ ហីក ណ៍នីមួយៗ រនាេ រ់មកប្តូវរង្ហា ញនូវមូេរហត ដូចរមតចបានជាកំហ សអងគចារ់ ឬអងគ

រហត នីមួយៗរនះ រធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមាឃៈ ឬរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌78។ រណត ឹងសាទ កខប្តូវ

កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នកា យេ់រឃើញ ឬកា សរប្មចខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនាះរដ្ឋយមានកា រោង

ជាក់លាក់រៅរេើរេខទំេ័  និងកថាខណឌ ថ្នរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង79។ រដើមបីឱយអងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចវាយតថ្មារេើរណត ឹងសាទ កខបាន មាច ស់រណត ឹងសាទ កខប្តូវបាន ំេឹងឱយរង្ហា ញ

នូវទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខឱយបានចាស់លាស់ ប្តឹមប្តូវ និងសមប្សរ80។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំប្តូវបាន ំេឹងឱយេិោ ណាស ីជរប្ៅរេើសា ណារនាះរទ ប្រសិនររើមានេកខណៈមិនចាស់

លាស់ ផេយុោន  ប្សរេចប្សេិេ ឬមិនរេញរេញ81។ 

20. មាច ស់រណត ឹងសាទ កខមិនអាចរេើកអំណះអំណាងរៅរេេជំន ំជប្មះមកតវា៉ាសាជាងមី ឬតវា៉ាថា រសចកតីស

រប្មច ឬកា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរ ើយ រេើកខេងខតមាច ស់រ

ណត ឹងសាទ កខអាចរង្ហា ញថា កា រដិរសធ្ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអំណះអំណាងខដេបានរេើក

រ ើងចំរពាះម ខរនាះ គឺជាកំហ សខដេតប្មូវោំបាច់ឱយមានកា អនតរាគមន៍េីអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ82។ 

 
78  វិធាន ១០៥(២)(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

79  វិធាន ១០៥(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

80 សូមរមើេ រសចកតីសរប្មចរេើសរំណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័ ដ្ឋក់សា ណារណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី 

២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F49 (“រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័  

(F49)”) កថាខណឌ  ១៥ និង ១៧។ 

81 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (“សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36)”) កថាខណឌ  

១០១។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ F28 (“សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28)”) 

កថាខណឌ  ២០ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stakić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់

អតីតប្ររទសយូរហាគ សាា វើ (“ICTY”)) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-A សាេដីកា ច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៦ (“សាេដីកា

រ ឿងកតី Stakić (ICTY)”) កថាខណឌ  ១២។ 

82 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១ ដេ់ ១០២។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០ ដក

ប្សង់រ ឿងកតី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ១២។ 

01717930
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រខនតមរេើរនះ អំណះអំណាងខដេេ ំអាចរធ្វើឱយរសចកតីសរប្មចខដេ ងកា ជំទាស់រនាះប្តូវរដិរសធ្រោេ 

ឬខកខប្រ អាចប្តូវរដិរសធ្រោេភ្លា មៗរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិោ ណារេើអងគ

រសចកតីរ ើយ83។ 

21. កនុងកា សរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចតមកេ់ រមាឃៈ ឬខកខប្ររសចកតីសរប្មច

ទាងំមូេ ឬខផនកខាះ84។ រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេចូេជាសាែ េ  និងេ ំអាចរងវិេប្ត

 រ់រៅអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ85។  

22. រខៀវ សំផន កនុងរ ឿងកតីរចចរុបននបានរធ្វើរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម និងរសចកតីសរប្មចរនាេ ន់រងខំ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយខផអករេើកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេប្តូវអន វតតរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញប្សរតាមប្ររេទថ្នកំហ សនីមួយៗតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។  

ខ. កា រោទប្រកាន់កហំ សអងគចារ ់

23. រៅរេេមាច ស់រណត ឹងសាទ កខរេើកកំហ សអងគចារ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេជា“ត លាកា ច ង

រប្កាយថ្នអងគចារ់ខដេអន វតតបានរៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. តាមរោេកា ណ៍ ប្តូវបានចងកាតេវកិចចកនុង

កា កំណត់រេើរញ្ញា  ថារតើកំហ សអងគចារ់ ជាក់ខសតងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើខផនកនីតិវិធី្ ឬអងគរសចកតី ខដ  

ឬោ៉ា ងណា”86។ រដើមបីេិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវអន វតតរទដ្ឋា ន“រដើមបីកំណត់មិនប្តឹមខត ថារតើកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់

សមរហត ផេរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំថារតើប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណា”87។ ររើរទាះរីជាអំណះអំណាង រស់

 
83 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១ ដេ់ ១០២។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០។ 

84  វិធាន ១០៤(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  

85  វិធាន ១០៤(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

86 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៥។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៤ ដកប្សង់សាេ

ដីការ ឿងកត ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Krnojelac អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-25-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៣ (“សាេដីការ ឿងកដី Krnojelac(ICTY)”) កថាខណឌ  ១០។  

87 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៥។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៤ ដកប្សង់សាេ

ដីការ ឿងកតី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ១០។ 

01717931
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ភ្លគីេ ំបានរេើកប្គរប់្ជុងរប្ជាយក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចេិោ ណារេើរហត ផេដថ្ទ

រទៀតកនុងកា យេ់រឃើញថា កំហ សអងគចារ់បានរកើតរ ើង88។ 

24. រញ្ញា ថារតើ កំហ សប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរកើតរ ើង

រដ្ឋយសា កា អន វតតន៍រទដ្ឋា នផាូវចារ់េ ំប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

កំណត់នូវរទដ្ឋា នផាូវចារ់ខកតប្មូវ និងេិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ពាក់េ័នធ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង89។ កនុងកា អន វតតន៍រទដ្ឋា នខកតប្មូវរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវខផអករេើរស

ចកតសីរប្មចេីម នៗ រស់ខាួនខដេកំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះ៖ 

[…] មិនប្តឹមខតខកតប្មវូរេើកំហ សអងគចាររ់៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំអន វតតរទដ្ឋា នខផនកអងគចារ់ខកតប្មូវ

ចំរពាះេសតតុាងខដេមានរៅកនងុកំណត់ប្តាថ្នកា ជំន ជំប្មះ កនងុក ណីោបំាច់ និងប្តូវកំណត់ថា រតើអងគជំន ំ

ជប្មះរជឿជាក់រេើរទដ្ឋា នពាក់េ័នធសតេីីកា រង្ហា ញេសតតុាង ខដ  ឬោ៉ា ងណា ចំរពាះកា យេរ់ឃើញខផនកអងគ

រហត ខដេជំទាស់រដ្ឋយភ្លគ ី រៅម នរេេខដេកា យេរ់ឃើញរនះប្តូវបានតមកេ់រៅដណំាក់កាេរណត ឹង

សាទ កខ90។ 

25. រទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញមានកប្មិតខពស់ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចខកខប្ររសចកតីសរប្មច

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខតកនុងក ណីខដេកំហ សខផនកអងគចារ់រនាះ បានរធ្វើឱយសាេប្កម ឬរសចកតី

សរប្មចរៅជារមាឃៈរ៉ា រណាណ ះ91។ អាប្ស័យរហត រនះ េ ំខមនរាេ់កំហ សអងគចារ់ខដេប្តូវបានកំណត់អតត

សញ្ញា ណរនាះស ទធខតនារំៅ កកា រដិរសធ្ ឬកា ខកខប្ររសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រនាះរទ។ សាេប្កមមួយប្តូវបានោត់ទ កជារមាឃៈបានរដ្ឋយសា មានកំហ សអងគចារ់ រៅរេេណា

រង្ហា ញថា កនុងក ណីោម នកំហ ស សាេប្កមមួយរផសងទាងំប្សុង ឬខផនកខាះអាចប្តូវបានរធ្វើរ ើង92។ កនុងកា

 
88 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៥។ 

89 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៦។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៦។ 

90 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៦។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៦ ដកប្សង់សាេ

ដីការ ឿងកត ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Blagojević និង Jokić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60-A សាេដីកា

ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៧ (“សាេដីការ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blagojević និង Jokić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៨។  

91 សូមរមើេ  វិធាន ១០៤(១)(ក) និង ១០៥(២)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

92 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៩ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Popović និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-88-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(“សាេដីការ ឿងកត ីPopović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៧ និងរ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga អងគ
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

េៈរទសៈេិរសស អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចរេើករញ្ញា រនះតាមគំនិតផតួចរផតើម រស់ខាួន93 ឬសាត រ់រ

ណត ឹងសាទ កខរៅរេេមាច ស់រណត ឹងសាទ កខបានរេើករញ្ញា អងគចារ់ខដេេ ំបាននារំៅ កកា រមាឃៈសាេ

ប្កម រ៉ា ខនតមានសា ៈសំខាន់ជាទូរៅសប្មារ់យ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក.94។ 

គ. កា រោទប្រកាន់កហំ សអងគរហត  

26. ដូចមានខចងកនុង វិធាន ១០៤ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង មានខតកំហ សអងគរហត ទាងំរនាះរ៉ា រណាណ ះខដេរង្ហា ញថាមាន

ភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ ខដេតប្មូវឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខកខប្រសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាងំ

មូេ ឬខផនកខាះ95។ កា រងកឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ប្តូវបានកំណត់និយមន័យថា“ជាេទធផេមិនយ តតិធ្ម៌

ទាងំប្សុងរៅកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រស់ត លាកា ”96។ កនុងកា រងកឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ កំហ សអងគ

រហត ប្តូវខត“មានេកខណៈោំបាច់រំផ តចំរពាះកា រធ្វើរសចកតីសរប្មច”97។ ជាេទធផេ រណត ឹងសាទ កខប្រ

 

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ (“ICC”)) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 សាេដីការេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

 រស់អយយកា  និងជនជារ់រោទ Thomas Lubanga Dyilo  ប្រឆំ្ងនឹង“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ដ្ឋក់រទាសប្សរតាមមាប្តា 

៧៦ ថ្នេកខនតិកៈ” ច ះថ្ងៃទី ០១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Lubanga ប្រឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មចដ្ឋក់រទាស (ICC)”) 

កថាខណឌ  ១៩។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៦។ 

93 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៥ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកតី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៦។ ប្កមនីតិវិធ្ី

ប្េហមទណឌ កមពជុាថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ (“ប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពជុា”) មាប្តា ៤០៥ ដេ់ ៤០៦ និង ៤៤០ ដេ់ 

៤៤១។  

94 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១៣៨-១១៤២។ សាេដីការ ឿងកដី ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៥ ដកប្សង់

សាេដីការ ឿងកត ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Galić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-29-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ៣០ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ (“សាេដីការ ឿងកតី Galić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៦។ 

95 សូមរមើេ  វិធាន ១០៤(១)(ខ) និង ១០៥(២)(គ) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

96 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៩ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកត ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Furundžija អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ២១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០០ (“សាេដីការ ឿងកត ី

Furundžija (ICTY)”) កថាខណឌ  ៣៧ រោងរៅរេើវចនាន ប្កមខផនកចារ់ Black’s Law របាះេ មពរេើកទី ៧ ឆ្ន ំ ១៩៩៩។ 

សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៩។  

97 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៩ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកត ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Kupreškić និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេដីការ ឿងកត ីKupreškić (ICTY)”) 

កថាខណឌ  ២៩។  

01717933

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%BE#Lower_Sorbian
https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%BE#Lower_Sorbian


 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

36 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ឆំ្ងនឹងកា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេមួយប្តូវខតរង្ហា ញថា “កំហ សអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ររងកើតឱយមានវិមតិសងស័យចំរពាះេិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ”98។ 

27. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអន វតតរទដ្ឋា នខពស់ កនុងកា េិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ រទដ្ឋា នរនះេិនិតយរេើរញ្ញា  ថារតើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺជាកា យេ់រឃើញមួយខដេេ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាច

រធ្វើបាន ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ“នឹងេ ំរធ្វើកា  ំខានង្ហយៗដេ់កា យេ់រឃើញខផនក

អងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”99 និងយេ់ប្សរជាមួយនឹងវិធី្សាស្តសតទូរៅខដេបានរប្រើប្បាស់

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់អតីតប្ររទសយូរហាគ សាា វើ (ត លាកា  

ICTY) កនុងកា ផតេ់អាទិភ្លេកនុងកប្មិតមួយដេ់កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងបានយេ់រឃើញថា៖ 

អន រលាមតាមយ តតសិាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ កាតេវកិចចសវនាកា  កា វាយតថ្មា និងកា ងាឹងខងាង

េសតតុាងខដេដ្ឋក់រៅរេេជនំ ជំប្មះ ប្តូវផតេជ់ាចមបងរៅឱយអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង។ ដូរចនះ អងគជនំ ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ ប្តូវផតេ់អាទិភ្លេកនុងកប្មិតមួយចំរពាះកា យេរ់ឃើញខផនកអងគរហត ខដេបានសរប្មចរដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដរំូង។ មានខតកនុងក ណីេសតតុាងខដេបានសអំាងរដ្ឋយអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង េ អំាចទទួេ

យកបានរដ្ឋយត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយ ឬកនងុក ណខីដេកា វាយតថ្មាថ្នេសតតុាងរនាះ “មាន

កំហ សទាងំប្សុង” រទើរអងគជនំ ជំប្មះឧទធ ណ៍អាចដ្ឋក់កា យេ់រឃើញផ្លេ េ់ខាួនជនំួសកា យេ់រឃើញ រសអ់ងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដរំូងបាន។ 

[…] 

មូេរហត ខដេអងគជនំ ជំប្មះឧទធ ណម៍និប្តូវរធ្វើកា  ំខានង្ហយដេ់កា យេរ់ឃើញខផនកអងគរហត  រសអ់ងគជនំ ំជ

ប្មះសាលាដំរូង ប្តូវបានទទេួសាគ េជ់ាទូរៅ។ អងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូងមានេកខណៈអរំណាយផេកនុងកា 

សរងកតសាកសីរដ្ឋយផ្លេ េ់ និងសែិតកនុងតួនាទីប្ររសើ ជាងអងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍កនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេអាចទទួេ

យកបាន និងភ្លេអាចរជឿជាក់បានថ្នេសតតុាង។ អាប្សយ័រហត រនះ អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងមានតួនាទីចមបង

កនុងកា កំណត់ថា រតើសាកសីរនាះគួ ឱយរជឿជាក់បាន ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងសរប្មចថា សកខីកមម រសស់ាកសីមួយណា

 
98 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩១។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១។  

99 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៨។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៧ ដកប្សង់សាេ

ដីការ ឿងកតី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ៣៧។ 

01717934

https://en.wiktionary.org/wiki/%C5%BE#Lower_Sorbian
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខដេខាួនរេញចិតតជាង រដ្ឋយេ ំោបំាច់រញ្ញា ក់េីកា សំអាងតាមជំហាននមីួយៗរដើមបី្នដេ់កា សរប្មចរេើ

ចំណ ចទាងំរនាះរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ឆនាេ ន សិទធិរនះ ប្តូវបានកប្មិតរដ្ឋយក ណីយកិចច រសអ់ងគជនំ ំជប្មះ

សាលាដរំូង ទទួេខ សប្តូវផតេ់សំអាងរហត រេញរេញ […]100។ 

អំណះអំណាងខដេរេើកប្តឹមកា មិនយេ់ប្សរជាមួយរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រហើ

យសា ណាខដេខផអករេើកា រកប្សាយមួយខរររផសងរេើេសតតុាងខតមួយ និងោម នផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទ េ ំ

មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់អាចរដិរសធ្កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់ត លាកា អងគរហត បានរ ើយ101។ 

28. កប្មិតថ្នកា ផតេ់អាទិភ្លេចំរពាះកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង “ប្តូវបាន

កប្មិតរដ្ឋយក ណីយកិចចទទួេខ សប្តូវកនុងកា ផតេ់សំអាងរហត រេញរេញ”102។ ជាេទធផេ កនុងកា 

កំណត់រេើរញ្ញា  ថារតើកា អនតរាគមន៍ប្តូវបានតប្មូវឱយេិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំ

ទាស់រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងរធ្វើកា េិនិតយរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើសំអាងរហត 

ខដេបានផតេ់កនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញខផនកសំអាងរហត  និងអន វតតតាម វិធានទូរៅខដេខចងថា “កនុង

ក ណីខដេេសតតុាងជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា សននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត ទំនងជារៅរខាយ តប្មូវឱយផតេ់សំអាង

រហត រប្ចើនជាងកា ខដេេសតតុាងរនាះមានមូេដ្ឋា នសមប្សរ”103។ 

ឃ. កា ជទំាសរ់ៅនងឹរសចកតសីរប្មចភ្លា មៗ 

29. រៅកនុងរណត ឹងសាទ កខរចចរុបនន រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅរេើរសចកតីសរប្មចមួយចំនួនខដេបានរធ្វើរ ើង

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ។ 

30.  វិធាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង បានកំណត់េទធភ្លេេី ខដេអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរប្រើ

ប្បាស់យ តាត ធិ្កា រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ។ ទីមួយ មាច ស់រណត ឹងសាទ កខអាចរធ្វើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗប្រឆំ្ងនឹង

រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា រសចកតីសរប្មចរនាះ សែិតកនុង

 
100 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៩។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៧ ដកប្សង់សាេ

ដីការ ឿងកតី Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត កថាខណឌ  ៣០ និង ៣២។ 

101 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩០ ដកប្សង់រ ឿងកតីមួយចំនួន រស់ត លាកា  ICTY និងត លាកា ប្េហម

ទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់ប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋ (“ICTR”)។   

102 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៩។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៧ ដកប្សង់សាេ

ដីការ ឿងកតី Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៣២។   

103 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩០ ដកប្សង់រ ឿងកតីមួយចំនួន រស់ត លាកា  ICTY និង ICTR។ 

01717935
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចំរណាមរសចកតីសរប្មចទាំងរួនប្ររេទរនាះខដេបានកំណត់កនុង វិធាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង104។ រដើមបី

ឱយរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់ ទ ហីក ណ៍នីមួយៗថ្នរណត ឹងសាទ កខប្តូវរញ្ញា ក់

ចាស់លាស់៖ 

 ក) កំហ សអងគចារខ់ដេនាឱំយរមាឃៈសាេប្កមរេើអងគរសចកតី ឬរសចកតីសរប្មចរនាះ ឬ 

 ខ) ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា េន័តប្ច ំ ខដេខសតងរចញេីកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សទិធិ រស់អងគជនំ ំជប្មះសាលា

 ដំរូងខដេនាឱំយរ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិមាច សរ់ណត ឹងសាទ កខ ឬ 

 គ) កំហ សអងគរហត  ខដេនាឱំយសាេប្កមរេើអងគរសចកតី ឬរសចកតីសរប្មចរនាះ មានភ្លេមនិយ តតិធ្ម៌105។ 

31. ទីេី មាច ស់រណត ឹងសាទ កខអាចជំទាស់រៅនឹងរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេេ ំសែិតកនុង

ចំរណាមរសចកតីសរប្មចទាំងរនាះ រ៉ា ខនតរនះប្តឹមខតអាចរធ្វើរ ើង“ដំណាេោន ជាមួយរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ង

នឹងសាេប្កមរេើអងគរសចកតីខតរ៉ា រណាណ ះ”106។ រដើមបីឱយរណត ឹងសាទ កខរនះអាចទទួេយកបានប្តឹមប្តូវតាម

ទប្មង់ មាច ស់រណត ឹងសាទ កខប្តូវរង្ហា ញផងខដ នូវកា រ៉ាះពាេ់យូ អខងវងមករេើសាមីខាួន រដើមបរីង្ហា ញនូវ

ទំនាក់ទំនង វាងរសចកតីសរប្មចរនាេ ន់រងខំខដេ ងកា ជំទាស់ ជាមួយនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង ខដេរៅខតជាកមមវតែថុ្នរណត ឹងសាទ កខច ងរប្កាយ107។ ដូចោន រៅនឹងរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ ទ ហីក ណ៍

ថ្នរណត ឹងសាទ កខរេើសាេប្កមអាចរេើកកំហ សអងគចារ់ អងគរហត  និង/ឬកំហ សខដេខសតងរចញេីកា 

រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ កា រោទប្រកាន់កំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត ប្តូវ

រង្ហា ញនូវមូេរហត ដូចរមដចខដេនារំធ្វើឱយសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរមាឃៈ ឬរណាត េឱយមាន

 
104  វិធាន ១០៤(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង៖ រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងខាងរប្កាមររើកផាូវឱយរតឹងសាទ កខភ្លា មៗ៖ 

ក) រសចកតីសរប្មចខដេមានអាន ភ្លេរញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ី។ 

ខ) រសចកតីសរប្មចអំេីកា ឃ ំខាួន និងកា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្តួតេិនិតយតាមផាូវត លាកា  អន រលាមតាម វិធាន ៨២។ 

គ) រសចកតីសរប្មចអំេ ីវិធានកា កា ពា តាម វិធាន ២៩(៤) (គ) និង 

ឃ) រសចកតីសរប្មចសតីេីកា រប្ជៀតខប្ជកចូេកនុងកិចចកា  ដាបាេ រស់អងគជំន ំជប្មះ តាម វិធាន ៣៥(៦)។ 

105 សូមរមើេ វិធាន ១០៥(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

106 សូមរមើេ វិធាន ១០៥(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

107 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១៣៤។ រសចកតីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើសំរណើស ំរខនែម

រេេរវលា និងចំនួនទំេ័ សប្មារ់សា ណាតរ និងសា ណារណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ F9 កថា

ខណឌ  ១៦។ 
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ភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌108។ កា រោទប្រកាន់កំហ សថាបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេេ

រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ ប្តូវរង្ហា ញេីផេរ៉ាះពាេ់ដេ់មាច ស់រណត ឹងសាទ កខ និងថា ផេរ៉ាះពាេ់រនះមាន

អតែិភ្លេរដ្ឋយខផអករេើកិចចដំរណើ កា នីតិវិវិធី្ទាងំមូេ ខដេរនះរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌។ កនុងកា 

កំណត់រញ្ញា  ថារតើកំហ សឆនាេ ន សិទធិរនះរណាត េឱយមានេទធផេមិនយ តតិធ្ម៌ទាំងប្សុង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើរាេ់ដំណាក់នីមួយៗថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ប្េមទាងំ

 វិធានកា នានារៅកនុងដំណាក់កាេរណត ឹងសាទ កខផងខដ 109។ 

ង. រញ្ញា ខដេមានសា ៈសខំានទ់រូៅ 

32.  វិធាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង បានគូសរង្ហា ញយ តាត ធិ្កា រណដ ឹងសាទ កខ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

រេើសាេប្កម ឬរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុងក ណីខដេមាន“កំហ សអងគចារ់

ខដេរធ្វើឱយសាេប្កមរមាឃៈ ឬកំហ សអងគរហត ខដេបានរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌” បានរកើត

រ ើង110។ ររើរទាះរីជាសិទធិអំណាចថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់

កនុងកប្មិតខតរេើរញ្ញា ខដេប្តូវបានរដឹងសាទ កខក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះដូចោន នឹងអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្ន

ត លាកា  ICTY បានកំណត់ថា កនុងក ណីេិរសស អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍អាចរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ខដេមានសា

 ៈសំខាន់ទូរៅរដើមបីជាយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ តាមគំនតិផដួចរផដើម រស់ខាួន111 កនុងក ណី ខដេ

រញ្ញា រនះេ ំប្តូវបានរេើករ ើងរៅកនុងរណដ ឹងឧទធ ណ៍រដ្ឋយភ្លគីណាមួយ រហើយសាេប្កមេ ំទទួេ ងផេ

រ៉ាះពាេ់រ ើយ។ 

33. រដ្ឋយេិោ ណារឃើញថា សាេប្កមេ ំទទួេ ងនូវផេរ៉ាះពាេ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា 

រនះជាកា ោំបាច់កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ខដេមានសា ៈសំខាន់ទូរៅចំរពាះយ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក. 

ខដេរកើតរចញេីសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេរនះេ ំប្តូវបានរេើករ ើងរដ្ឋយភ្លគីណាមួយរៅ

កនុងរណដ ឹងសាទ កខរ ើយ112។ 

 
108  វិធាន ១០៤(១) និងវិធាន ១០៥(៣) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ 

109 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០០។ 

110  វិធាន ១០៤(១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ 

111 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៥។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៦។ 

112 សូមរមើេខាងរប្កាមខផនក VIII.ខ.៩ (រញ្ញា តាមគំនិតផតួចរផដើម រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតនស៍ហឧប្កិដាកមម ួមចំរពាះ

រទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ)។ 
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ច. រទដ្ឋា នសប្មារក់ា រដរិសធ្រោេភ្លា មៗរដ្ឋយេ ោំបំាចេ់និតិយរខនែម 

34. អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY មានឆនាេ ន សិទធិកនុងកា កំណត់ថារតើ សា ណាណាខាះ រស់ភ្លគី 

ស័កដិសមទទួេបានសំអាងរហត សមប្សរជាលាយេកខណ៍អកស  រហើយអងគជំន ំជប្មះអាចរដិរសធ្អំណះ

អំណាងណាខដេោម នកា រេើកមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ រដ្ឋយេ ំោំបាច់ផតេ់សំអាងរហត េមអិតជាលាយេកខណ៍

អកស រ ើយ113។ កនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សខដេអាចរដឹងឧទធ ណ៍បាន ភ្លគីប្តូវកំណត់ប្គរ់ប្ោន់នូវកំហ ស

ខដេបានរោទប្រកាន់រនះ រេើកអំណះអំណាងខដេមានមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ និងសំអាងផាូវចារ់ជាក់លាក់

រដើមបីោបំ្ទទ ហីក ណ៍នីមួយរនាះ114។ េកខខណឌ តប្មូវរនះគឺកនុងរោេរំណងធានាបាននូវប្រសិទធភ្លេខផនក

នីតិវិធី្ និងថា ភ្លគឺខដេពាក់េ័នធអាចយេ់ដឹងចាស់លាស់នូវចំណ ចខដេប្តូវរឆាើយតរ115។ ពាក់េ័នធរញ្ញា

រនះ ខផអកតាមវិធានទូរៅ ភ្លគីប្តូវបាន ំេឹងថា នឹងរេើកមូេដ្ឋា នប្ោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់នូវទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍កនុងេកខណៈរប្ងួញរសចកដីចាស់លាស់ និងសមប្សររំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នរទដ្ឋា នរនះ116

។ ភ្លគីេ ំប្ោន់ខតរេើកប្ចំខដេនូវអំណះអំណាងថ្នរណដ ឹងឧទធ ណ៍ខដេេ ំទទួេបានរជាគជ័យរៅរេេជំន ំ

ជប្មះរ ើយ រេើកខេងខតភ្លគីអាចរង្ហា ញថា កា រដិរសធ្ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអំណះអំណា

ងរនាះគឺជាកំហ សខដេោំោច់ប្តូវមានកា អនតរាគមន៍រៅដំណាក់កាេរណដ ឹងឧទធ ណ៍117។ 

 
113 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Strugar អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ក

កកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ (“សាេដីការ ឿងកដី Strugar (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Orić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-68-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ (“សាេដីការ ឿងកដ ីOrić (ICTY)”) កថា

ខណឌ  ១៣។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Halilović អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-48-A សាេដីកា ថ្ងៃទី 

១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ (“សាេដីការ ឿងកដី Halilović (ICTY)”) កថាខណឌ  ១២។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brđanin អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-99-36-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៧ (“សាេដីការ ឿងកដី Brđanin 

(ICTY)”) កថាខណឌ  ១៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gacumbitsi អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

2001-64-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៦ (“សាេដីការ ឿងកដី Gacumbitsi  (ICTR)”) កថាខណឌ  ១០។ រ ឿងកដី

 ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kamuhanda  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-54A-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៩ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៥ (“សាេដីការ ឿងកដី Kamuhanda (ICTR)”) កថាខណឌ  ១០។ 

114  វិធាន ១០៥(២) (៣) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។  

115 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៤១។ 

116 សូមរមើេ រសចកតីសរប្មចសតីេីសរំណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័  (F49) កថាខណឌ  ១៥, ១៧។ 

117 សាេដីការ ឿងកដី Strugar (ICTY)  កថាខណឌ  ១៦។ សាេដីការ ឿងកដី Halilović (ICTY)  កថាខណឌ  ១២។ សាេដីកា

រ ឿងកដី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ១៦។ សាេដីការ ឿងកដី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ៩។ 
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35. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចរដិរសធ្រខនែមរទៀតនូវសា ណាខដេ “មិនចាស់លាស់ មានេកខណៈ

ផេយុោន  ប្សរេចប្សេិេ ឬេ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់ខដេរង្ហា ញឱយរឃើញជាផាូវ” និងខដេអាចប្តូវបាន

ប្រកាសថា មានកំហ សខផនកនីតិវិធី្ប្សរតាមវិធាន ១១១(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង118។ ខផអករេើករោេកា ណ៍

មូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ប្ររេទថ្នសា ណាខដេេ ំប្តឹមប្តូវថ្នរណដ ឹងសាទ កខ

ខដេតប្មូវឱយរដិរសធ្រោេរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិនិតយរេើអងគរសចកដី។ 

36. ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ប្ររេទថ្នកំហ សខដេបានរោទប្រកាន់ខាងរប្កាមក៏

រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះរដិរសធ្កំហ សរនាះភ្លា មៗរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិនិតយរេើអងគរសចកដីរៅកនុងខផនកពាក់េ័នធថ្ន

សាេដីការនះរដ្ឋយសា ៖ (១) កា រេើកប្ចំខដេថ្នអំណះអំណាងខដេេ ំទទួេបានរជាគជ័យរេេជំន ំ

ជប្មះ (២) អំណះអំណាងខដេេ ំបានរង្ហា ញនូវកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនាះ និងរំថ្េាកា យេ់

រឃើញទាងំរនាះ ឬេ ំរអើរេើរេើកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធដថ្ទរទៀត (៣) កា អះអាងខដេោម នេសតតុាងោបំ្ទ 

កា អះអាងខដេេ ំមានកា រេើករញ្ញា ក់រេញរេញ ឬកា ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ ស និង (៤) កា 

ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេ ំបានខផអករៅរេើ ឬកា យេ់រឃើញខផនក

អងគចារ់ខដេេ ំអាចរមាឃៈសាេប្កមបាន។ 

ឆ. រសចកតសីនិនដ្ឋា ន 

37. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំមានមូេរហត ណាមួយកនុងកា ប្បាសោកេីរទដ្ឋា នខដេបាន

រេើករ ើងខាងរេើ រហើយភ្លគីេ ំបានរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះរធ្វើដូរចនះខដ ។ រៅកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ 

រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើយ តតិសាស្តសតងមីៗ រស់ អ.វ.ត.ក.119 និង ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ

(“ត លាកា  ICC”)120 កនុងកា េនយេ់នូវកា រកប្សាយ រស់ខាួនរេើរទដ្ឋា នសតីេីកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរ

 
118  វិធាន ១១១(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខចងថា (“កនុងក ណីខដេអងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា រណដ ឹងសាទ កខដ្ឋក់យឺតរេេ ឬមាន

កំហ សខផនកនីតិវិធ្ី អងគជនំ ំជប្មះអាចប្រកាសរណដ ឹងសាទ កខរនាះេ ំអាចទទួេយកបានទប្មង់”)។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកា

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០ និង ៤១។ សាេដីការ ឿងកដី 

Galic (ICTY) កថាខណឌ  ១១។ 

119 សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ៣៣-៣៤, ៣៦-៣៨, ៤០-៤១ និង ៤៤។ 

120 សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ៣៤-៣៥, ៣៩ និង ៤១-៤៤ រោងរៅរេើរ ឿងកដី  ដា

អាជាា  ទេ់នឹង Bemba អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 A សាេដីការេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

 រស់ជនជារ់រោទ Jean-Pierre Bemba Gombo ប្រឆំ្ងនឹង“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III ប្សរតាមមាប្តា ៧៤ 

ថ្នេកខនតិកៈ” ថ្ងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៨។ 
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ណត ឹងសាទ កខ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រខៀវ សំផន េ ំបានរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខកខប្ររទដ្ឋា ន

ថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញរនះ និងេ ំបានរេើកអំណះអំណាងណាមួយោបំ្ទកា ប្បាសោកេីយ តតិសាស្តសត រស់ អ.

វ.ត.ក. ខដេបានររងកើតរ ើងរនាះរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងរនតរធ្វើកា 

វាយតថ្មារេើកំហ សខដេបានរេើករ ើង រដ្ឋយអន វតតតាមរទដ្ឋា នខដេបានរញ្ញា ក់េមអិតខាងរេើ។ 

III. រញ្ហា រឋរ 

ក.  ចនាសមពន័ធថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ 

38. សា ណារណដ ឹងសាទ កខចំនួន ៧៥០ ទំេ័  រស់ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់កំហ ស ១.៨២៤ កនុងសាេ

ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានប្រប្េឹតតមករេើ ូរោត់។ ោត់ប្តឹមខតេនយេ់ធ្មមតាអំេី ចនា

សមព័នធថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ថា “េ ំមានរេេរវលាប្គរ់ប្ោន”់។ គួ កត់សមាគ េ់សា ណារ

ណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់េ ំបាន ចនារ ើងកនុងេកខណៈដូចោន រៅនឹងរសចកដីជូនដំណឹងអំេីរណដ ឹងសាទ កខរ ើយ

121។ ផេយុរៅវិញ ប្កុមរមធាវើកា ពា កដី រស់ោត់បានរប្ជើសរ ើសរេើករណដ ឹងសាទ កខយកតាម“ទប្មង់ថ្ន

សំអាងរហត សាេប្កម” ខណឌ រេេទទួេសាគ េ់ថា “កំហ សជារប្ចើនខដេប្តូវបាន ករឃើញកនុងខផនករផស

ងៗថ្នសំអាងរហត សាេប្កម ប្តួតោន ”122។ វិធី្សាស្តសតរនះជាេិរសសរៅរេេរធ្វើរណដ ឹងសាទ កខជំទាស់

ោ៉ា ងទូេំទូលាយរៅនឹងសាេប្កមកនុងទំហំដ៏ធំ្ខរររនះ បានរណាដ េឱយមានកា ប្តួតោន  ភ្លេប្ចំខដេ និងេ ំ

ស ីសង្ហវ ក់ោន  កនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខរនាះ។ 

39. ដូចបានេមអិតកនុងសាេដីការនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេជាញឹកញារ់បានេាោមកំណត់ខាឹមសា ថ្នអំ

ណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេជួនកាេរេើករង្ហា ញជាខផនកៗ និង/ឬេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ ខដេរធ្វើឱយ

មានកា េំបាកកនុងកា រកប្សាយអតែន័យថ្នអំណះអំណាងរនះ រដ្ឋយេ ំទាន់គិតអំេីរញ្ញា គតិយ តតខដេរមធា

 វើកា ពា កដីចង់រង្ហា ញរៅកនុងទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខដេបាន ចនារ ើង និងកំណត់ចាស់លាស់រៅ

ចំរពាះម ខត លាកា ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រេើកា ដ្ឋក់រញ្ចូេជាញឹកញារ់ រស់ រខៀវ 

សំផន នូវសា ណាេីម នៗ រស់ោត់រៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ ០០២/០១ និងសា ណារញ្ចរ់កិចច

េភិ្លការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយ

 
121 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧។ 

122 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧។ 

01717940
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

នឹង រខៀវ សំផន ថា រនះអាចជាវិធី្សាស្តសតមានអតែប្ររោជន៍កនុងកា រជៀសវាងកា រេើកប្ចំខដេក៏រដ្ឋយ123 

ក៏េ ំបានរណាត េឱយអំណះអំណាងរនាះប្តូវបានទទួេយកជាសវ័យប្រវតតិខដ  រៅរេេេ ំមានកា រង្ហា ញអំ

ណះអំណាងងមី និងោម នមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវអំេីកំហ សខដេអាចរដឹងសាទ កខបានរនាះ124។ ររើរទាះរីជាទាងំ

រនះជាកដីបា មាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានខិតខំអស់េីេទធភ្លេកនុងសិទធិអំណាចខដេខាួនមាន

កនុងកា កំណត់ និងរឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាងកនុងេកខណៈខដេរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរ ើង

 វិញរេើរណដ ឹងសាទ កខ និងសិទធិ រស់ រខៀវ សំផន រធ្វើរណដ ឹងសាទ កខ។ រៅរេេប្រឈ្មនឹងអំណះអំណាង

ខដេប្តួតោន  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនរឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង

រនាះកនុងខផនកថ្នសាេដីការនះ ខដេអងគជំន ំជប្មះោត់ទ កថាសមប្សររំផ ត រដ្ឋយេិោ ណារេើកមមវតែថុ្ន

រ ឿងកដីខដេពាក់េ័នធ និង ចនាសមព័នធថ្នសាេដីការនះ។ 

40. រខៀវ សំផន បានភ្លា រ់ឧរសមព័នធ ៧៥ ទំេ័ រៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់125 រដើមបីជួយតប្មង់ទិស

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ និងភ្លគីតាម យៈកា រោងរៅរេើរសចកដីជូនដំណឹងអំេីរណដ ឹងសាទ កខ126។ 

ឧរសមព័នធរនាះមានទប្មង់ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខខដេមានចំណងរជើង ប្េមទាងំប្រអរ់រសចកដី“សរងខរ” 

ខដេនីមួយៗរឆាើយតររៅនឹងខផនកថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ។ ខាឹមសា ថ្នឧរសមព័នធរនាះេាោមកំណត់ 

និងរញ្ញា ក់អេំីទ ហីក ណ៍រណដ ឹងសាទ កខ ខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះខដេ ងរណដ ឹងសាទ កខ កំហ សខដេ

រោទប្រកាន់ និងកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិ និងផេរ៉ាះពាេ់រេើសាេប្កម។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

បានេិភ្លកា និងសំអាងរៅរេើឧរសមព័នធរនះខដេោំបាច់កនុងកា កំណត់អំេីកំហ សខដេបានរោទប្រកា

នរនាះ ដូចបានរង្ហា ញកនុងសាេដីការនះ។ 

41. រដើមបីសប្មួេតាមវិធី្សាស្តសតថ្នកា រឆាើយតររៅនឹងទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សហប្េះ

រាជអាជាា បានសរប្មចដ្ឋក់រេខរ ៀងទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខដេរ ៀររារ់កនុងឧរសមព័នធរនាះោរ់េីទ ហី

ក ណ៍ទី ១ ដេ់ ២៥៦ និងបានផតេ់កា រឆាើយតរជាក់លាក់រៅនឹងទ ហីក ណ៍នីមួយៗរនាះ127។ រញ្ាីរេខ

 
123 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២១។   

124 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II.ច។ 

125 ឧរសមព័នធ ក ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54.1.1)។ 

126 សា ណាតរ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន រៅនឹងសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរខនែមចំនួនទំេ័  ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F55/1 កថាខណឌ  ៤-៥។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរខនែមទំេ័  (F55/3) 

កថាខណឌ  ២០។    

127 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦។ 

01717941
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ៀងទ ហីក ណ៍រណដ ឹងសាទ កខរនះមានរៅកនុងឧរសមព័នធ គ ថ្នសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹង

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន128។ កនុងកា រដ្ឋះប្សាយទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខដេប្តួតោន  

សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់ជាប្កុមនូវទ ហីក ណ៍ខដេមានខាឹមសា ប្ចំខដេកនុងសា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន។ សា ណាតររនះឆាះុរញ្ញា ងំទាងំប្សុងនូវជំេូកកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន សដីេីសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ ឧប្កិដាកមម កា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជាេកខណៈរ គគេ និងកា ដ្ឋក់រទាស។ 

42. សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ េ ំបានរប្រើប្បាស់វិធី្សាស្តសដដូចសហប្េះរាជអាជាា រទកនុងកា រឆាើយតរ

រៅនឹងទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខនីមួយៗរនាះ ផេយុរៅវិញបានរធ្វើកា រឆាើយតរខាីៗរៅនឹងរញ្ញា ខដេពាក់

េ័នធរៅនឹងអតែប្ររោជន៍ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ដូចជាកា ជំទាស់រៅនឹងេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ កា យេ់រឃើញគនាឹះខផនកអងគរហត  ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ឧប្កិដាកមម និងផេរ៉ាះពាេ់រេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀង។ សហរមធាវើ

នាមំ ខបានេនយេ់ថា រដើមបីឱយស ីសង្ហវ ក់ោន  សហរមធាវើនាមំ ខបានអន ម័តតាមកា រប្រើប្បាស់ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា នូវពាកយ“ទ ហីក ណ៍”ខដេមានដ្ឋក់រេខរ ៀងកនុងឧសមព័នធ គ  រស់សហប្េះរាជអាជាា 129។ សហ

រមធាវើបានគូសរង្ហា ញនូវនតែិភ្លេថ្នទំនាក់ទំនង វាងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ ជាមួយនឹងឧរសមព័នធ ក និង

បានអះអាងថា បានរធ្វើឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំ វាងកថាខណឌ កនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ និង“ទ ហីក ណ៍”ណា

ខាះខដេបាន ួមរញ្ចូេោន រៅកនុងឧរសមព័នធ ក130។ រដើមបីរដ្ឋះប្សាយភ្លេមិនចាស់លាស់រនះ សហរមធាវើ

នាមំ ខបានភ្លា រ់ឧរសមព័នធមួយរៅនឹងសា ណាតរ រស់ខាួន ខដេមានតារាងរញ្ាីរង្ហា ញអំេីកថាខណឌណា

ខាះរៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខរនាះខដេេួករគរជឿជាក់ថា ប្តូវបានប្គរដណដ រ់រដ្ឋយ“ទ ហីក ណ៍”ជាក់

លាក់រនាះ ដូចោន រៅនឹងកា ដ្ឋក់រេខរ ៀងកនុងឧរសមព័នធ គ  រស់សហប្េះរាជអាជាា  ប្េមទាងំកា កំណត់

សមាគ េ់សប្មារ់ចំណ ចកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ ខដេទំនងជាេ ំប្តូវបានប្គរដណដ រ់រដ្ឋយ“ទ ហីក ណ៍”

ណាមួយរនាះ131។ 

 
128 ឧរសមព័នធ គ រៅនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1)។ 

129 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៣។ 

130 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៣។ 

131 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៣។ 
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43. សហរមធាវើនាមំ ខបានដ្ឋក់ជាប្កុម និងរដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាងថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេទំនងជាខផអករេើមូេដ្ឋា ន ួមរដើមបីសប្មួេដេ់កា រឆាើយតរ រស់េួករគរៅនឹងទ ហីក ណ៍ខដេ

ប្តួតោន ជារប្ចើនថ្នរណដ ឹងសាទ កខ132។ ខផនកដ្ឋច់រដ្ឋយខ កប្តូវបានកំណត់ទ កសប្មារ់កា រឆាើយតររៅនងឹ

អំណះអំណាងជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេជំទាស់រៅនឹងេសតតុាង និងភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បានថ្នរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី។ កនុងខផនកដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករនះ បានរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រផសងៗខដេេ ំសែិតកនុងវិសាេភ្លេ

ថ្នប្រធានរទខដេបានប្គរដណដ រ់កនុងសា ណាតរ រស់ខាួន133។ 

44. ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សា ណារណដ ឹងសាទ កខខដេរេើកទ ហីក ណ៍ខតមួយខដេជំទាស់រៅ

នឹងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ េ ំខមនជារទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុង

ក ណីខដេមានជន ងរប្ោះជារ  ស។ ខផអកតាមេកខណៈថ្នរណដ ឹងសាទ កខរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូ

េបានរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកថ្នសាេដីការនះពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និង

កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ134។ 

ខ. តថ្មាថ្នយ តតសិាស្តសត រស ់អ.វ.ត.ក. 

45. ជារញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ពាសរេញសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន 

បានេាោមជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានខផអករៅ

រេើរសចកដីសរប្មចេីម នៗ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១135។ រៅរេេ រខៀវ 

សំផន បានេាោមប្ោនរោេកា យេ់រឃើញទាងំរនះ ោត់បានរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

ប្បាសោកេីយ តតិសាស្តសត រស់ខាួន។ រនះបានររងកើតជារញ្ញា ថ្នយ តតិសាស្តសតរៅ អ.វ.ត.ក.។  

46. សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន គរបីរដិរសធ្រោេេីរប្ពាះោត់េ ំបានរេើក

អំណះអំណាងណាមួយខដេរង្ហា ញអំេីកា ខប្រប្រួេរៅកនុងយ តតិសាស្តសតខដេ ងកា ជំទាស់រនាះ ឬផដេ់

 
132 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១១។ 

133 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១១។ 

134 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ឆ.៣.គ.iii។ 

135 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥០, ២៩៨-២៩៩, ៣២០-៣២២, ៥៥០-៥៥១។ 
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មូេដ្ឋា នណាមួយសប្មារ់កា េិោ ណារ ើងវិញ ឬកា រដិរសធ្នូវរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរ ើយ136។ 

47. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងប្រេ័នធចារ់ស ីវិេដូចរៅកមពជុា ឬ អ.វ.ត.ក. រោេ

កា ណ៍ចារ់ថ្នកា តមកេ់កា សរប្មច ួចរហើយ stare decisis ឬយ តតិសាស្តសតខដេចងកាតេវកិចច េ ំអាចអន 

វតតជាផាូវកា បានរ ើយ137។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា អន វតត

ន៍តាមយ តតិសាស្តសតបានរងកឱយមានកា អន វតតន៍ប្សរោន ថ្នចារ់ រេើកកមពស់សចចភ្លេខផនកចារ់ និងធានាបាន

នូវសិទធិ រស់ជនជារ់រោទរសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខចារ់ ដូចមានខចងកនុងវិធាន ២១ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង138។ ជា

េទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេជាដរារបានសំអាង និងរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញេីម នៗ រស់

ខាួនសដីេីនីតិ ដា និងរោេកា ណ៍ចារ់139។ យ តតិសាស្តសតអនត ជាតិបានរង្ហា ញនូវកា អន វតតន៍ជាទូរៅប្រហាក់

ប្រខហេោន រនះនូវយ តតិសាស្តសតកនុងកា ខសវង កកា រំេាឺថ្នចារ់ និងភ្លេប្សរោន 140។ ជាឧទាហ ណ៍ សាេ

ដីកាកនុងរ ឿងកដី Aleksovski ថ្នត លាកា  ICTY បានទទួេសាគ េ់ថា៖  

 
136 សូមរមើេ ឧ. សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤៦, ២២១, ២២៦, ២៣៨។ 

137 សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០៤/១ (សំអាងរហត ) ថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ D308/3 

(“ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០៤/០១ (D308/3)”) កថាខណឌ  ១០។ រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើសំរណើ រស់ 

មាស ម ត ស ំកា រំេាឺពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងទំនាក់ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ ថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៦ ឯកសា រេខ D87/2/1.7/1 កថាខណឌ  ១៣, ១៧។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០០ (“សាេប្កមរ ឿង

កដី Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ៥៤០ (“និោោជាទូរៅ និងខផអកតាមអាន ភ្លេចងកាតេវកិចចថ្ន

រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ  រៅរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ

េ ំអាចអន វតតតាមរោេកា ណ៍ថ្នយ តតិសាស្តសតខដេចងកាតេវកិចច(តមកេ់កា សរប្មច ួចរហើយ) ខដេប្តូវអន វតតតាមកនុងប្ររទស

រប្រើប្បាស់ប្រេ័នធចារ់អង់កាូសាក់ស ង […] េិតណាស់ យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា េ ំខមនជាប្រេេរផសងថ្នចារក់នុងកា ជំន ំជប្មះ

រ ឿងកដីប្េហមទណឌ អនត ជាតិ”)។ 

138  វិធាន ២១(១)(ខ) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ 

139 សូមរមើេ ឧ. សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៦៧, ៦៦៩, ៦៧៩-៦៨០, ៦៩០, ៧៤៤, ៧៦១-៧៦២, 

១១០៧-១១០៨។  

140 សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Aleksovski អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/1-A សាេ

ដីកាច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០០ (“សាេដីការ ឿងកដី Aleksovski (ICTY)”) កថាខណឌ  ៩៣-៩៥ (“ជាទូរៅ ររើរទាះរីជា 

យ តតិសាស្តសតប្រេ័នធចារ់ស ីវិេេ ំបានទទួេសាគ េ់រោេកា ណ៍ថ្នកា តមកេ់កា សរប្មច ួចរហើយ ឬយ តតិសាស្តសតខដេចងកាតេវ

កិចចក៏រដ្ឋយ ក៏តាមកា អន វតតន៍ ត លាកា ជាន់ខពស់រំផ តជាទូរៅអន វតតតាមរសចកដីសរប្មចេីម ន រស់ខាួន។ […] ររើរទាះរីជា
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រោេកា ណ៍ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្ននិនាន កា ទូរៅរៅកនុងប្រេន័ធចារ់ស ីវិេ និងអង់កាូសាក់ស ង ខដេត លាកា 

 ជាន់ខពសរ់ផំ ត ររើរទាះរីជារញ្ញា ថ្នរោេកា ណ៍ ឬកា អន វតតក៏រដ្ឋយ ក៏តាមធ្មមតាប្តូវអន ម័តតាមរសចកដី

 សរប្មចេមី នៗ និងអាចប្បាសោកខតកនុងក ណីេរិសសរ៉ា រណាណ ះ គឺជាតប្មូវកា ោបំាច់សប្មារ់ភ្លេស ីស

 ង្ហវ ក់ោន  សចចភ្លេ និងភ្លេអាចកំណត់ជាម នបាន141។ 

 

រោេកា ណ៍យ តតិសាស្តសតេ ំបានប្រតិរតតិជាផាូវកា កនុងត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សសក៏រដ្ឋយ ក៏‘តាមកា អន វតតន៍ទូរៅ និងភ្លេ

ោំបាច់ជាក់ខសដង គណៈកមមកា បានោត់ទ កសាេប្កមត លាកា ខដេចងកាតេវកិចចថា មានអន ភ្លេផាូវចារ់សាែ េ រេើកា រក

ប្សាយថ្នអន សញ្ញា ’។ […] ររើរទាះរីជាអតែិភ្លេថ្នភ្លេោម នអាន ភ្លេថ្នរោេកា ណ៍តមកេ់កា សរប្មច ួចរហើយពាក់េ័នធរៅ

នឹងត លាកា យ តតិធ្ម៌អនត ជាតិក៏រដ្ឋយ ក៏រសចកដីសរប្មចេីម នៗ រស់ត លាកា រនះប្តូវបានផតេ់តថ្មាោ៉ា ងសំខាន់ផងខដ ”)។ រ ឿង

កដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gbagbo  និង Blé Goudé អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/11-01/15 សំអាង

រហត សប្មារ់“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំទទួេសាគ េ់សិទធិ រស់ជន ងរប្ោះខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយចូេ ួមកនុងរ ឿងកដី រដើមបី

ចូេ ួមរដ្ឋយសវ័យប្រវតតិកនុងរណដ ឹងឧទធ ណ៍ភ្លា មៗខដេបានរកើតរ ើងកនុងរ ឿងកដីរនាះ និងជាជរប្មើស សំរណើស ំចូេ ួមកនុងរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍រនាះប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចទីប្បាំរួនសដីេីកា ឃ ំខាួនជនជារ់រោទ Gbagbo (សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/11-01/15-

134-Red3)” ថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ (“រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍សដីេីកា ឃ ំខាួន Gbagbo និង Blé Goudé 

(ICC)”) កថាខណឌ  ១៤ (“មាប្តា ២១ (២) ថ្នេកខនតិកៈខចងថា ‘ត លាកា អាចអន វតតរោេកា ណ៍ និងនីតិ ដាដូចបានរកប្សាយ

កនុងរសចកដីសរប្មចេីម នៗ រស់ខាួន’។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ េ ំតប្មូវឱយអន វតតតាមកា រកប្សាយេីម នៗ រស់ខាួននូវរោេ

កា ណ៍ និងនីតិ ដាតាម យៈរោេកា ណ៍តមកេ់កា សរប្មច ួចរហើយខដេចងកាតេវកិចចរនាះ ផេយុរៅវិញត លាកា ប្តូវបានផតេ់

នូវឆនាេ ន សិទធិថារតើប្តូវរធ្វើដូរោន ះខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ទាក់ទងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា រដ្ឋយសា នតែិ

ភ្លេថ្ន“សំអាងរហត គួ រជឿជាក់បាន” ត លាកា េ ំអាចប្បាសោកេីយ តតិសាស្តសតេីម នៗ រស់ខាួនរ ើយ។  ដូរចនះ ជារោេកា ណ៍ 

ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍មានឆនាេ ន សិទធិកនុងកា ប្បាសោកេីយ តតិសាស្តសតេីម នៗ រស់ខាួនក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះរៅេ ំ

ទាន់ ួចរាេ់រធ្វើដូរោន ះបាន រដ្ឋយសា តប្មូវកា ោំបាច់ធានាបាននូវភ្លេប្បាកដប្រជាថ្នចារ់ និងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកា ជំន ំជប្មះកនុង

កា រេើកកមពស់កា រជឿទ កចិតត រស់សធា ណជនរេើរសចកដីសរប្មច រស់ខាួន”)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Semanza អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (យនតកា រក ដំខណេសប្មារ់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ (“IRIRMCT”)) សំណ ំរ ឿងរេខ IRMCT-13-36-

R រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ចំេូរមើេ និងេិនិតយឯកសា  ថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៨ (“រសចកដីសរប្មចថ្នរ ឿងកដី 

Semanza សដីេីសំរណើស ំេិនិតយឯកសា  (IRIRMCT)”) កថាខណឌ  ១៥ (“ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍េិោ ណារឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មះតប្មូវឱយរកប្សាយេកខនតិកៈ និងវិធានថ្ផេកនងុប្សរតាមយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTR និង ត លាកា  ICTY។ ជា

េទធផេ ររើរទាះរីជាេ ំប្តូវបានចងកាតេវកិចចរដ្ឋយយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTR ឬ ត លាកា  ICTY អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍

ប្តូវបានរំេាឺរដ្ឋយរោេកា ណ៍ខដេថា រដើមបីអតែប្ររោជន៍ថ្នសចចភ្លេខផនកចារ់ និងភ្លេប្បាកដប្រជា អងគជំន ំជប្មះគរបីអន វតត

តាមរសចកដីសរប្មចេីម នៗថ្នអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ត លាកា  ICTR ឬ ត លាកា  ICTY និងអាចប្បាសោកបានសប្មារ់រហត 

ផេសមប្សររដើមបីអតែប្ររោជនយ៍ តតិធ្ម៌”)។ សូមរមើេ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Semanza អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-97-23-A រសចកដីសរប្មចច ះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០០ កថាខណឌ  ៩២។ 

141 សាេដីការ ឿងកដី Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ  ៩៧ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី យ តតិសាស្តសតដខដេរនះបានរង្ហា ញថា កា អន វតតន៍ោ៉ា ងតឹង  ឹងនូវយ តតិសាស្តសត េ ំប្តូវបាន

ធានា និងថា អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍គរបីអាចប្បាសោកេីកា សរប្មចេីម នៗ រស់ខាួនរេើរញ្ញា អងគចារ់

សប្មារ់រហត ផេសមប្សររដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌142។ រហត ផេរនាះអាចរកើតមាន ជាឧទាហ ណ៍ 

កាេណាររើរសចកដីសរប្មចេីម នៗបានខផអករេើកា រកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវថ្នរោេកា ណ៍ចារ់ ឬរៅប្កម

ទទួេបានេ័ត៌មានេ ំចាស់លាស់អំេីចារ់ជាធ្ មាន143។ 

48. អងគជំន ំជប្មះត កា កំេូេយេ់ប្សរ និងសននិដ្ឋា នថា កា អន វតតតាមយ តតិសាស្តសតគឺរដើមបីអតែប្ររោជន៍ថ្នសចច

ភ្លេខផនកចារ់។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចប្បាសោកេីកា យេ់រឃើញេីម នៗ

 រស់ខាួនសដីេីនីតិ ដា និងរោេកា ណ៍គតិយ តត រនាេ រ់េីកា េិនិតយរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើចារ់ និងសប្មារ់

រហត ផេសមប្សររដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌។ កា ប្បាសោកេីយ តតិសាស្តសតខដេប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយ

ប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ េ ំមានភ្លេោំបាច់ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកប្ចំខដេ

 
142 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកដី Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ  ១០៧-១១១ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍គរបីអន វតតតាមរសចកដី

សរប្មចេីម នៗ រស់ខាួន រ៉ា ខនតគរបីមានរស ើភ្លេកនុងកា ប្បាសោកេីរសចកដីសរប្មចរនះសប្មារ់រហត ផេសមប្សររដើមបីអតែ

ប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌។ [...] ជាកា ោំបាច់កនុងកា រញ្ញា ក់ថា វិធានធ្មមតា គឺថា រសចកដីសរប្មចេីម នៗប្តូវខតអន វតតតាម រហើយកា 

ប្បាសោករនាះគឺជាក ណីរេើកខេង។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍អាចប្បាសោកេីរសចកដីសរប្មចេីម នៗបានរនាេ រ់េីមានកា េិោ 

ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរំផ តប្តូវបានរធ្វើរ ើង ទាងំរេើខផនកអងគចារ់ និងអងគរហត  ួមទាងំសំអាងផាូវចារ់ខដេបានដកប្សង់រនាះ

”)។ រសចកដីសរប្មចថ្នរ ឿងកដី Semanza សដីេីសំរណើស ំេិនិតយរ ើងវិញ (IRMCT) កថាខណឌ  ១៥។ កា អន វតតន៍អន សញ្ញា សដីេី

កា រារំាង និងដ្ឋក់ទណឌ កមមចំរពាះរទឧប្កិដាប្រេ័យេូជសាសន៍ (រ ឿងកដី ប្ររទសប្កូអាត ទេ់នឹង ប្ររទសខស ររៀ) អញ្ាប្តកមម 

សាេប្កម  បាយកា ណ៍ រស់ត លាកា យ តតិធ្ម៌អនត ជាតិឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ៤១២ កថាខណឌ  ៥៣ (“ដរារណារសចកដីសរប្មច

រនាះមានកា យេ់រឃើញអំេីចារ់ ត លាកា ប្តូវោត់ទ កដូចជាបានអន វតតតាមរសចកដីសរប្មចេីម ន៖ មានន័យថា ររើរទាះរីជា

រសចកដីសរប្មចទាងំរនាះេ ំចងកាតេវកិចចរេើត លាកា ក៏រដ្ឋយ ក៏ត លាកា េ ំអាចប្បាសោកេីយ តតិសាស្តសតខដេប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយ

 រស់ខាួនរ ើយរេើកខេងខតមានរហត ផេជាក់លាក់ប្តូវរធ្វើដូរោន ះ”)។ រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ឃ ំខាួន Gbagbo និង Blé Goudé 

(ICC)”) កថាខណឌ  ១៤។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ŝainović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ២៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៤ (“សាេដីការ ឿងកដ ីŜainović និងជនជាររ់ោទដថ្ទរទៀត 

(ICTY)”) កថាខណឌ  ១៦២២ រជើងទំេ័  ៥៣១៩ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ  ១១១។ 

143 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកដី Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ  ១០១-១០២, ១០៧-១០៩ (“ឧទាហ ណ៍សាែ នកា ណ៍ខដេ

រហត ផេសមប្សររដ្ឋយសា អតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌តប្មូវឱយប្បាសោកេីរសចកដីសរប្មចេីម ន  ួមរញ្ចូេរ ឿងកដីខដេរសចកដី

សរប្មចេីម នប្តូវបានសរប្មចរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នរោេកា ណ៍ចារ់ខដេេ ំប្តឹមប្តូវ ឬរ ឿងកដី ខដេរសចកដីសរប្មចេីម នេ ំ

ប្តូវបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរេើអងគចារ់ ខដេរនះគឺជារសចកដីសរប្មច រស់ត លាកា ខដេប្តូវបាន‘សរប្មចេ ំប្តឹមប្តូវ តាមធ្មមតា 

រដ្ឋយសា រៅប្កមេ ំទទួេបានេ័ត៌មានចាស់លាស់អំេីចារ់ជាធ្ មាន”)។ 

01717946
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

នូវអំណះអំណាងខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិនិតយ ួចរាេ់ ឬប្តឹមខតអះអាងថា កា សរប្មចេី

ម ន រស់អងគជំន ំជប្មះមានកំហ ស រដ្ឋយេ ំបានរញ្ញា ក់េមអិត ឬរោងរៅរេើកា វិវ ឍន៍ងមីថ្នចារ់រ ើយ។ 

IV. ការពោទម្រកាន់កំហ ្កនរង្ការពចញ និង្ការម្រកា្ោលម្ករ 

49. រខៀវ សំផន បានោរ់រផដើមដំរូងរគថ្នរណត ឹងសាទ កខ រស់ខាួនប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

តាម យៈកា ដ្ឋក់សា ណារឋមខដេសំរៅរៅរេើសា ណាសំខាន់ រស់ោត់ ខដេកនុងរនាះោត់បានជំទាស់

រៅនឹងកា រចញសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាេី ដំណាក់កាេ។ សា ៈសំខាន់ថ្នសា ណារនះមាន

ដូចតរៅ៖ 

“រដ្ឋយសា កា ខកខានរចញសអំាងរហត ថ្នសាេប្កមរៅថ្ងៃខដេប្រកាសសាេប្កម អងគជនំ ំជប្មះសាលា

ដំរូង បានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់ធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេនាឱំយសាេប្កមខដេប្តូវបានប្រកាសេ ំប្តឹមប្តូវតាមចារ់

រនាះ រៅជារមាឃៈរដ្ឋយសា កា មិនរោ េតាម វិធានរញ្ាតត។ិ កា រចញសំអាងរហត តាមរប្កាយ េ ំអាច

េ រលាងកំហ សរនះបានរ ើយ”144។  

ោត់បានរេើករ ើងថា ប្ករខ័ណឌ នីតិវិធី្រៅ អ.វ.ត.ក. បានហាមោត់វិធី្សាស្តសតកនុងកា រចញជាេី ដំណាក់

កាេ និងបានកំណត់ថា សំអាងរហត ថ្នសាេប្កមប្តូវរចញរៅថ្ងៃខតមួយជាមួយនឹងកា ប្រកាសសាេ

ប្កម និងរេើករ ើងរខនែមថា កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា អន វតតតាមេកខខណឌ គតិ

យ តតបានរណាត េឱយមានកំហ សអងគចារ់ខដេនាឱំយសាេប្កមរនាះរៅជារមាឃៈ145។ 

50. រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមថា រៅប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខេងមានសិទធិអំណាចតរៅរទៀតរៅ

រេេសាេប្កមមានសំអាងរេញរេញប្តូវបានរចញ និងថា សកមមភ្លេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេបានរចញសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញរនាះ គឺជាកា ប្រប្េឹតតតាមអំរេើចិតត និងហួសេីសិទធិ

អំណាច រស់ខាួន146។ ោត់បានអះអាងថា ប្រសិនររើសា ណារនះទទួេបានរជាគជ័យ ដូចរនះ ខផនកដថ្ទ

រទៀតថ្នរណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់ខេងមានភ្លេោំបាច់ប្តូវេិោ ណារខនែមរទៀត រដ្ឋយសា រទាស ឬនិ រទា

ស រស់ោត់េ ំប្តូវបានជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវតាមចារ់រ ើយ147។   

 
144 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០។  

145 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩, ៣២។ 

146 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២, ៦៧។ 

147 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

51. ប្រវតតិនីតិវិធី្ថ្នសា ណារនះ បានរង្ហា ញនូវចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេេខដេអងគជំន ំ

ជប្មះបានរចញសាេប្កមសរងខររៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ រហើយសាេប្កមមានសំអាងរហត 

រេញរេញបានរចញតាមរប្កាយរៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩។ តាមកា រេើករ ើងប្តឹមប្តូវ រស់ រខៀវ 

សំផន ខដេថា សំអាងរហត ជាអនកកំណត់សាេប្កម និងរដើ តួនាទីសំខាន់កនុងកា រប្រើប្បាស់សិទធិរធ្វើរណត ឹង

សាទ កខ រស់ោត់កនុងកា ខសវង កដំរណាះប្សាយចំរពាះេិ  ទធភ្លេ រស់ោត់ និងកា ប្រកាសរទាសរនាះ148។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានរចញដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសតីេីកា ប្រកាសសាេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ រៅថ្ងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៨ និងបានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគី និងសាធា ណជនអំេីរោេ

រំណងកនុងកា រចញសាេប្កមជាេី ដំណាក់កាេថា៖149 

“រោងតាម វធិាន ១០២(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគជនំ ជំប្មះនឹងប្រកាសរសចកតីសរងខរថ្នកា យេ់រឃើញ រស់

ខាួន និងខផនកសរប្មចរសចកតីថ្នសាេប្កមកនុងសណំ រំ ឿង ០០២/០២ ពាក់េន័ធនឹងជនជារ់រោទ […] រខៀវ សំ

ផន រៅថ្ងៃទី ស ប្ក ទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ កនុងរនេរ់សវនាកា ធ្ំថ្ន អ.វ.ត.ក. រៅរមា៉ា ង ៩ និង ៣០ 

នាទីប្េឹក៖ 

ជូនដណំឹងភ្លគីថា សំអាងរហត រេញរេញថ្នសាេប្កម នឹងជនូដណំឹងតាមរេេរវលាសមប្សរ”។ 

ជាេទធផេ ភ្លគីទាងំអស់ប្តូវបានជូនដំណឹងថា សាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញេ ំប្តូវបានរចញរៅ

ថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ រនាះរទ។ ររើរទាះរីជា យៈជិតប្បារីំសបាត ហ៍ោរ់តាំងេីរេេជូនដំណឹងអំេី

រោេរំណងរនាះ និងកា រចញរសចកតីសរងខរថ្នសាេប្កមក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានសំរណើណាមួយប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងជំទាសរ់ៅនឹងចំណាត់កា ខដេបានរសនើរ ើងខរររនាះខដ ។ ជាេិរសស រខៀវ សំផន េ ំបានរេើក

រង្ហា ញថា ចំណាត់កា រនាះនឹងរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ោត់ណាមួយរ ើយ។ 

52. ដូចបានកំណត់កនុងដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិរនាះ រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ រសចកតីសរងខរថ្នសាេ

ប្កមខដេមានចំនួន ៣១ ទំេ័  ប្តូវបានអានរៅកនុងសវនាកា សាធា ណៈ។ ប្រធានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរញ្ញា ក់ថា៖  

 
148 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧១។ 

149 ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់កា ប្រកាសសាេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា 

រេខ E462 ទំេ័  ២ (ខដេរង្ហគ រ់ថា រសចកតីសរប្មចរនះប្តូវបានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគី និងកា ិោេ័យ ដាបាេ និងប្តូវផសេវផាយ

កនុងរគហទំេ័ ផាូវកា  រស់ អ.វ.ត.ក.)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

“អងគជំន ជំប្មះសូមជប្មារដេភ់្លគី និងសាធា ណជនថា រៅរេេរនះអងគជំន ជំប្មះប្រកាសប្តឹមខតរសចកតី

សរងខរថ្នសាេប្កម រសខ់ាួនរ៉ា រណាណ ះ។ អាន ភ្លេផាវូចារថ់្នកា យេ់រឃើញរនះ មានខតរៅកនុងសាេប្កម

មានសអំាងរហត រេញរេញរ៉ា រណាណ ះ ខដេមានជាភ្លសាខខម  អង់រគាស និងបារំាងតាមរេេរវលាសមប្សរ

”150។ 

53. រសចកតីសរងខររនះមានខផនកសរប្មចរសចកតីខដេបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធ

ភ្លេេីរទប្រេ័យេូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតណាម ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ 

រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺុខណវ និងប្តូវបានផតនាេ រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត151។ រសចកតីសរងខររនះ

ខដេសំរៅទាងំប្សុងរៅរេើសាេប្កមបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

“សាេប្កមរនះអាចរតឹងសាទ កខបានរដ្ឋយភ្លគតីាម វធិានថ្ផេកនុង។ ពាក់េន័ធរញ្ញា រនះ អងគជនំ ំជប្មះរញ្ញា កថ់ា 

រោងតាម វធិាន ១០៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងមាប្តា ៨.៥ ថ្នរសចកតីខណនាអំន វតតសតីេកីា ដ្ឋក់ឯកសា 

ចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. កាេរ រិចទិដ្ឋក់រសចកតជីូនដណំឹងអេំរីណត ឹងសាទ កខ ប្រសិនររើមាន គិតោរ់េថី្ងៃទី

មួយថ្នប្រតិទនិរនាេ រេ់ីថ្ងៃជូនដណំឹងអេំសីាេប្កមជាលាយេកខណ៍អកស ខដេមានសំអាងរហត រេញរេ

ញជាភ្លសាខខម  និងភ្លសាផាូវកា មួយរទៀត រស ់ អ.វ.ត.ក. ដូចបានរប្ជើសរដ្ឋយភ្លគនីីមយួៗប្សរតាម

មាប្តា ២.២ ថ្នរសចកតខីណនាអំន វតត”152។  

54. រីថ្ងៃរប្កាយមក រៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗប្រឆំ្ងនឹង

កា ប្រកាសសាេប្កមសរងខររដ្ឋយអះអាងថា មានកំហ សខផនកនីតិវិធី្ និងកងវះសំអាងរហត  រហើយបាន

រសនើស ំឱយោត់ទ កសាេប្កមរនះជារមាឃៈ153។ អំណះអំណាង និងកា ខសវង កដំរណាះប្សាយកនុងរណត ឹង

សាទ កខភ្លា មៗ ភ្លគរប្ចើនដូចោន រៅនឹងអវីខដេបានរេើករ ើងកនុង“សា ណាសំខាន់”រចចរុបនន រស់មាច ស់រណដ ឹ

ងសាទ កខ ដូចជាថា “រដ្ឋយសា កា ខកខានកនុងកា ផតេ់សំអាងរហត រេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស រៅ

ថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ អងគជំន ំជប្មះបាន ំរលាេរំពានរេើ វិធានថ្ផេកនុង(១) និងររងកើតឱយមានកា ភ្លន់

 
150 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E1/529.1 (“កា ប្រកាសរសចកដីសរងខរសាេប្កមសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២”) ទំេ័  ៣។ 

151 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E1/529.1 (“កា ប្រកាសរសចកដីសរងខរសាេប្កមសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២”) ទំេ័  ៣៨ ដេ់ ៤១។ 

152 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E1/529.1 (“កា ប្រកាសរសចកដីសរងខរសាេប្កមសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២”) ទំេ័  ៤១-៤២។  

153 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1) កថាខណឌ  ៣។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្ច ំខផនកនីតិវិធី្ និងភ្លេមិនប្បាកដប្រជាខផនកចារ់(២) និងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់ខដេរធ្វើឱយរសចកតី

សរប្មច រស់ខាួនរៅជារមាឃៈ(៣) និងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នដ និងខផនកនីតិវិធី្ រស់ ោត់

រដ្ឋយបានរងកឱយ ងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ (៤)154។ ោត់បានរសនើស ំឱយមានកា ប្រកាសមួយថា សំអាងរហត 

រេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស រនាះប្តូវប្រកាសថា ជារមាឃៈ155។  

55. កនុងរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗរនាះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពាន

 វិធានថ្ផេកនុង ជាេិរសស វិធាន ១០១, ១០៥(១)(ខ), ១០៥(២) និង ១០៤(៤)(ក) រដ្ឋយសា កា ខកខានផតេ់

សំអាងរហត រេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស រៅថ្ងៃខដេសាេប្កមប្តូវបានប្រកាស156។ រខនែមរេើរនះ 

រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ោត់“េ ំអាចដឹងចាស់លាស់បានអំេីផេរ៉ាះពាេ់ខផនកនីតិវិធី្ថ្នរសចកតី

សរប្មចខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយផ្លេ េ់មាត់រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨”157។ ជាជរប្មើស 

ោត់បានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ “រេើកកាេរ ិរចទិោរ់រផតើមរណត ឹងសាទ កខ ហូតទាេ់ខតមាន

កា ជូនដំណឹងអំេីសំអាងរហត រេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជា

រីភ្លសាផាូវកា  រស់ អ.វ.ត.ក. ឬ ហូតទាេ់ខតមានកា ជូនដំណឹងអំេីរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ ប្រសិនររើរសចកតីសរប្មចរនះរចញរប្កាយរេេជូនដំណឹងអំេីសំអាងរហត រនាះ”158។ 

56. រៅថ្ងៃទី ១៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរប្មចថា រណត ឹងសាទ កខរនាះេ ំប្តឹមប្តូវ

តាមទប្មង់159 និងបានផតេ់សំអាងរហត មួយចំនួនដូចខាងរប្កាមថា៖ (១) សំរណើស ំរនះេ ំខមនជារណត ឹងសា

ទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្សរតាម វិធាន ១០៥(១)(ខ) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង160 (២) 

រៅរេេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្រកាសរសចកតីសរងខរថ្នសាេប្កមរៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ 

អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ចាស់ថា អាន ភ្លេផាូវចារ់ថ្នកា យេ់រឃើញមានខតរៅកនុងសាេប្កមមានសំ

អាងរហត រេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស រ៉ា រណាណ ះ ខដេនឹងរចញកនុងរេេសមប្សរ161 (៣) កា ជំទាស់

 
154 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1) កថាខណឌ  ៤។  

155 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1) កថាខណឌ  ៧៣។ 

156 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1) កថាខណឌ  ៦-៧, ១០-២៧។  

157 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1) កថាខណឌ  ៩។ 

158 រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1) កថាខណឌ  ៧៣។ 

159 រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1/3) កថាខណឌ  ១០-១៨។  

160  រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1/3) កថាខណឌ  ១០-១២។ 

161 រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1/3) កថាខណឌ  កថាខណឌ  ១១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខផនកនីតិវិធី្បានរធ្វើរ ើងម នរេេកំណត់ និងេ ំអាចរេើករដ្ឋយខផអករេើ វិធាន ១០៥(១)(ខ) ឬ វិធាន ១០៥

(២) ឬ១០៤(៤)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានរ ើយ រដ្ឋយសា កា ប្រកាសខផនកសរប្មចរសចកតីរនាះេ ំមាន

អាន ភ្លេរញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ឬរ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា េិនិតយរេើអងគរសចកតីថ្ន

កា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងកា ប្រកាសរទាស162 និង (៤) អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរប្មចមិនរប្រើ

ប្បាស់យ តាត ធិ្កា ខដេខាួនមាន និងយេ់រឃើញថា រដ្ឋយរហត ថា សាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ

ជាលាយេកខណ៍អកស ច ងរប្កាយ និងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រណត ឹងសាទ កខខដេប្តូវបាន ំេឹងទ ក រៅេ ំទាន់

បានរញ្ចរ់រៅរ ើយ រទើរអងគជំន ំជប្មះេ ំអាចទទួេយករញ្ញា មករដ្ឋះប្សាយរដ្ឋយតប្មូវឱបរប្រើប្បាស់យ តាត

ធិ្កា  រស់ខាួនរនាះរ ើយ163។  

57. សាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានរចញរៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ជារីភ្លសាផាូវកា  រស់ អ.វ.ត.ក.។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី សាេប្កមរនះបានច ះកាេរ ិរចទិរៅ

ថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ និងច ះហតែរេខារដ្ឋយប្រធានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ជាកា េ ំោំបាច់

ខដេប្តូវរេើកសារ ើងវិញនូវសំរណើេ ំទទួេបានរជាគជ័យរនតរនាេ រ់ជារប្ចើន រស់ រខៀវ សំផន ខដេជំ

ទាស់រៅនឹងស េេភ្លេថ្នរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ខដេប្រកាសរណត ឹងសាទ កខ

ភ្លា មៗរនាះថាេ ំប្តឹមប្តូវតាមទប្មង់ ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា ជំទាស់រៅនឹងកា ោត់តាងំសមាសភ្លេរៅ

 
162 រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1/3) កថាខណឌ  ១២-១៥។  

163 រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1/3) កថាខណឌ  ១៦-១៨ (អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

បានរឆាើយតររៅនឹងអណំះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា យ តាត ធ្ិកា ខដេមានជារ់ជាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មះ គឺប្តូវរប្រើ

ប្បាស់កនុងកាេៈរទសៈខដេមានភ្លេោំបាច់កនុងកា ធានានូវ ដាបាេត លាកា ប្តឹមប្តូវយ តតិធ្ម៌ និងបានយេ់រឃើញថា រមធាវើកា 

ពា កតីខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា ប្រកាសរសចកតីសរងខរ និងកា យេ់រឃើញរៅម នកា រចញសាេប្កមមានសំអាងរហត  បាន

រ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់ រខៀវ សំផន ជាមូេដ្ឋា នកនុងកា រតឹងសាទ កខ និងរខនែមរទៀតថា កា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិខផនកនីតិវិធ្ី រៅខត

ជាសមមតិកមមស ទធសាធ្។ កា អនតរាគមន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះ េ ំប្តូវបានតប្មូវកនុងកា កា ពា កិចចដំរណើ កា នីតិ វធិ្ីរនាះរទ)។ រសច

កតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន (E463/1/3) កថាខណឌ  ២៨-៣៣ (“យ តាត ធ្ិកា ខដេមានជារ់ជាមួយរនះ 

“ប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងក ណីោំបាច់រដើមបីធានានូវកិចចកា ដដាបាេត លាកា ប្តឹមប្តូវយ តតិធ្ម៌  ួមរញ្ចូេកា រោ េសិទធិមន សស

រេញរេញ […] អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវរធ្វើអនតរាគមន៍រដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌ […] ប្តង់ចំណ ចខដេថា ដូចបាន

េិភ្លកាខាងរប្កាម អងគជំន ំជប្មះបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់ខដេរធ្វើឱយរមាឃភ្លេរសចកតីសរប្មច រស់ខាួន និង ំរលាេរំពាន

រេើសិទធិ រស់ រខៀវ សំផន”។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្កមអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ និងរប្កាយមកកា រធ្វើរណត ឹងដិតចិតតសមាសភ្លេរៅប្កមអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នភ្លេេរមអៀងតាមកា សនមត164។   

58. តាមប្រវតតិនីតិវិធី្ រខៀវ សំផន រចចរុបននបានរេើកសាជាងមីនូវអំណះអំណាងេីម នថ្នរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗកនុង

សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ខាួន និងបានជំទាស់រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា វិធី្សាស្តសត

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នកា ប្រកាសសាេប្កម រស់ខាួនតាម យៈកា រចញខតរសចកតីសរងខរសា

េប្កមរនាះ បាន ំរលាេរំពានរេើ វិធាន ១០១, ១០២ និង ១០៧ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេខចងថា ខ សោន េីរសច

កតសីរប្មច សាេប្កមប្តូវខតរ ៀរចំជាលាយេកខណ៍អកស  និងប្រកាសរៅថ្ងៃខតមួយរដើមបីរធ្វើជាចំណ ចោរ់

រផតើមថ្នកាេរ ិរចទិរណត ឹងសាទ កខ165។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងកា រោ េតាម វិធានថ្ផេកនុងរនះ គឺជាកំហ សធ្ៃន់ធ្ៃ ខផនកអងគចារ់ ខដេបានរធ្វើឱយសាេប្កម

មានសំអាងរហត រេញរេញខដេរចញតាមរប្កាយរនាះរៅជារមាឃៈ ក៏ដូចោន រៅនឹងរាេ់ វិធានកា ទាងំ

ឡាយខដេបានរធ្វើរ ើងរប្កាយរេេរចញខផនកសរប្មចរសចកតី និងបានរធ្វើឱយកា ប្រកាសរទាសរៅជារមា

ឃៈ ោម នស េេភ្លេ ខ សចារ់ និងតាមអំរេើចិតត166។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា េកខណៈថ្នកា រចញ

សាេប្កម ជាេិរសស“កា ច ះកាេរ ិរចទិងយរប្កាយ”រេើសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញរៅថ្ងៃ

ទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ បានរោទជារញ្ញា ដេ់ស ច ិតភ្លេថ្នដំរណើ កា រធ្វើរសចកតីសរប្មច រស់ត លា

កា 167។ 

59. រខៀវ សំផន បានសននិដ្ឋា នថា សិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ោត់  ួមមានសិទធិទទួេបានកា សាត រ់រដ្ឋយត លាកា 

ប្េហមទណឌ ខដេររងកើតរ ើងរដ្ឋយចារ់ និងទទួេបានកា កា ពា ខាួនរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ និងសចចភ្លេខផនក

ចារ់ និងសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ និងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្មានតមាា ភ្លេរនាះ ប្តូវបាន

 
164 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃភ្លេ (E463/1/4)។ រណត ឹង រស់ រខៀវ សំផន រតឹងដិតចិតតរៅប្កម (F53)។  

165 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០-៣២, ៤៨, ៥១, ៥៥, ៦៨។  វិធាន ១០១, ១០២, និង ១០៧ 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

166 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២-៥៦។ 

167 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៩, ៧០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 ំរលាេរំពានរដ្ឋយសា កា ប្រប្េឹតតេ ំប្តឹមប្តូវខាងរេើ168។ អាប្ស័យរហត រនះ េិ  ទធភ្លេ រស់ោត់េ ំប្តូវ

បានកំណត់ប្តឹមប្តូវតាមចារ់រ ើយ169។ 

60. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ទ ហីក ណ៍រនះគរបីប្តូវរដិរសធ្រោេភ្លា មៗេ ំោំបាច់េិោ ណារខនែម

រទៀតរ ើយរដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតរេើក រ៉ា ខនតេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់ រដ្ឋយេ ំរោ េតាម វិធាន ១០១ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា 

េ ំមានរទរបញ្ាតតិណាមួយកនុង វិធាន ១០១, ១០២ ឬ ១០៧ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខចងថា សាេប្កមរៅជារមាឃៈ 

ប្រសិនររើសាេប្កមជាលាយេកខណ៍អកស  េ ំប្តូវបានរចញកនុងរេេខតមួយជាមួយនឹងកា ប្រកាសរនាះ

រ ើយ170។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ ួចរាេ់រេើ

រញ្ញា រនះកនុងរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ និងបានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់

 ួចរហើយថា មានខតសាេប្កមរេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស ខដេនឹងប្តូវរចញតាមរេេរវលាសម

ប្សររ៉ា រណាណ ះខដេមានអាន ភ្លេផាូវចារ់ និងថា កាេរ ិរចទិសប្មារ់ដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសា

ទ កខគិតោរ់េីរេេរចញសាេប្កមរេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស រនាះ171។ ចំណាត់កា រនះបានកា ពា 

រេញរេញនូវសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវយ តតិធ្ម៌172។  

61. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះថ្ន អ.វ.ត.ក. បានរេើករេេរចញសំអាង

រហត រេញរេញជាលាយេកខណ៍អកស ជារប្ចើនក ណី និងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា 

កា េនា រេេរដ្ឋយរចញរសចកតីសរងខរ និងខផនកសរប្មចរសចកតីម នកា រចញសំអាងរហត រេញរេញ

ជាលាយេកខណ៍អកស រនាះ េ ំខមនជាកា  ំរលាេរំពានខផនកនីតិវិធី្រ ើយ173។ សហប្េះរាជអាជាា បានរខនែម

ថា កា ជំទាស់ រស់មាច ស់រណត ឹងសាទ កខរៅរេើស ច ិតភ្លេថ្នដំរណើ កា រធ្វើរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង  ួមមានកា ច ះកាេរ ិរចទិងយរប្កាយថ្នសាេប្កមរៅចរនាា ះរេេថ្នកា ប្រកាសរសច

កតីសរងខរសាេប្កម និងកា ជូនដំណឹងសំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស  គឺជាកា បា៉ា ន់សាម ន ជាេិរសស

រដ្ឋយសា  វិធាន ៩៦(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងធានាថា កា េិភ្លកាសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ជាកា 

 
168 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៥, ៧៩។ 

169 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២, ៥៧, ៦៦, ៧០, ៧៩។ 

170 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៤-២៦។  

171 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៥។ 

172 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៤-២៦, ២៨។ 

173 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៦។  
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សមាៃ ត់ រហើយេ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា មានកា ខកខប្ររេើសំអាងរហត រៅកនុង យៈរេេរនាះរ ើយ174។ 

អាប្ស័យរហត រនះ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សាេប្កមោម នមូេដ្ឋា នចារ់ េ ំមានមូេដ្ឋា ន

ប្តឹមប្តូវោបំ្ទរ ើយ175។  

62. សហប្េះរាជអាជាា បានរដិរសធ្កា អះអាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបាន“ររងកើតរ ើងរដ្ឋយ

ចារ”់ និងថា រៅប្កម“ខេងមានសិទធិអំណាច” ឬ“រប្រើប្បាស់សិទធិអំណាចហួសខដនកំណត់” 176។  សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ

បានរញ្ញា ក់ថា េ ំមានកាេៈរទសៈគួ ឱយរជឿជាក់បានខដេរារំាងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រចញ

សាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ និងេ ំបានរង្ហា ញថា រៅប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខេងមាន

សិទធិអំណាច ឬរប្រើប្បាស់ហួសខដនកំណត់ រៅរេេរចញសាេប្កមមានសំអាងរហត រនាះរ ើយ177។ រខៀវ 

សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កំហ សរនាះរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ទាំងប្សុងរៅកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្

ត លាកា  ររើេិោ ណាជា ួមរេើដំណាក់កាេទាងំអស់ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ប្េមទាងំរណត ឹងសាទ កខផង

ខដ រនាះ178។ ផេវិបាកសំខាន់ខតមួយគត់ខដេរកើតរចញេីចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺ

ថា រខៀវ សំផន រចចរុបននប្តូវបានផតេ់រេេរវលារខនែមរ ៀរចំរណត ឹងសាទ កខ រស់ខាួន179។ 

63. ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ភ្លគីប្តូវបានជូនដំណឹងថា មានខតរសចកតីសរងខរថ្នសាេ

ប្កមជាមួយនឹងខផនកសរប្មចរសចកតីរ៉ា រណាណ ះខដេប្តូវបានប្រកាស និងថា សា ណាជាមូេដ្ឋា ន រស់ រខៀវ 

សំផន េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ខដេថា កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា អន វតតតាម

រទរបញ្ាតតិថ្ន វិធាន ១០២ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង បានរណាត េឱយសាេប្កមខដេរចញរៅរេេរប្កាយរនាះរៅជា

រមាឃៈរ ើយ180។ 

 
174 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៦ 

175 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧។  

176 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧។ 

177 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៥, ២៨។ 

178 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៨។  

179 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៨។  

180 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  

៣០-៣១, ៥២, ៥៥-៥៧, ៧៩។ 
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64. សហរមធាវើនាមំ ខបានោបំ្ទសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 181។ 

65. េិតណាស់រនះទំនងជាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតប្បាសោកេីខាឹមសា ទូរៅថ្ន វិធាន ១០២(១) 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេបានរញ្ាតិតអំេីកា ប្រកាសសាេប្កមកនុងសវនាកា សាធា ណៈ និងបានតប្មូវថា៖  

“ប្គរស់ាេប្កមទាងំអស់ ប្តូវខតប្រកាសរៅរេេសវនាកា សាធា ណៈ។ ខផនកសរងខរថ្នសំអាងរហត  

និងខផនកសរប្មចរសចកត ីប្តូវអានរដ្ឋយសរមាងខាា ងំរដ្ឋយប្រធានអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង ឬសមាជិកថ្ន

អងគជនំ ំជប្មះណាមាន ក់។ រៅប្កមខដេមានរោរេ់ផេយុ អាចអានរដ្ឋយផ្លេ េ់មាតន់ូវរសចកតីសរងខរ

គំនិតផេយុ រសខ់ាួន។ ប្កឡារញ្ាីប្តូវផតេស់ាេប្កមចមាងមយួចារ់រៅឱយភ្លគីទាងំឡាយ និងប្តូវធានា

ថា សាេប្កមប្តូវបានផសេវផាយរដ្ឋយកា ិោេ័យ ដាបាេ តាមមរធ្ាបាយសមប្សរ”។ 

66. តាមកា េិនិតយជាក់លាក់រេើ វិធាន ១០២(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ហាក់រីដូចជាមានន័យសាមញ្ា និងេ ំមានកា 

កំណត់អំេីេកខខណឌ តប្មូវកនុងន័យថាប្តូវខតរចញរសចកតីសរងខរ និងសាេប្កមកនុងរេេខតមួយនារេេសវ

នាកា សាធា ណៈ។ ផេយុរៅនឹងអំណះអំណាងចមបង រស់ រខៀវ សំផន  វិធានរនះ ឬ វិធានដថ្ទរទៀតេ ំបាន

ខចងថា រសចកតីសរងខរ និងសាេប្កមប្តូវរចញកនុងរេេខតមួយ ររើរទាះរីជាកា េិតថា រញ្ញា រនះបានកាា យ

ជាទមាា រ់ធ្មមតា ហូតមកដេ់រចចរុបនន ដូចបានរញ្ញា ក់តាម យៈកា អន វតតន៍ជាក់ខសតង រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង ខដេបានរចញសាេប្កមេី រេើក ួចមករហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ និង ០០២/០១ ខដេរៅ

កនុងថ្ងៃដខដេរនាះរសចកដីសរងខរថ្នសាេប្កមប្តូវបានប្រកាសកនុងសវនាកា សាធា ណៈ182។  វិធាន ១០២

(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ជា វិធានមួយសែិតកនុងចំរណាម វិធានសតីេីនីតិវិធី្ជារប្ចើនខដេរដ្ឋះប្សាយរេើមាតិកា និង

ទប្មង់ថ្នសាេប្កម អាន ភ្លេសាេប្កមរេើជនជារ់រោទ និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណី និងេកខណៈខដេ

សាេប្កមប្តូវប្រកាសរៅកនុងសវនាកា ជាសាធា ណៈ។  វិធានរនះេ ំមានកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមចំរពាះកា មិន

រោ េតាម ឬកា អន វតតន៍ប្បាសោករនាះរ ើយ។ តាមកា យេ់ជាសតាម័ត េ ំមានកា  ំេឹងទ កណាមួយថា 

 
181 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៩។  

182 កា ប្រកាសសាេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E1/241.1 

ទំេ័  ២ (អងគជំន ំជប្មះរចញរសចកតីសរងខរថ្នសាេប្កមរៅរេេសវនាកា  និងបានរញ្ញា ក់ថា អាន ភ្លេផាូវចារ់ថ្នកា យេ់

រឃើញរនះ មានខតរៅកនុងសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញរ៉ា រណាណ ះ ខដេមានជាភ្លសាខខម  អង់រគាស និងបារំាងកនុងរេេ

ឆ្រ់ៗរនាេ រ់េីសវនាកា រនះ)។ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានអានរសចកតីសរងខរថ្នសាេប្កមរៅថ្ងៃទី 

២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១០ និងបានរចញសាេប្កមរេញរេញកនុងថ្ងៃខតមួយ។ 
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កា មិនរោ េតាម វិធានរនះខដេមានពាកយរេចន៍េ ំសូវជាក់លាក់ នឹងនារំៅ កផេវិបាកខផនកចារ់រប្ចើន

សនធឹកសនាធ រ់ ឬកា  ំរលាេរំពានសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ រខៀវ សំផន រនាះរ ើយ។   

67. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានទទួេសំរណើជារប្ចើនរេើករ ើងថា កា ខកខានរចញ

រសចកតីសរងខរ និងសាេប្កមច ងរប្កាយកនុងរេេខតមួយ បានរធ្វើឱយកនុងចំរណាមរនាះ រខៀវ សំផន បាត់រង់

សិទធិរធ្វើរណត ឹងសាទ កខរៅត លាកា ជាន់ខពស់ កងវះទប្មង់ជាលាយេកខណ៍អកស បានរធ្វើឱយដំរណើ កា នីតិវិធី្

រៅជារមាឃៈ កា រចញរសចកតីសរងខរេ ំមានសំអាងរហត រេញរេញ កនុងចំរណាមរនាះ បានរធ្វើឱយរៅប្កម

ខេងមានសិទធិអំណាច ចំណាត់កា ថ្នកា រចញរសចកតីសរងខរបាន ំរលាេរំពានកា ខរងខចងសិទធិអំណាច 

រៅប្កមរប្រើប្បាស់សិទធិអំណាចហួសខដនកំណត់ រៅប្កមេ ំរអើរេើរៅនឹងប្រេ័នធនីតិ ដា និងបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់

ដេ់ធ្មាម ន  ូរ រស់ អ.វ.ត.ក.។ រខៀវ សំផន បានអះអាងោ៉ា ងម ឺងមា៉ា ត់ថា ផេវិបាកទាងំរនះបានរកើតរចញ

េីសាេប្កមខដេប្តូវបានរចញជាេី ខផនក ខដេមានកា េនា រេេ ហូតដេ់រួនខខគិតោរ់េីរេេរចញ

រសចកតីសរងខរចំនួន ៣១ ទំេ័   ហូតដេ់រេេរចញសាេប្កមមានសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងចំនួន ២.២៦៨ ទំេ័ ជាភ្លសាអង់រគាស ៣.៩០១ ទំេ័ ជាភ្លសាខខម  និង ២៦៩៦ ទំេ័ ជាភ្លសាបារំាង។ 

68. រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវឧទាហ ណ៍ខដេអងគជំន ំជប្មះនានារៅ អ.វ.ត.ក. បានរចញរសចកតី

សរប្មចជាេី ខផនក និងបានរេើករ ើងរដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា វិធី្សាស្តសតថ្ន

កា រចញខរររនះ អាចប្តូវបានអន ញ្ញា ត រដ្ឋយសា រសចកតីសរប្មចទាងំរនាះេ ំររើកផាូវឱយរធ្វើរណត ឹងសាទ កខ

ភ្លា មៗ ខដេខ សោន េីសាេប្កម រហើយរសចកតីសរប្មចរនាះេ ំរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់រដ្ឋយផ្លេ េ់រៅរេើកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធី្ទាងំមូេរ ើយ។ រញ្ញា រៅទីរនះ គឺេ ំខមនជាកា សរប្មច ឬរសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា

មៗណាមួយរនាះរទ រ៉ា ខនតជារញ្ញា ថារតើ មានកំហ សខផនកនីតិវិធី្ខដេបានររងកើតឱយមានេយសនកមមដេ់ រខៀវ 

សំផន ខដេរណាដ េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ ខដ  ឬោ៉ា ងណា183។ គួ កត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានឆនាេ ន សិទធិរៅរេើរញ្ញា ខផនកនីតិវិធី្ និងរៅរេេេិនិតយរេើរសចកតីសរប្មចតាមឆនាេ ន សិទធិ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានរប្ជើសរ ើសយកវិធី្សាស្តសតផតេ់អាទិភ្លេ និងរធ្វើអនតរាគមន៍ដរារណាកា រប្រើប្បាស់

ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស “ខដេខសដងរចញឱយរឃើញចាស់លាស់ […] ខដេរ

ណាត េឱយមានេយសនកមមដេ់មាច ស់រណត ឹងសាទ កខខតរ៉ា រណាណ ះ”184។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

 
183 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II.ឃ។  

184 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  (F36)  កថាខណឌ  ៩៦ ដេ់ ៩៧ រោងរៅរេើ វិធាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ សូមរមើេ

ផងខដ ខាងរេើ ខផនក II.គ។ 

01717956



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

59 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ េយសនកមមរនាះបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងខផអកតាមទិដាភ្លេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំមូេ គឺជា

កា រណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ខដេប្តូវបានកំណត់និយមន័យថា ជា“េទធផេមិនយ តតិធ្ម៌ទាងំប្សុង

កនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ត លាកា ”185។ 

69. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករ ើងថា រសចកដីសរងខររនាះមិនរោ េតាម

 វិធានរញ្ាតតិ រទើររធ្វើឱយសាេប្កមរេញរេញខដេរចញតាមរប្កាយជាកា ខ សចារ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានេិនិតយឯកសា ទាងំេី រនះ និងេិោ ណារឃើញថា រសចកដីសរងខរជាក់ខសដងប្តឹមខតជាកា រេើក

រង្ហា ញប្តួសៗថ្នកា យេ់រឃើញសំខាន់ៗ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ចាស់ណាស់ រនះេ ំខមនជា

សាេប្កមខដេមានអាន ភ្លេផាូវចារ់តាម យៈកា ប្រកាស ចំណងរជើង េិនភ្លគខាងរប្ៅ ឬខាឹមសា ខាង

កនុងរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ សាេប្កមមានសំអាងរេញរេញគឺជាប្ររេទរសៀវរៅកប្មាស់ប្កាស់េិតប្បាកដ

ជិត ២.២៦៨ ទំេ័ ជាភ្លសាអង់រគាសខដេមានមាតិកាេមអិត និងរជើងទំេ័ ប្រមាណ ១៤.៤៤៦ និង ៣.៩០១ 

ទំេ័ ជាភ្លសាខខម ខដេប្តូវបានរកខប្ររេញរេញរៅរេេរចញរនាះ។ កា រកខប្រជាភ្លសាបារំាង 

២.៦៩៦ ទំេ័  បានរធ្វើតាមរប្កាយឆ្រ់ៗរប្កាយមក។ សាេប្កមរនះរដ្ឋះប្សាយេមអិតរេើរញ្ញា ខដេបាន

ជំទាស់ ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  និងរសចកដីសននិដ្ឋា ន។ េិតណាស់រនះគឺជាសាេប្កម មិន

ខមនរសចកដីសរងខររនាះរទ។ 

70.   អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា រឆាៀតឱកាសរោ េចារ់ហួសរហត  រស់ រខៀវ សំផន 

បានរង្ហា ញឱយរឃើញរៅទីរនះ។ ជាកា គ ួឱយសងស័យថា កា រេើករ ើងអំេីកា  ំរលាេរំពានកនុងកប្មិតមួយ

ខដេេ ំសមាមាប្តចំរពាះកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុងកា េនយេ់អំេីកា ប្បាសោករនតិច

រនតចួេីកា អន វតតន៍តាម វិធានសតីេីនីតិវិធី្រនាះ គឺជាកា ប្រ ិតរ ើង។ ររើរទាះរីជាកា ប្រប្េឹតត រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអាចប្តូវបានទិរតៀនសប្មារ់កា េ ំបានផតេ់សំអាងរហត ក៏រដ្ឋយ ក៏រចតនាកនុងកា រចញ

សាេប្កមសរងខរជាម ន ប្តូវបានជូនដំណឹងចាស់លាស់ និងមានតមាា ភ្លេប្តឹមប្តូវ រហើយខផអកតាមរ ិរ

ទរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទំនងជារប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិសប្មារ់រហត ផេសមប្សរ។ កា េ ំបាន

េនយេ់នវូកា ប្បាសោករចញេីវិធាន ១០២(១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង េ ំមានផេវិបាករកើតរ ើង ឬកនុងកប្មិត

ធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេតប្មូវឱយកា រចញសាេប្កមរនាេ រ់រនាះរៅជារមាឃៈ និងោម នស េេភ្លេរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា កនុងកា កំណត់ថារតើ ទប្មង់កា ថ្នរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

 
185 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  (F36) កថាខណឌ  ១០០។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើ ខផនក II.ឃ។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាលាដំរូងខដេបានរចញជាេកខណៈអន សស ណៈ បានរធ្វើឱយរសចកតីរនាះោម នស េេភ្លេរដ្ឋយសា កា 

មិនរោ េតាមនីតិវិធី្ ខដ  ឬោ៉ា ងណា៖ “រេើកខេងខតចារ់បានតប្មូវឱយមានទប្មង់កា ជាក់លាក់ ឬកា 

កំណត់ថ្នចំណាត់កា  រស់ត លាកា  កា អន វតតន៍ខដេង្ហករចញេីទប្មង់ខរររទ រស់ត លាកា  និងនិមិតត

សញ្ញា  េ ំបានរធ្វើឱយចំណាត់កា រនាះរៅជាោម នស េេភ្លេរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ ចំណាត់កា រនាះប្តូវដ្ឋក់ឱយ

សែិតរប្កាមកា េិនិតយរ ើងវិញខផអករេើទិដាភ្លេប្តឹមប្តូវយ តតិធ្ម៌ រដើមបីរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ប្គរ់ប្ោន់ទាក់ទង

រៅនឹងអតែិភ្លេ ខាឹមសា  និងផេវិបាកខផនកនីតិវិធី្”186។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនះ រចតនា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រចញរសចកតីសរងខរម នសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ ប្តូវបានជូន

ដំណឹងចាស់លាស់ និងមានតមាា ភ្លេ និងខផអកតាមកា ជូនដំណឹងជាម នប្គរ់ប្ោន់ េ ំខមនជាកា ប្រប្េឹតតតាម

អំរេើចិតត ដូចកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន រនាះរ ើយ។ ោត់មានឱកាសជំទាស់រៅនឹងរចតនាររើកចំហ

ជាសាធា ណៈ រស់ប្រធានអងគជំន ំជប្មះ។ ប្រសិនររើោត់បានសនមតដឹងថា កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគឺជាកា  ំរលាេរំពាន វិធានធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬបានរ៉ាះពាេ់ដេ់អតែប្ររោជន៍ណាមួយរនាះ 

ោត់គរបីរេើកកា ជំទាស់រ ើង។ រ៉ា ខនត រដ្ឋយសា កា រៅរសៃៀមអស់ យៈរេេជិតប្បារីំសបាដ ហ៍ ោត់បាន

រប្ជើសរ ើសយកកា របាះរង់សិទធិរនាះ និងបានយេ់ប្សរតាមកា រ៉ា នរ៉ាងរប្រើប្បាស់វិធី្សាស្តសតេី ដំណាក់

កាេកនុងកា រចញសាេប្កមរនះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតតាមខផនកា  រស់ខាួនខដេបានជូន

ដំណឹងេីដំរូងជាសាធា ណៈ រហើយបានរចញប្តឹមខតរសចកតីសរងខររ៉ា រណាណ ះ។ 

71. ររើរទាះរីជា រនះអាចជាកា េអប្ររសើ សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រចញសាេប្កមរេញ

រេញ រស់ខាួនកនុងថ្ងៃខតមួយជាមួយនឹងកា ប្រកាសសាេប្កមកនុងសវនាកា សាធា ណៈក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា អន វតតប្បាសោកេី វិធានរនតិចរនតចួ េ ំបានរងកឱយមានេយសន

កមមដេ់ រខៀវ សំផន ខដេរណាត េឱយមានេទធផេមិនយ តតិធ្ម៌ទាងំប្សុងកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំមូេ

រនាះរ ើយ។   

72. ររើរទាះរីជា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ និងភ្លគីេ ំអាចដឹងេីមូេរហត ថ្នកា ចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងក៏រដ្ឋយ ក៏ប្រសិនររើមានកា រសនើស ំរដ្ឋយភ្លគី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្រខហេជា

អាចផតេ់មូេរហត  រស់ខាួនបានដឹង។ តាមទិដាភ្លេទូរៅ កា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះ

 
186 រសចកតីសរប្មចកនងុសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្រឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មច រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ 

E163/5/1/13 (“រសចកតីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងរេើកទីមួយ (E163/5/1/13)”) កថាខណឌ  ៣០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាលាដំរូងអាចរដ្ឋយសា រញ្ញា រកខប្រ ឬក៏អាចរដ្ឋយសា រញ្ញា ស ខភ្លេ រស់ នួន ជា (ជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀតរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះ) ខដេមានសភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ នារេេរនាះ និងបានទទួេម ណភ្លេរួនខខរនាេ រ់

េីកា រចញសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ។ តាមធ្មមតា េ ំដឹងេីមូេរហត រនាះរ ើយ។ 

73. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

កា រចញសាេប្កមរនះ។ កនាងមក នួន ជា និង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរេើដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់

ថា កំហ សនីតិវិធី្ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកំហ សខផនកអងគចារ់ ឬអងគរហត សប្មារ់រោេរំណងរណត ឹងសា

ទ កខ187។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានខញកដ្ឋច់រចញេីោន  វាងកំហ សខផនកនីតិវិធី្ និងកា រប្រើប្បាស់

ឆនាេ ន សិទធិកនុងកា អន វតតន៍តាម វិធានសតីេីនីតិវិធី្ និងបានរញ្ញា ក់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា៖  

កា ជំទាស់រៅនឹងរសចកដីសរប្មចសដីេីនីតិវិធី្ 

[..] ៩៧. រទាះជាោ៉ា ងណាកត ីអងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងជានិចច

កាេរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធពិាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ខផនកនីតិវិធី្។ រដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងរោេកា ណខ៍ដេបាន

កំណត់រៅកនុងប្ររោគច ងរប្កាយថ្ន វធិាន ១០៤(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគជនំ ជំប្មះត លាកា កំេូេអន ម័តយ

កវិធី្សាស្តសតផតេ់អាទិភ្លេរដ្ឋយមិនេិនិតយរ ើងវិញរេើរសចកតីសរប្មចខដេជាឆនាេ ន សិទធ ិ និងរធ្វើអនតរាគមន៍

រេើកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធ ិរស់អងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូង ខតកនុងក ណខីដេមាន“កំហ សខដេខសតងឱយ

រឃើញជាក់ខសដង [...] ខដេរណាត េឱយមានកា រ៉ាះពាេ់ដេ់មាច សរ់ណត ឹងសាទ កខរ៉ា រណាណ ះ”។ ទាក់ទងនឹង

រញ្ញា រនះ អងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជនំ ជំប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY, ICTR និង 

ICC បានអន ម័តវិធី្សាស្តសតផតេ់អាទិភ្លេមនិេនិិតយរ ើងវញិទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីសរប្មចខដេជាឆនាេ ន 

សិទធិរ ើយ។ ឧទាហ ណ៍ អងគជនំ ំជប្មះឧទធ ណថ៍្នត លាកា  ICC បានរញ្ញា ក់ថា៖   

 ៨០. ម ខនាទី រស់អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណប៍ានេនាា តដេ់កា េិនតិយរ ើងវិញរេើកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់

អងគរ រ ជនំ ជំប្មះ រដើមបីធានាថា អងគជនំ ំជប្មះរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនប្តឹមប្តូវ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកត ី

អងគជនំ ំជប្មះឧទធ ណន៍ឹងមនិរធ្វើកា រប្ជៀតខប្ជករៅរេើកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សទិធិ រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មះ [...] 

រេើកខេងខតមានកា រង្ហា ញថា កា សរប្មចរនាះមានកំហ សអងគចារ់ ឬអងគរហត  ឬកំហ សខផនកនីតិវិធី្ និង

ខតកនុងក ណខីដេកំហ សរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ជាសតាន ម័តរេើកា សរប្មចរនាះ។ រនះមាននយ័ថា  អងគជំន ជំប្មះ

ឧទធ ណ៍នឹងរធ្វើកា រប្ជៀតខប្ជករសចកតីសរប្មចខដេជាឆនាេ ន សទិធិ ខតកនុងេកខខណឌ មានកប្មិតរ៉ា រណាណ ះ។ យ តតិ

 
187 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៦-៩៨។ 

01717959
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ប្េមទាងំត លាកា កនុងប្សកុបានោបំ្ទរោេជំហ រនះ។ ត លាកា 

ទាងំរនះបានកំណត់េកខខណឌ ខដេអាចរធ្វើយ តតិកមមរដើមបីេិនិតយរ ើងវិញរៅរណត ឹងឧទធ ណ ៍ដូចជា៖ (១) កនុង

ក ណរីប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធរិធ្វើកា រកប្សាយអងគចាររ់ដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវ (២) កនុងក ណមីានកា រប្រើប្បាស់

កនុងកា រធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នអងគរហត រដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវចាស់ប្កខ ត ឬ (៣) កនុងក ណីខដេរសចកតីសរប្មច

មានភ្លេមនិយ តតិធ្ម ៌និងេ ំសមរហត ផេ ខដេររងកើតឱយមានកា  ំរលាេឆនាេ ន សិទធរិនាះ។
  

98. អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណថ៍្នត លាកា  ICTY និង ICTR បានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់នវូរទដ្ឋា នរ ៀងៗខាួនថ្នកា 

េិនិតយរ ើងវញិរេើរសចកតីសរប្មចខដេជាឆនាេ ន សទិធិកនុងក ណីប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ។ អងគជនំ ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រទដ្ឋា នផតេ់អាទិភ្លេេ េំនិិតយរ ើងវញិខដេបានអន ម័តរដ្ឋយត លាកា 

ប្េហមទណឌ ទាងំរនះ មានេកខណៈសមប្សររសមើោន ដូចរៅកនុងរ ិរទថ្ន អ.វ.ត.ក. និងប្តូវវាយតថ្មារេើកា 

រោទប្រកាន់កំហ សរៅកនុងរសចកតីសរប្មចខដេជាឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយរធ្ៀរ

នឹងរទដ្ឋា នរនាះ188។ 

74. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងរប្រើប្បាស់កា វិភ្លគរនះថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញខដេជាឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំ

ន ំជប្មះឧទធ ណ៍រៅកនុងកា សរប្មចរេើកា ជំទាស់រនះ។ សប្មារ់អតែប្ររោជន៍ថ្នអំណះអំណាង ប្រសិនររើ

អងគជំន ំជប្មះទទួេសាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចមានកំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់

ខាួន រៅរេេរចញសាេប្កមជាេី ដំណាក់កាេកនាងមក និងរដ្ឋយសា  កេ ំរឃើញថា មានកា រ៉ាះពាេ់

ដេ់សិទធិ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រធ្វើរណត ឹងសាទ កខ អងគជំន ំជប្មះរៅខតេ ំអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នមូេ

រហត ខដេគួ ឱយរជឿជាក់បាន រដើមបីរដិរសធ្កា រប្រើប្បាស់សិទធិអំណាចជាឆនាេ ន សិទធិរនាះបានខដ ។ មា៉ាង

 វិញរទៀត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា ខផអករេើ យៈរេេថ្នកា ជូនដំណឹងខដេបានផតេ់ដេ់

ភ្លគីរៅម នរេេកា រចញរសចកតីសរងខរថា សាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ ជាក់លាក់ និងមាន

អាន ភ្លេផាូវចារ់ ប្តូវរចញតាមរប្កាយកនុងរេេសមប្សរ “រសចកតីសរប្មចរនាះមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ និង

មិនសមរហត ផេ ខដេររងកើតបានជាកា  ំរលាេឆនាេ ន សិទធិ”។ េ ំមានរហត ផេសមប្សរខដេតប្មូវឱយ

ប្បាសោកេីកា ផតេ់អាទិភ្លេដេ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះរ ើយ។  

75. ររើរទាះរីជាអំណះអំណាងភ្លគរប្ចើនអាចនឹងេ ំោំបាច់ប្តូវរេើករ ើង ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានផតេ់សំអាងរហត សប្មារ់រសចកតីសរប្មច រស់ខាួនកនុងកា រចញសាេប្កមរេញរេញរ៉ា នាម នខខរប្កាយ

ក៏រដ្ឋយ ក៏ោំបាច់ប្តូវេិនិតយខផអករេើរ ិរទរនាះខដ ។ ដូចបានកត់សមាគ េ់េីដំរូង រខៀវ សំផន បានដឹង

 
188 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៦-៩៨។ 

01717960



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

63 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចាស់លាស់នូវរចតនាកនុងកា រចញសាេប្កមជាេី ដំណាក់កាេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹ

ងេីរោេរំណង រស់ខាួន និងផតេ់ឱកាសប្គរ់ប្ោន់ដេ់ភ្លគី និងជាេិរសសជនជារ់រោទរេើកកា ជំទា

ស់។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សខដេខសដងរចញចាស់លាស់េី

កា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ 

76. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិនិតយរេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានររងកើតជាកំហ សខផនកនីតិវិធី្ ខដេនាឱំយរាេ់ចំណាត់កា ទាងំអស់ខដេរៅរប្កាយៗរនាះ

រៅជារមាឃៈ៖ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា រេើករ ើងខរររនះេ ំមានមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូ

វ។ េ ំមានកា រោងរៅរេើយ តតិសាស្តសតណាមួយ ឬវិធានសដីេីនីតិវិធី្ខដេោបំ្ទមូេដ្ឋា ន និងកា រោទប្រកាន់

រនាះរ ើយ។ មានកា តវា៉ាជាោ៉ា ងរប្ចើនខដេបានរេើករ ើង៖ ទីមួយជំទាស់ថា កា ខកខានមិនរោ េតាម

ោ៉ា ងតឹង  ឹងនូវេកខខណឌ តប្មូវថ្ន វិធាន ១០២(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេរញ្ាតតិអំេីវិធី្សាស្តសតថ្នកា រចញ

សាេប្កមរនាះ គឺជាកំហ សអងគចារ់ខដេនាឱំយសាេប្កមរមាឃៈ និងោម នស េេភ្លេ។ កា វិភ្លគរៅរេើ

កា សនមតខដេថា កំហ សខផនកនីតិវិធី្ប្តូវបានរកប្សាយរៅជាកំហ សខផនកអងគចារ់ខដេនាឱំយចំណាត់កា 

រប្កាយៗរនាះរៅជារមាឃៈរដ្ឋយសា កា មិនរោ េតាមនីតិវិធី្ គឺជាអំណះអំណាងរេើកតោន ខដេោម នស 

េេភ្លេ។ រនះជាវិធី្សាស្តសតមានហានិេ័យ និងោម នអតែប្ររោជន៍កនុងកា រធ្វើប្រមាណវិធី្ទាញយកកា 

សននិដ្ឋា នឆាងេីចំណ ចមួយរៅចំណ ចមួយរទៀត រដ្ឋយោម នកា រេើករ ើងមូេដ្ឋា នោបំ្ទ។ រនះជាកា េ ំប្គរ់

ប្ោន់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ និងទទួេយកកា សនមតរនះរ ើយ។ ដូចបានេិនិតយខាង

រេើ  វិធានថ្ផេកនុងបានកំណត់ថារតើកា  ំរលាេរំពានរេើ វិធានសតីេីនីតិវិធី្ណាខាះមានផេវិបាកធ្ៃន់ធ្ៃ 189។ 

រៅប្គរ់ក ណី កា ខកខានកនុងកា ផតេ់រហត ផេ ថារតើរសចកតីសរប្មចរនាះប្តូវបានររងកើតរ ើងោ៉ា ងដូច

រមតច ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកំហ សខផនកនីតិវិធី្ខដេមានសា ៈសំខាន់នាឱំយរសចកតីសរប្មចរនាះោម នស េេ

ភ្លេ រ៉ា ខនត រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ោត់បានទទួេ ងេយសនកមមរដ្ឋយសា កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្

ទាងំមូេ ខដេនាឱំយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រនាះរ ើយ។  

77. ររើរទាះរីជាកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន អំេីេយសនកមម និងកា  ំរលាេរំពានមានអតែិភ្លេពាសរេញ

សា ណា រស់ខាួនខដេថា រៅប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានរោទប្រកាន់ោ៉ា ងខាា ងំៗេីកា រងក

 
189 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II.ឃ។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

“អនាធិ្ររតយយខផនកនីតិវិធី្”ក៏រដ្ឋយ ក៏កា េិតរៅខតរង្ហា ញថា កា តវា៉ាទាមទា រដើមបីអតែរោជន៍ខាួនរនាះ េ ំ

មានមូេដ្ឋា នខផនកចារ់ោំប្ទប្តឹមប្តូវរ ើយ190។ 

78. េ ំមានកា រង្ហា ញថា សាេប្កមរនាះបានបាត់រង់អាន ភ្លេទាងំប្សុងរដ្ឋយសា កា េនា រេេកនុងកា រចញ

ខផនកខដេមានអាន ភ្លេផាូវចារ់ ភ្លា មៗរនាេ រ់េីកា អាននូវរសចកតីសរងខរថ្នសាេប្កមរនះ រដ្ឋយខផអករេើ

 វិធានថ្ផេកនុងរនាះរ ើយ។  

79. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សររៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រសច

កតីសរងខរខដេបានរចញកនុងសវនាកា សាធា ណៈម នកា រចញសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញ គឺ

ជាសាេប្កមមួយខដេប្សរតាម វិធាន ១០២(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរនាះរទ។ កនុងវិធានរនះេ ំមានកា រញ្ញា ក់

ជាក់លាក់ថា កា ផតេ់ ឬកា របាះេ មពផាយសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញប្តូវរធ្វើរ ើងរៅកនុងថ្ងៃ

ខតមួយដូចកា ប្រកាសសាេប្កមកនុងសវនាកា សាធា ណៈរ ើយ។ ជាក់ខសដង រនះជាកា អន វតតន៍ធ្មមតាកនុង

រ ឿងកដីប្េហមទណឌ អនត ជាតិខដេមានទំហំធំ្ កនុងកា រចញរសចកដីសរងខរសាេប្កមផ្លេ េ់មាត់ជាម ន រដ្ឋយ

ទ កសាេប្កមជាលាយេកខណ៍អកស រេញរេញរចញតាមរប្កាយរដើមបីឱយកា ខកតប្មូវ និង/ឬកា រកខប្រ

បានចរ់សេវប្គរ់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំមានមូេដ្ឋា នផាូវចារ់ោបំ្ទកា អះអាង

ខដេថា កំហ សនីតិវិធី្រនាះមានផេរ៉ាះពាេ់ដេ់ខផនកសរប្មចរសចកតី សាេប្កម ឬរសចកតីសរប្មចរនាះរ ើ

យ។ េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញអំេីេយសនកមមណាមួយរេើ រខៀវ សំផន។ រខនែមរេើរនះ សាេប្កមមានសំអាង

រហត  និងប្សរចារ់ខដេអាចរដឹងសាទ កខបានរនាះប្តូវបានប្រកាសរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ជា

េកខណៈសរងខរ រហើយសាេប្កមមានសំអាងរហត រេញរេញប្តូវបានខចកោយ និងរបាះេ មពផាយរៅថ្ងៃ

ទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩។ សិទធិ រស់ោត់កនុងកា េិនិតយរេើរសចកតីសរប្មចខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេ និងកា ដ្ឋក់រទាសរេើ ូរោត់ រៅខតមានស េេភ្លេទាងំប្សុង រនាេ រ់េីកា ខចកោយ និងរបាះេ មព

ផាយសាេប្កមរេញរេញរនាះ ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈកា ជំន ំជប្មះរចចរុបននរេើរណត ឹងសាទ កខ រស់

ោត់ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនះ។  

80. ជាស  រ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កា រចញរសចកតីសរងខរកនុងសវនាកា សាធា ណៈ គឺជាកា រចញ

សាេប្កមខដេោម នស េេភ្លេ រដ្ឋយសា កំហ សខផនកនីតិវិធី្រនាះរ ើយ។ រដ្ឋយរហត ថា អំណះអំណាង

ជាចមបង រស់ រខៀវ សំផន មានកំហ ស ដូរចនះេ ំោំបាច់ប្តូវេិនិតយរេើអំណះអំណាងដថ្ទរទៀតខដេបានខផអក

 
190 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រៅរេើរនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថាចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

េ ំខមនជាកំហ សធ្ៃន់ធ្ៃ  ខដេរណាដ េឱយសាេប្កមរមាឃៈ និងោម នស េេភ្លេរដ្ឋយសា កំហ សខផនកនីតិ

 វិធី្រនះរ ើយ។ សា ណាសំខាន់ជាងរគរនះ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

V. ការពោទម្រកាន់កំហ ្ទាក់ទង្ពៅនឹង្ភាពម្តឹរម្តូវថ្នកិចចដំពណើរការន៊ីតិវិ ៊ី 

81. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានភ្លេេរមអៀងោ៉ា ងខាា ងំប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ និង

បាន ំរលាេរំពានជារ ឿយៗរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ោត់ ខដេរធ្វើឱយកា ជំន ំជប្មះទាំងមូេេ ំប្តឹមប្តូវ និង

តប្មូវអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងរទាស រស់ោត់191។ ោត់បានអះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិនិតយេិច័យរដ្ឋយឥតេរមអៀងរៅរេើឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រ

ប្េឹតតរ ើងជាង ៤០ ឆ្ន ំកនាងផ តរៅថ្នអំ ុងរេេដ៏ឈ្ឺោរ់ និងសមគុសាម ញថ្នប្រវតតិសាស្តសតកមពជុា និងខកខាន

កនុងកា អន វតតចារ់ខដេមានអាន ភ្លេរៅរេេរនាះ192។   

82. កនុងកា ោបំ្ទទ ហីក ណ៍រនតរនាេ រ់ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខដេជំទាស់រៅនឹងេទធភ្លេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំ

រូងកនុងកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងឥតេរមអៀង រខៀវ សំផន បានរេើកមូេដ្ឋា នដូចោន រនះរៅកនុងសា ណា

រណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេថា “ផេយុរៅនឹងអវីខដេរៅប្កមយ តតិធ្ម៌ និងសមរហត ផេបាន

រធ្វើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសនមតថា រខៀវ សំផន មានេិ  ទធ និងរប្កាយមកបានរប្ជើសរ ើសដ្ឋក់រដ្ឋយ

ខ ក និងបានរំថ្េាេសតតុាងរដើមបីរញ្ញា ក់អះអាងកា កំណត់េីដំរូង រស់ខាួន”193។ ោត់បានរកប្សាយ

េមអិតថា “រដើមបីររងកើតកា យេ់រឃើញអំេីរទាស និងេិ  ទធភ្លេ  វិធី្សាស្តសតអន វតត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង គឺដូចោន រៅកនុងសាេប្កម រស់ខាួនកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១” តាម យៈ“កា  ំរលាេរំពានជាប្រេ័នធ

រេើរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេរដ្ឋយេ ំរអើរេើរេើចារ់ខដេអាចអន វតតបានរៅរេេពាក់េ័នធរនាះ […] ជា

េិរសសកនុងកា កំណត់និយមន័យរទឧប្កិដាខដេបានរោទប្រកាន់ កា អន វតតន៍ចារ់ និងដំរណើ កា នីតិវិធី្េ ំ

 
191 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧, ៣៣២-៣៣៣។ 

192 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៤។ 

193 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥ ដកប្សង់សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ង

នឹងសាេប្កមខដេប្តូវបានប្រកាសកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ F17 (“សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17)”) កថាខណឌ  ៤។ 
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ប្តឹមប្តូវខដេសូមបីខតខាួនឯងបានកំណត់រោេកា ណ៍ប្តឹមប្តូវ ួចរហើយ និងរដ្ឋយផេយុរៅនឹងកាតេវកិចចថ្ន

ភ្លេឥតេរមអៀង បានរធ្វើកា រកប្សាយអងគរហត កនុងេកខណៈជាកា ដ្ឋក់រនេកុជាដរារ”194។  

83. កា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀងបានេនាា តរខនែមរទៀតដេ់កា រំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រៅជាកា ជំន ំជប្មះេី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន   ួមមាន៖ កា ជំន ំជប្មះ

េីដំរូង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះកនុងកា 

រដ្ឋះប្សាយកា រោទប្រកាន់ រស់ោត់អំេីភ្លេេរមអៀងខដេប្តូវបានរេើករ ើងរៅរេេជំន ំជប្មះ, កងវះកា 

ជូនដំណឹងខដេផដេ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេេរធ្វើកា ខកខប្រប្ររេទរទរេមើសកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ ខដេបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទរនាះមក

រេើ ូរោត់195, កា គូសរង្ហា ញេ ំចាស់លាស់អំេីរទរោទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានរណាត េឱយ រខៀវ 

សំផន ប្តូវទទួេកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេី ដងចំរពាះរទរេមើសខតមួយ196, កា រផេ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ចូេមកកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២, និងកា សំអាង រស់អងគជំន ំ

ជប្មះរៅរេើេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២197។ 

84. ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀង ភ្លគីប្តូវប្រឈ្មនឹងរនេកុខពស់កនុងកា រង្ហា ញេសតតុាង

រដើមបីដិតចិតតសចចធា ណ៍ឥតេរមអៀង រស់រៅប្កម និងប្តូវផដេ់េសតតុាងគួ រជឿជាក់ថា ផនត់គំនិតរៅប្កម 

មាន ឬអាចមានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងទំរនា ចិតតទ កជាម ន កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា នានារៅចំរពាះម ខខាួនកនុង

េកខណៈរ រ វិនិចិ័យ198។ កា េិនិតយរនះជាចមបងេ ំខមនសំរៅរេើកា រង្ហា ញថា រតើអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ ស ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រ៉ា ខនតថារតើ សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះបានរង្ហា ញឱយរឃើញ

កងវះអនាគតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា199។ កនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ទាងំមូេ រខៀវ សំផន បានរេើក

 
194 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦។ 

195 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥-១៥៧។ 

196 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤។ 

197 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨-១៦៧។ 

198 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១២។  

199 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១២។ សូមរមើេ សំអាងរហត រខនែមសប្មារ់រសចកដីសរប្មចសដីេីសំរណើ

ស ំដិតចិតត ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E314/12/1 (“រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដិតចិតត (E314/12/1)”) 

កថាខណឌ  ៣៦។ រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់ រអៀង ធ្ី ិទធ ស ំដិតចិតតរៅប្កម រសាម សិ ិវ ឍ សប្មារ់
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កា រោទប្រកាន់ទូរៅជារប្ចើនអំេីភ្លេេរមអៀងខដេេ ំបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវកប្មិតខពស់កនុងកា ដិត

ចិតតសចចធា ណ៍ឥតេរមអៀង រស់រៅប្កម និងេ ំមានមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ោបំ្ទខដេរង្ហា ញអំេីកំហ សអងគ

ចារ់ ឬអងគរហត ខដេជាឆនាេ ន សិទធិ។ កនុងក ណីខដេេកខខណឌ តប្មូវេ ំប្តូវបានរំរេញ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំោំបាច់េិោ ណារេើទ ហីក ណ៍រនះរខនែមរទៀតរទកនុងរ ិរទថ្នកា អះអាងខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានភ្លេេរមអៀងរ ើយ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ទ

 ហីក ណ៍ជារប្ចើនថ្នរណដ ឹងសាទ កខបានរេើកសា ណាេីម នដខដេៗ កនុងកា ជំទាស់ភ្លេេរមអៀង រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាងខដេមានេកខណៈ ួមោន កនុងកា ជំន ំជប្មះទាងំេី ។ រនះេ ំខមនជា

រញ្ញា ងមីរនាះរទ និងប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរេញរេញរដ្ឋយប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះខដេប្តូវបានរប្ជើសតាងំជា

េិរសស និងដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា តវា៉ាោ៉ា ងទូេំទូលាយម នរេេរសចកដីសរប្មចសាែ េ ប្តូវបានរធ្វើរ ើង។ 

រទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរេើរណដ ឹងសាទ កខអន វតតចំរពាះអំណះអំណាងខដេបានកំណត់ និងផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទ

កំហ សខដេអាចរដឹងសាទ កខបាន។ កា ខដេខកខានកនុងកា រំរេញតាមរទដ្ឋា នតប្មូវរនាះ ដូចជាកា រេើក

ប្ចំខដេនូវអំណះអំណាងខដេេ ំទទួេបានរជាគជ័យកនាងមក ប្តូវរដិរសធ្រោេភ្លា មៗរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិនិ

តយរខនែមរទៀតរ ើយ។  

85. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ផេរ៉ាះពាេ់រូករញ្ចូេោន ថ្នកា  ំរលាេរំពាន និងកំហ ស បានរណាដ េឱយកា 

ជំន ំជប្មះេ ំមានភ្លេយ តតិធ្ម៌ និងបានរសនើស ំកា អនតរាគមន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេឱយរដិរសធ្

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងកា ដ្ឋក់រទាសមករេើ ូរោត់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កដីបា មាចមបង

 រស់ត លាកា គឺប្តូវវាយតថ្មាភ្លេប្តឹមប្តូវជា ួមថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្េហមទណឌ ។ ផេរ៉ាះពាេ់ប្តួតោន

ថ្នកា  ំរលាេរំពានរេើកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ ប្តូវខតជាកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ  និងខ សខរាកេីធ្មមតា 

រហើយកា អន វតតន៍តាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវប្តូវខតេិនិតយតាមក ណីជាក់ខសដងថ្នរ ឿងកដី

នីមួយៗ រដ្ឋយេិោ ណារេើកា វិវ ឍន៍ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំមូេ ជាជាងខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា 

េិោ ណាដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករេើទិដាភ្លេជាក់លាក់មួយ ឬរហត កា ណ៍ជាក់លាក់មួយរនាះ។ កា េិោ ណាដ៏

សំខាន់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ គឺប្តូវវាយតថ្មារេើ វិធានកា នានាខដេប្តូវបានអន វតតរ ើង

 

កា កងវះឯករាជភ្លេ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 1/4 កថាខណឌ  ១៣។ រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដិតចិតត រស ់

រខៀវ សំផន (១១) កថាខណឌ  ១០១។ 
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រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដើមបីផតេ់សំណងដេ់កា  ំរលាេរំពានណាមួយខដេបានរកើតរ ើងកនុង

អំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្។ 

ក. រោេកា ណន៍តីាន កេូភ្លេ 

86. នីតាន កូេភ្លេគឺមូេដ្ឋា នប្គឹះសប្មារ់សាេប្កមស េេភ្លេ និងកា ផដេ់ធ្មាម ន  ូរថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេទាងំ

អស់។ រដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងយ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់សាជាងមីនូវ

កា រកប្សាយ រស់ខាួនអំេីរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេរនះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកថា 

រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេអនត ជាតិ និង រស់កមពជុាខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេកា ណ៍ទូរៅសតីេី

ភ្លេោម នរទាសររើោម នចារ់ខចង និងោម នរទរេមើសររើោម នចារ់ខចង តប្មូវថា ចារ់ខដេរញ្ាតតិអំេីរទ

ឧប្កិដា និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  ប្តូវខតចាស់លាស់ ប្បាកដប្រជា និងោម នេកខណៈ

ប្រតិសកមម200។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រ ិរទជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. តប្មវូ

ថា រទរេមើស និងកា ទទួេខ សប្តូវខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះប្តូវបានទទួេសាគ េ់ប្សរតាមចារ់កមពុ

ជា ឬចារ់អនត ជាតិ  ួមទាំងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិផងខដ  ខដេមានអតែិភ្លេកនុងអំ ុងរេេថ្នដីកា

រញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ និងអាចដឹងប្គរ់ប្ោន់ជាម នបានថា ជារទរេមើស និងមានចារ់ខចង201។ ទាក់ទងរញ្ញា

រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ម័តតាមកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ខដេថា រទឧប្កិដា និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវប្តូវខតអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង 

និងជារទរេមើស“កនុងន័យទូរៅ”រដ្ឋយខផអករេើ“កា វិភ្លគជាសតាន ម័ត”202។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

រដិរសធ្សា ណានានា រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងរៅរេេជំន ំជប្មះរដ្ឋយជំទាស់រៅនឹងវិធី្សា

ស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសដីេីរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១203។ 

 
200 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  

៩១។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E313 (“សាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313)”) កថាខណឌ  ១៦។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ៧៦១។ 

201 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១, ២៧។ 

202 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ៧៦១។ 

203 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២-២៣។ 
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87. រៅរណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយខផអករេើវិធី្សាស្តសតេ ំប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា អន វតតេកខណៈវិនិចិ័យប្តឹមប្តូវខផនកចារ់ខដេ

គូសរង្ហា ញអំេីកា អន វតតខាា រ់ខាួនតាមរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ204។ ោត់បានជំទាស់ជាេិរសសថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង៖ (១) បានរំថ្េារោេរំណងថ្នរោេកា ណ៍រនះ ខដេតប្មូវឱយមានកា ដឹងជាម នថា 

មានចារ់ខចង និងជារទរេមើសកនុងអតែន័យថ្នកា កំណត់និយមន័យររចចករទសរេើរទរេមើសរៅរេេពាក់

េ័នធរនាះ  ួមទាងំេកខណៈជាក់លាក់ខដេរទឧប្កិដាអាចដ្ឋក់រទាសបាន205 (២) បានផតេ់សំអាងរហត េ ំប្តឹម

ប្តូវពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើ រស់ជនជារ់រោទជាជាងេកខខណឌ តប្មូវថ្នចារ់រដ្ឋយផេយុរៅនឹងរ ឿងកដីយ តតិសា

ស្តសត រស់ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស206 និង (៣) បានរធ្វើកា េិនិតយរដ្ឋយប្តួសៗរេើេកខខណឌ តប្មូវថ្ន

ភ្លេអាចដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស និងមានចារ់ខចងខដេតប្មូវឱយរធ្វើកា េិោ ណា“រដ្ឋយហមត់ចត់

សប្មារ់ជនជារ់រោទនីមួយៗជាេកខណៈរ គគេ”207។ 

88. ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់សាជាងមីថា ប្រេ័នធចារ់កមពជុាគឺជាប្រេ័នធទវិកនិយមខដេរារំាង

ោ៉ា ងប្រសិទធិភ្លេនូវកា អន វតតន៍រទដ្ឋា នអនត ជាតិផ្លេ េ់រៅរេើចារ់កនុងប្សុក។ អាប្ស័យរហត រនះ ប្រជាជន

កមពជុាកនុងទសវតស ៍ ១៩៧០ ប្តឹមខតអាច ំេឹងនូវកា អន វតតន៍ប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ រ៉ា រណាណ ះ 

ខដេេ ំបាន ួមរញ្ចូេរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ឬឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម ហូតដេ់

ឆ្ន ំ ២០០៩208។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា រប្រើប្បាស់ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ

កាេេី ៤០ ឆ្ន ំម ន មានហានិេ័យជាក់លាក់ និងជាេិរសសរដ្ឋយសា មានកា រកប្សាយប្បាសោកោន កនុង

ចំរណាមរៅប្កមអាជីេ រស់សាែ រ័នចារ់ខដេខប្រប្រួេឥតឈ្រ់ឈ្  ខដេរនះេ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា 

ប្រជាជនកមពជុាកនុងទសវតស ៍ ១៩៧០ បានដឹងចាស់លាស់ប្គរ់ប្ោន់នូវអំរេើសកមម ឬអកមមអវីខាះខដេនាឱំយ

ខាួនទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ រប្កាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិរនាះរ ើយ209។  

 
204 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៥០-៥៧៤។ 

205 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៥១-៥៥៧។ 

206 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៥១, ៥៥៨-៥៦៥ រោងរៅរេើរ ឿងកដី Vasiliauska ទេ់នងឹ 

Lithuania អងគជំន ំជប្មះថ្នត លាកា អឺ ៉ា រសដីេសីិទធិមន សស (“ECtHR”) សំរណើស ំរេខ 35343/05 សាេប្កមថ្ងៃទី ២០ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Vasiliauska ទេ់នឹង Lithuania (ECtHR)”) កថាខណឌ  ១៦៧-១៨៦, ១៩១។ 

207 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៥១,៥៦៦-៥៧៤។ 

208 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៦៨។ 

209 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៦៩-៥៧១។  

01717967
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89. សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សរៅកនុងកា រញ្ញា ក់ ឬកា អន វតតន៍

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ210។  

90. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អំណះអំណាងភ្លគរប្ចើន រស់ រខៀវ សំផន គឺជាកា រេើកសា

រ ើងវិញនូវសា ណាខដេបានរេើក ួចមករហើយ និងប្តូវបានេិោ ណាកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងច ង

រប្កាយប្តូវបានរដិរសធ្រោេ រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ។ 

កនុងចំរណាមអំណះអំណាងខដេ រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់សាជាងមី និងប្តូវបានរដិរសធ្រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេមានដូចតរៅ៖ ភ្លេអាចដឹងជាម នថា ជារទរេមើស និងមានចារ់ខចង តប្មូវឱយមានកា 

រោងរៅរេើរទរបញ្ាតតិជាក់លាក់ខដេខចងអំេីកា កំណត់និយមន័យររចចករទសថ្នរទរេមើស និងកា ប្រ

កាសរទាស211 និងេកខណៈវិនិចិ័យថ្នភ្លេអាចដឹងជាម នថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស េ ំអាចប្តូវបាន

រំរេញប្តឹមខតតាម យៈកា ខដេថា រទឧប្កិដា ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវមានអតែិភ្លេរប្កាមចារ់

ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ា រណាណ ះរនាះរទ212 និងប្រេ័នធចារ់ទវិកនិយមកនុងកមពជុាមានន័យថា 

រដ្ឋយសា នតែិភ្លេកា អន វតតន៍កនុងប្សុក េ ំមានរទដ្ឋា នអនត ជាតិណាមួយជាខផនកថ្នចារ់កមពជុា213 និងកា 

កំណត់និយមន័យរទឧប្កិដា និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ  ួមរញ្ចូេនូវធាត ផសតំាមរ ិរទថ្នឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំអាចដឹងជាម នបានថា ជារទ

រេមើស ឬមានចារ់ខចងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥214។  

91. េ ំមានអំណះអំណាងងមីប្តូវបានរង្ហា ញរដើមបីឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ កនុងកា អន វតតខ សេី

យ តតិសាស្តសតខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវ សតីេីរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ និងខ សេីវិធី្សាស្តសតដ៏ស ីស

ង្ហវ ក់ោន រៅ អ.វ.ត.ក. ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រកាន់ខាា រ់កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន។ ចំណ ចរនះមាន

េកខណៈប្គរ់ប្ោន់ខាួនឯងសប្មារ់កា រដិរសធ្រោេទាងំប្សុងនូវកា ជំទាស់ថ្នរណដ ឹងសាទ កខរនះ។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវយ តតិសាស្តសតទាំងេី កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ និង ០០២/០១ ប្េមទាងំយ តតិសា

ស្តសដដថ្ទរទៀត ដូចជា  រស់ត លាកា  ICTY ខដេថា ជនជារ់រោទប្បាកដជាអាចយេ់ដឹងថា អំរេើរនាះគឺជា

 
210 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩-៣៧។ 

211 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៦២។ 

212 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៦២។ 

213 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៥៩, ៧៦៣។ 

214 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៥៩, ៧៦៤។ 
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រទរេមើសកនុងន័យទូរៅរដ្ឋយេ ំោំបាច់រោងរៅរេើរទរបញ្ាតតិជាក់លាក់ណាមួយរ ើយ215។ កា រក

ប្សាយអំេីរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេងមីៗរនះបានរប្រើប្បាស់ជាវិធី្សាស្តសដរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះឯករទសរៅ

កូសូវ៉ាូ (“KSC”) ខដេកនុងរនាះប្កុមប្រឹកាអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ បានោបំ្ទោ៉ា ងចាស់លាស់នូវកា យេ់

រឃើញនីមួយៗ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងរ ឿងកដី ០០១216។ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  រៅប្កមអងគរ រ ជំន ំជប្មះរៅ KSC រដើមបីវាយតថ្មារេើរោេកា ណ៍នីតាន កូេ

ភ្លេទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ និងរនាេ រ់េីបានរញ្ញា ក់សាជាងមីថា ជនជារ់រោទប្បាកដជា

អាចយេ់ដឹងថា អំរេើ រស់ខាួនគឺជារទរេមើស រដ្ឋយេ ំោំបាច់រោងរៅរេើរទរបញ្ាតតិជាក់លាក់ណាមួយ 

បានសននិដ្ឋា នថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវឱយរង្ហា ញរទរបញ្ាតតិខដេរប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍ដូចោន រៅរេេ

រញ្ញា ក់អំេីភ្លេអាចដឹងជាម នថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើសនូវទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវនីមួយៗ

រ ើយ217។  

92. កា រកប្សាយខាងរេើេ ំបានប្ោនរោេេកខខណឌ តប្មូវខដេថា រទឧប្កិដាប្តូវខតបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់

កនុងចារ់រនាះរ ើយ។ កា យេ់ដឹងថា “ចារ់”មានចារ់ជាតិ ឬអនត ជាតិ និងេនាា តដេ់ចារ់ជាលាយ

េកខណ៍អកស  និងោម នជាលាយេកខណ៍អកស  ប្តូវបានឆាះុរញ្ញច ងំកនុងយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេី

សិទធិមន សស (“ECtHR”) រដ្ឋយបាន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរ ឿងកដី Vasiliauskas ទេ់នឹង Lithuania ខដេប្តូវ

បានរោងរៅរេើរដ្ឋយ រខៀវ សំផន218 និងប្តូវបានេប្ងឹងរខនែមរដ្ឋយត លាកា  ICTY, អ.វ.ត.ក. និងងមីៗ

 
215 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៩៦។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៦២។ រ ឿងកដី ដា

អាជាា  ទេ់នឹង Hadžihasanović និង Kubura អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-47-AR72 រសចកដី

សរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធ្ិកា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេខ សប្តូវ រស់រមរញ្ញា កា  ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៣ កថាខណឌ  ៣៤។  

216 ប្កុមប្រឹកាថ្នអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (អងគជំន ំជប្មះឯករទសរៅកូសូវ៉ាូ) (“KSC”) សំណ ំរ ឿងរេខ KSC-BC-2020-06 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ងឹសាទ កខប្រឆំ្ងនឹង“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើខដេជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធ្ិកា  រស់អងគជំន ំជប្មះេិ

រសស”ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២១ (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើសដេីីយ តាត ធ្ិកា  (KSC)”) កថាខណឌ  ២១២ រោងរៅរេើសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ E188 (“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188)”) កថាខណឌ  ៣១។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៦០។ 

217 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Thaҫi នងិជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត រៅប្កមអងគររ ជំន ំជប្មះឯករទស (KSC) សំណ ំរ ឿងរេខ KSC-

BC-2020-06 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធ្ិកា  រស់អងគជំន ំជប្មះ ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២១ (“រសច

កតីសរប្មចរ ឿងកដីThaҫi និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (KSC)”) កថាខណឌ  ១៩៣។ 

218 សាេប្កមរ ឿងកដី Vasiliauskas ទេ់នឹង Lithuania (ECtHR) កថាខណឌ  ១៥៤។ រ ឿងកដី S. W. ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស 

ត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 20166/92 សាេប្កម ថ្ងៃទី ២២  វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៥ (“សាេប្កមរ ឿងកដី S. W. ទេ់នឹង ចប្ក
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រនះរដ្ឋយត លាកា  KSC។ កនុងរ ិរទថ្នចារ់អនត ជាតិ ជាឧទាហ ណ៍ ប្កុមប្រឹកាអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្ន

ត លាកា  KSC បានយេ់ប្សរតាមជំហ ខដេបានររងកើតរ ើងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេថា កា វាយតថ្មា

អំេីភ្លេអាចដឹងជាម នថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស គរបីេិោ ណារេើេកខណៈេិរសសថ្នចារ់អនត 

ជាតិ  ួមទាងំកា សំអាងរៅរេើទំរនៀមទមាា រ់ខដេោម នជាលាយេកខណ៍អកស  និងថា កា ដឹងជាម នថា ជា

រទរេមើស អាចប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈអតែិភ្លេថ្នសនធិសញ្ញា ជាធ្ មាន ឬចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុង

អំ ុងរេេពាក់េ័នធរនាះ219។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  រៅប្កមអងគរ រ ជំន ំជប្មះរៅត លាកា  KSC បាន

រញ្ញា ក់ថា ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អាចប្តូវបានរង្ហា ញកនុងចារ់ខដេោម នជាលាយេកខណ៍អកស  និងកនុងរ ឿងកដី

យ តតិសាស្តសត220 និងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ រស់ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដ ី

Milutinović និងជនដថ្ទរទៀត ខដេបានរញ្ញា ក់ថា រដ្ឋយសា ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់ជានិចចកាេេ ំប្តូវបាន

រង្ហា ញកនុងចារ់ជាលាយេកខណ៍អកស  ភ្លេអាចដឹងជាម នថា ជារទរេមើស អាចេ ំមានេកខណៈប្តង់ៗដូច

ជាអតែិភ្លេថ្នប្កមប្េហមទណឌ អនត ជាតិ221។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានទទួេសាគ េ់ថា 

 វិធានសដីេីចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អាចផដេ់កា រំេាឺប្គរ់ប្ោន់ដេ់រ គគេណាមួយទាក់ទងរៅនឹងរទដ្ឋា នថ្នកា 

 ំរលាេរំពានខដេអាចដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ 222 ជាេិរសស រៅរេេរទឧប្កិដាខដេ ងកា 

រោទប្រកាន់រនាះមានេកខណៈគួ ឱយ នធត់ ខដេអាចរដើ តួនាទីកនុងកា កំណត់ថារតើ ជនជារ់រោទបានដឹងអំេី

េកខណៈរេមើសថ្នអំរេើ រស់ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា223។ កា រំេាឺរនះកនាងមកប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយអងគជនំ ំ

 

េេអង់រគាស (ECtHR)”) កថាខណឌ  ៣៥។ រ ឿងកដី Cantoni ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ

17862/91 សាេប្កមថ្ងៃទី ១១ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ កថាខណឌ  ២៩។ 

219 រសចកតីសរប្មចរេើសរំណើជំទាសន់ឹងយ តាត ធ្ិកា  (KSC) កថាខណឌ  ២១២ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

សំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៣១។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៦០។ 

220 រសចកតីសរប្មចរ ឿងកដី Thaҫi និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (KSC) កថាខណឌ  ១៩៣។ 

221 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-

37-AR72 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ Dragoljub Ojdanić ខដេជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធ្ិកា  សហឧប្កិដាកមម ួម ថ្ងៃទី ២១ 

ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៣ (“រសចកតីសរប្មចរ ឿងកដី Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ៤១។ 

222 រសចកតីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៤១។ 

223 រសចកតីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៤២។ 

01717970



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

73 
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ជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១224 និងច ងរប្កាយប្តូវបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយរៅប្កមអងគរ រ ជនំ ំ

ជប្មះរៅត លាកា  KSC225។ 

93. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ដូចោន ថា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញថា ជា

ឧប្កិដាកមមអនត ជាតិកនុងអំ ុងរេេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. និងថា ធាត ផសតំាមរ ិរទ ប្តូវ

បានខចងកនុងេិខិត រក ណ៍កនុងប្សុក និងអនត ជាតិរប្ចើនរៅរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  និងររងកើតបាន

ជាខផនកមួយថ្នចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥226។ កា ផដេ់សោច រ័ន រស់កមពជុារេើអន ញ្ញា ទី

ប្កុងហសឺខណវទាងំរួនរៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៥៨ បានរធ្វើឱយមានកា ហាមោត់នូវកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់

ធ្ៃ ថ្នអន សញ្ញា ទាងំរួនរនាះ ប្េមទាងំធាត ផសតំាមរ ិរទ ចារ់ជាធ្ មាន និងកា ចងកាតេវកិចចរេើកមពជុា។ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះកា ទទួេសាគ េ់ជាផាូវកា  រស់កមពជុានូវអន សញ្ញា សដីេីអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ឆ្ន ំ 

១៩៤៨ រៅថ្ងៃទី ១៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៥០ បានរធ្វើឱយមានកា ហាមោត់នូវអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ខដេ

អាចអន វតតបាន និងចងកាតេវកិចចរេើកមពជុា។ រទប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និង

ឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម ួមទាងំធាត ផសរំនាះមានអតែិភ្លេខដេ រខៀវ សំផន អាចដឹងជាម នបានប្គរ់ប្ោន់ថា មាន

ចារ់ខចង និងជារទរេមើស កនុងនាមជាសមាជិកថ្ន ដាអំណាចប្គរ់ប្គងកមពជុាោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៥។  

94. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា ជំទាស់ថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ និងប្តូវរដិរសធ្

រោេទាងំប្សុង។ 

ខ. កា ខកខប្រប្ររេទគតយិ តតថ្នរទរោទ 

95. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អន រលាមតាម វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងយ តតិសាស្តសតផ្លេ េ់

 រស់ អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះអាចខកខប្រកា កំណត់ប្ររេទរទរេមើសថ្នអងគរហត ខដេមានកនុងដីកា

ដំរណាះប្សាយបានប្គរ់រេេ“ ហូតដេ់មានសាេប្កម និង ួមទាងំរៅកនុងសាេប្កមផងខដ ”227។ រនះ

ប្តូវរោ េតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា ជំន ំជប្មះកតីរដ្ឋយយ តតិធ្ម៌  ួមទាំងកា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

 
224 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៦២។ 

225 រសចកតីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី Thaҫi និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (KSC) កថាខណឌ  ១៩២។ 

226 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៦៤ (កា រោងេ ររោេ)។  

227 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៣។ 

01717971



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

74 
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“អន វតតកនុង វិសាេភ្លេថ្នអងគរហត ខដេបានកំណត់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ” និងថា ជនជារ់រោទ“ប្តូវខត

ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីកា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរនាះ”228។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាេិរសសបាន

េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះអាចខកខប្រប្ររេទគតិយ តតេីរទសមាា រ់ ង្ហគ េរៅរទមន សសោត 

ជាេិរសសរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ នូវអងគរហត កនុងដីកាដំរណាះប្សាយពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់ប្រជាជនកនុង

ប្ទង់ប្ទាយធំ្រៅតាមទីតាងំឧប្កិដាកមមរដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងរធ្វើកា ខដេបានដ្ឋក់រេើេួករគ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា229។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេថា អងគរហត មួយចំនួនខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងដីកាដំរណាះ

ប្សាយអាចប្តូវបានខកខប្រេីរទសមាា រ់ ង្ហគ េរៅជារទមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ “ប្តូវបានជូន

ដំណឹងដេ់ភ្លគីរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេរៅខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦” អំេីេទធភ្លេថ្នកា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតនឹង

រកើតមាន230។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នផងខដ ថា កា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរនះេ ំបាន ំរលាេ

រំពានរេើសិទធិ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ231។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានកំណត់ថា កា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា  ស់រៅរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់១

មករា កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម និងប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង(ជា ួមរៅ“ទីតាងំទាងំរួន”) បានរំរេញ

តាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសសំតាន ម័ត និងអតតរនាម័តិថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

រដ្ឋយរចតនាប្ររោេ និងអាប្ស័យរហត រនះខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរេើអងគរហត ខដេបានរោទប្រកាន់

រនាះ232។ 

96. រៅរណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអន វតតចារ់េ ំប្តឹមប្តូវសតីេីកា 

ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរនាះ233។ ជាេិរសស ោត់បានអះអាងថា កា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតថ្នអងគរហត ខដេ

បានរោទប្រកានេ់កីា សមាា រ់ ង្ហគ េ រៅជាកា រធ្វើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ រសមើនឹងកា រញ្ចូេ

 
228 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៤។ 

229 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៤។ 

230 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៥-១៥៧ រោរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) 

កថាខណឌ  ៥៦២។ 

231 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៧។ 

232 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៤-១១៤៥, ១៣៨៨-១៣៩០, ១៦៧២-១៦៧៣, ១៨០៤-

១៨០៦។ 

233 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥-១៥៧។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ២២ ដេ់ ២៧។   
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ធាត ផសោំំបាច់ងមីថ្នរទរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ េីរប្ពាះកា សមាា រ់ ង្ហគ េ និងអំរេើមន សសោតគឺជារទ

ឧប្កិដាេី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ខដេមានធាត ផសោំំបាច់រផសងោន 234។ ជាេទធផេោត់ប្តូវប្រឈ្មរៅនឹងកា 

រោទប្រកាន់េីរទថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ និងេ ំអាចមានេទធភ្លេកា ពា ខាួនប្រឆំ្ងនឹង’ធាត ផសអំតតរនាម័តិ

កប្មិតទារជាង” ជាេិរសសកនុងកប្មិតខដេេ ំខដេមានរៅកនុងកា កំណត់និយមន័យថ្នរទសមាា រ់ ង្ហគ េ235

។ តាមកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា ដូរចនះ ោត់ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរោទ

ខដេោត់េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់236 និងបានអះអាងរខនែមរទៀតថា កា ផតេ់សំណងចំរពាះផេរ៉ាះពាេ់រៅ

ដំណាក់កាេរណត ឹងសាទ កខ នឹងរធ្វើឱយោត់ ងេយសនកមមរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេគឺជាត លា

កា ច ងរប្កាយ237។ 

97. ពាក់េ័នធរៅនឹងកងវះថ្នកា ជូនដំណឹងខដេ ងកា ជំទាស់ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំរអើរេើរៅនឹង’ភ្លេខ សោន ជាមូេដ្ឋា ន វាងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ រនាេ រ់េីមានដីកា

រំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្”238 និងបានអះអាងថា កា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតថ្នរទរោទកនុងរ ឿងកតមីួយ

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះណាមួយ េ ំអាចឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ួចផ តេី’កាតេវកិចច រស់ខាួនកនុងកា ជូន

ដំណឹងជនជារ់រោទនូវរោេរំណង រស់ខាួនកនុងកា ខកខប្រប្ររេទរទរោទរនះ” កនុងរ ឿងកតីចំរពាះម ខ

រ ើយ239។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ជនជារ់រោទប្តូវទទួេបានកា ជូនដំណឹង

េមអិតរេញរេញអំេីរទរោទប្រឆំ្ងនឹងខាួន  ួមទាងំកា កំណត់ប្ររេទរទរោទខដេត លាកា អាចខកខប្រ 

និងឱកាសកនុងកា រ ៀរចំកា កា ពា ខាួនចំរពាះរទរោទងមីរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ និងទាន់រេេ240។ ខផអកតាមទ

សសនៈ រស់ រខៀវ សំផន ថា ឱកាសរនះេ ំប្តូវបានផតេ់ឱយោត់រៅរេេណាមួយរ ើយរៅម នរេេសាេ

ប្កមប្តូវបានប្រកាស ដូរចនះ ជាកា រារំាងមិនឱយោត់មានេទធភ្លេកា ពា ខាួនប្រឆំ្ងនឹងរទរោទថ្នអំរេើ

 
234 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩-១៥២។ 

235 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៣។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ ទំេ័  ២២-២៤, ២៦។ 

236 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៥-១៥៦។ 

237 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1  ទំេ័  ២៧។ 

238 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៨។  

239 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៨-១៣៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯក

សា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ២៦-២៧។ 

240 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤០-១៤១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេខដេប្តូវបានខកខប្ររនាះ241។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន បានរសនើ

រ ើងថា កា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់ខដេបានខផអករេើកា ខកខប្រប្ររេទរទរោទថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ 

រៅជាអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេរនាះប្តូវរដិរសធ្រោេ242។ 

98. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតថ្នអងគរហត ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរទសមាា រ់ ង្ហគ េ រៅជារទមន សស

ោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ243 និងបានរេើករ ើងថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា 

សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ េ ំបានផដេ់ដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេីកា ខកខប្រប្ររេទរទរោទខដេអាចរកើត

មានក៏រដ្ឋយ ក៏“កំហ សខផនកនីតិវិធី្”េ ំបានរធ្វើឱយរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅជារមា

ឃៈបានរ ើយ244។ សហរមធាវើនាមំ ខោបំ្ទសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 245។  

99.  វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងកនុងខផនកខដេពាក់េ័នធខចងថា “សាេប្កមប្តូវសរប្មចប្តឹមខតអងគរហត 

ទាងំឡាយណាខដេមានរៅកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះរ៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជប្មះអាចផ្លា ស់រដូ កា កំណត់រទ

រោទ ខដេបានកំណត់កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះបាន រ៉ា ខនដមិនអាចរញ្ចូេនូវធាត ផសងំមីថ្នរទរោទបាន

រ ើយ”246។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតប្មូវឱយវាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

អន វតតចារ់ប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណា247។ ជាកា រឆាើយតរ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិនិតយរេើ

រញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ចូេ’ធាត ផសងំមីថ្នរទរោទ” ខដ  ឬោ៉ា ងណា រៅរេេខដេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើកា ខកខប្រប្ររេទអងគរហត េីកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅជាអំរេើមន សសោតរដ្ឋយ

រចតនាប្ររោេរនាះ។ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ប្រប្េឹតតកំហ សដូរោន ះខមន រញ្ញា ថ្នកា ជូនដំណឹងដេ់ភ្លគីប្តូវោត់ទ កជាអសា រង់។ 

 
241 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤២-១៤៧, ១៥៣-១៥៤។ 

242 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៥ និងរជើងទំេ័  ១៧៧។ 

243 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤-៩១។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៤៣-៤៤។ 

244 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦។ 

245 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៨-៨៩។ 

246  វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ សូមរមើេ  វិធាន ១១០(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

247 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៤, ១៦។ 

01717974



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

77 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

១. កា រោទប្រកាន់អំេីកា រញ្ចូេធាត ផសងំមីថ្នរទរោទ 

100. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា ខកខប្រប្ររេទអងគរហត េីកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅជារទឧប្កិដាថ្នអំរេើ

មន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ គឺរសមើនឹងកា រញ្ចូេធាត ផសងំមីថ្នរទរោទតាម យៈដំរណើ កា ខកខប្រ

ប្ររេទរទរេមើសរនះ រដ្ឋយសា រទឧប្កិដាេី រនះមានេកខណៈខ សោន 248។ ោត់បានអះអាងថា រចតនា

ប្ររោេេ ំខមនជា“ធាត ផសខំដេជារ់មកជាមួយ”រទឧប្កិដាថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ រ៉ា ខនតគឺជា“ធាត ផសមំកេី

ខាងរប្ៅ និងប្តូវដករចញេីរទឧប្កិដារនះ”249។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន គឺរផ្លត តជាក់លាក់រៅរេើ

េកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់រទឧប្កិដាខដេប្តូវបានខកខប្រ ខដេជារចតនាប្ររោេ

សប្មារ់អំរេើមន សសោត និងតាមកា អះអាង រស់ោត់ថា េ ំប្តូវបានជំនួសរដ្ឋយរចតនាផ្លេ េ់ខដេជា

េកខខណឌ តប្មូវសប្មារ់កា សមាា រ់ ង្ហគ េបានរ ើយ250។  

101. រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សិទធិអំណាចអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

កនុងកា ផ្លា ស់រត ូប្សរតាមវិធាន ៩៨(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមអងគរហត កនុងដីកាដំរណាះ

ប្សាយ េ ំខមនធាត ផសថំ្នរទរោទខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងរនាះរទ251។ ដូរចនះ ររើរទាះរីជាដីកាដំរណាះ

ប្សាយខដេមានរទរោទថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវបានេិនិតយរឃើញថា អន ញ្ញា តសប្មារ់ខតកា សមាា រ់

 ង្ហគ េរដ្ឋយរចតនាផ្លេ េ់រ៉ា រណាណ ះក៏រដ្ឋយ ក៏កា េិេណ៌នាថ្នអងគរហត ខដេជាមូេដ្ឋា នកនុងកា កំណត់

ប្ររេទរទរេមើសរនះ រៅខតអន ញ្ញា តឱយរញ្ចូេេទធភ្លេថ្នកា យេ់រឃើញអំេីរចតនាប្ររោេខដ 252។ ររើ

រទាះរីរនះកា េិតដូចកា ចងអេុរង្ហា ញ រស់ រខៀវ សំផន ថា កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ  និងកនុងអំ ុងរេេ

ភ្លគរប្ចើនថ្នកា ជំន ំជប្មះ ោត់បានប្រឈ្មម ខខតរទរោទថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េរ៉ា រណាណ ះ ជាជាងរទរោទ

 
248 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩-១៥៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯក

សា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ២៣-២៤។ 

249 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥២។ 

250 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥២។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ២៣-២៤, ២៥-២៦។ 

251 ទាក់ទងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រេើករ ើង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០១ ខដេថា  វិធាន ៩៨(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខចងថា “មិនរញ្ចូេធាត ផសងំមីថ្នរទរោទរ ើយ [...] កា ខកខប្ររទរោទប្តឹម

ខតអងគរហត ទាងំឡាយណា ខដេមានរៅកនុងដីការញ្ាូ រៅជំន ំជប្មះរ៉ា រណាណ ះ”។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

សំណ ំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ  (E188) ៤៩៤។ 

252 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ D427 (“ដីកាដំរណាះប្សាយ

សំណ ំរ ឿង ០០២ (D427)”) កថាខណឌ  ១៣៨៨-១៣៨៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្នអំរេើមន សសោតពាក់េ័នធនឹងទីតាងំទាងំរួនរនាះ253ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ចូេ“ធាត ផសងំមីថ្នរទរោទ” ឬអងគរហត ងមីរៅកនុងរ ឿងកដីរចចរុបននរនះខដ ។ រញ្ញា គតិយ តតរៅ

ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេគឺថារតើ អងគរហត រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោបំ្ទ

រទរោទសកាត ន េេ ថ្នអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ជាជាងកា សមាា រ់ ង្ហគ េរចតនាផ្លេ េ់ ខដ  

ឬោ៉ា ងណា។ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ករឃើញថា អងគរហត ខដេមានកនុងដីកាដំរណាះ

ប្សាយរនាះបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញថ្នអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ប្េមទាងំកា សមាា រ់

 ង្ហគ េផងរនាះ កា ខកខប្រប្ររេទរទរេមើសរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញថាប្តូវប្តឹមតាមចារ់។ 

មា៉ាងវិញរទៀត ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ចូេអងគរហត  ខដេេ ំមានអតែិភ្លេកនុងដីកា

ដំរណាះប្សាយកា ខកខប្រប្ររេទរទរេមើសេ ំប្តឹមប្តូវតាមចារ់រ ើយ។  

102. ដីកាដំរណាះប្សាយបានេិេ៌ណនាអំេីេកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា  ស់រៅ រៅតាមទីតាំងទាងំរួនរនាះ និងកា 

ដឹងអំេីេកខខណឌ រនាះ  ួមទាំងកា ច ះទសសនកិចច រស់ រខៀវ សំផន ដូចបានអះអាងរៅតាមកា ដ្ឋា នទាងំ

រនាះ254។ ដីកាដំរណាះប្សាយរនះបានេិេ៌ណនាផងខដ នូវអតែិភ្លេថ្នេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ខដេរង្ហា ញថា 

រខៀវ សំផន “តាម យៈអំរេើសកមម និងអកមម រស់ខាួនបានប្រប្េឹតត(តាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម) ររងកើត

ខផនកា  ញុះញង់ រញ្ញា  ឬជួយទំន ករប្មុង ឬដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវតាម យៈកា ទទួេខ សប្តូវជារមដឹកនាំ

ជាន់ខពស់”សប្មារ់កនុងចំរណាមរនាះ ជាេិរសសរទឧប្កិដាថ្នអំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ255។ 

103. ជាេិរសស ដីកាដំរណាះប្សាយ និងេសតតុាងរញ្ញា ក់ និងរប្កាយមកប្តូវបានរង្ហា ញកនុងរេេជំន ំជប្មះ បាន

េិេ៌ណនាអំេីទីតាងំទាងំរួនរនាះថា៖ (១) មានប្រជាជនសាា រ់រដ្ឋយសា កា ខវះអាហា  រធ្វើកា រេើសកមាា ំង 

ជំងឺ និងខវះថាន ំរេទយ256 (២) ប្រេ័នធថ្នកា ផតេ់ ររអាហា ោំបាច់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេបានដ្ឋក់

 
253 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៦-១៤៧។ 

254 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១០-៣១៤, ៣១៨ (សហក ណ៍ប្តំាកក់), ៣៥៩-

៣៦៣, ៣៦៧ (កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា), ៣៣៦-៣៤៣, ៣៤៧ (ទំនរ់ប្តពាងំងម), ៣៨៩, ៣៩១-៣៩២, ៣៩៥ (កា ដ្ឋា នសាងសង់

ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង)។ 

255 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៦១៣។ 

256 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១១-៣១៤(សហក ណ៍ប្តំាកក់), ៣៥៩-៣៦៣, 

៣៦៧ (កា ដ្ឋា នទំន១មករា), ៣៣៦-៣៤៣, ៣៤៧ (ទំនរ់ប្តពាងំងម), ៣៨៩, ៣៩១-៣៩២, ៣៩៥ (កា ដ្ឋា នសាងសងប្េលាន

យនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង)។ សូមរមើេផងខដ  ឧទាហ ណ៍ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១១-
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

កប្មិត ររអាហា រផសងៗោន តាមប្ររេទមន សសរផសងៗោន  និង‘ខាម ងំ’រ ិមាណតិចតួចផតេ់ឱយអនកខដេប្តូវ

បានោត់ទ កថាជាេួកប្រតិកិ ិោ ប្តូវបានអន វតតរ ើង257 (៣) អនករធ្វើកា ប្តូវបានគំរាមកំខហងដក ររ

អាហា  កាេណាររើេួករគមិនបានរំរេញតាមខផនកា កំណត់258 និង (៤) អនកជំង ឺ  ួមទាងំរៅតាមមនេី 

រេទយ ប្តូវបានផតេ់ ររអាហា តិចជាង រដ្ឋយសា េួករគមិនបានរងកររងកើនផេ259។  

104. រខនែមរេើរនះ េសតតុាងបានរង្ហា ញផងខដ ថា៖ (១)  ចនាសមព័នធរាយកា ណ៍ជាប្រេ័នធខខសឈ្ រៅកនុងេំដ្ឋរ់

ថាន ក់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា មានន័យថា គណៈមជឈិម និងជាេិរសសគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍បានទទួេេ័ត៌

មានសតីេីរញ្ញា ខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់កា  ស់រៅ រស់កមមក  និងកសិក រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា 260 (២) តួនាទីសំខាន់ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុា មានន័យថា ោត់អាចចូេ ួមកិចច

ប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេរេេរនាះោត់ប្តូវបានរាយកា ណ៍អំេីសាែ នកា ណ៍ថាន ក់មូេដ្ឋា ន261 (៣) 

រខៀវ សំផន ប្រខហេជាបានរធ្វើទសសនកិចចតាមទីកខនាងខាះកនុងចំរណាមទីតាំងទាងំរួនរនាះរដ្ឋយផ្លេ េ់262 

(៤) ររើរទាះរីជាមានទ  េិកសពាសរេញប្ររទស រកសក មមយុនីសតកមពជុាបាននារំចញប្សូវអងក កនុងរ ិមាណ

ោ៉ា ងរប្ចើនរដើមបីររងកើនទ ន263 (៥) កមាម េិបាេជាន់ខពស់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានដឹងអំេីេកខខណឌ ថ្ន

 

១០១២, ១០១៤, ១០១៧-១០២០, ១០៤៥, ១០៤៧ (និងេសតតុាងមូេដ្ឋា នកនុងរជើងទំេ័ នីមួយៗ), ១៥៨១-១៦១០, ១៦២៤-

១៦២៩ (និងេសតតុាងមូេដ្ឋា នខដេមានកនុងរជើងទំេ័ នីមួយៗ) ១២៧០-១២៧៤, ១២៩៧-១៣០៤,១៣២០-១៣២៣, ១៣២៥, 

១៣២៧-១៣២៩, ១៣៧៥-១៣៧៦, ១៣៨៤ (និងេសតតុាងមូេដ្ឋា នខដេមានកនុងរជើងទំេ័ នីមួយៗ), ១៧៤៧-១៧៥៨ (និងេសតុ

តាងមូេដ្ឋា នខដេមានកនុងរជើងទំេ័ នីមួយៗ)។ 

257 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣០៥-៣០៦, ៣៤៣, ៣៦០, ៣៨៩-៣៩០។ សូមរមើ

ផងខដ  ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០០៩, ១៣០៤, ១៥៥៨ (និងេសតតុាងមូេដ្ឋា នខដេមាន

កនុងរនាះ)។ 

258 សូមរមើេ ជាឧទាហ ណ៍  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៩៣-១២៩៤។ 

259 សូមរមើេ ជាឧទាហ ណ៍  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៤៧, ១៣២៦។ 

260 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៤១-៤២, ៧១-៧២, ៣០៧-៣០៩។ សូមរមើផងខដ  ឧ. 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១២-៣៩១៣។ 

261 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៤១-៤២, ៤៥, ៣២៨, ៣៨៥, ១១៣២-១១៥២, 

១១៦៤-១១៧១។ សូមរមើផងខដ  ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៤, ៤២០១, ៤២០៨។ 

262 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣៣៣, ៣៥៧, ៣៨៨។ សូមរមើេផងខដ  ឧ. សាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៣៥-១១៣៧។ 

263 សូមរមើេ ឧ.  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៤។ 
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កា  ស់រៅ និងកា រធ្វើកា រៅទីតាងំទាងំរួន264 និង (៦) កមាម េិបាេទាងំរនះបានទទួេយកកា សាា រ់ រស់

ប្រជាេេក  និងកសិក ខដេជាផេវិបាកថ្នកា អន វតតន៍រោេនរោបាយ‘មហារលាតរផ្លា ះមហាអសាច

 យ’265។ 

105. រោងតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ថា អងគរហត ខដេបានេិេណ៌នាកនុង

ដីកាដំរណាះប្សាយ រៅរេេវាយតថ្មាប្តួតោន ជាមួយនឹងេសតតុាងខដេបានរង្ហា ញកនុងដីការនាះ និងជាេទធ

ផេប្តូវបានរញ្ញា ក់រៅរេេជំន ំជប្មះ  បាន ួមរញ្ចូេេសតតុាងថ្នអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ

រៅទីតាងំទាងំរួនរនាះ ជាជាងេសតតុាងថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េរដ្ឋយរចតផ្លេ េ់រ៉ា រណាណ ះរទ។ អាប្ស័យរហត 

រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ចូេធាត ផសងំមីថ្នរទរោទតាម យៈកា ផ្លា ស់

រត ូរទរោទេីកា សមាា រ់ ង្ហគ េ រៅជាកា រធ្វើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ។  

២. កា រេើករ ើងអំេីកងវះថ្នកា ជូនដំណឹង 

106. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ប្តូវេិនិតយរេើកា រេើករ ើងអំេីកងវះថ្នកា ជូនដំណឹងសតីេីកា ផ្លា ស់រត ូរទ

រោទដេ់ រខៀវ សំផន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរៅេ ំទាន់បានសរប្មចរេើទិដាភ្លេថ្នកា ជូនដំណឹងកនុង

ក ណីថ្នកា ផ្លា ស់រត ូរទរោទ។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ មានខតរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេបានរញ្ញា ក់ថា េកខខណឌ តប្មូវកនុងកា ផតេ់ឱយជនជារ់រោទនូវេទធភ្លេសប្មារ់

កា រប្រើប្បាស់សិទធិកា ពា ខាួន‘រដ្ឋយមានប្រសិទធិភ្លេ និងជាេិរសសកនុងរេេសមប្សរ’មានន័យថា ជន

ជារ់រោទប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីេទធភ្លេថ្នកា ខកខប្រប្ររេទរទរេមើស និងប្តូវបានផតេ់ឱកាសប្គរ់ប្ោន់

កនុងកា កា ពា ខាួន266។  

107. ខផអកតាមរសចកតីសរប្មច រស់ត លាកា  ECtHR ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និង រខៀវ សំផន បាន

សំអាងរៅរេើ មានកា រំេាឺផងខដ ។ ត លាកា រនះបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា កនុងក ណីខដេមានកា ខក

ខប្រប្ររេទរទរោទ ររើរទាះរីជារៅរេេខដេត លាកា ខាួនឯងផ្លេ េ់កំេ ងរធ្វើកា េិោ ណាក៏រដ្ឋយ ក៏ភ្លគី

 
264 សូមរមើេ ឧ.  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩៥០-៩៥១, ៩៥៥, ១១៣៥-១១៣៧, ១៣០៧, 

១៣២៣, ១៦៣១, ១៦៣៤, ៣៩១២, ៣៩២០, ៤២០៨។ 

265 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៥៦-១៥៩.។ សូមរមើេផងខដ  ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១២, ៤២០៨, ៤២១២, ៤២១៨។  

266 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188)  កថាខណឌ  ៤៩៨, ៥០២ (កនុងរ ិរទថ្នកា ទទួេខ សប្តូវជាក់

លាក់ថ្នកា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតេីកា ទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈរ គគេរៅជាកា ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួម)។ 
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ប្តូវខតទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីយថាភ្លេរនាះរដើមបីឱយេួករគអាចរេើកសា ណាបានទាន់រេេ និងរដ្ឋ

យប្រសិទធិភ្លេ267។ សិទធិទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នកា រោទប្រកាន់ គឺជា

ទិដាភ្លេថ្នសិទធិ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា រប្តៀមេកខណៈរ ៀរចំកា កា ពា ខាួន268។ ត លាកា អឺ ៉ា ររនះបាន

រញ្ញា ក់រខនែមថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវេិរសសផាូវកា ទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ខដេជនជារ់រោទប្តូវទទួេ

បានកា ជូនដំណឹងអំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នកា រោទប្រកាន់ប្រឆំ្ងនឹងខាួនរនាះរ ើយ269។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកដី េ័ត៌មានខដេបានផតេ់រនាះប្តូវខត “រេញរេញ”  និង“េមអិត” រហើយសាែ នភ្លេថ្នអងគរហត 
នីមួយៗោំបាច់ប្តូវរធ្វើកា វាយតថ្មាខផអកតាមេកខណៈជាក់ខសតង270។ រខនែមរេើរនះ ត លាកា មានក ណីយ

កិចចផតេ់េ័ត៌មានដេ់ជនជារ់រោទពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ប្រឆំ្ងនឹងខាួន  ប្េមទាងំកា កំណត់ប្ររេទគតិ

យ តត271។  

 
267 សូមរមើេ រ ឿងកដី Pélissier  និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង អងគជំន ំជប្មះត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 25444/94

សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៩៩ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Pélissier  និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR)”) កថា

ខណឌ  ៥១-៥២។ រ ឿងកដី Miraux ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ខផនកទីេី ថ្នត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 73529/01 សាេប្កម

ថ្ងៃទី ១២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៧ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Miraux ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR)”) កថាខណឌ  ៣២។ រ ឿងកដី 

Mattei ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ខផនកទីេី ថ្នត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 34043/02 សាេប្កមថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០៧ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Mattei ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR)”) កថាខណឌ  ៣៦។ រ ឿងកដី Mattoccia ទេ់នឹងប្ររទស 

អ ឺតាេី អងគជំន ំជប្មះត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 23969/94 សាេប្កមថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០០ (“សាេប្កម

រ ឿងកដី Mattoccia ទេ់នឹងប្ររទសអ ឺតាេី (ECtHR)”) កថាខណឌ  ៦១។ 

268 សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Pélissier  និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៥១-៥២។ សាេប្កម រ ឿង

កដី Miraux ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៣២។ សាេប្កមរ ឿងកដី Mattei ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) 

កថាខណឌ  ៣៦។ សាេប្កមរ ឿងកដី Mattoccia ទេ់នឹង ប្ររទសអ ឺតាេី (ECtHR) កថាខណឌ  ៦១។ 

269 សាេប្កមរ ឿងកដី Pélissier និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៥៣។ សាេប្កមរ ឿងកដី Miraux ទេ់

នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៣២, ៣៦។ សាេប្កមរ ឿងកដី Mattocia ទេ់នឹង ប្ររទសអ ឺតាេី (ECtHR) កថា

ខណឌ  ៦០។ 

270 សាេប្កមរ ឿងកដី Pélissier និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៥១-៥៣។ សាេប្កមរ ឿងកដី 

Mattocia ទេ់នឹង ប្ររទសអ ឺតាេី (ECtHR) កថាខណឌ  ៥៩-៦១។ 

271 សាេប្កមរ ឿងកដី Miraux ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៣២, ៣៦។ ត លាកា  ECtHR បានរញ្ញា ក់ថា ពាកយ

ថា “ប្តឹមខតកា េិត”ខដេថា សា ណា រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសំរៅរៅរេើរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានខកខប្រប្ររេទគតិយ តត

មានអតែិភ្លេកនុងសំណ ំរ ឿង រស់ត លាកា  “េ ំអាចប្គរ់ប្ោន់ រំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវ”ថ្នមាប្តា ៦(៣)(ក) ថ្នអន សញ្ញា

សប្មារ់កា កា ពា សិទធិមន សស និងរស ើភ្លេជាមូេដ្ឋា ន ចូេជាធ្ មាន ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៥៣ 213 U.N.T.S. 221 

(ECtHR)។ សាេប្កមរ ឿងកដី Pélissier និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង (ECtHR) កថាខណឌ  ៥៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

108. កនុងរ ឿងកតីរនះ កា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា ខកខប្រប្ររេទរទរោទប្តូវខតេិនិតយជា ួ

ម។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កសាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សតីេីរទឧប្កិដាថ្ន

កា សមាា រ់ ង្ហគ េ ថាជាកា ជូនដំណឹងដេ់ជនជារ់រោទកនុងរ ឿងកតីរនះ ខដេរញ្ញា ក់ថា រ ឿងកតីទាងំេី មាន

ដីកាដំរណាះប្សាយ ួមោន  រមធាវើកា ពា កតីដូចោន  និងភ្លគីដូចោន ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះរៅខតបានអរញ្ាើញ

ភ្លគីដ្ឋក់សា ណារេើផេរ៉ាះពាេ់ ប្រសិនររើមាន ថ្នសាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងកា រញ្ចរ់ថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើេសតតុាង272។ រខនែមរេើរនះ  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររើកកិចចប្រជ ំរ ៀរចំ

សវនាកា េិរសសេិភ្លការញ្ញា រនះ និងរផសងៗរទៀត273។ កា ខកខប្រប្ររេទអងគរហត កនុងកាេៈរទសៈដូច

ោន រនះកនុងរ ឿងកតីរនះ គឺជារញ្ញា សំខាន់ខផនកចារ់ និងេសតតុាងរៅកនុងសាេប្កមរនាះ។ ដូរចនះ អាចសននិដ្ឋា ន

សមរហត ផេថា កា អរញ្ាើញឱយដ្ឋក់សា ណាបាន ួមរញ្ចូេរញ្ញា ថ្នកា ខកខប្រប្ររេទអងគរហត េីកា 

សមាា រ់ ង្ហគ េរៅជាអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេសប្មារ់ទីតាងំទាងំរួនរនាះ។ ដូរចនះ  កនុងរ ិរ

ទថ្នភ្លគីដូចោន ខតមួយ និងដីកាដំរណាះប្សាយដខដេ កា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតេីម ន រស់អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរេើឧប្កិដាកមមដខដេថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ភ្លគីប្តូវ

បានជូនដំណឹងថា កា ខកខប្រប្ររេទរទរោទប្សរដៀងោន រនះនឹងអាចរកើតមាន។ 

៣. រសចកតីសននិដ្ឋា ន 

109. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

រញ្ចូេធាត ផសងំមីថ្នរទរោទរៅកនុងអងគរហត  រៅរេេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើកា ខកខប្រប្ររេទរទ

ឧប្កិដាថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅជាអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេរនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេយេ់រឃើញផងខដ ថា មានកា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេីេទធភ្លេថ្នកា ខកខប្រប្ររេទរទរោទ

រនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរនាះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. កា រោទប្រកានភ់្លេេរមអៀង រសអ់ងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំងូ 

 
272 សូមរមើេ អន សស ណៈអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ‘រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ 

សាេដីកាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង កិចចប្រជ ំរ ៀរចំសវនាកា ’ ឯកសា រេខ E449 (ថ្ងៃទី ០៣ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦) កថាខណឌ  ៣ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

273 សូមរមើេ ជាទូរៅកិចចប្រជ ំរ ៀរចំសវនាកា  ឯកសា រេខ E1/509.1 ទំេ័  ១៥-១៦ (ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦)។   
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

110. រខៀវ សំផន បានរេើកកា រោទប្រកាន់ជារប្ចើនអំេីភ្លេេរមអៀងខដេរកើតរចញេីកា ជំន ំជប្មះេីដំរូង រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដូចជា កា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុង

កា រដ្ឋះប្សាយកា រោទប្រកាន់ រស់ោត់អំេីភ្លេេរមអៀងខដេប្តូវបានរេើករ ើង274 និងថា ភ្លេេរមអៀង

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានរង្ហា ញតាម យៈកា រផេ រដ្ឋយសវ័យប្រវតតិនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន 

និងេសតតុាងរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ចូេរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២275។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកា រោទប្រកាន់រនះតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

១. កា រេើករ ើងអំេីកា ខកខានរដ្ឋះប្សាយកា រោទប្រកាន់នូវភ្លេេរមអៀង 

111. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេ

បានសំអាងរហត រេញរេញ “រដ្ឋយសា េ ំបានរដ្ឋះប្សាយ ឬរដ្ឋះប្សាយេ ំបានប្គរ់ប្ោន់នូវកា រោទ

ប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀង”ខដេរកើតរចញេីកា ជំន ំជប្មះេីដំរូង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១276។ ោត់បានអះអាងជាេិរសសថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“េ ំបាន ំឭក និងេ ំបានរោង

រៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងកនុង”រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់277 

និងបានរោងរៅរេើសា ណាេីដំរូង រស់ោត់សដីេីរញ្ញា រនះ278 និងបានជំទាស់ថា រនាេ រ់េីជំន ំជប្មះរេើ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចថា ោម នភ្លេេរមអៀងកនុងកា ជំន ំជប្មះរេើសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ រនាះរទ279។ 

112. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរេើករ ើង ួចរហើយ និងប្តូវបាន

រដិរសធ្រោេរដ្ឋយប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសសថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងដូរចនះខេងជាកមមវតែថុ្ន

 
274 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧-១២៩។ 

275 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧, ១២៩-១៣៣, ១៥៨-១៦៤។ 

276 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧។ 

277 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧ ខកសប្មួេរៅថ្ងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៧

ឯកសា រេខ E457/6/4/1 (“រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1)”) កថាខណឌ  

៦៥១-៦៥៨។ 

278 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨ និងកា រោងដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 
279 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧-១២៩។ 

01717981



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

84 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រណដ ឹងសាទ កខតរៅរទៀតរ ើយ280។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណា រស់សហប្េះ

រាជអាជាា 281។   

113.  វិធាន ៣៤ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខចងថា កា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀង រស់ត លាកា ប្តូវខតបានរដ្ឋះប្សាយ

រដ្ឋយប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសស ខដេេ ំមានសមាសភ្លេរៅប្កមខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនាះ។ សំរណើ

ផាូវកា ស ំដិតចិតត គឺជាេកខខណឌ ដំរូងចំរពាះកា េិោ ណារេើសា ណារនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចជំន ំជប្មះកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីភ្លេ

េរមអៀងរៅកនុងសាេប្កម រស់ខាួនរ ើយ282។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើកា រោទប្រ

កាន់ភ្លគរប្ចើន រស់ រខៀវ សំផន អំេីភ្លេេរមអៀង ខដេប្តូវបានរដិរសធ្រោេ ួចរហើយរដ្ឋយប្កុមប្រឹកា

េិរសស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេប្តូវបានរប្ជើសតាំងរនាេ រ់េីកា ដ្ឋក់សំរណើ រស់ោត់ស ំដិត

ចិតតរៅប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬរប្ៅេីរនះគរបីប្តូវបានរេើករ ើងរដ្ឋយប្សរតាមនីតិវិធី្សដីេី

រណដ ឹងដិតចិតតកនុង វិធាន ៣៤ ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខាងរេើ283។ ប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសសបានរដិរសធ្កា 

រោទប្រកានន់ានាអំេីភ្លេេរមអៀង  ួមទាងំសា ណាខដេថា សាេប្កមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរធ្វើរ រ 

 វិនិចិ័យសំណ ំរ ឿង ០០២/០២284 និងបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

រណដ ឹងដិតចិតតរនាះខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អនកសរងកតសមរហត ផេអាចដឹងថា រៅប្កមរនាះប្រខហេ

ជាេ ំអាចមានផនត់គំនិតឥតេរមអៀងចំរពាះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េីរប្ពាះរៅប្កមបានររងកើតកា យេ់រឃើញ

រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១285។ 

114. រដ្ឋយសា អំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ 

សំផន ប្តឹមខតរង្ហា ញកា មិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងរសចកដីសរប្មចមតិភ្លគរប្ចើន រស់ប្កុមប្រឹកាេិរសស 

និងរដ្ឋយរហត ថា រសចកដីសរប្មច រស់ប្កុមប្រឹកាេិរសសរិទផាូវតវា៉ា 286 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំតប្មូវ 

 
280 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ F1/9.1

ទំេ័  ៤១។ 

281 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨២។ 

282 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៣, ១១៥។ 

283 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៣-១១៥។ 

284 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដតិចិតតរៅប្កម (E314/12/1) កថាខណឌ  ៧១-១០៦។ 

285 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដិតចិតតរៅប្កម (E314/12/1) កថាខណឌ  ១០៦។ 

286  វិធាន ៣៤(៨) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ 
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ឬអាចរដ្ឋះប្សាយកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀងរនាះបាន និងប្តូវបានប្រកាន់ខាា រ់តាមប្ករខ័ណឌ កា ង្ហ 

ជាក់លាក់ខដេកំណត់រេើកា រោទប្រកាន់រនះ។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ

កំហ សណាមួយកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរដិរសធ្មិនរដ្ឋះប្សាយរខនែមរទៀត

នូវកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀងរនាះ។  

២. កា រោទប្រកាន់កា រផេ នូវកា យេ់រឃើញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

115. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា “ជាក់ខសដងអងគជំន ំជប្មះមិនអាចផ្លដ ច់រចញេីរសចកដីសននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត  

និងអងគចារ់ខដេខាួនបានរធ្វើរ ើង ួចមករហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ ើយ”287 និងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំខដេប្ជះប្ស ះេីទសសនៈ“មិនង្ហករ ” រស់ខាួនខដេោត់ទ កសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង 

០០២/០២ ថា ជាកា ជំន ំជប្មះខតមួយ រដ្ឋយរប្រើប្បាស់សំណ ំរ ឿងទីមួយរធ្វើជា“មូេដ្ឋា នទូរៅ”សប្មារ់

សំណ ំរ ឿងរនាេ រ់288។ ោត់បានអះអាងថា  វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើ

សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានសចចធា ណ៍និ រទាស និងកា ជំន ំជប្មះត លាកា ឥតេរមអៀង289។ 

116. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងនឹងភ្លេេរមអៀងេ ំទទួេបាន

រជាគជ័យ រដ្ឋយសា បានខផអករៅរេើទសសនៈេ ំប្តឹមប្តូវ រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមួយ 

ខដេបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទកនុងរ ឿងកដីពាក់េ័នធោន េីម នរនាះ េ ំអាចវិនិចិ័យរដ្ឋយឥតេរមអៀងរេើ

 
287 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧។ 

288 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១-១៣៣។ រខៀវ សំផន បានរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េីរទឧប្កិដាខដេោត់ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ ួចរាេ់រហើយកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងបានសំអាងរៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ពាក់េ័នធនឹង

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នអងគរហត កនុងអំ ងុរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។ សូមរមើេ សា 

ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៣៨-៥៤៦។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរដិរសធ្អំណះអំណាងទាងំរនះរៅខផនក VI.ឃ.១ (កា រោទប្រកាន់អំេីនតែិភ្លេថ្នវិសាេភ្លេអងគរហត ថ្នកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា 

ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ) ថ្នសាេដីការនះ។ 

289 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧។ 
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រ ឿងកដីរនាេ រ់ខដេប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទដខដេរនាះបានរ ើយ290។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 291។ 

117. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរ រ វិនិចិ័យេិ  ទធភ្លេ រស់ោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានរដិរសធ្រោេរដ្ឋយ

រសចកដីសរប្មចរិទផាូវតវា៉ា  រស់ប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសស ខដេបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយខផអករេើកា េិនិតយ

រ ើងវិញនូវសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ទាងំមូេថា “រៅប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់ដឹងអំេីកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”292។ 

ប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសសបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំ

ណ ំរ ឿង ០០២/០១ េ ំបានរង្ហា ញនូវកា សនមតអំេីកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ចំរពាះរទឧប្កិដាខដេ

ជនជារ់រោទប្តូវបានរោទប្រកាន់ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២293។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងតប្មូវឱយោត់ទ កសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  និងមិនប្តូវរផេ កា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ណាមួយរដ្ឋយោម នកា វិភ្លគសារ ើងវិញរេើេសតតុាងរនាះខដ 294។ ទាក់ទង

រញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា កា រំខរក

សំណ ំរ ឿង ០០២ បានររងកើតរ ឿងកដី និងកា ជំន ំជប្មះដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន 295 ខណៈរេេរនាះបានរោងរៅ

 
290 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  កថាខណឌ  (F54) ៤១-៤៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ 

F1/9.1 ទំេ័  ៤១-៤៣។ 

291 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨១-៨៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៥៦-៥៨។ 

292 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដតិចិតតរៅប្កម (E314/12/1) កថាខណឌ  ៧០, ១០៦។ 

293 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដតិចិតតរៅប្កម (E314/12/1) កថាខណឌ  ៩៣, ៩៧។ 

294 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា 

រំខរករខនែមនូវសំណ ំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E301/9/1/1/3 (“រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3)”) កថាខណឌ  

៨៥។ 

295 ដីការំខរកកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាម វិធាន ៨៩សេួនេី  ថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E124 (“ដីកា

សរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E124)”) កថាខណឌ  ២។ ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់រសចកដីខងាងររើក និងសវនាកា រេើ

អងគរសចកដីកនុងសំណ រំ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E131 (“ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិ (E131)”) ទំេ័  

២។ រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម និងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា 

រេខ E301/9/1 (“រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1)”) កថាខណឌ  ២, ២៤, ២៩។  
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រេើដីការំខរកសំណ ំរ ឿងរនះថា ជាវិធី្សាស្តសតប្គរ់ប្គងកា ជំន ំជប្មះ និងរៅរេើដំណាក់កាេតជារ់ោន  ឬ

ខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះដូចោន 296។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏បានរោងផងខដ រៅរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

រដើមបីរធ្វើជា“មូេដ្ឋា នទូរៅ”សប្មារ់កា េិនិតយរេើរទរោទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២297។ 

118. រដ្ឋយកត់សមាគ េ់រេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នរ ឿងកដីខដេប្តូវ

បានរំខរកថា ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  ឬតជារ់ោន  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរំេាឺថា “ពាកយរេចន៍កនុង

មាប្តា ៨៩ សេួនេី ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ប្រកាសថា កា រំខរកសំណ ំរ ឿងគឺជាកា ផ្លដ ច់រចញេីោន (ឬកា រំខរក)ថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ខដេជាេទធផេររងកើតបានរ ឿងកដីប្េហមទណឌ េី  ឬរប្ចើន”298។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានេិោ ណារខនែមរទៀតរេើ“ភ្លេចប្មូងចប្មាសជ ំវិញសញ្ញា ណថ្ន‘មូេដ្ឋា នទូរៅ’” និងបានរញ្ញា ក់

ថា ជាកា េ ំអាច“ទទួេយកបានសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រផេ កា សនមតថ្នកា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហមទណឌណាមួយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ចូេរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះនារេេអនាគតរ ើយ”299

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា “ររើរទាះរីជាេសតតុាងជាផាូវកា មានេកខណៈ ួមោន ចំរពាះ

រ ឿងកដីខដេប្តូវបានរំខរកក៏រដ្ឋយ ក៏េកខណៈ ួមោន រនះេ ំបានេនាា តដេ់កា យេ់រឃើញ រហើយធាត ផសខំផនក

អងគរហត  ួមកនុងរ ឿងកដីទាងំអស់ខដេរកើតរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្តូវខតរង្ហា ញសាជាងមី”300។ ខផអករេើ

កា រំេាឺរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារឃើញថា កា ភ្លន់ប្ចំេីម នៗទាក់ទងរៅនឹងផេ

 វិបាកខផនកនីតិវិធី្ថ្នកា រំខរករខនែមថ្នសំណ ំរ ឿ ០០២ រៅជាសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយ301

។ 

 
296 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា រំេាឺពាក់េ័នធរៅនឹងកា រប្រើ់ប្បាស់េសតតុាង និងនីតិវិធ្ីសប្មារ់

កា រកាះរៅសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញរ ើងវិញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៧ 

ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E302/5 (“អន សស ណៈរំេាឺ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E302/5)”) កថាខណឌ  ៥, ៧។ 

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ២, ១៤, ២៣, ២៩។  

297 សូមរមើេ កនុងចំរណាមរនាះ ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិ (E131) ទំេ័  ២។ អន សស ណៈរំេាឺ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E302/5) កថាខណឌ  ៥, ៧។ រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ២៣, ៤២។ 

298 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៤២។ 

299 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៨៥។ 

300 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៨៥។ 

301 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៨៦, ៨៨។ 

01717985



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

88 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

119. ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ កា រំេាឺរនះបានឆាះុរញ្ញច ងំវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ ថា៖ 

មិនមានកា ចមាងនូវកា ទទួេខ សប្តូវប្េហមទណឌ េសីណំ រំ ឿងមួយរៅសំណ រំ ឿងមួយរទៀតរនាះរទ រហើយ

ខផនកសំអាងរហត មិនប្តូវបានដកប្សងេ់កីនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ មករញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាះ

ខដ ។ កនុងរ ិរទរនះ រទាះរីជាមានចំណ ច ួមោន រដ្ឋយខផនកៗ វាងេ័សតតុាងផ្លេ េ់មាត់ និងេ័សតតុាងជាឯកសា 

រៅកនុងសំណ ំរ ឿងនីមួយៗក៏រដ្ឋយ ខតរៅរេេរនះអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងវាយតថ្មារេើសមាា  ៈទាងំអស់

ខដេមានរៅចំរពាះម ខខាួនរនាះ៖ អាចមានកា រធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នរផសងោន   ួមទាងំរៅរេើេ័សតតុាង និងអងគរស

ចកតីនានាខដេពាក់េ័នធ ួមោន ។ រៅរេេវាយតថ្មារៅរេើសមាា  ៈេកីនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១  ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា

នានារៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា សិទធិតទេ់រេញរេញកនុងរ ឿងកតីប្តូវបានកា ពា

 ។ កនុងចំណ ចរនះ ពាក់េ័នធនឹងកា វាយតថ្មារៅរេើេ័សតតុាងផ្លេ េម់ាត់ខដេបានសាត រ់រៅកនុងអ ំុងកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធី្កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះនឹងេិោ ណាថារតើភ្លគបី្តូវបានរារំាងមិនឲ្យេិនិតយរៅរេើ

កា រំេាឺរេើរញ្ញា នានារៅកនុង វិសាេភ្លេថ្នសណំ ំរ ឿង ០០២/០២ រៅកនុងត លាកា  ខដ  ឬរទ302។ 

អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា “រទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះរប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍ប្សរដៀងោន  ឬដូចោន រៅ

នឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះប្ោន់ខតរង្ហា ញថា រនាេ រ់េីរធ្វើកា  វិភ្លគរៅរេើេ័សតតុាងសាជាងមី 

រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដូចោន រៅនឹងរសចកតីសននិដ្ឋា ន

ខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”303។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកកា ខណនា ំរស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ304ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់

បានអះអាងជាសំខាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងេ ំបានអន វតតវិធី្សាស្តសតរនះរទ305។ 

120. ផេយុរៅវិញ ោត់បានអះអាងថា តាមកា េិនិតយរេើសាេប្កមរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“មិន

ប្តឹមខតបានសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កនុងេកខណៈដូចោន រេើរញ្ញា ប្សរដៀងោន រៅនឹងរញ្ញា ខដេ

អងគជំន ំជប្មះបានវិនិចិ័យ ួចរាេ់រហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ៉ា រណាណ ះរទ អងគជំន ំជប្មះខងមទាងំអន វតត

 
302 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦។ 

303 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦ និងរជើងទំេ័  ៨៣។ 

304 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៣ និងរជើងទំេ័  ១៥២ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦។ 

305 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧, ១២៩-១៣៣។ 
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តាមកា យេ់រឃើញខដេបានរធ្វើរ ើងជាម នសប្មារ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២”306។ ោត់បានចងអេុរង្ហា ញជា

ឧទាហ ណ៍រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេថា រទ

រញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍គឺជារោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា307។ ោត់បានសំរៅផងខដ 

រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង កនុងចំរណាមរនាះ រញ្ញា ទាក់ទងរៅ

នឹងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងតួនាទី រស់ោត់រេញមួយ

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ308។  

121. រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រឃើញថា រេើកខេងខតកា យេ់រឃើញសដីេី

អតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាសដីេីរទរញ្ញា កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រខៀវ សំផន 

ខកខានកនុងកា រង្ហា ញជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់ ឬរោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ នូវកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខដេោត់អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរផេ ចូេកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រ ើយ309។ ោត់េ ំបានផតេ់េសតតុាងោបំ្ទរខនែមដេ់កា អះអាង រស់ោត់ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញ“ប្សរដៀងោន ”ទាងំរនះរដ្ឋយមានកា វិភ្លគសាជាងមី

រេើេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  ួមទាងំពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា

សដីេីរទរញ្ញា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ ផេយុរៅវិញ តាមកា េិនិតយរេើសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសដីេីរញ្ញា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា 

យេ់រឃើញដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  និងបានខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាងងមីខដេេ ំប្តូវបានេិោ ណាកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ រ ើយ310។ 

 
306 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩ (កា ដកប្សង់េ ររោេ)។ 

307 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ១២៨-១៣០។ 

308 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩  និងរជើងទំេ័  ១៤២-១៤៣។ 

309 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II កថាខណឌ  ១៩ (“រណដ ឹងសាទ កខប្តូវកំណត់នូវកា យេ់រឃើញ ឬកា សប្មចខដេ ងកា ជំទាស់

រដ្ឋយមានកា រោងជាក់លាក់រៅរេើរេខទំេ័  និងកថាខណឌ ថ្នរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”)។  

310 រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់កនុងសា ណា រស់ខាួនថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ សដីេីរោេនរោបាយ រស់រកសកមមយុនីសដកមពជុាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ“រៅម នកា េិោ ណារេើេសតុ

តាងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២”។ សូមរមើេ សា ណាសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០។  
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122. រខនែមរេើរនះ ប្តឹមខតកា េិតខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នប្សរដៀងោន រេើរញ្ញា

ប្រហាក់ប្រខហេោន ថ្នកា ជំន ំជប្មះទាងំេី  េ ំបានរង្ហា ញថា កា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជា

ោំបាច់មានភ្លេេរមអៀង ឬអាចសនមតបានថា ជាកា រ រ វិនិចិ័យរៅរេើ រខៀវ សំផន រនាះរទនិងអាប្ស័យ

រហត រនះ ជាកា េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រដិរសធ្សចចធា ណ៍ថ្នអនាគតិបានរ ើយ។ រ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត រស់

ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មះេិរសសបានខផអករៅរេើ បានរង្ហា ញរេើចំណ ច

រនះថា រៅប្កមវិជាា ជីវៈអាចប្តូវបានផតេ់ទំន កចិតតកនុងកា សរប្មចរដ្ឋយប្តឹមប្តូវរេើរញ្ញា ចំរពាះម ខរដ្ឋយ

ខផអករេើេសតតុាងខដេបានរង្ហា ញកនុងរ ឿងកដីជាក់លាក់រនាះ និងអាប្ស័យរហត រនះរៅប្កមេ ំប្តូវដកខាួន

រចញេីកា ជំន ំជប្មះរ ឿងកដីេី  ឬរប្ចើនខដេរកើតរចញេីប្េឹតតិកា ណ៍ជារប្ចើនដូចោន  និងពាក់េ័នធរៅនឹងេសតុ

តាងប្សរដៀងោន រនាះរ ើយ311។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។  

៣. កា រោទប្រកានក់ា រផេ េសតតុាងេីសណំ រំ ឿង ០០២/០១ 

123. រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញផងខដ នូវឧទាហ ណ៍ថ្នភ្លេេរមអៀងទាក់ទងរៅនឹងកា រផេ កា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“រចញេីទិដាភ្លេថ្នេសតតុាង”312។ តាម យៈឧទាហ ណ៍ ោត់បានរោងរៅរេើ

កា សនមតរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវស នេ កថាររើកសម័យប្រជ ំរដ្ឋយសភ្លតំណាង

ប្រជាជនកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថា ជា រស់ោត់ ខដេរនះជាកា 

សននិដ្ឋា នមួយប្តូវបានរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១313។ ោត់

បានរេើករ ើងផងខដ ថា ខផនករៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿងសដីេី ចនាសមព័នធ ដាបា

េ“ជាក់ខសដងបានចមាង”រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១314។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា ភ្លេ

េរមអៀង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានរង្ហា ញឱយរឃើញរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

រជឿជាក់ថា សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា រដញរដ្ឋេរេញរេញចំរពាះម ខ ប្តូវបានកា ពា រៅរេេ

វាយតថ្មារេើេសតតុាងរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា កនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្សំណ ំ

 
311 សូមរមើេ រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដិតចិតត (E314/12/1) កថាខណឌ  ៦៦-៧០ និងកា រោងខដលាបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

312 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨-១៧៤។ 

313 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣២-២៣៣។ ប្រតិ

ោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ១៦។ 

314 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ឿង ០០២/០២ រនាះរ ើយ315។ ផេយុរៅវិញ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅ

រេើចរមាើយ រស់សាកសីខដេប្តូវបានសាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សដីេីរញ្ញា សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ខណៈរេេខដេោត់េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេេួករគរេើរញ្ញា រនះ316។ ោត់បានអះអាងថា 

រដ្ឋយសា ោម នកា សួ រដញរដ្ឋេ រទើរសកខីកមមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ មានតថ្មារសមើរៅនឹងចរមាើយជា

លាយេកខណ៍អកស 317 និងបានសំរៅរៅរេើសកខីកមម រស់ រឆ្ម ខស ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខអ ូ

កខនសង និង ឯម រអឿន កនុងចំរណាមរនាះរដើមបីោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់318។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រង្ហា ញ

ខាួន រស់សាកសីទាំងអស់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ោត់េ ំោំបាច់“ចំណាយរេេ

ឥតប្ររោជន”៍សួ រដញរដ្ឋេអនកទាងំរនះពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ រនាះរទ319។ 

124. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឬថារតើ កំហ សខដេបាន

រោទប្រកាន់រនាះរធ្វើឱយសាេប្កមរមាឃៈដូចរមតចរ ើយ320។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងប្សរដៀងោន

 
315 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨, ១៦០-១៦៤។ 

316 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៣។ 

317 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១-១៦២។ 

318 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៣-១៦៤។ 

319 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៤៨។ រខៀវ សំផន បានរោងផងខដ រៅរេើ Stephen HEDER, François PONCHAUD និង Philip 

SHORT ខដេបានផដេ់សកខីកមមខតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្មិនរកាះរៅកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ររើរទាះរីជាមានសំរណើស ំេី ោត់ក៏រដ្ឋយ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថា

ខណឌ  ១៦៥-១៧៣។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្សា ណា រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងសាកសីទាងំរនះកនុងខផនក V.ឃ.៦ 

(កា ខកខានកនុងកា រកាះរៅរ ើងវិញនូវសាកសី Stephen HEDER, François PONCHAUD និង Philip SHORT) ថ្នសាេ

ដីការនះ។ 

320 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣-៥៥។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៤៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រនះថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សខដេតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍រេើរណដ ឹងសាទ កខពាក់េ័នធរញ្ញា

រនះរ ើយ321។ 

125. កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រខៀវ សំផន នួន ជា រ៉ា េ េត និង 

រអៀង ធី្ ិទធ និងរមដឹកនាដំថ្ទរទៀតបានចូេ ួមសម័យប្រជ ំរេើកទីមួយថ្នសភ្លតំណាងប្រជាជនកមពជុាប្រជា

ធិ្ររតយយខដេបានរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី ១១ ដេ់ ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦”322 និងថា “រខៀវ សំផន បានខងាង

ស នេ កថាររើកសម័យប្រជ ំរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយបានអះអាងថា កា របាះរឆ្ន តទ កចិតត 

និងយ តតិធ្ម៌ប្តូវបានរធ្វើរ ើង និងបានោបំ្ទរោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  សហក ណ៍ និង

កា តស ូវណណ ៈខដេមានអតែិភ្លេ”323។ រៅរណដ ឹងសាទ កខ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សនមតស នេ កថាសរមាព ធ្ថា ជា រស់ រខៀវ សំផន និងបានរញ្ញា ក់

ថា៖   

ររើរទាះរីជាអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងបានសអំាងរេើឯកសា រកខប្រជាភ្លសាអង់រគាសថ្នកំណត់រហត កិចច

ប្រជ ំសភ្លតំណាងប្រជាជនកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេបានរញ្ញា ក់ថា អនកខងាងស នេក ថារនាះជា“ប្រធានគ

ណៈប្រធាន ដា”ក៏រដ្ឋយ ក៏សរំៅរដើមជាភ្លសាខខម  និងភ្លសាបារំាងបានសំរៅរេើ“ប្រធានគណៈអធិ្រតី”

ថា ជាអនកខងាងស នេ កថារៅវញិរទ។ រ ម្ ះ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរេើករ ើងខតមតងទាក់ទងរៅនឹងកា រប្ជើស

តាំងោត់ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា។ េ ំមានកា រញ្ញា ក់រៅកនងុកំណត់រហត ថ្នកិចចប្រជ រំនះថា រខៀវ សំផន 

បានរំរេញតួនាទីជា“ប្រធានគណៈអធ្រិតី” និងខងាងស នេ កថាររើកសម័យប្រជ ំរនាះរ ើយ324។ 

 
321 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២១៥, ២៤៣-២៤៦, ២៤៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៥៨។ 

322 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៧៦៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម) រោងរៅរេើ

កំណត់រហត កិចចប្រជ ំសភ្លតំណាងប្រជាជនថ្នកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយថ្ងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/165 

ERN 00053610-00053617។ 

323 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ៧៦៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម) រោងរៅរេើ

កំណត់រហត កិចចប្រជ ំសននិបាត រស់សភ្ល ឯកសា រេខ E3/165 ថ្ងៃទី១១-១៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំេ័  ៩-២០ ERN 

00053610-00053617។ 

324 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០២៣ (រជើងទំេ័ េ ររោេ)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

126. ររើរទាះរីជាមានកំហ សខផនកអងគរហត រនះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

បានេិោ ណារឃើញថា “កា សននិដ្ឋា នទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន ួម

ចំខណក‘សំខាន់’កនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម េ ំមានកំហ សរ ើយ”325។ 

127. កនុងសាេប្កមសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រោេរំណងថ្នកា 

សរប្មចបាននូវ‘មហារលាតរផ្លា ះ មហាអសាច  យ’ ប្តូវបានជំ  ញជាងមីមដងរទៀតរដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងសម័យ

ប្រជ ំរេើកទី ១ ថ្នសភ្លតំណាងប្រជាជនកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេបានរធ្វើរ ើងរៅចរនាា ះេីថ្ងៃទី ១១ ដេ់

ថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦” និងថា “រៅកនុងកិចចប្រជ ំរនាះខដេមាន រ៉ា េ េត នួន ជា រអៀង ធី្ ិទធ និង

រមដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុាដថ្ទរទៀតបានចូេ ួម រខៀវ សំផន បានោបំ្ទអាទិភ្លេថ្នកា កសាង និង

កា ពា ប្ររទសរដ្ឋយឯករាជយខាួនទីេឹងខាួនឱយបានឆ្រ់ ហ័សរដ្ឋយរៅខតរនតកា តស ូវណណ ៈប្រឆំ្ងនឹង

ចប្កេតតិនិយម អាណានិគមនិយម និង‘វណណ ៈជិះជាន់រផសងរទៀត’”326។ 

128. រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េ ំបានរេើកចំៗថា រខៀវ សំផន បានខងាង

ស នេ កថាររើកសម័យប្រជ ំ រទើរេ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចង់សំរៅរៅរេើ

កា សនមតនូវស នេ កថារនាះថា ជា រស់ោត់ ឬថារតើ អងគជំន ំជប្មះេិោ ណារឃើញថា ោត់តាម យៈវតតមាន

 រស់ោត់ រខៀវ សំផន  បានជប្មុញ និងោបំ្ទរោេរំណងខដេបានរេើករ ើងកនុងស នេ កថារនាះ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា។ រនាេ រ់េីកា េិនិតយរខនែមរទៀតរឃើញថា មានកា េិោ ណាសំខាន់ៗរីចំណ ច។ ទីមួយ នួន ជា 

បានចូេ ួមផងខដ កនុងេិធី្សរមាព ធ្រនាះ រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសនមតថា ជាស នេ កថា រស់

ោត់ និងេ ំបានយេ់រឃើញថា ោត់បានជប្មុញ ឬោំប្ទខាឹមសា រនាះខផអករេើវតតមានោត់រ ើយ327។ ទេី ី 

ដូចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា រកខប្រកំណត់រហត កិចចប្រជ ំ

រនាះជាភ្លសាអង់រគាស។ ទីរី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញរនះកនុងកា 

 
325 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៣០។ 

326 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៣៩ រោងរៅរេើឯកសា សតីេីអងគប្រជ ំសននិបាត រស់សភ្ល

តំណាងប្រជាជនកមពជុា ឯកសា រេខ E3/165 ច ះថ្ងៃទី ១១-១៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ERN 00053610-00053617។ 

327 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤១២៥ (“រៅកនុងពាក់កណាត េខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៦ នួន 

ជា បានចូេ ួមវគគទីមួយថ្នកិចចប្រជ ំសភ្លតំណាងប្រជាជនខដេរៅរេេរនាះ រខៀវ សំផន បានផសេវផាយេីរោេរំណងកនុងកា 

សរប្មច “មហារលាតរផ្លា ះ មហាអសាច  យ” និងបានអន ម័តកា ង្ហ អាទិភ្លេកនុងកា កសាង និងកា ពា ប្ររទសរដ្ឋយឯករាជយ និង

ខាួនទីេឹងខាួនឲ្យបានឆ្រ់ ហ័ស កនុងខណៈរេេរនតកា តស ូវណណ ៈប្រឆំ្ងនឹងចប្កេតតិនិយម អាណានិគមនយិម និង “វណណ ៈជិះជាន់” 

រផសងរទៀត”)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន “បានជប្មុញោ៉ា ងសកមមនិងរដ្ឋយរវាហា សាស្តសត និងជាសាធា ណៈ បានរញ្ញា ក់ 

និងោបំ្ទរោេរំណង ួមទាំងរៅកនុងប្សុក និងរេើឆ្កអនត ជាតិ”328។ អាប្ស័យរហត រនះ រដ្ឋយសា េ ំមាន

កា រញ្ញា ក់រខនែម និងខផអកតាមខាឹមសា កា េិោ ណាទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចសននិដ្ឋា នថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានរំណងសនមតស នេ កថារនាះថា ជា រស់ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២។ 

129. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា កា រកខប្រជាភ្លសាអង់រគាសថ្នកំណត់រហត កិចចប្រជ ំសភ្ល

តំណាងប្រជាជន រស់ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ បានរង្ហា ញវាគមិនរនាះគឺជា“ប្រធានគណៈប្រធាន ដា” 

ចំខណកភ្លសាខខម  និងបារំាង បានសំរៅវាគមិនថា ជា“ប្រធានគណៈប្រតិេូ”។ រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងងមី

ខដេរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានកាន់ការ់តួនាទីជា“ប្រធានគណៈប្រតិេូ” អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត រដ្ឋយសា បានសនមតស នេ កថារនាះថា ជា រស់ 

រខៀវ សំផន329។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កំហ សដ្ឋច់រដ្ឋយខ កខផនកអងគរហត រនះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា សននិដ្ឋា ន

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរផេ ជាប្រេ័នធនូវកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត េីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រ ើយ។ 

130. ទាក់ទងរៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ខផនកសដីេី ចនាសមព័នធ ដាបាេជាក់ខសដងប្តូវបាន“កាត់

យកមកដ្ឋក់”330រនាះ កា រប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជួនកាេមានេកខណៈប្រ 

ហាក់ប្រខហេោន  ឬដូចោន រៅនឹងពាកយរេចន៍ខដេបានរប្រើកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ជាេិរសសរៅរេេ

េិភ្លការេើប្រធានរទខដេ ួមោន ថ្នកា ជំន ំជប្មះទាងំេី  ដូចជា ចនាសមព័នធ ដាបាេ  ចនាសមព័នធទំនាក់ទំនង 

និងសាវតា ។ រៅប្គរ់ក ណី រនាេ រ់េីកា េិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញកនុងខផនកសដីេី ចនាសមព័នធ រស់

 
328 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៤ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

329 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត េ ំ

ប្តឹមប្តូវកនុងកា ោំប្ទកា សននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកកនុងរោេរំរណង ួម និងបាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់កនុងរនាះ។ 

សូមរមើេ សាេប្កមសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៣, ៤២៦៤។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

េិោ ណារេើកំហ សរនះរៅរេេវាយតថ្មារេើកា រោទប្េកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេខ សប្តូវ

 រស់ោត់រប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម និងបានសននិដ្ឋា ននូវរហត ផេខដេបានេនយេ់រេញរេញខាងរប្កាមថា កា សននិដ្ឋា នទូរៅ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករេើេសតតុាងជារប្ចើនដថ្ទរទៀតខដេរង្ហា ញថា ោត់បាន ួមចំខណករោេរំណង ួម

 រស់សហឧប្កិដាកមម ួម និង ួមចំខណកជាសំខាន់កនុងរនាះ េ ំមានកំហ សរ ើយ។ សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII. ឃ។ 

330 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រកសក មមយុនីសដកមពជុា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងរខនែម331 បានខកខប្ររសចកដី

សននិដ្ឋា នមួយចំនួន332 និងបានេប្ងីករេើប្រធានរទមួយចំនួន333។ រនះេ ំបានោបំ្ទកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេថា កា យេ់រឃើញរនាះប្តឹមខត“ជាកា កាត់យកមកដ្ឋក់”រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយោម ន

កា វិភ្លគសារ ើងវិញរេើេសតតុាងរនាះរ ើយ។  

131. រៅរេេវាយតថ្មារេើេសតតុាងរចញេី សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដើមបីកំណត់រញ្ញា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា “សិទធិទទួេបានកា រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ

រេញរេញប្តូវបានរោ េ”334។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានេិោ ណារញ្ញា ថារតើ 

ភ្លគីប្តូវបានរារំាងកនុងកា សួ សំណួ កនុងត លាកា សដីេីរញ្ញា ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ខដ  ឬោ៉ា ងណា” រៅរេេវាយតថ្មារេើេសតតុាងផ្លេ េ់មាត់ខដេប្តូវបានសាដ រក់នុងអំ ុងរេេថ្នកិចច

ដំរណើ កា នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០១335។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កា រំខរកសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ េ ំបានចូេជាសាែ េ  ហូតទាេ់ខតមានកា រិទកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើេសតតុាងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣336។ ជាផេវិបាក “េសតតុាងបានរកើនរ ើង ហូតដេ់ចំណ ចមួយ ួមោន

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ទាងំមូេ” និងេសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅខតជាខផនកថ្ន

 
331 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៤, ៣៤៥ (រខនែមរេើេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដ

កមពជុាឆ្ន ំ១៩៧៦  អងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧១)។  

332 រប្រៀររធ្ៀរ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ២០០ (“រនះទំនងជាថា េកខ

នតិកៈទីេី ប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយសមាជរកសរេើកទីរីរៅកនុង ឬប្រខហេខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧១”) ជាមួយនឹងសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣ (“េកខនតិកៈទីេី ប្តូវបានអន វម័តិរដ្ឋយសមាជរកសរេើកទីរីកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧១”)។  

333 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១, ៣៤២ (កា រខនែមរេើប្ររោគ“អតែិភ្លេថ្ន

រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកា ដឹកប្តូវបានរង្ហា ញដេ់ប្រជាជនកមពជុាជាសាធា ណៈ(ខាងរប្ៅសមាជិករកសក មមយុនីសដកមពជុា) 

ប្េមទាងំេិេេរលាកខាងរប្ៅរៅេិធ្ី ំឭកខួររេើកទី ១៧  រស់រកសកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧”), ៣៤៤ (កា កត់សមាគ េ់រឋម

ពាក់េ័នធនឹងេកខនដិកៈរកសក មមយុនសីដកមពជុា, ៣៤៧-៣៥៤ (រញ្ញា រឋមពាក់េ័នធរៅនឹងកំណត់រហត កិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនត

យ៍), ៣៥៦។  

334 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦។ 

335 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦។ 

336 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៧៤ (រជើងទំេ័ េ រ

រោេ)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២337។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ថា រដ្ឋយសា កា ខប្រ

ប្រួេរេើកមមវតែថុ្នរ ឿងកដី និងរទរោទ “េកខណៈ ួមោន ជាផាូវកា ថ្នេសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញកនុងកា 

ជំន ំជប្មះរេើកដំរូង េ ំបានរ រ វិនិចិ័យសំណួ ខដេជារ់ពាក់េ័នធ ឬឱកាសប្គរ់ប្ោន់កនុងកា សួ រដញរដ្ឋេ

ទាក់ទងរៅនឹងរទរោទកនុងកា ជំន ំជប្មះរេើកទីេី រ ើយ”338។ គួ កត់សមាគ េ់ រដ្ឋយរហត ថា សំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទខដេទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទី ១ និង ២339 

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទទូេំទូលាយ ខដេទាកទ់ងរៅនឹងកា អន វតតន៍ថ្នរោេ

នរោបាយដថ្ទរទៀត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកត

រឃើញថា រៅម នកា ោរ់រផតើមសវនាកា រេើអងគរសចកដីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានជូនដំណឹងភ្លគីថា “សកខីកមមទាងំអស់ខដេប្តូវបានរសនើស ំរៅរេេជំន ំជប្មះ(ររើរទាះរីជាេីសាកសី អនក

ជំនាញ ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី) នឹងប្តូវបានកប្មិតប្តឹមសកខីកមមខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់អំេីអងគ

រហត កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”340រ៉ា រណាណ ះ និងថា “េ ំមានកា អន ញ្ញា តឱយសួ សំណួ រេើប្រធានរទខដេ

 
337 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៧៤ (រជើងទំេ័ េ រ

រោេ)។ 

338 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៧៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់

រខនែម)។ (អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរំេាឺផងខដ នូវផេវិបាកខផនកនីតិវិធ្ីថ្នកា រំខរកប្តង់ថា “ពាកយរេចន៍ថ្ន វិធាន ៨៩

សេួនេី  ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានប្រកាស ួចរាេ់ថា កា រំខរករនះគឺជាកា ផ្លត ច់រចញេីោន (ឬកាត់ផ្លដ ច់រចញ) ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ ី

ខដេរប្កាយមករនាះជំនួសឱយរ ឿងកដីប្េហមទណឌ ខតមួយ មានរ ឿងកដីប្េហមទណឌ េី  ឬរប្ចើន”។ រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដី

េីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៤២ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម))។ 

339 សូមរមើេ ឧ. រសចកដីសរប្មចសណំ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា  ស ំកា េិោ ណារ ើងវិញរេើេកខខណឌ

ថ្នដីការំខរក រសអ់ងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង (E1242) និងញតតិពាក់េ័នធ និងឧរសមព័នធ ថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា 

រេខ E124/7 (“រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (E124/7)”) (“ជាេទធផេរឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មះរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះខផនកដំរូងនឹងប្តូវេិោ ណារេើតួនាទី និងកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ជនជារ់រោទទាក់ទងរៅនឹង

រោេនរោបាយទាងំអស់ពាក់េ័នធរៅនឹងដីការញ្ាូនរៅជំន ជំប្មះទាងំមូេ រ៉ា ខនតនឹងប្តូវផតេ់កា េិោ ណាេមអិតខផនកអងគរហត 

កនុងកា ជំន ំជប្មះរេើកដំរូងជាសំខាន់រៅរេើេកខណៈេិរសសថ្នដកីារញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដេបានរ៉ាះពាេ់ជាក់ខសដងរេើជន ង

រប្ោះទាងំអស់ថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយ(ដូចជា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី )”)។ 

340 កា ជូនដំណឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះរេើញតតិរផសងរទៀតរៅម នកា ជំន ំជប្មះ (E20, E132, E134, E135, 

E124/8, E124/9, E124/10, E136 និង E139) និងកា រំេាឺរខនែមរទៀតដេ់សហរមធាវើនាមំ ខ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ឯកសា រេខ E145 (“កា ជូនដំណឹងអំេីកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E145)”) ទំេ័  ២។ 
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សែិតរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរនះ […]”341។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

ប្សរជាមួយនឹងសហរមធាវើនាមំ ខថា ររើរទាះរីជាេសតតុាងខដេប្តូវបានសាដ រ់រៅម នកា រំខរកសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ជាផាូវកា គឺជាខផនកមួយសំណ ំរ ឿង ០០២ ទាងំមូេក៏រដ្ឋយ ក៏េសតតុាងរនះ“ប្តូវខតរធ្វើកា វាយ

តថ្មារដ្ឋយខផអករេើសំណួ ខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តកនុងអំ ុងរេេថ្នសវនាកា ទាងំរនាះ”រៅរេេប្តូវបានសំ

អាងរៅរេើកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ 342។ 

132. ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ គួ កត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបានហាមោត់កនុងកា េិោ ណា

រេើេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ343។ ផេយុរៅវិញ េសតតុាងរនះប្តូវខតបានផតេ់ទមៃន់តិចជាង និង

ជាសំខាន“់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេមិនអាចខផអករដើមបីរធ្វើរសចកដីសរប្មចខតរៅរេើេសតតុាង រស់សាកសីខដេរមធា

 វើកា ពា កដីេ ំមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេ រេើកខេងខតមានកតាត ខដេងាឹងខងាងប្គរ់ប្ោន់ជាអតែិភ្លេ”344។ 

 
341 កា ជូនដំណឹងអំេីកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E145) ទំេ័  ៣។ សូមរមើេផងខដ  អន សស ណៈអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ចំណងរជើងថា “កា រឆាើយតររៅនឹងរញ្ញា ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយភ្លគីរៅម នកា ជំន ំ

ជប្មះ និងកា កំណត់កាេរ ិរចទិថ្នកិចចប្រជ ំរប្ៅផាូវកា ជាមួយមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E141 (“អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E141)”) ទំេ័  ២។ 

342 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៤៣។ 

343  វិធាន ៨៧ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខចងថា ជារោេកា ណ៍ េសតតុាងទាងំអស់អាចទទួេយកបានកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរៅម ខ អ.

វ.ត.ក.។ 

344 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកដី  ដាអាជាា ទេ់នឹង Martić អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-11-AR73.2 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេេីសតតុាង រស់សាកសី Milan Babić ថ្ងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៦ (“រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ងឹ

ឧទធ ណ៍រ ឿងកដី Martić សដីេីេសតតុាង(ICTY)”) កថាខណឌ  ១៩ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍េិោ ណារឃើញថា យ តតិសាស្តសត រស់

ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស(ECtHR)បានផតេ់ប្រេេមានអតែប្ររោជន៍ថ្នកា រំេាឺសប្មារ់កា រកប្សាយនូវសិទធិកនុងកា សួ 

រដញរដ្ឋេ និងវិសាេភ្លេថ្នកា អន ញ្ញា ត”)។ យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ECtHR បានររងកើតរទដ្ឋា នមួយខដេមានរីខផនកកនុង

កា កំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ កា ជំន ំជប្មះអាចប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬរទ ររើរទាះរីជាេសតតុាង រស់សាកសី ប្តូវបានទទួេយករដ្ឋយោម ន

កា ផតេ់ឱកាសឱយជនជារ់រោទសួ រដញរដ្ឋេរនាះ៖ (១) រតើមានរហត ផេសមប្សរសប្មារ់កា េ ំោំបាច់មានកា ចូេ ួម រស់

សាកសី និងជាេទធផេ កា ទទួេយកចរមាើយ រស់សាកសីរធ្វើជាេសតតុាងរដ្ឋយោម នកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសី ខដ  ឬរទ។ (២) រតើ

េសតតុាង រស់សាកសីខដេអវតតមានរនាះ គឺជាមូេដ្ឋា នសំខាន់ ឬខតមួយគត់សប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទ និង/ឬ 

(៣) មានកតាត ងាឹងខងាងប្គរ់ប្ោន់រដើមបីផដេ់ដំរណាះប្សាយរេើេយសនកមមរកើតមានចំរពាះជនជារ់រោទរដ្ឋយសា កា ទទួេយកេ

សតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ និងធានាថា កា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយេិោ ណាជា ួម ប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬរទ។ អនកនិេនធ Clooney 

និង Philippa Webb សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវតាមចារ់អនត ជាតិ (របាះេ មពផាយរេើកទីមួយ ឆ្ន ំ ២០២១) ទំេ័  

៥១៦, ៥២៨-៥២៩ រោងរៅរេើត លាកា  ECtHR រ ឿងកដី Al-Khawaja  ទេ់នឹង ចប្កេេអងរ់គាស អងគជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  
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រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រោេកា ណ៍ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រដញរដ្ឋេ

ចំរពាះម ខេ ំបានតប្មូវឱយភ្លគីប្តូវខតេិនិតយជាក់ខសដង ឬរេើកសា ណាទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងណាមួយ

រ ើយ“ររើរទាះរីជាភ្លគីនីមួយៗមានឱកាសរធ្វើដូរោន ះក៏រដ្ឋយ”345។ 

133. ទាក់ទងរៅនឹងទមៃន់ខដេបានផតេ់រៅឱយសកខីកមមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ 

ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សរដ្ឋយសា កា រដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា េសតតុាងផ្លេ េ់មាត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ តាម យៈប្រតិោ ឹក កាា យជាេសតតុាងជាឯកសា កនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២346។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរហត កា ណ៍េី ដូចជា 

“ក ណីខដេសាកសកីនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានប្ត រ់រធ្វើជាសាកសីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឬរៅរេេ

សាកសកីនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានផតេ់សកខីកមមផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរេើអងគរហត ទាងំរនាះ”347ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេ ំឭកថា េសតតុាងខដេបានរង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅខតជាខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ និងអាចប្តូវបានសំអាងរៅរេើកនុងក ណីជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ រខនែមរេើរនះ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចវាយតថ្មារេើអតតច ិតទូរៅ និងគួ ឱយរជឿជាក់បាន រស់រ គគេរៅរេេរង្ហា

ញខាួនចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេភ្លគីប្តូវ

 

ECtHR សំរណើស ំរេខ 26766/05 និង 22228/06 សាេប្កមថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១១ កថាខណឌ  ១១៨-១១៩។ រ ឿងកដី 

Schatschaschwili ទេ់នឹង ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ អងគជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 9154/10 សាេប្កមថ្ងៃទី 

១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Schatschaschwili ទេ់នឹង ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ (ECtHR)”) កថាខណឌ  ១០៧, ១៣០-

១៣១, ១៥៦។ រ ឿងកដី Gani ទេ់នឹង ប្ររទសរអសា៉ា ញ ខផនកទីរីថ្នត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 61800/08 សាេប្កម

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថាខណឌ  ១១, ៤៣-៤៨ (េ ំមានកា  ំរលាេរំពានរៅរេេជនជារ់រោទមានឱកាសរេើជាសំណួ 

សួ សាកសីកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេរស ើរសួ ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ី)។ រ ឿងកដី Isgrò ទេ់នឹង ប្ររទសអ ឺតាេី ត លាកា  

ECtHR សំរណើស ំរេខ 11339/85 សាេប្កមថ្ងៃទី ១៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៩១ កថាខណឌ  ២៤-២៥, ៧៣-៧៦ (េ ំមានកា  ំរលាេ

រំពានរៅរេេជនជារ់រោទអាចសួ សំណួ សាកសីកនុងដំរណើ កា នីតិវិធ្ីសួ រដញរដ្ឋេម នកា ជំន ំជប្មះ)។ រធ្ៀរនឹង សាេប្កម

រ ឿងកដី Schatschaschwili ទេ់នឹង ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ (ECtHR) កថាខណឌ  ១៥៧-១៥៩ (មានកា  ំរលាេរំពានរៅរេេជន

ជារ់រោទេ ំប្តូវបានផតេ់សិទធិសួ សំណួ សាកសីរៅដំណាក់កាេរស ើរអរងកតផងខដ  រហើយរនះគឺជាសាកសីរឃើញផ្លេ េ់ខេនកចំរពាះ

រទរេមើសរនាះ)។ 

345 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១៨៥ (រជើងទំេ័ េ ររោេ)។ 

346 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  

១៦១-១៦២។ 

347 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១។ 
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បានរារំាងកនុងកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសីរេើរញ្ញា ជាក់លាក់ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេសំណ ំរ ឿង រទើរសកខី

កមមខផនកជាក់លាក់រនាះគរបីប្តូវបានផតេ់ទមៃន់តិចជាង និងមានខតខផនកជាក់លាក់ខដេេ ំបានដ្ឋក់ឱយសួ រដញ

រដ្ឋេចំរពាះម ខរ៉ា រណាណ ះ ជាជាងសកខីកមមទាងំមូេរនាះរទ។ 

134. កនុងកា ោបំ្ទកា រេើករ ើង រស់ខាួនខដេថា ោត់េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេសាកសីមួយចំនួនសដីេីរញ្ញា ខដេសែិត

កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រខៀវ សំផន បានរោងជាេិរសសរៅរេើ រឆ្ម ខស ខដេជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង និង ខអម រអឿន សដីេីរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងេ ទធសាសនា348។  ោត់បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់

រឃើញ រស់ខាួនរេើអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិករេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ និងខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសីខដេបានសាត រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយរហត ថា 

សាកសីទាងំរនះេីដំរូងបានផតេ់សកខីកមមខតរេើរញ្ញា េ ទធសាសនាកនុងរ ិរទជាប្រវតតិពាក់េ័នធរៅនឹងអំ ុងរេ

េថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរ៉ា រណាណ ះរទ349។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកា រោទ

ប្រកាន់ទាងំរនះតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

ក. រឆ្ម ខស 

135. រឆ្ម ខស គឺជាអតីតប្រធានមនេី សនតិស ខអូ កខនសង រហើយសកខីកមម រស់ោត់រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ជាចមបងពាក់េ័នធរៅនឹង ចនាសមព័នធរោធា រស់រកសក មមយុនីសដកមពុ

ជាកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ350។ ោត់បានទទួេម ណភ្លេរៅម នរេេោរ់រផដើមកា 

ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ទាក់ទងរៅនឹង វិសាេភ្លេខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តសប្មារ់កា សួ រដញ

រដ្ឋេោត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ញ្ញា តឱយភ្លគីសួ សំណួ  រឆ្ម ខស អំេីរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹង

 
348 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៣។ 

349 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៣។ 

350 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/177.1។ រសចកដីសរប្មចច ងរប្កាយសដីេីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខដេប្តូវ

សាត រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E312 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី និងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី (E312)”) កថាខណឌ  ៤១។ អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា ខណនាដំេ់ភ្លគី

រនាេ រ់េីសវនាកា  ថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ” ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E233 កថាខណឌ  ៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 ចនាសមព័នធ ប្រេ័នធថ្នកា ទំនាក់ទំនង និងវិធី្សាស្តសតថ្នកា រាយកា ណ៍រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង351។ រទាះ

ជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាទូរៅបានកប្មិត វិសាេភ្លេថ្នកា សួ រដញរដ្ឋេ រស់ភ្លគី

ប្តឹម វិសាេភ្លេថ្នរទរោទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ជាឧទាហ ណ៍ រនាេ រ់េីកា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹង

 វិសាេភ្លេថ្នកា សួ រដញរដ្ឋេ រស់សហប្េះរាជអាជាា 352ប្រធានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខណនាំ

សហប្េះរាជអាជាា ឱយតាងំសំណួ សារ ើងវិញរដ្ឋយរផ្លដ តរៅរេើេកខណៈថ្នកា ទំនាក់ទំនង េ ំខមន“រេើម ខ

ង្ហ ថ្ន ចនាសមព័នធអូ កខនសងរនាះរទ”353។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭករម

ធា វើកា ពា កដី នួន ជា ថា “មនេី សនតិស ខអូ កខនសង េ ំខមនជាកា រផ្លត តចមបងថ្នសវនាកា រនះរទ” និងថា 

សំណួ គរបបី្តូវបានកប្មិតប្តឹម ចនាសមព័នធ និងទំនាក់ទំនងរធ្វើកា ង្ហ ខតរ៉ា រណាណ ះ354។ អាប្ស័យរហត រនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ររើរទាះរីជាភ្លគីអាចសួ សំណួ  រឆ្ម ខស រេញរេញ

ទាក់ទងរៅនឹង ចនាសមព័នធរោធា  ួមទាងំកា ទំនាក់ទំនង និងកា រាយកា ណ៍រៅអូ កខនសងក៏រដ្ឋយ ក៏កា 

សួ រដញរដ្ឋេរេើប្រធានរទដថ្ទរទៀតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានកប្មិតរដ្ឋយកា 

 
351 សូមរមើេ ឧ. សូមរមើេឧទាហ ណ៍ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  

៧៥-៧៦ (“សំណួ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី ខកខប្ររៅអូ កខនសង រ៉ា ខនតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង ចនាសមព័នធរោធា”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃ

ទី០៨ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/177.1 ទំេ័  ១៧ (“េីរប្ពាះសំណួ រនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេ 

កា ទំនាក់ទំនង ដូរចនះកា ជំទាស់េ ំមានស េេភ្លេ”)។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថា

ខណឌ  ២៨៦០។ រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (E312) កថាខណឌ  ៤១។ 

352 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៨៦ (“ខាុំជំទាស់ចំរពាះកា តំាងសំណួ 

ខរររនះ រដ្ឋយសា ថា វាមិនសែិតកនុង វិសាេភ្លេកនុង ចនាសមព័នធរនាះរទ។ រនះគឺនិោយអំេីកា ការ់សមាា រ់ និងមនេី សនតិស ខ

ខដេខាុំយេ់រឃើញថា វាសែិតរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេរនះ”)។ 

353 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៨៦ (“រលាកតំណាងសហប្េះរាជ

អាជាា  គរបីរ ៀរចំសំណួ រ ើងវិញ រហើយសំណួ កប្មិតប្តឹមខតរង្ហា ញអំេីប្រេ័នធទំនាក់ទំនងកា ង្ហ បានរហើយ រជៀសវាងកា 

តំាងសំណួ ស ីជរប្ៅ ហូតដេ់រៅសកមមភ្លេជាក់សកដីថ្នដំរណើ កា ប្រប្េឹតតរៅ រស់មនេី សនតិស ខអូ កខនាងរនាះ”)។ សូមរមើេ

ផងខដ  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៧៥ (ចំណ ចខដេសហប្េះរាជ

អាជាា បានរញ្ញា ក់ថា ខាួននឹងមិននោិយ“លាតសនធឹងទាក់ទងរៅដេ់េកខខណឌ ឃ ំោងំរនាះរទ េីរប្ពាះរយើងរៅខតកនុងប្ករខ័ណឌ

ជំន ំជប្មះរយើងរនះរទ”)។ 

354 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/177.1 ទំេ័  ៥៥ (“មនេី សនតិស ខអូ កខនសងេ ំខមន

ជារោេរៅជាកមមវតែថុ្នកិចចេិភ្លការនះរទ។ រយើងកប្មិតប្តឹមខត ចនាសមព័នធ និងទំនាក់ទំនងកា ង្ហ ខតរ៉ា រណាណ ះ។ អីចឹងសូមឱយ

រធ្វើកា ខវកខញកឱយបានចាស់លាស់ វាងសំណួ ណាខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត កំណត់ឱយរធ្វើសវនាកា ”)។ 

01717998



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

101 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខណនា ំរស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និង វិសាេភ្លេថ្នរទរោទខដេប្តូវបានកប្មិតកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១355។ 

136. ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើសកខីកមមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  រស់ រឆ្ម 

ខស កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា៖ 

 រឆ្ម ខស អតីតប្រធានមនេ ីរនះបានផតេ់េ័សតតុាងអេំី ចនាសមព័នធ ដាបាេនិងទំនាក់ទំនងពាក់េ័នធនឹងមនេី 

 សនតិស ខរនះ រ៉ា ខនតេ ំអាចរកាះរៅសាជាងមីបានរៅកនុងសណំ រំ ឿង ០០២/០២ រដ្ឋយសា ខតោត់បានទទេួ

 ម ណភ្លេរៅម នរេេរង្ហា ញខាួនជាសាកសីរៅកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំរនះ។ រៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

 ០០២/០១ អងគជំន ជំប្មះបានអន ញ្ញា តឲ្យសួ សណួំ មួយចំនួនដេ់សាកសីខដេជារ់ពាក់េន័ធរដ្ឋយផ្លេ េ់ ឬជា

 យថារហត រៅនឹង វសិាេភ្លេសំណ រំ ឿង ០០២/០២ ។ ប្តង់ចំណ ចខាឹមសា ថ្នចរមាើយតរខដេប្តូវបានភ្លគី

 សួ រដញរដ្ឋេរៅកនុងត លាកា រនាះ អងគជំន ជំប្មះបានសំអាងរេើចរមាើយ រស់់ស់ាកសី រដើមបីទាញរសចកតី

 សននិដ្ឋា នរៅកនុងខផនករនះ356។ 

137. ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនះ តាមកា សរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើេសតតុាង រស់ 

រឆ្ម ខស ជាចមបងកនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តកនុងកា សួ 

សំណួ កនុងអំ ុងរេេសកខីកមម រស់ោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ រឆ្ម ខស កនុងខផនកសដីេី“កា ររងកើត និង ចនាសមព័នធរាយកា ណ៍”ថ្ន

មនេី សនតិស ខអូ កខនសង357  ួមទាងំកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកងេេ ៨០១ និងកា ប្គរ់ប្គងមនេី សនតិ

ស ខ358 កាេរ ិរចទិថ្នកា ប្រតិរតតិកា មនេី 359 កា យេ់រឃើញខដេថា រឆ្ម ខស បានររប្មើកា រៅអ ូ

 
355 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/177.1 ទំេ័  ២៨-២៩។ សូមរមើេផងខដ  សាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩០២ (“រោងតាមសាកសី រឆ្ម ខស អនកសួ ចរមាើយ “មិនប្តូវបានអន ញ្ញា ត

ឲ្យរធ្វើទា  ណកមមរៅរេើអនករទាសរ ើយ’។ រៅកនុងរេេរឆាើយតរចំរពាះសំណួ  រស់រមធាវើកា ពា កតីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ អំេីរញ្ញា ថា រតើរ គគេិកមនេី សនតិស ខអាច “រធ្វើទា  ណកមម” ឬវាយដំរៅរេេសួ ចរមាើយបានខដ ឬអត់រនាះ សាកសីបានផតេ់

សកខីកមមថា អនកសួ ចរមាើយ“កា សាកសួ រហើយសាកេបងសាច ះសារ ើង ខតរមើេនឹងកេេបិច រស់សាមីខាួន ខដេជនជារ់

រោទរនះវាបានរេញេកខណៈ មិនរេញេកខណៈបាទ។ ដេ់អ  ៊ីចឹងរៅវាមានមតង េី ដង មករញ្ញា ក់ខងមរទៀត។ ចំណ ចណាខដេ

ោរ់បានរហើយមិនប្េមប្បារ់ ហនឹងក៏រយើងអាចរធ្វើខដ ”។ (រសចកដរីញ្ញា ក់រខនែម)។ 

356 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦០ (រជើងទំេ័ េ ររោេ) (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

357 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦៣-២៨៨៤។ 

358 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦៣-២៨៦៦, ២៨៦៩-២៨៧១។ 

359 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦៧ និងរជើងទំេ័  ៩៧៨៧, ៩៧៩១។ 
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កខនសងោរ់តាេំីច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦  ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៩360 និងកា យេ់រឃើញមួយចំនួនពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា ប្គរ់ប្គងកងេេ ៨០១ រដ្ឋយអគគរសនាធិ្កា កងទ័េរដិវតតកមពជុា និងរដ្ឋយគណៈេូមិភ្លគឦសាន361។ 

138. ចំរពាះេសតតុាងខដេជារ់ពាក់េ័នធផ្លេ េ់រៅនឹងរទរោទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២362 អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានខសវង កកា រញ្ញា ក់រខនែមេីសាកសីដថ្ទរខនែមរទៀតម នរេេសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ រឆ្ម 

ខស កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា សកខីកមម រស់ 

រឆ្ម ខស ខដេថា “អនកសួ ចរមាើយបានរងខំអនកជារ់ឃ ំឱយរង្ហា ញ‘េបិចកេ’ ឬ‘យ ទធសាស្តសត’” […] ប្តូវ

បានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាង រស់សាកសី រមឿង ោន់ ី ខដេរឆាើយថា រលាកប្សីប្តូវបានសួ ដខដេៗអំេី

កា ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយយួនខដេរលាកប្សីបានរដិរសធ្ចាស់លាស់”363។ រៅរេេប្រឈ្មជាមួយនងឹ

ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងចរមាើយ រស់ រឆ្ម ខស ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើបារអនកជារ់ឃ ំកនុងរេេសួ ចរមាើយ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់នូវកា កប្មិតថ្នសកខីកមមរនះ និងបានយេ់រឃើញថា “េសតតុាង

 រស់ោត់េ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរខនែមរទៀតកនុងវគគសវនាកា រប្កាយកដី” និងបានសំអាងរៅរេើសាកសី

រផសងរទៀត រដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមរេើកា រ ៀររារ់អំេីកា រធ្វើបាររដ្ឋយអនកសួ ចរមាើយ364។ អាប្ស័យរហត រនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សណាមួយកនុង វិធី្

សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកា សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ រឆ្ម ខស កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ រៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ កា រោទប្រកាន់ជាក់លាក់ រស់ោត់

អំេីកា សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ រឆ្ម ខស កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅរេេរធ្វើកា សននិដ្ឋា នពាក់េ័នធ

រៅនឹងកា សមាា រ ់រស់ជនជាតិរវៀតណាមរៅអូ កខនសង និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញជនជាតិរវៀតណាម នឹង

ប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកពាក់េ័នធខាងរប្កាម365។ 

ខ. ខអម រអឿន 

 
360 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦៨ និងរជើងទំេ័  ៩៧៩២។  

361 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៧៣, ២៨៧៤, ២៨៧៨ និងរជើងទំេ័  ៩៨១៩, 

៩៨២៦, ៩៨៣៣។ 

362 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/177.1 ទំេ័  ១៣-១៩ (ឧទាហ ណ៍ ទាក់ទងរៅនឹង

កា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់ប្កុមជនជាតិោរា៉ាយ)។ 

363 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៩៩។ 

364 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩០២។  

365 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ខ.២.ច (កា សមាា រ់ ង្ហគ េជនជាតិរវៀតណាមប្បាំមួយនាក់រៅអូ កខនសង)។ 
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139. ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់សកខីកមម រស់ ខអម រអឿ

ន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ូររនះប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ

ជាចមបងរដើមបីផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់សដីេីប្កសួងរោស

នាកា  និងកា អរ់ ំខផនកនរោបាយរដ្ឋយជនជារ់រោទ366។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជនំ ំ

ជប្មះទាងំេី  ោត់បានផតេ់សកខីកមមសដីេីប្រធានរទដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២367  ួមរញ្ចូេរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនា368។ កំណត់

ប្តាកា ជំន ំជប្មះរង្ហា ញថា រនាេ រ់េីសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន រេើប្រធានរទសដីេីេ ទធសាសនា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរង្ហគ រ់ឱយ ខអម រអឿន និងរមធាវើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេសួ សំណួ ប្តូវកប្មិតសំណួ  

និងចរមាើយ រស់ខាួនប្តឹម វិសាេភ្លេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងប្តូវចងោំថា “រយើងរចចរុបននកំេ ងេិនិតយរេើ

អងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេី ថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន”369។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ

 
366 រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (F312) កថាខណឌ  ៣៦។ 

367 រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (F312) កថាខណឌ  ៣៦។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ 

(ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1។ 

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/116.1។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ 

(នង ស ផង់) ឯកសា រេខ E1/117.1។ 

368 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៦១ (“ខាុំប្សឡាញ់ណាស់ប្េះេ ទធ

សាសនារៅរេេរនាះ គឺខាុំជាយ វជនខដ រៅរេេរនាះ ខាុំប្សឡាញ់ណាស់ប្េះេ ទធសាសនា រ៉ា ខនតរកសតប្មូវឲ្យរំផ្លា ញវតតអារាម ឬ

ក៏មិនឲ្យប្េះសងឃរួស រតើឲ្យខាុំរដ្ឋះប្សាយ ររើខាុំមិនរធ្វើខាុំមានរញ្ញា ដេ់រកស […]។ រំផ្លា ញគឺកា ោរ់រផតើមេីមិនឲ្យយ វជនរៅរួស

មួយ។ […] មិនឲ្យោស់ទ ំសាងវតតអារាម”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 

ទំេ័  ៧-៩។ 

369 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៦២ (“រលាក ខអម រអឿន រលាកគរបី

កំហិតនូវចរមាើយ រស់រលាកតរប្តឹមខតភ្លេោំបាច់រៅនឹងសំណួ ខដេសួ បានរហើយ។ រចៀសវាងកា រធ្វើអតាែ ធ្ិរាយលាតប្ត

ដ្ឋងផ តេីឆ្ៃ យផ តេីសំណួ  រោេរំណងថ្នកា សួ ។ រហើយរលាករមធាវើទទួេសិទធិដូចោន ។ រលាកមានរេេស  រទាងំសហ

ប្េះរាជអាជាា គឺមានរេេ១ថ្ងៃ រូកជាមួយនឹងមួយភ្លគរួនថ្ងៃ។ រហើយអងគរហត ខដេរធ្វើសវនាកា រនះគឺោរ់រផដើមេី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩  រហើយរយើងបានកំហិតប្តឹមខតសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រនះជាអងគរហត ខដេប្តូវរធ្វើ

សវនាកា ។ រចៀសវាងសំណួ ោកឆ្ៃ យេីអងគរហត ខដេមិនជារ់ពាក់េ័នធ វានឹងមិនមាន នឹងមិន ួមវភិ្លគទានអវីកនុងកា ខសវង ក

កា េិតរទ កនុងដំរណើ កា រដញរដ្ឋេរនះ ប្រសិនររើវាមិនចូេរៅកនុងប្ករខ័ណឌ ថ្នអងគរហត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោទប្រកាន់

ចំរពាះជនជារ់រោទ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ៩-១០ (“អងគ

ជំន ំជប្មះចង់ ំឭកសហប្េះរាជអាជាា ផងដងខដ ថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា េ ំខមនជាខផនកថ្នកិចចដំរណើ កា ជំន ំជប្មះ។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខដ  រនាេ រ់េីសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ោត់រដ្ឋយរងខំ370 ភ្លគីជាងមីមដង

រទៀតប្តូវបានខណនាឱំយកប្មិតសំណួ  រស់ខាួនប្តឹម វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១371។ ររើរទាះរីជា 

រអៀង សា ើ និង រខៀវ សំផន អាចសួ សំណួ  ខអម រអឿន អំេីកាេរ ិរចទិថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំ និងកា ខេងេះរប្កាយមក និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយប្រេនធទីេី 372ក៏រដ្ឋយ ក៏សំណួ ទាងំ

រនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ថ្នពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខអម រអឿន ជាជាងកា 

សួ រដញរដ្ឋេខាឹមសា រេើប្រធានរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដ ។ 

140. ររើរទាះរីជារនះជាកា ប្តឹមប្តូវខដេថា រខៀវ សំផន និងភ្លគីដថ្ទរទៀត ប្តូវបានហាមោត់សមប្សរកនុង

កា សួ សំណួ  ខអម រអឿន រេញរេញអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ រស់ោត់ និងកា ដឹងអំេី

រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិកកនុងកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

រដ្ឋយសា រញ្ញា រនះេ ំសែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះទីមួយក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងប្តូវបានហាមោត់កនុងកា េិោ ណារេើសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន សដីេីប្រធានរទទាងំរនះរៅ

កនុងកា ជំន ំជប្មះរេើកទីេី ខដេមានេសតតុាងជារ់ពាក់េ័នធោន រនាះខដ 373។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេបាន

 

រយើងរចចរុបននកំេ ងេិភ្លកា ឬសួ សំណួ រេើកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ […] និងកា ជរមាៀសប្រជាជន ដំណាក់កាេទី 

១ និងទី ២”)(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

370 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩០-៩១។ 

371 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩២ (“រមធាវើកា ពា កដី រៅរេេ

រយើងេិភ្លកាអំេីដំណាក់កាេទីមួយថ្នកា ជំន ំជប្មះ អំរេើមន សសអន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវបានដករចញ ួចរហើយេីដំណាក់កាេទី

មួយរនះ។ រចចរុបនន រយើងកំេ ងរផ្លដ តរៅរេើកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំដំណាក់កាេ ១ និង ២។ ដូរចនះ រយើងសូមរមធាវើកា ពា កដីកំហិត

សំណួ រស់ខាួនប្តឹមខផនកទីមួយថ្នកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”)(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

372 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/116.1 ទំេ័  ៦១-៦៤, ៧១-៧២។ 

373 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២ (“អងគជំន ំជប្មះសូមផតេ់រវទិកា

ជូនតំណាងសហប្េះរាជអាជាា  រដើមបីមានឱកាសកនុងកា តំាងសំណួ រដញរដ្ឋេចំរពាះរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ូររនះ គួ ខតប្តូវ

បានគិតគូ េិោ ណានូវកប្មិតថ្នសំណួ ទាងំឡាយខដេពាក់េ័នធនឹងអងគរហត  ខដេអងគជំន ជំប្មះបានរំខរកមករធ្វើសវនាកា 

កប្មិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរហើយ រចៀសវាងកា រចញឆ្ៃ យេីអងគរហត ខដេបានកំណត់សប្មារ់រធ្វើសវនាកា រនះ។ សូ

មានកា ោរ់អា មមណ៍រេើចំណ ចរនះឱយខាា ងំរដើមបីររងកើននូវប្រសិទធិភ្លេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា  រស់រយើង”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃ

ទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ១០ (“កាេេីរធ្វើសវនាកា សបាដ ហ៍ម ន កត់សមាគ េ់ថា 

[…] សហរមធាវើនាមំ ខ មានអងគរហត  មានសំណួ ជារប្ចើនរប្ៅអងគរហត ។ អីចឹងរហើយបានជា ំឭករញ្ញា រនះ។ រយើងេាោម

មិនកាត់រទ រយើងេាោម ំឭក”)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខផអករេើសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន រខនែមរេើរនះប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀតកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញរហត 

កា ណ៍កនុងក ណីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង វិធី្សាស្តសត រស់ខាួន។ ជាឧទាហ ណ៍ រៅកនុងកា 

យេ់រឃើញអំេី“េសតតុាងថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ខដេបានរកើតរ ើងកនុងទីតាំងរផសងៗទូទាងំប្ររទស

កមពជុាកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ  ួមទាងំ […] រខតតថ្ប្េខវង”374 អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមិនប្តឹមខតបានសំអាងរៅរេើ ខអម រអឿន រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរេើ ម ី សារ ឿន ខដេបានផដេ់សកខីកមម

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២375 រហើយសកខីកមម រស់អនកទាងំេី រនះប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា សួ រដញ

រដ្ឋេរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន376។ 

141. រខនែមរេើរនះ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

មួយចំនួនជាច ងរប្កាយបានយេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយសា រប្កាយេីបានរដិរសធ្ជារប្ចើនរេើកេី

ដំរូង េួករគប្តូវបានគំរាមកំខហងរដ្ឋយ ដាអំណាច”377 េ ំខមនខផអកខតរៅរេើសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន 

រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំចមបងរេើសាកសីរីនាក់ដថ្ទរទៀត ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រហើយសកខីកមម រស់េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា សួ រដញរដ្ឋេកនុង វិសាេ

ភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះ និងបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញរនាះ378។ ចំរពាះផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា៖  

 សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនបានផតេ់សកខីកមមកនងុត លាកា អំេរីទេិរសាធ្ន៍គ ួឱយ នធត់ និង

 អា មមណ៍អវិជាមានរៅរេេខដេេួករគបានដឹងថា ប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយអនកខដេខាួនេ ំខដេបាន

 
374 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៧។ 

375 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ី សារវឿន) ឯកសា រេខ E1/459.1 ទំេ័  ១៩។ 

376 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ី សារវឿន) ឯកសា រេខ E1/459.1 ទំេ័  ៦៤-៦៥, ៦៩-៧០។  

377 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២១។ 

378 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២១ និងរជើងទំេ័  ១២០៩២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ 

ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ផ្លន់ ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៧០។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) 

ឯកសា រេខ E1/461.1 ទំេ័  ៧២។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រៅ ឡាង) ឯកសា រេខ E1/339.1 ទំេ័  ៥៥, 

៥៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 សាគ េ់។ េួកោត់ភ្លគរប្ចើនបាន ំឭកថា បានរងាូ ទឹកខេនក នងិរសាករៅ ខកចិតត និងេ័យប្េួយកនុងអំ ុង

 រេេថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍379។  

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ បានខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើនរប្ៅខតេី ខអម រអឿន មាន ក់រនាះ380។ កា សំអាង រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតតុាងរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ទាក់ទងរៅនឹងអតែិភ្លេថ្នរោេ

នរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិក នឹងប្តូវេិភ្លកាខាងរប្កាមរនះ។  

គ. រោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិក 

142. រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមម

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងកា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិកមានអតែិភ្លេ

រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ោត់បានអះអាងថា កា កំណត់ខរររនះេ ំអាចរធ្វើរៅ

បាន រដ្ឋយសា  វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា សាដ រ់សកខីកមមសដីេ ទធសាសនា

ខដេជារ់ពាក់េ័នធខតរៅនឹងរ ិរទថ្នសាវតា  រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ381។ ោត់បានរោងរៅរេើកា 

សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ ខអម រអឿន, ពាន ោន, យ ន គីម, រខៀវ រអន, ហ  ន ឈ្ នេី, 

េិន ោ៉ា ថ្ង, នូ រៅ៉ា , គឹម វា៉ា ន់ ី, ស ឹម រហា, អ ង ង ងរហឿង, កាា ន វ ិត និង សូផ្លន់ សូវណណ ី382។ 

143. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ដូចកា អះអាងប្តឹមប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន  វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា វិវ ឍន៍ថ្នរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិករៅកនុងរ ិរទសាវតា

 ។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា៖ 

 រោេរណំងថ្នកា  ួមរញ្ចូេកា រោងរៅរេើ[រោេនរោបាយនានាជាជាងរោេនរោបាយពាក់េន័ធ

 រៅនឹងកា ជរមាៀសរដ្ឋយរងខំ] រៅកនុងកា ជំន ជំប្មះរេើកទមីួយ គរឺដើមបីរង្ហា ញនូវេកខណៈខដេរោេ

 
379 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩។ 

380 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩ និងរជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ 

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ២៩-៣២។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១៦ (ខរ៉ាន ស ោន់) ឯកសា រេខ E1/482.1 ទំេ័  ៥១។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ក េ ខណម) ឯកសា 

រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦៩-៧០។ 

381 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៤។  

382 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន និងរជើងទំេ័  ១៨៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 នរោបាយរនាះប្តូវបានររងកើតរ ើង។ អាប្ស័យរហត រនះ អវខីដេ ំេឹងទ ករនាះគឺកា រង្ហា ញទរូៅនវូរោេ

 នរោបាយប្បា ំ ររើរទាះរជីារញ្ញា សតាន ម័តសប្មារ់កា សួ រដញរដ្ឋេកនុងកា ជនំ ជំប្មះរេើកដរំូងប្តូវ

 បានកប្មិតប្តឹមកា ផ្លា សទ់ីប្រជាជនរដ្ឋយរងខំ(ដំណាក់កាេទីមួយ និងទីេ ី)ក៏រដ្ឋយ។ ដូរចនះ េ មំានកា ស ួ

 រដញរដ្ឋេអំេីកា អន វតតន៍រោេនរោបាយនានា ជាជាងរោេនរោបាយពាក់េន័ធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជា

 ជនរដ្ឋយរងខំ(ដំណាក់កាេទមីយួ និងទេីី )383។ 

144. រទាះជាោ៉ា ងណាកដី តាមកា ជាក់ខសដង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ញ្ញា តរប្ចើនរេើកឱយសួ សំណួ ពាក់

េ័នធរៅនឹងេ ទធសាសនា ឬសាសនារផសងៗកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ជាឧទាហ ណ៍ 

ពាន ោន ប្តូវបានសួ សំណួ សដីេីកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្េះសងឃ និងវតតអារាមកនុងអំ ុង

រេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ384 និងសកខីកមម រស់ យ ន គីម ទាក់ទងរៅនឹងេ ទធសាសនា បានជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹង យៈរេេរៅម ន និងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ385។ េ ំមានភ្លគីណាមយួ

បានជំទាសរ់ៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា សួ រដញរដ្ឋេរនះ រហើយភ្លគីទាងំអស់ប្តូវបានផតេ់ឱកាសសួ សំណួ

 រនាះ386។ រខនែមរេើរនះ រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា ជាេិរសសបានសួ សំណួ  យ ន គីម ទាក់ទងរៅនឹងកា 

 
383 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E141) ទំេ័  ២។ 

384 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១២ (ពាន ោន) ឯកសា រេខ E1/71.1 ទំេ័  ៤១ (“រតើប្េះសងឃរលាកខដេរឃើញ

ប្េះសងឃអីរៅតាមវតតរទ? ឆ៖ កាេម ន ំរដ្ឋះេនំរេញ គឺមានវតតអារាមធ្មមតា។ រលាក មានរលាក មានវតត មានអីធ្មមតា រហើយ

ប្រជាជនខតងខតរោ េរូជាធ្មមតារៅរេេរនាះម ន ៧៥។ ស៖ រៅរប្កាយមក? ឆ៖ រប្កាយ៧៥ គឺអត់មានរទ អត់មាន អស់

រហើយរលាក វតតអារាមអី ក៏កខនាងខាះក៏  ះរ ើអីចឹងរលាកអាោ យអីអត់មានរទ អស់ េីងរហើយ។ ស៖ រលាកបានដឹងថា រតើរគយក

ប្េះសងឃហនឹងរៅណាខដ  រតើរលាកដឹងរទ? ឆ៖ ខាុំក៏មិនបានដឹងថា រគយកប្េះសងឈរៅកខនាងណារទ រ៉ា ខនតតាមដឹង និោយតៗោន

ថា ប្រជាជនដឹងថា រលាកហនឹងប្តូវសឹក ប្តូវសឹកទាងំអស់ មិនឱយមានរលាករទៀតរទ”)។ 

385 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា  E1/88.1 ទំេ័  ៤០ (“កនុងសម័យកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយរនាះ 

 វាងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូត មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រតើមប្រជាជនរៅរខតតប្ករចះ ប្តូវបានអងគកា រគឱយប្រតិរតតិជំរនឿសាសនា

ខដ  ឬរទ?” ឆ៖ ប្េះេ ទធសាសនារៅកនុងរខតតប្ករចះ បានប្តូវរញ្ចរ់រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រប្កាយេីរយើង ំរដ្ឋះរៅមានរទ រៅមានប្េះ

សងឃរទ។ ប្េះសងឃរៅវតតខាុំរហើយ ឆ្ន ំ ៧៦ ប្រខហេជា វាងខខ ៧ ខខ ៨ ហនឹង រៅសេ់មួយអងគ រហើយនិងរៅប្កគ ហនឹង វតត

ប្កគ េី រីអងគ រប្ពាះខាុំជូនរលាកវតតខាុំហនឹងមកប្កគ  រដើមបី កកាណូតជូនរលាកឱយរៅប្សុករលាកវិញ ប្សុកពាមជាងំ អូ រំាងឪ។ 

ដេ់ចឹងខាុំមក ប្ោន់ខតរឃើញរលាករៅវតតប្ករចះរនះេី រីអងគ រលាកតាៗ អីចឹងបានន័យថា រៅរខតតប្ករចះរនះវាអាចអស់ប្េះសងឃ

រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ឯរៅ ៧៥ អីរៅមានរទ រៅមានប្េះសងឃរទ រ៉ា ខនតដឹងថាដេ់ ៧៦ ហនឹគឺរញ្ចរ់។ ៧៦ មិនខមនរដើមរទៀត ប្រខហេ

ច ង ៧៦”)។ 

386 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា រេខ E1/89.1 ទំេ័  ៧១-៨៤ (កា សួ រដញ

រដ្ឋេរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន)។ 
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ោរ់ផសឹកប្េះសងឃ387 រហើយ រខៀវ សំផន ក៏មានឱកាសដូចោន ផងខដ ។ េសតតុាង រស់ ហ  ន ឈ្ នេី ខដេ

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់វតតអារាមរធ្វើជាមនេី ឃ ំោងំ ឬកខនាងរណដុ ះរណាត េប្តូវបានសួ រដ្ឋយរមធាវើ

កា ពា កដី នួន ជា កនុងរ ិរទថ្នសំណួ អំេីកា ជរមាៀសប្រជាជនកនុងរខតតបាត់ដំរងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពុ

ជាប្រជាធិ្ររតយយ388។ 

145. េសតតុាង រស់ គីម វា៉ា ន់ ី ទាក់ទងរៅនឹងកា របាះរង់/កា ហាមោត់េិធី្រ ណយសេតាមេ ទធសាសនាកនុង

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្តូវបានផតេ់កនុងរ ិរទថ្នកា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញ និងកា សាា រ់

មាត យ រស់ោត់រប្កាយមក389។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន អាចេិនិតយ

សាកសីរនះកនុងរ ិរទថ្នសំណួ ខដេបានតាងំរ ើងរដ្ឋយភ្លគី រ៉ា ខនតោត់បានរប្ជើសរ ើសេ ំរធ្វើដូរោន ះ390។ 

រខនែមរេើរនះ េិន ោ៉ា ថ្ង ប្តូវបានសួ នូវអវីខដេបានរកើតរ ើងចំរពាះប្េះសងឃជាេិរសសកនុងវតតមួយកនុងរ

  ិរទថ្នកា ផ្លា ស់េីប្រជាជនរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១391 និងកា សួ សំណួ រេើ ស ឹម រហា បានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកនុងចំរណាមរនាះ  ចនាសមពន័ធ

ថ្ន ដ្ឋា េិបាេកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ392។ កនុងរ ិរទរនះ ោត់ប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេអំេីរទរញ្ញា េីថាន ក់រេើ

 
387 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា រេខ E1/89.1 ទំេ័  ៦១-៦៧។  

388 ឧទាហ ណ៍ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេី) ឯកសា រេខ E1/150.1 ទំេ័  ២៣ (រដ្ឋយរេើករ ើងថា 

កនុងរខតតបាត់ដំរង “វតតប្េះេ ទធសាសនាមួយចំនួន គឺថារធ្វើជាគ កៗដ្ឋក់អនករទាស រហើយវតតមួយរទៀតរធ្វើជាកខនាងឃ ំោងំ ឧទា

ហ ណ៍ មានវតតមួយជាកខនាងរគរ ៀនសូប្តវះកាត់”)។ សូមរមើេរខនែម ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេី) ឯក

សា រេខ E1/149.1 ទំេ័  ៤៧-៤៨។ 

389 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ ី) ឯកសា រេខ E1/149.1 ទំេ័  ១០ (“សាា រ់ហនឹង ររើតាមរយើងគិតេីជំនាន់

ម នរហើយមកជំនាន់ហនឹង គឺវាខ សោន សឹងខតថាដូចរមឃ និងដី។ សាា រ់ជំនាន់ម ន រយើងមានរលាកមានអ ីរងសុកូេ សូប្ត ប្តឹមប្តូវ

។ ដេ់រេេជំនាន់ហនឹង គឺសាា រ់ដូចសតវ ដូចធាត អញ្ចឹង”)។ 

390 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ ី) ឯកសា រេខ E1/149.1 ទំេ័  ២២-២៣។ 

391 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៧ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៣ (េិន ោ៉ា ថ្ង) ឯកសា រេខ E1/170.1 ទំេ័  ១៨-១៩។ 

392 រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (F312) កថាខណឌ  ៤២ (សកខីកមម រស់ ស ឹម រហា ពាក់េ័នធកនងុ

ចំរណាមរនាះ រេើេកខណៈេិរសសជារប្ចើនថ្ន ចនាសមព័នធ រស់ ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ និងតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ)។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ឹម រហា) ឯកសា រេខ E1/206.1 ទំេ័  ៦៤ (“កា េិត កិចចប្រជ ំរធ្វើរ ើងកនុងវតត។ រគ

ប្បារ់រយើងឱយរមើេរេើ និងរឃើញផ្លេ ំងគំនូ កនុងវតត។ មានគំនូ ូរប្េះេ ទធ និងប្េះសងឃ និងោត់ប្បារ់ថា ោម នប្ររោជន៍ទ កគំនូ រនះ

រទ។ េី រីថ្ងៃរប្កាយមក វតតអារាមរៅេនំរេញប្តូវបានដ្ឋក់មីនរំផ្លា យ រហើយខខម ប្កហមរប្រើឱយប្េះសងឃរំផ្លា ញវតតទួេទំេូង 

រដើមបីយកងមរៅរធ្វើផាូវ”)។ 
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 រស់ោត់ឱយករមេចផ្លេ ំងគំនូ  និងអាោ កនុងវតតទួេទំេូងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ393។ 

េ ំមានភ្លគីណាបានជំទាស់រៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា សួ សំណួ  និងរប្កាយមក ោត់ប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ

រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន394។ 

146. ទាក់ទងរៅនឹង ខអម រអឿន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់េីដំរូងថា រនាេ រ់េីមានសំណួ មួយ

ចំនួនទាក់ទងរៅនឹងេ ទធសាសនា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហគ រ់ភ្លគីឱយកប្មិតសំណួ  រស់ខាួនប្តឹម

 វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដី និងរផ្លត តរៅរេើកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន395។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ កនុងអំ ុងរេេ

កា ផតេ់សកខីកមម រស់ កាា ន វ ិត ភ្លគីប្តូវបាន ំឭកជាងមីមដងរទៀតឱយរេើកសំណួ ណាខដេពាក់េ័នធខត វិសាេ

ភ្លេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១396។ សកខីកមម រស់ កាា ន វ ិត ខដេថា ោត់េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយប្រតិរតតិសាសនា

 
393 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (ស ឹម រហា) ឯកសា  E1/206.1 ទំេ័  ៧៩-៨០។ 

394 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E1/207.2។ 

395 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៦២ (“រលាក ខអម រអឿន រលាកគរបី

កំហិតនូវចរមាើយ រស់រលាកតរប្តឹមខតភ្លេោំបាច់រៅនឹងសំណួ ខដេសួ បានរហើយ។ រចៀសវាងកា រធ្វើអតាែ ធ្ិរាយលាតប្ត

ដ្ឋងផ តេីឆ្ៃ យផ តេីសំណួ  រោេរំណងថ្នកា សួ ។ រហើយរលាករមធាវើទទួេសិទធិដូចោន ។ រលាកមានរេេស  រទាងំសហ

ប្េះរាជអាជាា គឺមានរេេ១ថ្ងៃ រូកជាមួយនឹងមួយភ្លគរួនថ្ងៃ។ រហើយអងគរហត ខដេរធ្វើសវនាកា រនះគឺោរ់រផដើមេី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩  រហើយរយើងបានកំហិតប្តឹមខតសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រនះជាអងគរហត ខដេប្តូវរធ្វើ

សវនាកា ។ រចៀសវាងសំណួ ោកឆ្ៃ យេីអងគរហត ខដេមិនជារ់ពាក់េ័នធ វានឹងមិនមាន នឹងមិន ួមវភិ្លគទានអវីកនុងកា ខសវង ក

កា េិតរទ កនុងដំរណើ កា រដញរដ្ឋេរនះ ប្រសិនររើវាមិនចូេរៅកនុងប្ករខ័ណឌ ថ្នអងគរហត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោទប្រកាន់

ចំរពាះជនជារ់រោទ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ៩-១០ (“អងគ

ជំន ំជប្មះចង់ ំឭកសហប្េះរាជអាជាា ផងដងខដ ថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា េ ំខមនជាខផនកថ្នកិចចដំរណើ កា ជំន ំជប្មះ។ 

រយើងរចចរុបននកំេ ងេិភ្លកា ឬសួ សំណួ រេើកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ […] និងកា ជរមាៀសប្រជាជន ដំណាក់កាេទី 

១ និងទី ២”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២ (“អងគជំន ំជប្មះសូម

ផតេ់រវទិកាជូនតំណាងសហប្េះរាជអាជាា  រដើមបីមានឱកាសកនុងកា តំាងសំណួ រដញរដ្ឋេចំរពាះរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ូររនះ 

គួ ខតប្តូវបានគិតគូ េិោ ណានូវកប្មិតថ្នសំណួ ទាងំឡាយខដេពាក់េ័នធនឹងអងគរហត  ខដេអងគជំន ំជប្មះបានរំខរកមករធ្វើសវនា

កា កប្មិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរហើយ រចៀសវាងកា រចញឆ្ៃ យេីអងគរហត ខដេបានកំណត់សប្មារ់រធ្វើសវនាកា រនះ។ 

សូមានកា ោរ់អា មមណ៍រេើចំណ ចរនះឱយខាា ងំរដើមបីររងកើននូវប្រសិទធិភ្លេថ្នកិចចដំរណើ កា សវនាកា  រស់រយើង”)។ ប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ១០ (“កាេេីរធ្វើសវនាកា សបាដ ហ៍ម ន កត់សមាគ េ់

ថា […] សហរមធាវើនាមំ ខ មានអងគរហត  មានសំណួ ជារប្ចើនរប្ៅអងគរហត ។ អីចឹងរហើយបានជា ំឭករញ្ញា រនះ។ រយើង

េាោមមិនកាត់រទ រយើងេាោម ំឭក”)។ 

396 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១១ (កាា ន វ ិត) ឯកសា រេខ E1/17.1 ទំេ័  ៤៩ (“រយើងសូម ំឭកថា សកខីកមមរនះប្តូវខត

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសវនាកា រៅដំណាក់កាេទីមួយ។ មិនខមនប្ោន់ខតអតែិភ្លេឯកសា រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេើកប្តង់ណាក៏បាន
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង យៈរេេរៅម នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងដូរចនះ ប្តូវបានោត់ទ កថា សែិតកនុង វិសា

េភ្លេថ្នសំណួ សំណ ំរ ឿង ០០២/០១397។ តាមកា សរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរប្ជើសរ ើសេ ំសួ 

រដញរដ្ឋេសាកសីរនះទាេ់ខតរសាះ398។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ សកខីកមម រស់ នូ រៅ៉ា  និង រខៀវ រអន ពាក់

េ័នធរៅនឹងអំ ុងរេេម ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងអាប្ស័យរហត រនះ អាចសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្ន

សំណួ សំណ ំរ ឿង ០០២/០១399។ 

147. អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេ

ថា ោត់“បានរផ្លត តរៅរេើអងគរហត កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងជាក់ខសដងេ ំចំណាយរេេ

ខដេប្តូវបានផតេ់ឱយ […] កនុងកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសីទាងំរនះអំេីេ ទធសាសនារប្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥” េ ំមាន

មូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ រដ្ឋយសា កា សួ រដញរដ្ឋេសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខាងរេើសែិតកនុង

 វិសាេភ្លេថ្នសំណួ ខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឬបានផ សរចញេីេំនាថំ្នសំណួ កនុង

 វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងរ ិរទថ្នកា សួ សំណួ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន ឬសែិត

កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រ៉ា ខនតប្តូវបានអន ញ្ញា តរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ រទាះជា

 

រនាះរទ។ វាប្តូវខតរប្ជើសរ ើសនូវភ្លេពាក់េ័នធមកនឹងអងគរហត ខដេអងគជំន ំជប្មះបានកំណត់រៅកនុងកចិចដំរណើ កា សប្មារ់រធ្វើសវា

នាកា ទីមួយ។ ដូរចនះកមមវតែសុំខាន់ថ្នខផនករនះគឺកា ជរមាៀសេនំរេញដំណាក់កាេដំរូង”)(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី

០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១១ (កាា ន វ ិត) ឯកសា រេខ E1/17.1 ទំេ័  ៥១ (“ទីេី  គឺកា ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ទាងំឡាយ រស់

រមធាវើ រស់ នួន ជា បានកត់សមាគ េ់ គឺប្រសិនជាអងគរហត រនាះរកើតរ ើងរៅកនុងអំ ុងឆ្ន ំ ៧៨-៧៩ ទំនងជាឆ្ៃ យេីអងគរហត 

ខដេរយើងកំណត់សប្មារ់រធ្វើសវនាកា រនះ។ េីរប្ពាះសវនាកា រនះកំណត់រៅកនុងអងគរហត ខដេពាកេ់័នធជាមួយនឹងដំណាក់កាេ

ថ្នជរមាៀសទីមួយ  និងទីេី ។ គឺជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញ រហើយនិងជរមាៀសទីេី  គឺរណាដ េរខតតមួយចំនួន េីេូមិភ្លគកណាដ េ េីេូមិ

ភ្លគនិ តីរៅកាន់េូមិភ្លគពាយេយ រហើយនិងេូមិភ្លគឧតត ។ រនះជាខផនកា  អីចឹង យៈរេេរនះ គឺមិនចូេរៅដេ់ ៧៨ ឬក៏ ៧៧-

៧៨ រនាះរទ។ […] សូមកំណត់សួ ចាស់លាស់កាេរ ិរចទិថ្នសំណួ ផង េីរប្ពាះររើសិនណា រយើងរប្រើសំណួ ណាខដេហួស

េី វិសាេភ្លេថ្នអងគរហត ខដេមានកំណត់សប្មារ់រធ្វើសវានាកា រេើកទីមួយរនះ វានឹងអាចនាឱំយមានកំហ សប្បាសោក...”) 

(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាា ង វ ិត) ឯកសា រេខ E1/25.1 ទំេ័  ៤៣-៤៤ (“អងគ

រហត ពាក់េ័នធនឹងសំណ ំរ ឿងរនះ [សំណ ំរ ឿង ០០២/០១] ប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយសួ រដញរដ្ឋេសាកសី”)។ 

397 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១១ (កាា ន វ ិត) ឯកសា រេខ E1/17.1 ទំេ័  ៧៥-៧៦។ ឯកសា រេខ E1/24.1 ទំេ័  ៧៥។ 

398 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាា ង វ ិត) ឯកសា រេខ E1/25.1 ទំេ័  ៦៧។ 

399 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (នូ រៅ៉ា ) ឯកសា រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៥៥។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខត លា ឆ្ន ំ

២០១២ (រខៀវ រអន) ឯកសា រេខ E1/128.1 ទំេ័  ៦៨-៦៩។ 
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ោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន ជារ ឿយៗបានរប្ជើសរ ើសមិនសួ រដញរដ្ឋេសាកសី ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមួយ

ចំនួនទាេ់ខតរសាះ400។ 

148. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា យេ់រឃើញថា “រោេនរោបាយខដេររងកើតរ ើងរដ្ឋយ

មជឈិមរដើមបីេ ររំបាត់ និងហាមោត់កា ប្រតិរតតិេ ទធសាសនាកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយមានអតែិភ្លេ

រេញមួយអំ ុងរេេថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ”401 បានខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើនខដេប្តូវបាន

ដកប្សង់ និងប្តូវបានសាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រខនែមរេើេសតតុាងខដេប្តូវបានេិភ្លកាកនុងខផនកសដីេី

សហក ណ៍ប្តាកំក់402 និងសកខីកមម រស់សាកសីខដេ រខៀវ សំផន បានេាោមជំទាស់។ កនុងកា យេ់រឃើញ

ថា េសតតុាងបានរង្ហា ញ“េំនាសំ ីសង្ហវ ក់ និង ើករាេដ្ឋេថ្នកា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃរដ្ឋយរងខំរប្កាយថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម នកា ររណដ ញរចញេីវតតទូទាងំប្ររទស”403 រខនែមរេើសាកសីប្បាមំួយនាក់ខដេ

បានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសាកសី១៧នាក់

រទៀតខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេេសតតុាង រស់េួកោត់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសួ រដញ

រដ្ឋេ រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន404។ ជាឧទាហ ណ៍ រ ៀេ សន បានអះអាងថា ប្េះសងឃជាង

មួយ យអងគប្តូវបាន“ជរមាៀស”រចញេីទីប្កុងេនំរេញ និងរៅកខនាងរផសងរទៀត ឱ ហូ បានផតេ់សកខីកមមអំេី

កា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃកនុងរខតតកំេង់ធំ្ មាស ថ្ ហួ  បានអះអាងថា ប្េះសងឃទាំងអស់ប្តូវោរ់ផសឹក(ររើ

រទាះរីជារលាកប្សីេ ំអាចោំឆ្ន ំេិតប្បាកដ) ហ  ន សិតាែ នី បានជួរប្េះសងឃមួយអងគខដេប្តូវបានរញ្ញា ឱយ

សឹកកនុងប្សុកបារា៉ាយ  ឈ្ិត រយឿក បានផតេ់សកខីកមមថា ប្េះសងឃប្តូវបានោរ់ផសឹកកនុងប្សុកប្េះរនប្តប្េះ 

និងសាកសជីារប្ចើនដថ្ទរទៀតបានផតេ់សកខីកមមអំេីកា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃកនុងទីតាងំដថ្ទរទៀត405។ ប្រហាក់

ប្រខហេោន រនះ កនុងកា យេ់រឃើញថា “េសតតុាងបានរង្ហា ញផងខដ នូវកា រិទ និងកា រំផ្លា ញវតត” អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ខកវ រេឿ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេថា “រគប្បារ់

 
400 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (រខៀវ រអន) ឯកសា រេខ E1/128.1 ទំេ័  ៥៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (កាា ង វ ិត) ឯកសា រេខ E1/25.1 ទំេ័  ៦៧។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ ី) ឯកសា រេខ 

E1/149.1 ទំេ័  ២២-២៣។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកសា រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៤៤។ 

401 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៧។ 

402 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥។ 

403 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥។  

404 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១៧, ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣០០។ 

405 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣០០។ 
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ោត់ថា វតតរៅសម េូមិរប្កាយប្តូវករមេចរោេ”406 អ  ៊ុំ ស ន់ ខដេបានផតេ់សកខីកមមអំេីកា រំផ្លា ញវតតកនុង

រខតតរសៀមរារ និង ស ះ  ំេី ខដេបានផតេ់សកខីកមមអំេីកា រិទវតត“អមរបវនត”407។ 

149. ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា វតតអារាមប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងរប្ៅេីសាសនា

ដូចជា រធ្វើជាមនេី សនតិស ខ និងកខនាងសមាា រ់មន សស ោា ងំ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  កខនាងសាន ក់អាប្ស័យ និង

សប្មារ់រោេរំណងកិចចកា  ដាបាេ និងកា រប្រើប្បាស់ខដេជាកា ប្រមាងវតែសុកដិសិទធ408 រខនែមរេើ

ចរមាើយ រស់សាកសីមួយចំនួនខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរេើសាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២409  ួមទាងំ ឱ ហូ ខដេបានផតេ់សកខកីមម

អំេីកា ខប្រកាា យវតតរៅជាមនេី សនដិស ខកនុងរខតតកំេង់ធំ្ អ  ៊ុំ ស ន់ ខដេបានអះអាងថា វតតមួយចំនួនកនុងរខតត

រសៀមរារប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាររាងដ្ឋក់ប្សូវ សា ន ស ង់ ខដេបានផដេ់សកខីកមមថា វតតកនុងរខតតរសៀមរារ

ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាកខនាងសាន ក់រៅ រស់កងចេ័ត បាន រសៀក ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា  មនេី ពាណិជា

កមម រស់តំរន់ ៤២ មានទីតាងំសែិតរៅកនុងវតតរខតតកំេង់សពី និងសកខីកមមដថ្ទរទៀតបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង410។ កា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតខដេ ងកា ជំទាស់សដីេីអតែិភ្លេថ្នរោេ

នរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនា ប្តូវបានោបំ្ទផងខដ រដ្ឋយេសតតុាង រស់សាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមម

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២411។ ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដកប្សង់ យ ន គីម ខដេបាន

េិេណ៌នាអំេីកា រំផ្លា ញេ ទធសាសនាកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងសកខីកមម រស់ោត់

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១412។ ដូចបានេិភ្លកាខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ញ្ញា តកា សួ រដញ

 
406 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ខក រេឿ) ឯកសា រេខ E1/316.1 ទំេ័  ២៥។ 

407 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣០១។ 

408 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥។ 

409 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣០២-១៣៣០៦។ 

410 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ រជើងទំេ័  ១៣៣០២-១៣៣០៦។ 

411 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥, រជើងទំេ័  ១៣៣០៧-១៣៣១២។ 

412 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣១៣។ 

01718010
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រដ្ឋេទាក់ទងរៅនឹងរទរោទសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  ួមទាងំកា សួ រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា413។ 

រខនែមរេើរនះ កា យេ់រឃើញរនះប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយសាកសីរខនែមរទៀត414។ 

150. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានដកប្សង់សកខីកមម រស់ ខអម រអឿន រដើមបីគូសរង្ហា ញនូវកា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតត

 រស់ោត់រដ្ឋយសា កា រញ្ញា ឱយករមេចប្េះរដិមា415។ ដូចបានេិភ្លកាខាងរេើ រដ្ឋយសា កា សួ រដញ

រដ្ឋេប្តូវបានកប្មិតប្តឹម វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយរផ្លដ តរៅរេើប្រធានរទថ្នកា ផ្លា ស់ទី

ប្រជាជន រខៀវ សំផន េ ំអាចសួ  ខអម រអឿន ឱយបានរេញរេញសដីេីប្រធានរទរនះរទ។  រដ្ឋយសា កា ដក

ប្សង់រនះប្តឹមខតជាកា គូសរង្ហា ញ និងកា យេ់រឃើញខដេថា “ប្េះរដិមា និងវតែតំុណាងសាសនាជាញឹក

ញារ់ប្តូវបានរំផ្លា ញរនាះ” ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយេសតតុាងរខនែមរនាះ416 ដូរចនះេ ំមានផេវិបាករកើតរ ើង

ចំរពាះកា ខវះឱកាសកនុងកា សួ រដញរដ្ឋេ ខអម រអឿន រនាះរ ើយ។ 

151. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសនិនដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញកំហ សរៅកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើសកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

 រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ សដីេីប្រធានរទប្េះ

េ ទធសាសនា។ េ ំមានកា រង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀងរៅកនុងសំអាងរហត ចាស់លាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹង វិធី្សាស្តសតអន វតតរេើេសតតុាងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ ើយ។ 

៤. កា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតខដេរង្ហា ញភ្លេេរមអៀង 

 
413 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា  E1/88.1 ទំេ័  ៤០ (“កនុងសម័យកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយរនាះ 

 វាងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូត មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រតើមប្រជាជនរៅរខតតប្ករចះ ប្តូវបានអងគកា រគឱយប្រតិរតតិជំរនឿសាសនា

ខដ  ឬរទ?” ឆ៖ ប្េះេ ទធសាសនារៅកនុងរខតតប្ករចះ បានប្តូវរញ្ចរ់រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រប្កាយេីរយើង ំរដ្ឋះរៅមានរទ រៅមានប្េះ

សងឃរទ។ ប្េះសងឃរៅវតតខាុំរហើយ ឆ្ន ំ ៧៦ ប្រខហេជា វាងខខ ៧ ខខ ៨ ហនឹង រៅសេ់មួយអងគ រហើយនិងរៅប្កគ ហនឹង វតត

ប្កគ េី រីអងគ រប្ពាះខាុំជូនរលាកវតតខាុំហនឹងមកប្កគ  រដើមបី កកាណូតជូនរលាកឱយរៅប្សុករលាកវិញ ប្សុកពាមជាងំ អូ រំាងឪ។ 

ដេ់ចឹងខាុំមក ប្ោន់ខតរឃើញរលាករៅវតតប្ករចះរនះេី រីអងគ រលាកតាៗ អីចឹងបានន័យថា រៅរខតតប្ករចះរនះវាអាចអស់ប្េះសងឃ

រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ឯរៅ ៧៥ អីរៅមានរទ រៅមានប្េះសងឃរទ រ៉ា ខនតដឹងថាដេ់៧៦ហនឹគឺរញ្ចរ់។ ៧៦ មិនខមនរដើមរទៀត ប្រខហេ

ច ង៧៦”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា រេខ E1/89.1 ទំេ័  ៦១-៦៧។ (សំណួ ប្តូវបានសួ 

រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា)។ 

414 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣១២។ 

415 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៦។ 

416 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥ និងរជើងទំេ័  ១៣៣១០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

152. ច ងរប្កាយ រផសងោន េីអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេរោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀងរចញេីកា ររងកើតកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កំហ ស

អងគចារ់ ឬអងគរហត មួយចំនួនបានរង្ហា ញអំេីភ្លេេរមអៀងកនុង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ចំរពាះកា សួ រដញរដ្ឋេេសតតុាងទាងំមូេ417  វិធី្សាស្តសតេរមអៀងចំរពាះអងគចារ់418 និងេរមអៀងកនងុកា 

ដ្ឋក់រទាស419។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀងជាក់ខសដងកនុង

សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់420។ សហរមធាវើនាំ

ម ខបានរឆាើយតរថា រនះជាកា រោទប្រកាន់រដ្ឋយ“ោម នកា គិតគូ េិោ ណា” និងោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ421

ខដេអាចមានសកាដ ន េេរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់ធ្មាម ន  ូរ រស់ត លាកា រ ើយ។ខផអកតាមទសសនៈ រស់សហ

រមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹងថា កា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេរមអៀងគរបបី្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយស េវិនិចិ័យ និងមូេ

ដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់422។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ មិនប្តឹមខតរដិរសធ្

រោេនូវទ ហីក ណ៍រណដ ឹងសាទ កខទាក់ទងរៅនឹងភ្លេេរមអៀងរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាំងឱយរញ្ញា ក់ចាស់ថា កា 

រោទប្រកាន់ដខដេៗោម នអវីខរាកនូវភ្លេេរមអៀងពាសរេញរណដ ឹងសាទ កខ ោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ423។ 

153. ឧទាហ ណ៍ថ្នកា រោទប្រកាន់ប្ចំខដេរនះរេើករ ើងកនុងចំរណាមរនាះថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀង៖  

• តាម យៈកងវះថ្នកា វិភ្លគ ឬកា កំណត់និយមន័យខផនកចារ់ខដេនារំៅ កកា ដ្ឋក់រទាសរៅរេេររងកើត

កា យេ់រឃើញថា “អាជាា ធ្ ប្សុកប្តាកំក់បានប្រប្េឹតតអំរេើមន សសោតរដ្ឋយសា ‘កា មិន’ោត់ វិធានកា 

សមប្សរ រដើមបីខកខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ រនាះ”424 

 
417 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៤៧, ១២១១, ១២១៤, ១២២៩, ១២៣៩, 

១២៤៤, ១២៤៩។ 

418 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៥។ 

419 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤៥-២១៤៦។  

420 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤១។ 

421 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨០, ៨៦-៨៧។ 

422 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៦-៨៧។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៦៨-៦៩។ 

423 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៦-៨៧។ 

424 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៥។ 
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• តាម យៈ“កា មិនរអើរេើទាងំប្សុង”នូវកា សួ រដញរដ្ឋេ រស់រមធាវើកា ពា កដីទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់

រឃើញខដេេ ំប្តឹមប្តូវថា ោយ ហាយ និង តា ឃ ត ប្តូវបានសមាា រ់ ខដេរនះបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅវតតខាច់425 

• តាម យៈកា រំថ្េាស នេ កថា រស់ រ៉ា េ េត ខដេគូសរង្ហា ញរោេនរោបាយ“មួយទេ់នឹង ៣០” និងកា 

ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើចរមាើយេមអិតខដេរញ្ញា ក់រខនែម រស់អតីតកមាម េិបាេរោធា “ខដេបាន

េនយេ់ថា ស នេ កថារនះកនុងរោេរំណងរេើកទឹកចិតតកងកមាា ំងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេមានចំនួនតិច

ជាង”426 

• រៅកនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួនរេើចរមាើយអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេបានលាក់បាងំេសតតុាងសំ

ខាន់ៗអំេីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមប្រថ្េណី និងកា កំណត់យកជាក ណីទូរៅរដ្ឋយ

ខផអករេើក ណីជាក់លាក់427  

• តាម យៈកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងខដេនារំៅ កកា សននិដ្ឋា នថា កា ឈ្ឺោរ់ខដេបានរណាដ េមកេីកា 

 ួមរេទរដ្ឋយរងខំ ្នដេ់កប្មិតមួយធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងកប្មិតថ្នរទឧប្កិដាជាក់លាក់ទាងំ

រនាះកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ428 

• តាម យៈកា រកប្សាយរផសងេី ដាធ្មមន ញ្ារៅតាមកា ចង់បានរដើមបីោបំ្ទដេ់រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួន429 

• តាម យៈកា រំថ្េារសចកដីសរប្មច រស់គណៈមជឈិមច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដើមបីររងកើតកា យេ់

រឃើញអំេីសិទធិអំណាចរញ្ញា កា ករមេចកនុងរ ិរទថ្នកា របាសសមាអ ត430  

• តាម យៈកា សំអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរេើស នេ កថារីខដេោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនសដីេីរោេរំណង

 ួម431 និង 

• តាម យៈកា រកប្សាយ និងវិធី្សាស្តសតអន វតតរេើេសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីរទ

ឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនារេើេ ទធសាសនិកកនុងប្សុកប្តាកំក់432។ 

 
425 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៧ រជើងទំេ័  ១៨៦១។ 

426 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣០។ 

427 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៦, ១១៥៨។  

428 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១២។ 

429 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥៥។ 

430 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៣០។ 

431 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០២។ 

432 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១៨។ 
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154. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាថា កា រោទប្រកាន់ទាងំរនះខដេមានអតែិភ្លេពាសរេញសា 

ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេេរមអៀងខដេរកើតរចញេីរសចកដីសរប្មច

 រស់ត លាកា ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា “កា រង្ហា ញអំេីភ្លេេរមអៀង ឬអតែិភ្លេថ្នភ្លេ

េរមអៀង អាចប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងចំរណាមរនាះរដ្ឋយខផអករៅរេើកា រេើករ ើងខដេមានរៅកនុងសំអាង

រហត ថ្នរសចកដីសរប្មច រស់ត លាកា ខដេរោទជារញ្ញា រនាះ” និងថា កា រោទប្រកាន់ប្តូវកំណត់រោេ

រៅរេើកា រង្ហា ញថារតើ សំអាងរហត រនះបានរង្ហា ញកងវះអនាគតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា433។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន រដ្ឋយសា កា រោទប្រកាន់រនះប្តឹមខតមិនយេ់

ប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬបានរោទប្រកាន់កំហ សអងគរហត  ឬអងគ

ចារ់ខដេជាកមមវតែថុ្នរណដ ឹងសាទ កខរ៉ា រណាណ ះ434 ខដេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកពាក់េ័នធថ្នសាេដីការនះ

ប្សរតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញជាធ្ មាន។ កា រោទប្រកាន់រនះរទាះជាោ៉ា ងណាកដីេ ំបានរង្ហា ញ 

កា យេ់រឃើញទាងំរនះប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា រ រ វិនិចិ័យប្រឆំ្ងនឹង រខៀវ សំផន។  

ឃ. កា រោទប្រកាន់កហំ សកនុងរសចកដសីរប្មចរេើេសតតុាងខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងអ ំងុរេេថ្នកា ជនំ ំ

ជប្មះ 

155. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កងវះអនាគតិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញរខនែមរទៀតកនុង“ វិធី្សា

ស្តសតេរមអៀងរេើេសតតុាង” ខដេរណាត េឱយមានកំហ សជារប្ចើនរៅកនុងរសចកដីសរប្មច រស់ខាួនសដីេីកា 

ទទួេយក និងកា សាដ រ់េសតតុាងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ។ ទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខដេពាក់េ័នធ

ោន រនះបានរោទប្រកាន់កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីេំដ្ឋរ់េំ

រដ្ឋយថ្នកា រង្ហា ញខាួនសាកសី កា រង្ហា ញេសតតុាងរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ កា ទទួេយកេសតុ

តាងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ  ួមទាងំកា ខកខានកនុងកា ររើកសវនាកា រ ើងវិញរដើមបីទទួេយកេសតុ

តាងរខនែម និងកា រដិរសធ្សំរណើស ំរកាះរៅរ ើងវិញនូវសាកសីមួយចំនួនខដេប្តូវបានសាដ រក់នុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១។ ោត់បានរេើករ ើងថា កំហ សរនះបានរណាដ េឱយមានេយសនកមមរេើ ូរោត់តាម យៈ

កា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជារប្ចើនថ្នកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ  ួមទាងំសិទធិទទួេបានកា កា ពា 

 
433 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១២។ 

434 សូមរមើេ រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដិតចិតតរៅប្កម (E314/12/1) កថាខណឌ  ៣៦ (“កា េ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងខាឹមសា 

ថ្នរសចកដីសរប្មចគឺជារញ្ញា ថ្នរណដ ឹងសាទ កខជាជាងសំរណើស ំដិតចិតត”)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំដិតចិតត រស់ រខៀវ សំផន 

(១១) កថាខណឌ  ១០១។  
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កដីរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ តមាា ភ្លេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រសចកដីសរប្មចមានសំអាងរហត រេញរេញ កា ជំន ំ

ជប្មះរដ្ឋយោម នកា េនា រេេឥតសមប្សរ និងសមភ្លេកមាា ំងតទេ់ផាូវចារ។់ 

១. រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសី 

156. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សខដេខសដងឱយរឃើញតាម យៈកា 

រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនខដេរណាដ េឱយមានេយសនកមមរេើោត់តាម យៈកា សរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំ

រដ្ឋយថ្នកា រង្ហា ញខាួន រស់សាកសីខណៈរេេកា ជំន ំជប្មះកំេ ងដំរណើ កា  ខដេខ សោន រៅនឹងរេេោរ់

រផដើមថ្នកា ជំន ំជប្មះ និងតាម យៈកា េនា រេេរចញសំអាងរហត សប្មារ់រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់

េំរដ្ឋយថ្នកា រង្ហា ញខាួនសាកសីរនះ ហូតដេ់កា រញ្ចរ់សវនាកា រេើអងគរសចកដី435។ 

157. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា “រៅរេេរោទប្រកាន់អំេីកងវះតមាា ភ្លេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង” និង

“បានរសនើស ំជារប្ចើនរេើកនូវរញ្ាីរ ម្ ះស  រ រស់សាកសីខដេប្តូវរកាះរៅ” ោត់បាន“េនយេ់អំេីកា េំបា

កខដេរងករ ើងរដ្ឋយសា កា រប្តៀមខាួនកនុង យៈរេេខវង ឬរេេខាី”436។ ប្រសិនររើរញ្ាីរ ម្ ះស  រ រស់

សាកសបី្តូវបានប្រគេ់ឱយរនាះ ោត់នឹងអាចសួ រដញរដ្ឋេសាកសី“រៅតាមអនកខដេប្តូវចូេមករង្ហា ញខាួន

ម ន” រហើយភ្លគីទាងំអស់“នឹងអាចរសនើស ំឱយទទួេយកឯកសា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិនិតយរៅរេេោរ់រផដើម

កា ជំន ំជប្មះ” 437។ ផេយុរៅវិញ សំរណើ រស់ភ្លគីជារប្ចើនខដេស ំឱយចូេមករង្ហា ញខាួន“បានេនា រេេ

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ថ្នកិចចេិភ្លការេើអងគរសចកដី និងចំណាយរេេរវលាសនធឹកសនាធ រ់ឥតប្ររោជន៍”438

។ 

158. តាមកា រេើករ ើង រស់ោត់បានឱយដឹងថា វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“មានហានិេ័យចំរពាះ

កា  ំរលាេរំពានជារប្ចើន” រដ្ឋយសា បានអន ញ្ញា តឱយសហប្េះរាជអាជាា ដ្ឋក់“សំរណើងមីស ំឱយចូេរង្ហា ញ

ខាួនខផអករេើេសតតុាងខដេប្តូវបានសាដ រ់ ួចរាេ់រហើយ និងរៅរេេេសតតុាងរនាះេ ំដូចកា ចង់បាន រស់

ខាួន”439។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរឆាៀតឱកាសទាញយកផេប្ររោជន៍េីដំរណើ កា រនះតាម យៈ

 
435 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥-១៨១។ ឧរសមព័នធ ក ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស ់

រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ F54.1.1 ទំេ័  ៦-៧។ 

436 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧។ 

437 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧។ 

438 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧។ 

439 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨។ 
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កា រកាះរៅសាកសដីថ្ទរទៀតខដេចរមាើយ រស់េួករគរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ “ប្តូវបានរង្ហា ញ

រដ្ឋយខ សចារ់រដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា ទាងំដ េពាសរេញរ ឿងកដី”440។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បាន

អះអាងថា កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ផដេ់សំអាងរហត សប្មារ់រសចកដីសរប្មច

 រស់ខាួនរេើកា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសី រៅរេេរកើតមានភ្លេេ ំជាក់លាក់ជ ំវិញ វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ជាេិរសសរេើកមមវតែថុ្ន“កា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង”441។ រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមថា 

រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកា េនា រេេរចញសំអាងរហត រនាះ គឺជាវិធី្សាស្តសត

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េាោមរញ្ចូេេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ “រដើមបីឱយ្នរៅដេ់កា យេ់

រឃើញអំេីរទាស និងេិ  ទធភ្លេ”442 រដ្ឋយបាន ំរលាេរំពានសចចធា ណ៍និ រទាស និងសិទធិ រស់ោត់កនុងកា 

ទទួេបានត លាកា ប្េហមទណឌ ឥតេរមអៀង និងតមាា ភ្លេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្443។ ោត់បានរេើករ ើងថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខតបានផតេ់សំអាងរហត ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហត ខដេខាួនរប្ជើសរ ើសេ ំ

សាដ រ់រ គគេមួយចំនួនរ៉ា រណាណ ះ រ៉ា ខនតេ ំបានេនយេ់មូេរហត ខដេខាួនបានរប្ជើសរ ើសរ គគេដថ្ទ ខដេរនះខផអក

តាមទសសនៈ រស់ោត់ថា “ហាក់រីដូច […] ជារង្ហា ញនូវកា ចង់បានខតេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ”444។ 

159. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

 ំរលាេរំពានរេើឆនាេ ន សិទធិសដីេីរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងចំណាត់កា ថ្នកា ជំន ំជប្មះ ឬថា អងគជំន ំជប្មះបាន

រងកឱយោត់ទទួេ ងេយសនកមមណាមួយ និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ទូេំទូលាយ 

និងទាន់រេេសប្មារ់រសចកដីសរប្មច រស់ោត់សដីេីកា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសីខដេប្តូវបានអន ញ្ញា ត

តាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង445។  

160. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា  និងបានរខនែមថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើ

រេើរ ិរទខដេកនុងរនាះកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកើតរ ើង និងរេើ យៈ

 
440 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨។ 

441 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩។ 

442 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥-៨៦, ១៧៣, ១៧៨, ១៨០។ 

443 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧ រជើងទំេ័  ២០៣ (បានរោងជាក់លាក់រៅរេើរសចកដី

សននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៦៦០-៦៦៥ ខដេកនុងោត់បានរោទប្រកាន់

ថា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ “បានកាា យជាដំរណើកា   ក កេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ”) កថាខណឌ  ១៨០។ 
444 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០។ 

445 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤២-៥០។ 
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រេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ វ័យោស់ជរា រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងកា េំបាកកនុងកា ធានានូវ

កា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់អនកជំនាញ446។  

161. ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រដ្ឋយខផអកតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវោត់ខចងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ និងទទួេបានឆនាេ ន សិទធិទូេំទូលាយចំរពាះកា 

រ ៀរចំកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះ។ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវផាូវកា កនុងប្ករខ័ណឌ កា ង្ហ ខផនកនីតិវិធី្ រស់ 

អ.វ.ត.ក. ខដេតប្មូវឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងផតេ់រញ្ាីរ ម្ ះសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនក

ជំនាញទាងំអស់ ខដេអងគជំន ំជប្មះមានរោេរំណងរកាះរៅរៅម នកា ោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះរ ើយ 

រហើយេិតណាស់រនះេ ំអាចអន វតតបានជាក់ខសដងរ ើយ447។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ឆនាេ ន នសិទធិទូេំទូលាយ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ោត់ខចងកា ជំន ំជប្មះ ប្តូវបានកប្មិតរដ្ឋយកាតេវកិចចកនុងកា ធានា

បាននូវភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ខដេ ួមរញ្ចូេកា េិោ ណារេើកា េរនាឿននីតិវិធី្ និងតប្មូវ

កា ោំបាច់ធានាបាននូវត េយភ្លេ វាងសិទធិ រស់ភ្លគីទាំងអស់448។  

162. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រៅថ្ងៃទី ០៨ និង ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ភ្លគីបានដ្ឋក់រញ្ាីរ ម្ ះ

ខដេប្តូវបានរធ្វើរចចរុបននភ្លេ រស់សាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេប្តូវបានរសនើរ ើង 

រដើមបីឱយចូេរង្ហា ញខាួនកនុងកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២449។ រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 
446 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៩០, ៩២។ 

447  វិធាន ៩១ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ( វិធានរនះប្តឹមខតខចងថា អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង“ប្តូវសាដ រ់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី សាកសី និង

អនកជំនាញតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខដេខាួនគិតថាមានអតែប្ររោជន៍”)។ 

448  វិធាន ២១ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (១)(ក)។ 

449 រញ្ាីសាកសីខដេបានរធ្វើរចចរុបននភ្លេ និងរសចកដីសរងខរថ្នសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេបានរសមើរ ើង 

[នួន ជា] ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/4 (“រញ្ាីសាកសី រស់ នួន ជា (E305/4)”)។ សាកសី និងអនក

ជំនាញរសមើរ ើងរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន សប្មារ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E305/5 (“រញ្ាីសាកសី រស់ រខៀវ សំផន (E305/5)”)។ រញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេបានរសមើរ ើង

រដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  និងរសចកដីសរងខរសប្មារ់ជំន ំជប្មះកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០២ (ជាមួយនឹងឧរសមព័នធសមាៃ ត់ចំននួ៥៖ I, 

II, II ក, III និង III ក) ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/6 (“រញ្ាីសាកសី រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(E305/6)”)។ រញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេបានរសមើរ ើងតាម វិធាន ៨០ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរដ្ឋយសហ

រមធាវើនាមំ ខសប្មារ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេមានឧរសមព័នធសមាៃ ត់ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/7 

(“រញ្ាីសាកសីសហរមធាវើនាមំ ខ (E305/7)”)។ រសចកដីរខនែមរៅរេើរញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេបាន
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រនាេ រ់េីកា ដ្ឋក់សា ណា រស់ភ្លគី450 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរចញ“រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់

េំរដ្ឋយថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២”451 ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះបានអន 

ម័ត វិធី្សាស្តសតតាមដំណាក់កាេចំរពាះកា សាដ រ់េសតតុាង និងបានរង្ហគ រ់េំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខាងរប្កាមថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២៖ សហក ណ៍452 កា ដ្ឋា នរធ្វើកា 453 កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមរោេរៅ454 មនេី សនដសិ ខ និង

កា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង455 រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ(៍ទទូាងំប្ររទស) េកខណៈថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ 

និងតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ456។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ថា៖ 

 េ ំមានខខសរនាេ ត់គូសរញ្ញា ក់ចាស់លាស់អាចប្តូវបានរធ្វើរ ើង វាងប្រធានរទខដេប្តូវខរងខចកកា ជំន ំ

 ជប្មះជាក់លាក់រ ើយ។ ររើរទាះរីជាមានេំដ្ឋរ់េរំដ្ឋយប្តូវបានអន ម័តក៏រដ្ឋយ ក៏ទំនងជាថា សាកសីខដេ

 ប្តូវបានរកាះរៅឱយផតេ់សកខីកមមរេើប្រធានរទជាក់លាក់មួយ នឹងប្តូវផដេ់េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងប្រធាន

 ដថ្ទរទៀតខដ ។ ដូរចនះ ទាក់ទងរៅនឹងេដំ្ឋរ់េរំដ្ឋយណាមួយខដេប្តូវបានអន ម័តសប្មារ់កា ោតខ់ចង

 កា ជំន ជំប្មះ ភ្លគីគរបីោត់ទ កថា ជាកា រង្ហា ញ ឬរោេកា ណខ៍ណនាថំ្នេំដ្ឋរេ់ំរដ្ឋយខដេអងគជនំ ំ

 ជប្មះសាលាដរំូងមានរំណងសាត រ់េសតតុាងកនុងក ណីរនះ។ ភ្លគីទាងំអស់ោបំាច់ប្តូវរង្ហា ញភ្លេរត់ខរន

 កនុងកប្មិតមួយទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ។ រខនែមរេើរនះ េំដ្ឋរ់េរំដ្ឋយថ្នប្រធានរទ និងសាកសី គឺសែិតរប្កាម

 កា ខកខប្រអាប្ស័យរេើកនុងចំរណាមរនាះភ្លេោបំាច់ថ្នកា ប្គរ់ប្គងរ ឿងកដី និង/ឬអតែិភ្លេថ្នសាកសី រដើម

 រណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញ ប្េមទាងំស ខភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ457។ 

 

រសមើរ ើងតាម វិធាន ៨០ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខសប្មារ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេមានឧរសមព័នធសមាៃ ត់ ថ្ងៃទី 

២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/7/4។ 

450 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E1/240.1 (សវនាកា រឋមរខនែម)។ រញ្ាីសាកសី រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា  (E305/6) កថាខណឌ  ១៦-១៨។ រញ្ាីសាកសីសហរមធាវើនាមំ ខ (E305/7)។  

451 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៤ ឯកសា រេខ E315 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315)”)។  

452 រៅសហក ណ៍ប្តំាកក់ រដ្ឋយ ួមរញ្ចូេកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិក និងមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ខដេពាក់េ័នធ។ 

453 ទំនរ់១មករា ទំនរ់ប្តពាងំងម និងកា សាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង។  

454 កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងអតីតអនក ដាកាេថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ។  

455 រៅអូ កខនសង េនំរប្កាេ និងមនេី ស-២១។ 

456 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315) កថាខណឌ  ១៤។ 

457 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315) កថាខណឌ  ៧។ 
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រៅកនុងរសចកដីសរប្មចដខដេរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭករខនែមនូវឆនាេ ន សិទធិទូេំទូលាយ រស់

ខាួនអំេីរញ្ញា ខដេទាក់ទងរៅនឹងកា ោត់ខចងកា ជំន ំជប្មះ458 និងថា អងគជំន ំជប្មះនឹង“រចញដីការង្ហគ រ់សដី

េីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ រស់សាកសីខដេនឹងប្តូវសាដ រ់ទាក់ទងរៅនឹងប្រធានរទនីមួយៗកនុងរេេសមប្សរ”459។ 

ប្បាេំី ថ្ងៃរប្កាយមក រៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីតាម 

យៈអ ីខមេអំេីរ ម្ ះសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញរេើកដំរូងខដេអងគជំន ំជប្មះមានរំណង

សាដ រ់ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំន ំជប្មះខផនកទីមួយ460។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់រចចរុបននភ្លេរខនែម

រៅថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤461 និងថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤462 រៅម នរេេកា ទំនាក់ទនំងរញ្ាី

រ ម្ ះច ងរប្កាយរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤463។ សាកសីដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានសាដ រ់

រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥464។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីជាម នអេំី

សាកសីខដេខាួនមានរំណងចង់សាដ រ់កនុងកា ជំន ំជប្មះខផនកនីមួយៗ465។ 

 
458 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315) កថាខណឌ  ៨។ 

459 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315) កថាខណឌ  ១២។ 

460 អ ីខម៉ាេចំណងរជើងថា “សាកសី រដើមរណត  ដារបរវណី និងអនកជំនាញរេើកទីមួយ”ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា 

រេខ E316/2.1.1។ 

461 ឧរសមព័នធរៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.12 (អ ីខម៉ា

េ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ“េ័ត៌មានរខនែមពាក់េន័ធរៅនឹងសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី” ច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤)។ 

462 ឧរសមព័នធរៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.12 (អ ីខម៉ា

េ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ“េ័ត៌មានរខនែមពាក់េន័ធរៅនឹងសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ប្រធានរទី១” ច ះថ្ងៃ

ទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤)។  

463 ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរេើេសតតុាង ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E328 ទំេ័  ២-

៣។ អនកជំនាញ រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីសហក ណ៍ប្តំាកក់ និងមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤

ឯកសា រេខ E328.1។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី០៨ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/247.1 ទំេ័  ១៦-១៧។ 

464 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី០៨ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/247.1 ទំេ័  ១-២ (សវនាកា រេើអងគរសចកដកីនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ប្តូវបានោរ់រផដើមរៅថ្ធ្ៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤។ រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន បានរដិរសធ្មិនចូេ ួមកនុងកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធ្ី ហូតរប្កាយរេេដ្ឋក់សា ណារណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រនះបានរណាដ េឱយមានកា ផ្លអ កកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធ្ី ហូតដេ់ថ្ងៃទី ០៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥។ សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E1/246.1 ទំេ័  ១)។ 

465 សូមរមើេ ឧ. ឧរសមព័នធ ១៦ រៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ 

F54.1.16 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ“ទំនរ់១មករា សាកសី និងរដើមរណដ ងឹ ដារបរវណី”ថ្ងៃទី ១៧ ខខ 
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163. រនាេ រ់េីទទួេបានសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរញ្ាីរ ម្ ះស  រ រស់សាកសីទាងំអស់ខដេ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានរំណងរកាះរៅ466 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ថា អងគជំន ំជប្មះបាន

អន ម័ត វិធី្សាស្តសតតាមដំណាក់កាេ ួចរហើយកនុងកា កំណត់ថារតើ សាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនក

ជំនាញមួយណានឹងប្តូវផតេ់សកខីកមមរេើប្រធានរទជាក់លាក់សប្មារ់រហត ផេរផសងៗ ួមមាន៖  

ភ្លេេ ំអាចដឹងជាម នថារតើ សាកសីខដេប្តូវបានទាក់ទងរៅរេេោររ់ផដើមកា ជំន ជំប្មះនឹងមានវតតមានផតេ់

សកខីកមមតាមកាេរ រិចទិរៅរេេខាងម ខ ខដ  ឬរទ និងធ្នធានមានកប្មិត រស់អងគភ្លេោពំា សាកសី និង

អនកជំនាញ កនុងកា ទាក់ទងរ គគេនីមយួៗខដេបានរសនើរ ើងរនាះ។ អងគជនំ ំជប្មះជាទរូៅបានជនូដណំឹងដេ់

ភ្លគីោ៉ា ងតិចរួនសបាដ ហ៍ជាម នអំេរីញ្ារី ម្ ះសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណ ីនិងអនកជំនាញ ខដេអងគជនំ ំ

ជប្មះមានរណំងសាដ ររ់េើប្រធានរទថ្នកា ជនំ ំជប្មះណាមយួរនាះ។ អងគជំន ជំប្មះបានផតេ់រេេរវលាប្គរ់

ប្ោន់ដេ់ភ្លគីរដើមបីរប្តៀមខាួនសប្មារ់កា សួ រដញរដ្ឋេសាកសីខផអករេើកា ចូេ មួ រស់េួករគកនុងអំ ងុ

រេេថ្នដំណាក់កាេម នកា ជនំ ំជប្មះថ្នរ ឿងកដីរនះ។ កា ផតេ់រញ្ារី ម្ ះស  រសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណី និងអនកជំនាញរៅរេេរនាះ េ ខំមនជាកា អន វតតន៍ជាក់ខសដង និងេ ោំំបាច់ចំរពាះកា ោត់ខចងសមប្សរ

ថ្នកិចចដរំណើ កា នីតិវិធី្ទាងំរនះរ ើយ467។ 

 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥)។ អ ីខម៉ាេរផាើេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

និងអនកជំនាញ៖ កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម” ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥, ថ្ងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E366/1.2។ ឧរសមព័នធ ១ រៅនឹងអ ីខម៉ាេរផាើេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “កា កំណត់

កាេរ ិរចទិរនតសវនាកា រនាេ រ់េីកា ផ្លអ កេិធ្ីរ ណយេាុំរិណឌ ” ថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦, ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E448.1.1 (ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្)។ 

466 សា ណា រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន សដីេីកាតវកិចចកនុងកា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា  ថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៥ ឯកសា រេខ E363 (“សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា រង្ហា ញឯកសា  (E363)”) កថាខណឌ  ៤៨។ សូមរមើេផង

ខដ  ចរមាើយតរ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន រៅនឹងសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ ស ំសាដ រ់សកខីកមម រស់សាកសី

រី ូរខងមរទៀត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម និងសំរណើស ំរញ្ាីសាកសីស  រខដេប្តូវចូេខាួនរង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E366/1 កថាខណឌ  ៤, ២២-២៥, ២៨។ សំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី 

រខៀវ សំផន ស ំឱយរផាើរញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេប្តូវរកាះរៅមកផតេ់សកខីកមមសប្មារ់ដំណាក់កាេ

ច ងរប្កាយសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E421/2។ 

467 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  ថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E363/3 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  

(E363/3)”) កថាខណឌ  ២៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវ“កា អន វតតន៍ខដេបានររងកើតរ ើងយូ មករហើយ”ថ្នកា ទំនាក់ទំនង

រញ្ាីរ ម្ ះសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញជាមួយភ្លគីរៅម នសវនាកា រេើខផនកជាក់លាក់

មួយ កនុងរោេរំណងផតេ់ឱយ“ភ្លគីនូវរញ្ាីរ ម្ ះអាទិភ្លេ រស់រ គគេខដេត លាកា ោត់ទ កថា ពាក់េ័នធ

រំផ តរៅនឹងខផនកនីមួយៗ និងដូរចនះប្តូវសាដ រ់រៅរេេជំន ំជប្មះ”468។ រនាេ រ់េីកា រញ្ចរ់សវនាកា រេើេសតុ

តាង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរចញ“រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញ

ខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរដើមបីសាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២” ខដេ ួមរញ្ចូេរហត ផេ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមិនរកាះរៅសាកសីមួយចំនួនខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរដ្ឋយភ្លគីខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២469។ 

164. ខផអករេើសំអាងរហត ខាងរេើ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមាន

កំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ប្គរ់ប្គងោត់ខចងសវនាកា សដីេី

េសតតុាង។ សំអាងរហត ខដេបានផដេ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញនូវវិធី្សាស្តសតរត់ខរនខដេ

ប្តូវបានេិោ ណាអំេីកា ប្គរ់ប្គងនូវកា អន វតតន៍ជាក់ខសដងកនុងកា រប្ជើសរ ើស និងសាដ រ់សាកសីរារ់ យនាក់

ខដេសកខីកមម រស់េួករគជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនកជារប្ចើនថ្នកា ជំន ំជប្មះ។ វិធី្សាស្តសតខដេបានគិតទ កជា

ម ន និងរហត ផេរៅេីរប្កាយរនាះ ប្តូវបានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគីចាស់លាស់ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានផដេ់រេេរវលាប្គរ់ប្ោន់អំេីសាកសីខដេអងគជំន ំជប្មះមានរំណងរកាះរៅជាម នរៅកនុងកា ជំន ំ

ជប្មះខផនកនីមួយៗ470។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើកកា តវា៉ា ដូចោន

រៅរេេជំន ំជប្មះ និងបានរសនើស ំរញ្ាីរ ម្ ះស  រ រស់សាកសីកនុងខផនកនីមួយៗថ្នកា ជំន ំជប្មះរៅម នកា 

ោរ់រផដើមសវនាកា រេើេសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្ថា “ជាកា េ ំអាចរធ្វើរៅបាន

ជាក់ខសដង និងេ ំោំបាច់ចំរពាះកា ោត់ខចងសមប្សរថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំរនះ”471។ សំអាងរហត 

 រស់អងគជំន ំជប្មះបានេនយេ់អំេីភ្លេេ ំអាចដឹងជាម នបានថារតើ សាកសីខដេបានទាក់ទងរៅរេេោរ់

រផដើមកា ជំន ំជប្មះរនាះនឹងរៅខតអាចមកផតេ់សកខីកមមរៅរេេរប្កាយយូ មករទៀត ខដ  ឬរទ រហើយរនេកុថ្ន

 
468 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិពាក់េ័នធរៅនឹងសាកសីខដេបានរសនើរ ើងសប្មារ់ខផនកសដីេីរទ

រញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ E425/2 កថាខណឌ  ៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

469 រសចកដីសរប្មចសដីេសីាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេបានរសនើរ ើងសប្មារ់សាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E459 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសីខដេបានរសនើរ ើង (E459)”)។  

470 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២៦។ 

471 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២៦។ 
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ដំរណើ កា រនះនឹងធាា ក់រៅរេើអងគភ្លេោពំា សាកសី និងអនកជំនាញ កនុងកា ទំនាក់ទំនងរ គគេនីមួយៗខដេ

ប្តូវបានរសនើរ ើងរនាះ472។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើភ្លេោំបាច់ថ្ន

កា ប្គរ់ប្គងរ ឿងកដី និងស ខភ្លេ រស់ជនជារ់រោទខដេជារហត ផេជាសកាដ ន េេកនុងកា ខប្រប្រួេេំ

ដ្ឋរ់េំរដ្ឋយសាកសី និង/ឬខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះ473។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំ

ផន េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ោបំ្ទកំហ សណាមួយកនុងសំអាងរហត រនាះខដេបាននាឱំយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសរប្មចអន ម័ត វិធី្សាស្តសតតាមដំណាក់កាេមួយៗចំរពាះកា រប្ជើសរ ើសសាកសី និងប្តឹមខតមិន

យេ់ប្សរជាមួយវិធី្សាស្តសតរនះរ៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ ករសចកដីសរប្មច រស់អងគ

ជំន ជំប្មះសាលាដំរូង និងសំអាងរហត ជាកា ប្តឹមប្តូវ និងសមរហត ផេរដ្ឋយបានេិោ ណារេើភ្លគី ួម

ទាងំេទធភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រប្តៀមរ ៀរចំសប្មារ់រ ឿងកដី រស់ខាួនថ្នកា ជំន ំជប្មះខផនកនីមួយៗ។ 

ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រងកកា េំបាកដេ់េទធភ្លេកនុងកា ដឹងរេេខវងរដើមបរីប្តៀមខាួនសប្មារ់កា ជំន ំជប្មះ474 អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេសរងកតរឃើញថា រដ្ឋយខផអករេើសំរណើស ំប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេខចងអំេី

កា ទទួេយកេសតតុាងកនុងរេេជំន ំជប្មះ475 រ គគេខដេប្តូវបានរប្ជើសរ ើសមកផតេ់សកខីកមមប្តូវបានដក

រចញេីរញ្ាីរ ម្ ះសាកសីរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេប្តូវបានរសនើរ ើង និងប្តូវបានខក

សប្មួេរដ្ឋយភ្លគីខដេបានដ្ឋក់រៅរដើមខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤476។ រញ្ាីរ ម្ ះទាងំរនះបាន ួមរញ្ចូេ

រសចកដីសរងខរថ្នសកខីកមមខដេបានរសនើរ ើង477 និងេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នសាកសីសប្មារ់កា ជំន ំជប្មះខផនកនមួី

 
472 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២៦។ 

473 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315) កថាខណឌ  ៧។ 

474 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧។ 

475 សូមរមើេ ឧ. អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើកា ជទំាស់ រស់រមធាវើកា ពា 

កដី រខៀវ សំផន រៅនឹងកា ចូេរង្ហា ញខាួនសាកសី 2-TCW-987 (E364) ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E364/1។ 

476 រញ្ាីសាកសី រស់ នួន ជា (E305/4)។ រញ្ាីសាកសី រស់ រខៀវ សំផន (E305/5)។ រញ្ាីសាកសី រស់សហប្េះរាជអាជាា

(E305/6)។ រញ្ាីសាកសីសហរមធាវើនាមំ ខ (E305/7)។ 

477 សូមរមើេ ឧ. ឧរសមព័នធ III: រញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញ រស់សហប្េះរាជអាជាា ខដេប្តូវបានរធ្វើ

រចចរុបននភ្លេ និងរសចកដីសរងខរ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/6.4។ ឧរសមព័នធ ខ៖ រសចកដីសរងខរខដេ

ប្តូវបានរធ្វើរចចរុបននភ្លេថ្នសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជនំាញ (ោម នកា រសនើស ំ វិធានកា កា ពា )  រស់ប្កុមរមធាវើ

កា ពា កដី នួន ជា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/4.2 (“រសចកដីសរងខរខដេប្តូវបានរធ្វើរចចរុបននភ្លេសដី

េីសាកសី រស់ នួន ជា”)។  
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យៗខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខ478។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានជូនដំណឹងភ្លគីេីដំរូងអំេីខផនករផសងៗរៅថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤479 រៅរេេសាកសីដំរូងបាន

ចូេមករង្ហា ញខាួនរៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ ខដេរនះបានផតេ់រេេរវលាប្គរ់ប្ោន់ដេ់ភ្លគីកនុង

កា រប្តៀមខាួនរដើមបីសួ រដញរដ្ឋេអនកខដេប្តូវបានរកាះរៅមករធ្វើសកខីកមមរនាះ480។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រនាេ រ់េីប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នខផនករផសងៗថ្នកា ជំន ំជប្មះ 

និងកា ទទួេបានរញ្ាីរ ម្ ះសាកសីខដេប្តូវបានរសនើរ ើង រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់

កនុងកា អះអាងថា មានកា រ៉ាះពាេដេ់េទធភ្លេរប្តៀមខាួន យៈរេេខវងសប្មារ់កា ជំន ំជប្មះរនាះរ ើយ។ 

165. ទាក់ទងរៅនឹងេទធភ្លេរប្តៀមខាួន យៈរេេខាី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគីជាម នប្គរ់

ប្ោន់អំេីខផនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអតតសញ្ញា ណសាកសីខដេរប្ោងរដើមបីចូេមករង្ហា ញខាួន។ ជាឧទាហ ណ៍ 

ទាកទ់ងរៅនឹងកា ជំន ំជប្មះខផនកទីេី ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ដូចជា ទំនរ់១មករា ទំនរ់ប្តពាងំងម 

កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៥ បានជូនដំណឹងអំេីរញ្ាីរ ម្ ះសាកសីររណាដ ះអាសនន និងេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នកា ចូេរង្ហា ញខាួនខដេ

ប្តូវបាន ំេឹងទ កទាក់ទងរៅនឹងទំនរ់១មករា481 និងបានផតេ់រញ្ាីរ ម្ ះច ងរប្កាយខដេប្តូវបានរធ្វើរចចរុបនន

ភ្លេរៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥482។ សវនាកា រេើេសតតុាងពាក់េ័នធនឹងទំនរ់១មករាបានោរ់រផដើម

រៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥483។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីអំេីសាកសីទាក់ទង

 
478 ឧរសមព័នធ I៖ រញ្ាីស  រសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញ រស់សហប្េះរាជអាជាា សប្មារ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

តាមខផនកថ្នជំន ជំប្មះ និងកា រង្ហា ញខាួន ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/6.1។ ឧរសមព័នធ IV៖ េំដ្ឋរ់

េំរដ្ឋយថ្នខផនកជំន ជំប្មះខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E305/7.1.4។ 

479 រសចកដីសរប្មចសដីេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ (E315)។ 

480 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/247.1 ទំេ័  ១-២។ 

481 ឧរសមព័នធរៅនឹង ១៦ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ F54.1.16 (អ ីខម៉ាេ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ “ទំនរ់១មករា៖ សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី” ច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

482 ឧរសមព័នធ ១៩ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.19 (អ ីខម៉ា

េ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ “េំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ និងកា ខរងខចករេេរវលាសប្មារ់ទំនរ់១មករា” ច ះថ្ងៃទី ២៨ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

483 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ១។ 
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រៅនឹងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនដរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំងរៅថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥484 នងិ

ទាក់ទងរៅនឹងទំនរ់ប្តពាងំងមរៅថ្ងៃទី ២២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥485។ សវនាកា រេើេសតតុាងទាក់ទងរៅ

នឹងប្រធានរទទាងំរនះបានោរ់រផតើមរៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ និង ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

រ ៀងៗខាួន486។ 

166. ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំន ំជប្មះខផនកទីរីសដីេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមកំណត់រោេរៅ ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីអំេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខដេប្តូវបាន ំេឹងទ ក និងកា ខរងខចករេេរវលារៅថ្ងៃ

ទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ ទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិោម487 និងរៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ទាក់ទង

រៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម488។ សាកសីដំរូងបានចូេរង្ហា ញខាួនចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅថ្ងៃទ ី

០៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ និងថ្ងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ រផសងៗោន 489។ ររើរទាះរីជាេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ 

និងកាេរ ិរចទិថ្នកា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីកនុងខផនកជំន ំជប្មះេិរសសរនះ

ប្តូវបានខកខប្រជាញឹកញារ់ក៏រដ្ឋយ490 ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កាេៈរទសៈ

 
484 ឧរសមព័នធ ២០ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.20 (អ ីខម៉ា

េ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ “រឆាើយតរ៖ េំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ និងកា ខរងខចករេេរវលាសប្មារ់ប្េលានយនត

រហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង” ច ះថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥។ 

485 ឧរសមព័នធ ២១ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.21 (អ ីខម៉ា

េ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ  “េំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ នងិកា ខរងខចករេេរវលាសប្មារ់កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំ

ងម” ច ះថ្ងៃទី  ២២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

486 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/312.1 ទំេ័  ១។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯក

សា រេខ E1/323.1 ទំេ័  ២។ 

487 េិខិតថ្ងៃទី ២៥ ខខឋ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E366/1.2 (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងចំណងរជើងថា៖ “រញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជនំាញ៖ កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម” ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

488 ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E381.1.1 (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងចំណងរជើងថា៖ “រញ្ាីសាកសី/រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៥)។ 

489 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥, ឯកសា រេខ E1/342.1 ទំេ័  ៣៥។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៥ ឯកសា រេខ E1/357.1 ទំេ័  ៣៣-៣៤។ 

490 ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E381.1.1 (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងចំណងរជើងថា៖ “រញ្ាីសាកសី/រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 
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ខដេនារំៅ កកា ខកខប្ររនាះ គឺហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង491 ដូចជារញ្ញា ស ខ

ភ្លេ492 និងម ណភ្លេ រស់សាកសីមួយចំនួនខដេប្តូវបានរប្ោងទ ករនាះ493។ រៅរេេកា ខកខប្រចំរពាះ

កាេវិភ្លគ រស់សាកសីប្តូវបានតប្មូវ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីជាម នប្គរ់ប្ោន់494។ 

 

២០១៥)។ ឧរសមព័នធ ២២ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន, ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.22 (អ ី

ខម៉ាេអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ  “កា រឆាើយតរ: កា ជូនដំណឹងសាកសីរនាេ រ់” ច ះថ្ងៃទី  ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

ឧរសមព័នធ ៣ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ  E381.1.3 (អ ីខម៉ាេេី Ken Roberts មស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា៖ “កាេរ ិរចទិោរ់តំាងេីថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៥” ថ្ងៃទី ០៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

េិខិត ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E364.1.1 (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ចំណងរជើងថា៖កា រឆាើយតរ៖ សំរណើស ំកា រំេាឺសដីេីចំណាត់កា ថ្នកា កំណត់កាេរ ិរចទិរខនែមថ្នខផនកសដីេីកា ប្រប្េឹតតរេើប្កុម

រោេរៅ” ច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

491 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/350.1 ទំេ័  ៣៦។ ឧរសមព័នធ ៣ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E381.1.3 (អ ីខម៉ាេេី Ken Roberts មស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើង

ថា៖ “កា កំណត់កាេរ ិរចទិោរ់តំាងេីថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិក ឆ្ន ំ ២០១៥” ថ្ងៃទី ០៦ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

492 េិខិតរញ្ញា ក់ម ណភ្លេ ឃ ន ម៉ា ន (សមាៃ ត់) (2-TCW-958) ថ្ងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E29/506។ 

េិខិតម ណភ្លេ  ង់ ខហេ (សមាៃ ត់) (2-TCW-927) ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E29/507 (សាកសីទាងំ

េី ដំរូងមានរៅកនុងរញ្ាីររណាដ ះអាសននសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេប្តូវបានរប្ជើស

រ ើសមកផដេ់សកខីកមមរេើប្រធានរទសដីេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម)។ សូមរមើេផងខដ  ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E381.1.1 (អ ីខម៉ាេេី Ken Roberts មស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើង

ថា៖ “រញ្ាីរ ម្ ះសាកសី/រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥)

។ 

493 សូមរមើេ ឧ. ឧរសមព័នធ ២២ រៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ (អ ីខម៉ាេអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ “រឆាើយតរ៖ កា ជូនដំណឹងសាកសីរនាេ រ់(រនត)” ច ះថ្ងៃទី  ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥) (រហត 

ផេសមាា  ៈសប្មារ់ខកខប្រដីការកាះរៅសាកសី)។ េិខិត ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E364/2/1.1.1 (អ ឺខម៉ា

េរផាើេីមស្តនតីជាន់ខពស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រឆាើយតរ៖ សំរណើស ំរំេាឺរេើចណំាត់កា ថ្នកា កំណត់កាេ

រ ិរចទិរខនែមថ្នខផនកសដីេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមរោេរៅ” ច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥)។ 

494 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/358.1 ទំេ័  ៥៨-៥៩ (ឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានជូនដំណឹងភ្លគីរៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងរនតសាដ រ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជន

ជាតិរវៀតណាមរៅថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៥)។ សូមរមើេផងខដ  ឧរសមព័នធ ២២ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.22 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ  “រឆាើយតរ

៖ កា ជូនដំណឹងសាកសីរនាេ រ់(រនត)” ច ះថ្ងៃទី  ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

167. ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំន ំជប្មះខផនកដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខ និងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង រទ

រញ្ញា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ េកខណៈថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ និងតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងប្រហាក់ប្រខហេោន បានជូនដំណឹងជាម នប្គរ់ប្ោន់អំេីកាេវិភ្លគ និងេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នកា 

ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសី495 និងកា ខកខប្រណាមួយរដ្ឋយខផអករេើរញ្ញា ស ខភ្លេ រស់សាកសី  ឬរញ្ញា

ដថ្ទរទៀតថ្នកាេវិភ្លគ496។ ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារឃើញថា រប្ៅេីកា 

 
495 ឧរសមព័នធ ២៣ រៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.23 

( បាយកា ណ៍៖“សាកសីសប្មារ់មនេី សនតិស ខអូ កខនសង” ច ះថ្ងៃទី  ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ ឧរសមព័នធ ២៤ ថ្នសា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.24 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ  “កាេរ ិរចទិសប្មារ់មនេី សនតិស ខអូ កខនសង” ច ះថ្ងៃទី  ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ េិខិត ថ្ងៃទី ០៩ ខខ 

ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E405.1.1  (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារជ់ាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើង

ថា៖ “កា ខកខប្រកាេរ ិរចទិេីថ្ងៃទី ២៩ ខខ ក មាៈ ដេ់ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា” ច ះថ្ងៃទី ១២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦)។ អ ីខម៉ាេេីមស្តនតី

ចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “មនេី ស-២១ កា ខរងខចករេេរវលាសប្មារ់សាកសី 2-

TCE-88 និងដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់សបាត ហ៍ថ្ងៃទី ២១-២៤ ខខ មីនា” ថ្ងៃទី ០៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E408/6.1) (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារជ់ាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “កា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង៖ 

រញ្ាីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញ” ច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦)។  ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៦ ឯកសា រេខ E390/1.1.1 (ឯកសា រេខ E408/6.1។ អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖“មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ៖ រញ្ាីសាកសី និងកា ខរងខចករេេរវលា” ច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

ឧរសមព័នធ១ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E431/2.2 (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “រញ្ាីរឈ្ម ើសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញសដីេរីទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍” ច ះថ្ងៃ

ទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ ឧរសមព័នធ ២ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦  ឯកសា រេខ E434.1.2 (អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់

ជាន់ខពស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “រញ្ាីរ ម្ ះសាកសី និងអនកជំនាញ៖ េកខណៈថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់

អាវ ធ្” ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ ឧរសមព័នធ ២ ថ្ងៃទី ២០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E453/1.2 (អ ីខម៉ាេរផៃើេីម

ស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ថ្នអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “រញ្ាីរ ម្ ះសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសប្មារ់

ប្រធានរទជំន ំជប្មះសដីេីតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ”ច ះថ្ងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦)។  

496 ឧរសមព័នធ ២៧ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.27 (អ ីខម៉ា 

េ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ “រញ្ញា ថ្នកាេរ ិរចទិ” ច ះថ្ងៃទី  ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រទរញ្ញា រ ៀរអាពា 

ហេ៍ិពាហ)៍។ ឧរសមព័នធ ២៨ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ  

F54.1.28 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ  “កាេរ ិរចទិសប្មារ់សបាត ហ៍ថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦”  

ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍))។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ  

E448.1.1 (អ ីខម៉ាេរផៃើេីមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ថ្នអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគី ចំណងរជើងថា៖ “កា កំណត់កាេរ ិរចទិសវ 

នាកា រនតរប្កាយរេេសប្មាករ ណយេាុំរិណឌ ” ថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្)។ ឧរសមព័នធ ២៩ ថ្នសា  
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រេើករ ើងជាទូរៅថា៖ “ប្រសិនររើរមធាវើកា ពា កដីមានរញ្ាីរ ម្ ះរនាះ ខាួននឹងរប្តៀមសប្មារ់រញ្ញា រនះ”497 

រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវេយសនកមមជាក់លាក់ណាមួយ ឬឧទាហ ណ៍ថ្នកា ខដេវិធី្សាស្តសត រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬកា ខកខប្រកាេវិភ្លគរ ើងវិញបានរ៉ាះពាេ់ដេ់េទធភ្លេរប្តៀមខាួនសប្មារ់កា ជំន ំ

ជប្មះដូចរមដចរ ើយ ជាឧទាហ ណ៍ តាម យៈកា រង្ហា ញនូវសកខីកមម រស់សាកសីជាក់លាក់ខដេ ោត់ប្តូវ

បានរារំាងកនុងកា សួ រដញរដ្ឋេជារដើម។ តាមកា េិោ ណាខាងរេើ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន 

ទាក់ទងរៅនឹងកា ខដេេ ំមានេទធភ្លេប្គរ់ប្ោន់ រស់ោត់កនុងកា រប្តៀមខាួនសួ រដញរដ្ឋេសាកសីរនាះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

168. ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់អំេីកា េនា រេេឥតសមប្សរ កនុងកា ផតេ់សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង ហូតដេ់រប្កាយកា រិទកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

សរងកតរឃើញថា រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនក

ជំនាញខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរដើមបីសាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានរេើករង្ហា ញនូវ“ភ្លេសមរហត ផេ

សប្មារ់កា មិនរកាះរៅរ គគេមួយចំនួនខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរដ្ឋយភ្លគី ខដេរ គគេរនាះពាក់េ័នធរៅនឹង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២”498។ ប្សរតាមប្ករខ័ណឌ គិតយ តត រស់ អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រប្ជើសរ ើសសាកសីខដេទំនងរំផ តកនុងកា រញ្ញា ក់កា េិត និង“ប្តូវសាដ រ់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី សាកសី និង

អនកជំនាញតាម ររៀរខដេអងគជំន ំជប្មះោត់ទ កថា មានអតែប្ររោជន៍”499។ រដ្ឋយខផអករេើកា ោំបាច់ថ្ន

សាែ នកា ណ៍ជាេិរសសកនុងក ណីខដេមានម ណភ្លេ ឬជំងឺរកើតរ ើងខដេអាចរធ្វើឱយរញ្ញា រនះសែិតកនុង

សាែ នភ្លេេ ំចាស់លាស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសរប្មចរកាះរៅសាកសីរខនែមរៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកិចច

ដំរណើ កា នីតិវិធី្បាន។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចរធ្វើកា កំណត់សាែ េ បាន ឬផតេ់

សំអាងរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេថារតើ សាកសីមួយណា ឬេ ំោំបាច់រកាះ ហូតដេ់រប្កាយរេេរញ្ចរ់

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកា េនា រេេេ ំសមរហត 

 

ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.29 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា 

ដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ “រឆាើយតរ៖ កាេរ ិរចទិសប្មារ់សបាដ ហ៍ថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦” ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦។  

ឧរសមព័នធ ៣០ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.30 (អ ីខម៉ាេ 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ៖ុ  “រញ្ាូនត៖ កា ជំនួសសាកសី 2-TCW-871” ច ះថ្ងៃទី  ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

497 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧។ 

498 រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសីខដេបានរសនើរ ើង (E459) កថាខណឌ  ១ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

499  វិធាន ៩១ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ផេណាមួយ ឬេយសនកមមរៅរេេសវនាកា រេើេសតតុាងខដេបានរញ្ចរ់រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១៧ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរចញសំអាងរហត  រស់ខាួនរៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៧។ រនះេ ំខមនជាកា មិនសមរហត ផេរដ្ឋយខផអករេើទិដាភ្លេថ្នទំហំរសចកដីសរប្មច ខដេបាន ួម

រញ្ចូេសំអាងរហត សប្មារ់កា មិនរកាះរៅសាកសីជារប្ចើននាក់ ប្េមទាងំកា េិតខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបាន និងកំេ ងេិភ្លកាសរប្មចរេើសាេប្កមរៅរេេខតមួយរនាះ។  

169. ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេេរមអៀងខដេ ងកា រោទប្រកាន់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកំណត់ថា រខៀវ សំផន 

ខកខានកនុងកា រេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទកា អះអាងម តមំា រស់ខាួនប្រឆំ្ងនឹងសំអាងរហត ចាស់លាស់ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះ ខដេអន វតតចំរពាះកា សាដ រ់សាកសី

រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់កា  ំរលាេរំពានខដេរកើតរចញេី

 វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ជាេិរសស កា ទទួេយកេសតតុាងរៅច ងរញ្ចរ់ថ្នសវនាកា រេើ

េសតតុាង និងកា រកាះរៅសាកសីងមី500 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សំរណើ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា  ឬ រស់ភ្លគីដថ្ទរទៀត ស ំកា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសីងមី ឬកា ទទួេយកេសតតុាងងមីកនុងអំ ុង

រេេថ្នកា ជំន ំជប្មះប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងថា “កនុងអំ ុងរេេសវនាកា  តាម

គំនិតផដួចរផដើម រស់អងគជំន ំជប្មះ ឬតាមកា រសនើស ំ រស់ភ្លគី អងគជំន ំជប្មះអាចរកាះរៅ ឬសាដ រ់ចរមាើយ

រ គគេណាមាន ក់កនុងឋានៈជាសាកសី ឬទទួេយកេសតតុាងងមី ខដេមានប្ររោជន៍សប្មារ់ជួយរញ្ញា ក់កា 

េិត”501។ រដ្ឋយេ ំគិតថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់រញ្ាីរ ម្ ះស  រ រស់សាកសីរៅម នរេេ

កា ជំន ំជប្មះ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ អន រលាមតាម វិធានរនះ ភ្លគីរៅខតអាចរសនើស ំសាកសីរខនែមខដេេ ំ

មានរ ម្ ះកនុងរញ្ាីរនាះ។ ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំខផអកតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខាឹមសា ថ្ន

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយខផអករេើេកខណៈវិនិចិ័យជាក់លាក់ខដេកំណត់ វិធាន

រនះ ខដេប្តូវបានវាយតថ្មា និងផតេ់សំអាងរហត រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងរសចកដីសរប្មច

 រស់ខាួនខផអករេើសំរណើទាំងរនះ502។ កា សំអាង រស់សហប្េះរាជអាជាា រេើ វិធានរនះេ ំបានរង្ហា ញកា 

 
500 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨។ 

501  វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

502 សូមរមើេ ឧ. រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកឯកសា ពាក់េ័នធសហក ណ៍ប្តំា

កក់ និងមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នកា រប្រើប្បាស់កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង 

០០៤ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E319/7 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយ

ទទួេយកឯកសា  (E319/7)”)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 ំរលាេរំពានណាមួយរ ើយ។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា អន វតតន៍ រស់ខាួនតាមេកខណៈវិនិចិ័យថ្នសំរណើខផអកតាម វិធាន ៨៧(៤) នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយ

កនុងសាេដីការនះ503។ 

170. ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេមិនប្បាកដប្រជាពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នរទរោទកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ជាេិរសស រេើប្រធានរទថ្នកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង504 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

សរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងភ្លា មៗរនាះបានរដ្ឋះប្សាយសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំកា រំេាឺ 

និងបានេនយេ់ថា “េំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នប្រធានរទជំន ំជប្មះ ឬកាេវិភ្លគ រស់សាកសីជាក់លាក់ខដេប្តូវ

សាដ រ់ជាធ្មមតាសែិតរប្កាមប្រធានរទជំន ំជប្មះមួយជាជាងរផសងរទៀត េ ំបានខកខប្រ វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២” និងថា “អាប្ស័យរហត រនះ  វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រៅដខដេដូចកា គូស

រង្ហា ញកនុងរសចកដីសរប្មចរំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”505។ រខៀវ សំផន 

 

(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ស ំឱយទទួេយកសាកសីជំន ំជប្មះរខនែមទាក់ទងរៅនឹងប្សុកប្តំាកក់/ខផនកសដីេីប្កាងំតាោន់ថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ ថ្ងៃទី ៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/17/1 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)

(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E319/17/1)”)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់

រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីរដ្ឋយអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E319/22/1 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្នវិធាន

ថ្ផេកនុង (E319/22/1)”)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោមរដ្ឋយអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៦ ឯកសា រេខ E319/32/1 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ឱំយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ (E319/32/1)”)។ 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីរដ្ឋយអន រលាម

តាម វធិាន ៨៧(៣)(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង  នងិរកាះរៅសាកសីរួននាក់រខនែមរទៀតសប្មារ់ខផនករនតរទៀតថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  

២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/36/2 (“រសចកដសីរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ 

និងរកាះរៅសាកសី (E319/36/2)”)។  

503 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក V.ឃ.៣.ក។ 

504 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩ និងរជើងទំេ័  ២០៨ រោងរៅរេើសំរណើរនាេ ន់ រស់រមធាវើ

កា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន ស ំឱយផតេ់កា រំេាឺអំេី វិសាេភ្លេថ្នរណដ ឹងរៅអងគជំន ជំប្មះពាក់េ័នធនឹងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង ថ្ងៃ

ទី ២២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E420។  

505 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើរនាេ ន់ រស់ រខៀវ សំផន ស ំកា រំេាឺ

រេើ វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ពាក់េ័នធនឹងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង”ថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ 

E420/1 កថាខណឌ  ៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថារតើ  វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះកា រប្ជើសរ ើសសាកសី បានរងក

ភ្លេេ ំប្បាកដប្រជាដូចរមដចចំរពាះោត់រ ើយ។ កា រោទប្រកាន់ដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង

 វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ និង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនឹងប្តូវរដ្ឋះ

ប្សាយរៅកនុងសាេដីការនះ506។ 

171. ច ងរប្កាយ ជាកា រឆាើយតររៅនឹងកា រោទប្រកាន់អំេីកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ផត

េ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាអងគជំន ំជប្មះរប្ជើសរ ើសសាដ រ់រ គគេមួយចំនួន507 អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកាះរៅ

រ គគេទាងំរនាះរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះេិោ ណារឃើញថា អាចជួយរញ្ញា ក់កា េិតបាន និងថា អងគជំន ំ

ជប្មះបានផតេ់ប្រធានរទសំខាន់ថ្នសកខីកមម រស់សាកសីរៅម នកា សាដ រ់រ គគេខដេប្តូវបានរសនើរ ើង508។ 

រខនែមរេើរនះ សាកសីខដេប្តូវបានរកាះរៅ ប្តូវបានរប្ជើសរ ើសរចញេីរញ្ាីរ ម្ ះខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយ

ភ្លគី ខដេបាន ួមរញ្ចូេេ័ត៌មានសដីេីភ្លេពាក់េ័នធ រស់សកខីកមម រស់សាកសរីនាះ។ ខផអកតាមសំអាងរហត 

ខាងរេើ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានរេេរវលា

ប្គរ់ប្ោន់ និងកា សប្មួេសប្មារ់កា រប្តៀមកា កា ពា ខាួន រស់ោត់ កា ជូនដំណឹងអំេីប្ររេទ និងមូេ

រហត ថ្នរទរោទប្រឆំ្ងនឹងោត់ និងសចចភ្លេផាូវចារ់ និងខផនកនីតិវិធី្ និងរសចកដីសរប្មចមានសំអាង

រហត 509។ 

២. កា រង្ហា ញេសតតុាងសណំ ំរ ឿង ០០៣ នងិ ០០៤ 

172. កិចចរស ើរសួ កំេ ងរនតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ បានរកើតរធ្វើរ ើងប្សរោន ជាមួយនឹងកិចចដំរណើ កា 

នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេបានរណាត េឱយមានឯកសា ងមីៗជារប្ចើនប្តូវរង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២។ 

 
506 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VI.ឃ។  

507 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០។ 

508 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើសាជាងមី រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ 

សំផន ស ំសាដ រ់ Stephen HEDER (2-TCE-87) និង François PONCHAUD (2-TCE-99)” ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E408/6/2 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំសាដ រ់ HEDER និង PONCHAUD (E408/6/2)”)។ រសចកដីសរប្មច

សដីេីសាកសីខដេបានរសនើរ ើង (E459)។ 

509 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០-១៨១។ 
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173. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា ខណនាសំហប្េះរាជអាជាា ឱយរង្ហា ញ

ខតេសតតុាងណាខដេមានសកាដ ន េេរដ្ឋះរនេកុ និងខកខានកនុងកា ដករចញនូវឯកសា ខដេបានរង្ហា ញ

“ខ សចារ”់រចញេីសំណ ំរ ឿង510។ ររើរទាះរីជាបានទទួេសាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់

 វិធានកា ធានាថា ភ្លគីមានរេេរវលាប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយរេើេសតតុាងរនាះកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធី្ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានរេើករ ើងថា វិធានកា រនះ“បាន ំរលាេរំពានកាន់ខតខាា ងំរេើសិទធិ រស់ោត់

កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយោម នកា េនា រេេឥតសមប្សរ”511 និងបានអន ញ្ញា តឱយសហប្េះ

រាជអាជាា “ររងកើតេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុោ៉ា ងរប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់”512។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ ោត់បានរខនែមថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរដិរសធ្ជារ ឿយៗកនុងកា ខណនាអំយយកា ឱយរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ ថារតើេសតុ

តាងងមីណាខាះខដេរដ្ឋះរនេកុ” ររើរទាះរីជាមានកា ររងកើតនូវ“នីតិវិធី្រំេាឺ”រដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត

សប្មារ់សំរណើស ំកា រង្ហា ញ ខដេតប្មូវឱយសហប្េះរាជអាជាា ប្តូវ ួមរញ្ចូេ“េ័ត៌មានេមអិតទាក់ទងរៅ

នឹងចំណ ចណាខាះខដេខាួនោត់ទ កថា ជាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុសកាដ ន េេ”ក៏រដ្ឋយ513។ 

174. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“ប្រប្េឹតតផេយុខាួនឯង” និងរដ្ឋយអស ទធ

ចិតតរៅរេេរធ្វើរសចកតីសរប្មចទទួេយក និងសាដ រ់េសតតុាងខដេរចញេីឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះ 

េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ ួចរហើយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កនុងកា សរប្មចសដីេីកា 

ទទួេខ សប្តូវ រស់ជនជារ់រោទរដ្ឋយេ ំោំបាច់រងកឱយមានភ្លេសមគុសាម ញ និងអូសរនាា យកា ជំន ំជប្មះ

រ ើយ514។ រសចកដីសរប្មចរនាះបាន ួមរញ្ចូេ៖ (១) កា ទទួេយកសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំកា 

រង្ហា ញរកាះរៅរ គគេជារ់ពាក់េ័នធ“ខដេគួ ឱយសងស័យ”រដ្ឋយខផអករេើឯកសា ខដេបានរង្ហា ញរនាះ ដូច

ជា ស ន វ ត515 (២) កា ខកខានកនុងកា ផតេ់សំអាងរហត សប្មារ់រសចកដីសរប្មចតាមឆនាេ ន សិទធិកនុងកា 

សាដ រ់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីងមី ប្ពារ ស រឃឿន រនាេ រ់េីផ តកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់សំរណើស ំឱយទទួេ

 
510 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០១, ២០៥។ 

511 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៨។ 

512 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០២-២០៣។ 

513 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥-២០៧។ 

514 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១០, ២១៤។ 

515 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១១។ 
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យកេសតតុាងងមី516 និង (៣) កា រធ្វើរសចកដីសរប្មចរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញ 

រ៉ា ខនតេ ំប្តូវបានទទួេយកជាឧទាហ ណ៍ទាក់ទងរៅនឹងកា រង្ហា ញខាួន រស់ ម យ វា៉ា ន់នី និង  ុង សាត517។ 

175. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរណាដ េឱយមានកា  ំរលាេរំពាន

រេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយោម នកា េនា រេេឥតសមប្សរ កា ជូនដំណឹង

អំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នរទរោទមករេើ ូរោត់ សចចភ្លេខផនកចារ់ និងនីតិវិធី្ ត លាកា ប្េហមទណឌ

ឥតេរមអៀង រេេរវលាប្គរ់ប្ោន់ និងកា សប្មួេរផសងដេ់កា រប្តៀមរ ៀរចំកា កា ពា ខាួន កា ជំន ំជប្មះ

រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ កា សាត រ់ រស់ត លាកា  កា កា ពា ខាួនរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ សំអាងរហត រេញរេញ 

និងសមភ្លេតទេ់ផាូវចារ់518។ 

176. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

 ំរលាេរំពាន ឬមានកំហ សរៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិរនាះ519។ 

177. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 520។   

178. ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន មួយចំនួនមានកា 

ភ្លន់ប្ច ំ វាងនីតិវិធី្រផសងោន ខដេរញ្ាតតិរេើកា រង្ហា ញឯកសា ដេ់ភ្លគី និងកា ទទួេយកេសតតុាង។ ទាក់

ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ថា វិធាន ៥៣(៤) និង ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងបាន

ររងកើត ររដ្ឋច់រដ្ឋយខ កទាក់ទងរៅនឹងកា រង្ហា ញ និងទទួេយកេសតតុាងកនុងអំ ុងរេេជំន ំជប្មះ ដូច

បានរញ្ញា ក់ជារ ឿយៗរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង521។ ររើរទាះរីជា វិធាន ៥៣(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនងុ 

ជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងកាតេវកិចច រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងកា រង្ហា ញឯកសា មួយចំនួនដេ់អងគជំន ំជប្មះ

 
516 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១២។ 

517 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៣-២១៤។ 

518 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៨-២០៩, ២១៥។ 

519 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨-៧០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៤៦។ 

520 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៩៤-១០១។ 
521 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២០។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំពាក់េ័នធរៅ

នឹងកាេរ ិរចទិថ្នវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ឯកសា រេខ E421/4 (រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើអន រលាមតាមវិធាន ៨៧

(៤) (E421/4) ) កថាខណឌ  ៩។ 

01718032
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សាលាដំរូង និងភ្លគីក៏រដ្ឋយ ក៏វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងបានកំណត់កា ទទួេយេសតតុាងងមីកនុងអំ ុង

រេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ និង“ខចងនូវេកខខណឌ ថ្នកា ទទួេយកេសតតុាងងមី”ខដ 522។  

179. កា រង្ហា ញេសតតុាងងមីបានកំណត់កនុង វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងថា “កនុងរេេឆ្រ់ៗតាមខដេ

អាចរធ្វើរៅបាន សហប្េះរាជអាជាា ប្តូវរង្ហា ញរៅសហរៅប្កមរស ើរអរងកតនូវេសដតុាងទាងំឡាយខដេ

សហប្េះរាជអាជាា បានដឹង ខដេនឹងអាចរង្ហា ញនូវភ្លេោម នេិ  ទធ ឬកា សប្មាេេិ  ទធភ្លេ រស់ជនសងស័យ 

ឬជនប្តូវរោទ ឬកា រធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេរជឿជាក់ថ្នេសតតុាង រស់អយយកា ”523។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេបានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា  វិធានរនះបានដ្ឋក់កាតេវកិចចជាអចិថ្ស្តនតយ៍រេើសហប្េះរាជអាជាា ឱយរង្ហា ញ

ដេ់អងគជំន ំជប្មះ និងភ្លគីនូវេសតតុាងណាមួយខដេខាួនមានខដេអាចរង្ហា ញនូវភ្លេោម នរទាស ឬកា 

សប្មាេរទាស រស់ជនជារ់រោទ ឬកា រ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេរជឿទ កចិតតបានថ្នេសតតុាង524។ ដូរចនះ កាតេវកិចច

ថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាងរនះ គឺជាមូេដ្ឋា នកនុងកា រារំាងភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌តាម យៈកា ធានាថា ប្គរ់ភ្លគី និង

រៅប្កមប្តូវទទួេបានេ័ត៌មានអំេីេសតតុាងខដេអាចរង្ហា ញនូវភ្លេោម នេិ  ទធ ឬកា សប្មាេរទាស រស់

ជនជារ់រោទ និងប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា រង្ហា ញេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុខដេមានសកាដ ន េេ។ ដូចបានរញ្ញា ក់

ខាងរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញេសតតុាង គឺជា“សមាសភ្លគមួយថ្នកា 

ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងប្សរតាមតួនាទី រស់អយយកា កនុងកា ជួយត លាកា រញ្ញា ក់កា េិត”525។ 

180. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ជាកា សមប្សរកនុងកា គូសរង្ហា ញរ ិរទពាក់េ័នធខដេ

កា រង្ហា ញថ្នឯកសា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ បានរកើតរ ើង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកត

 
522 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២០។ 

523  វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  

524 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើទីរី រស់ នួន ជា ស ំឱយទទួេយក និងេិោ ណារេើេសតតុាងរខនែមកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរណដ ឹង

សាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ F2/4/2 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំេសតតុាងរខនែម 

(F2/4/2)”) កថាខណឌ  ១៧ រោងរៅរេើអន សស ណៈ រស់អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា រង្ហា ញចរមាើយ រស់

សាកសីខដេអាចមកផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E127/4  (“អន សស ណៈ

ជូនដំណឹងអំេីកា រង្ហា ញចរមាើយ រស់សាកសី (E127/4)”) (អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រកប្សាយ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើ វិធានរនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១៖ “ វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានដ្ឋក់កាតេវកិចចរនត

រេើសហប្េះរាជអាជាា កនុងកា រង្ហា ញេសតតុាងដេ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេខាួនមានអាចរង្ហា ញអំេីនិ រទាស ឬសប្មាេ

េិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ ឬអាចរ៉ាះពាេ់ដេ់កា រជឿទ កចិតតបានថ្នេសតតុាង”)។ 

525 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំេសតតុាងរខនែម (F2/4/2) កថាខណឌ  ១៧ រោងរៅរេើមាប្តា ៤ ថ្នប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពុ

ជា។  
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រឃើញថា ខាឹមសា ពាក់េ័នធ និងកា ប្តួតោន ថ្នប្ករខ័ណឌ រេេរវលា ទីតាងំេូមិសាស្តសត និងទីតាងំរទឧប្កិដាថ្ន

កិចចរស ើរសួ ខដេកំេ ងរនតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ តាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូងបានរណាដ េឱយមានេ

សតតុាងពាក់េ័នធងមីខដេមានអតែិភ្លេកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិ វិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០២526។ រដ្ឋយ

សា ខាួនជាភ្លគីខតមួយគត់ខដេអាចចូេរមើេសំណ ំរ ឿងសមាៃ ត់ ០០៣ និង ០០៤ បាន សហប្េះរាជអាជាា

បានរសនើស ំកា អន ញ្ញា តេីសហរៅប្កមរស ើរអរងកតរដើមបីរង្ហា ញេសតតុាងមួយចំនួនដេ់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងភ្លគីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិបានេនយេ់ថា៖   

រដ្ឋយសា កិចចរស ើរសួ កនុងសណំ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ កំេ ងដំរណើ កា  កា ិោេយ័សហរៅប្កមរស ើរ

 អរងកតជារទៀងទាត់ដ្ឋក់រខនែមេសតតុាងងមីចូេកនុងសណំ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤។ រៅរេេទទួេបានកា ជនូ

 ដំណឹងអំេីឯកសា ទាងំរនះ សហប្េះរាជអាជាា បានេនិិតយរដើមបីកំណត់ថារតើ ឯកសា រនាះសែិតរប្កាម

 កាតេវកិចចថ្នកា រង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រនាេ រ់មកសហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សំរណើរៅសហរៅប្កម

 រស ើរអរងកតស ំកា អន ញ្ញា តរង្ហា ញខផនកខាះខដេខាួនបាន ករឃើញថា ប្តូវដ្ឋក់រង្ហា ញរៅអងគជំន ជំប្មះសាលា

 ដំរូងកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០២ និងភ្លគី។ […] រៅរេេសហប្េះរាជអាជាា បានទទួេកា អន ញ្ញា តេសីហ

 រៅប្កមរស ើរអរងកតឱយរង្ហា ញឯកសា រនះកនុងសំណ រំ ឿង ០០២ (ខដេជនួកាេប្តឹមខតបានអន ញ្ញា តជា

 ទប្មង់រកាសេ ររ៉ា រណាណ ះ) សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់សំរណើរៅអងគជំន ជំប្មះសាលាដរំងូស ំកា រង្ហា ញ

 ឯកសា ទាងំរនះ […]527។ 

181. រៅចរនាា ះថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ និងថ្ងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ សហប្េះរាជអាជាា  អនត ជាតិ

បានដ្ឋក់សំរណើស ំកា រង្ហា ញរៅម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេមានចរមាើយ និងឯកសា ដថ្ទរទៀត

រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤528។ រៅកនុងសំរណើរនះ សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិបានរញ្ញា ក់ នងិ

 
526 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០។  

527 េ័ត៌មាន និងកា រំេាឺពាក់េ័នធរៅនងឹដំរណើ កា ថ្នកា រង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កនុងរ ិរទថ្នកិចចរស ើរសួ កំេ ងរនតកនងុ

សំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/14 កថាខណឌ  ៧។ សូមរមើេផងខដ  សាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤១។  

528 កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E319 (“កា រង្ហា ញឯកសា  រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319)”)។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវ

ចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនកទីមួយថ្នកា ជនំ ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ឯកសា រេខ E319/8។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំ

រ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១១ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ D319/12។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយ

រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿងរេខ 004-D193/11 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

យេ់រឃើញថា កាតេវកិចច រស់ខាួនកនុងកា រង្ហា ញឯកសា ប្សរតាម វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបាន ួម

រញ្ចូេ“េសតតុាងពាក់េ័នធខដេដ្ឋក់រនេកុ ឬរដ្ឋះរនេកុ”529។ សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិបានដ្ឋក់សំរណើ

រផសងោន រសនើស ំកា ទទួេយកឯកសា មួយចំនួនខដេប្តូវបានរង្ហា ញប្សរតាម វិធាន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤) 

ខដេកំណត់អំេីកា ទទួេយកេសតតុាងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ530។ 

 

២០១៥ ឯកសា រេខ E319/13។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅ

នឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមវសំណ ំរ ឿងរេខ 004-D193/13 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/15។ 

កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាម

សំណ ំរ ឿង 004-D193/15 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/13។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត 

ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 004-D193/16 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ មី

នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/20។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់

េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 004-D193/21 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/21។ 

កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវ៖ ១) ចរមាើយេី  រស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា និង ២) ឯកសា េីសំណ ំរ ឿង 

០០៣ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 003-D100/9 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E319/23។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 004-D193/24 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/24។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 004-D193/28 ថ្ងៃទី 

២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥, ឯកសា រេខ E319/25។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង 

០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 004-D193/30 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E319/26។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 003-D100/12 និង 004-D193/33 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/27។ កា 

រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំ

រ ឿង 004-D193/34 ថ្ងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/28។ កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ

នូវចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៤ ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាមសំណ ំរ ឿង 004-D193/37 ថ្ងៃទី ១២ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/29។ 

529 សូមរមើេ ឧ. កា រង្ហា ញឯកសា  រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319) កថាខណឌ  ១។ 

530 សូមរមើេ ឧ. សរំណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកឯកសា ពាក់េ័នធរៅនឹងរៅសហក ណ៍ប្តំាកក់ និង

មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ប្សរតាម វិធាន ៨៧(៣) និង វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា 

រេខ E319/5 (“សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកឯកសា  (E319/5)”)។  

01718035
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182. រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សា ណាពាក់េ័នធនឹងកាតេវកិចចថ្នកា រង្ហា ញេសតុ

តាង រស់សហប្េះរាជអាជាា 531 ខដេកនុងរនាះោត់បានអះអាងថា សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ កនងុ

ចំរណាមរនាះ បានរំថ្េាចារ់ជាធ្ មានតាម យៈកា រង្ហា ញេសតតុាងទាងំអស់ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ជាជាងកប្មិតកា រង្ហា ញប្តឹមខតេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុរ៉ា រណាណ ះ532។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “ជនជារ់រោទមានសិទធិជាមូេដ្ឋា នទទួេបានេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជាសកាដ ន េេ” និង

បានរញ្ញា ក់សាជាងមីថា  វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង បានដ្ឋក់កាតេវកិចចជាអចិថ្ស្តនតយ៍ឱយរង្ហា ញេសតតុាង

រនាះខដេមានអាន ភ្លេកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះ533។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា រនះគឺជាកា ទទួេខ សប្តូវដ្ឋច់ម ខ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងកា កំណត់រដ្ឋយស ច ិតភ្លេនូវ

េ័ត៌មានអវីខាះខដេអាចជាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងបានេិោ ណាថា “ភ្លេមិនប្បាកដប្រជាខដេេ ំប្សររៅ

នឹងប្ទឹសដីជាក់លាក់ រស់ប្កុមរមធាវើកា ពា កដី េ ំអាចជាកា រដ្ឋះសា  រដើមបីរប្រើប្បាស់វិធី្សាស្តសតទូេំទូលាយ

ហួសរហត កនុងកា រង្ហា ញេសតតុាងរនាះរទ រហើយក៏េ ំអាចរធ្វើយ តតិកមមកា រញ្ចូេេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុរៅកនុង

កា រង្ហា ញរនះខដេប្សរតាម វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានខដ ”534។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “តាម យៈកា ដ្ឋក់រញ្ចូេនូវកា រង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ 

ថ្នេសតតុាងណាមួយខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  ួមទាងំេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ សហប្េះ

រាជអាជាា បានរធ្វើកា រកប្សាយទូេំទូលាយហួសរហត រេើ វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង”535។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរញ្ញា ក់ថា “កា រង្ហា ញេសតតុាងរខនែមរនះេ ំខមនជាកា  ំរលាេរំពាន

 
531 សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា រង្ហា ញឯកសា  (E363)។ 

532 សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា រង្ហា ញឯកសា  (E363) កថាខណឌ  ៦-១០។ 

533 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  ឯកសា រេខ E363/3 កថាខណឌ  ២២ រោងរៅរេើអន សស ណៈជូន

ដំណឹងអំេីកា រង្ហា ញចរមាើយ រស់សាកសី (E127/4)។ សូមរមើេផងខដ  អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណង

រជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើសរំណើស ំពាក់េ័នធរៅនឹងកាេរ ិរចទិតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៦ ឯកសា រេខ E421/3 ទំេ័  ២។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E421/4) កថាខណឌ  

៩។ អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រោេកា ណ៍ខណនា ំរស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា 

រង្ហា ញនូវពាកយស ំតំាងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង០០៤ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២” ថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/14/2។ 

534 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២៤។ 

535 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣១។ 
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រេើសិទធិ រស់ជនជារ់រោទរនាះរទ” ររើរទាះរីជាកនុងក ណីខដេមានឯកសា កនុងចំនួនដ៏រប្ចើនរេើសេរ់ប្តូវ

បានផដេ់រៅឱយក៏រដ្ឋយ ដរារណាមានកា សប្មរសប្មួេប្តូវបានរធ្វើរ ើង”536។ 

183. រប្កាយមក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខណនាសំហប្េះរាជអាជាា ឱយកប្មិត“កា រង្ហា ញទាងំអស់រេេ

អនាគតប្តឹមេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងចរមាើយ រស់រ គគេខដេបានផតេ់សកខីកមម ឬប្តូវបានរសនើស ំឱយផដេ់សកខី

កមម”កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២537។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនា កា កំណត់កាេរ ិរចទិដេ់ថ្ងៃ 

៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ សប្មារ់សហប្េះរាជអាជាា រសនើស ំកា ទទួេយកឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញេី

ដំរូង538 និងបានផតេ់សំណងរខនែមរដ្ឋយសា ទំហំថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាងរនាះ539។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានផ្លអ កកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្អស់ យៈរេេជារប្ចើនសបាដ ហ៍រដើមបីអន ញ្ញា តឱយភ្លគីរធ្វើកា េិនិតយរេើេ

សតតុាងរនាះ និងបានេនា សវនាកា រេើសាកសី ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជាក់លាក់ និងបានរចញរោេ

កា ណ៍ខណនាឱំយកប្មិត វិសាេភ្លេថ្នកា រង្ហា ញពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងបានជួយ

សប្មួេដេ់ប្កុមរមធាវើកា ពា កដីទទួេបានធ្នធានខផនកហិ ញ្ាវតែរុខនែម540។ រដ្ឋយអន វតតតាមរសចកដី

ខណនា ំរស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិបានរនតរង្ហា ញេសតតុាងរចញេីសំណ ំ

រ ឿង ០០៣ និង ០០៤ និងបានរសនើស ំដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន នូវកា ទទួេយកេសតតុាងមួយចំនួនប្សរតាម វិធាន 

៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។   

184. រនាេ រ់រៅរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយ៖ (១) កំហ សអងគចារ់ខដេ ងកា រោទ

ប្រកានក់នុងកា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកា អន វតតន៍តាម វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង និង (២) រញ្ញា ថារតើ វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រង្ហា ញេសតតុាងបាន ំរលាេ

រំពានរេើសិទធិ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

ក. កា រោទប្រកានកំ់ហ សអងគចារ់ 

185. រៅរណដ ឹងសាទ កខ តាមកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា រខៀវ សំផន បានអះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវរដ្ឋយខផអករេើ វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រធ្វើកា ខណនាសំហ

 
536 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣១។ 

537 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៦។ 
538 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៥។ 

539 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៨។ 

540 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្េះរាជអាជាា ឱយរង្ហា ញខតេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុរ៉ា រណាណ ះ541 រដើមបីដកេសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញ“រដ្ឋយ

ខ សចារ”់រចញេីសំណ ំរ ឿង542 និងខណនាសំហប្េះរាជអាជាា  ឱយផតេ់េ័ត៌មានសដីេីឯកសា ខដេរដ្ឋះរនេកុ

ជាក់លាក់រៅកនុងឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះ543។ 

186. ទាក់ទងរៅនឹងសា ណាទីមួយ និងខផអករេើរសចកដីខណនាចំាស់លាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយ

កប្មិតរាេ់កា រង្ហា ញនារេេអនាគតប្តឹមខតេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងចរមាើយ រស់រ គគេខដេបានផតេ់សកខី

កមម ឬខដេប្តូវបានរសនើរ ើងឱយផដេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២544 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

េិោ ណារឃើញថា កា រោទប្រកាន់រនះប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយោ៉ា ងមានប្រសិទធភ្លេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូង និងេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់545។ រខនែមរេើរនះ សា ណាថ្នរណដ ឹងសាទ កខរនះបានរេើកប្ចំ

ខដេនូវអំណះអំណាងខដេបានរេើក ួចរហើយកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញថារតើ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រកប្សាយ ឬអន វតត វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងដូចរមដចរ ើ

យ។  

187. រខនែមរេើរនះ កនុងខផនកមួយថ្នសា ណា រស់ោត់ខដេរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“ជាញឹក

ញារ់បានរដិរសធ្កនុងកា ផតេ់រសចកដីខណនាដំេ់[សហប្េះរាជអាជាា ] ឱយរញ្ញា ក់ថារតើ េសតតុាងណាខាះ

ខដេរដ្ឋះរនេកុ”546 រខៀវ សំផន ទំនងជាចង់រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱយ

ខណនាសំហប្េះរាជអាជាា ឱយេិនិតយេសតតុាងទាងំអស់ខដេប្តូវបានរង្ហា ញេីម ន រដ្ឋយរផ្លដ តរេើកា កំណត់

អតតសញ្ញា ណថ្នេសដតុាងខដេេ ំបានរំរេញតាមកា កំណត់និយមន័យថ្នេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ។ ទាក់ទងរៅ

នឹងកា រង្ហា ញេសតតុាងេីម នទាងំរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា កា េិនិតយប្រតិសកមមរេើ

កា រង្ហា ញេីម ន“ទំនងជាររងកើនរនេកុជាជាងកាត់រនែយដេ់រមធាវើកា ពា កដី ក៏ដូចជាភ្លគីដថ្ទរទៀតខដ ”547 

 
541 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០១។ 

542 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥។ 

543 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥។ 

544 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៦។ 

545 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០១។ 

546 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥។ 

547 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចសដីេកីាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញ

ឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងបានរញ្ញា ក់ថា រនះេ ំមានភ្លេោំបាច់“សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា រញ្ញា ក់កា េិត”548។ រដ្ឋយរោងរៅ

រេើយ តតិសាស្តសតអនត ជាតិសដីេីរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កាតេវកិចចកនុងកា វាយ

តថ្មារេើេសតតុាងខដេជាកមមវតែថុ្នកា រង្ហា ញ គឺជា រស់សហប្េះរាជអាជាា ខដេអាចចូេរមើេសំណ ំរ ឿង

សមាៃ ត់ ០០៣ និង ០០៤ និងប្តូវបានសនមតថា បានអន វតតរដ្ឋយស ច ិត រេើកខេងខតមានកា រង្ហា ញរផសង

េីរនះ549។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រនេកុគឺជា រស់ រខៀវ សំផន 

កនុងកា រេើកភ្លេមិនសមប្សរេីសំណាក់សហប្េះរាជអាជាា  និងយេ់ប្សរជាមួយកា កំណត់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់ខកខានកនុងកា យកចិតតទ កដ្ឋក់រេើករង្ហា ញនូវកា រកប្សាយទូេំទូលាយ

ហួសរហត  រស់សហប្េះរាជអាជាា រេើ វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានទាន់រេេ។ តាមកា េិនិតយរេើ

 
548 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៥។ 

549 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២២។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-52-A រសចកដីសរប្មចរេើញតតិ រស់មាច ស់

រណដ ឹងឧទធ ណ៍ Hassan Ngeze ស ំកា យេ់ប្េមររើកកិចចរស ើរសួ រខនែមរេើេ័ត៌មានជាក់លាក់ទាកទ់ងរៅនឹងេសតតុាងរខនែម

 រស់សាកសីសកាដ ន េេ ថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ កថាខណឌ  ៧។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-52-A រសចកដីសរប្មចរេើញតតិ រស់មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ 

Jean-Bosco Barayagwiza ស ំកា អន ញ្ញា តរង្ហា ញេសតតុាងរខនែមប្សរតាមវិធាន ១១៥ ថ្នវិធានសដីេីនីតិវិធ្ី និងេសតតុាង ថ្ងៃ

ទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៦ កថាខណឌ  ១១, ៣៤។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blaškić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-95-14-A រសចកដីរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ស ំររងកើតសមាា  ៈ កា ផ្លអ ក ឬេនា រេេថ្នកាេរ ិរចទិដ្ឋក់សា 

ណា និងឯកសា រខនែម កថាខណឌ  ៣៩។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bralo អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

95-17-A រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិស ំេិនិតយខផនកថ្នកំណត់ប្តារេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ និងកា រង្ហា ញឯកសា សប្មាេរទាស ថ្ងៃទី 

៣០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៦ កថាខណឌ  ៣០។  “កា កំណត់ថារតើ េសតតុាងអវីខាះរំរេញ ... េកខខណឌ ថ្នកា រង្ហា ញជាចមបងប្តូវ

បានររងកើតរ ើង និងសែិតរប្កាមកា ទទួេខ សប្តូវ រស់អយយកា ”។ “អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍នឹងេ ំរធ្វើអនតរាគមនរ៍ៅកនុងកា រប្រើ

ប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អយយកា  រេើកខេងខតមានកា រង្ហា ញថា អយយកា បាន ំរលាេរំពានរនាះ និងកនុងក ណីេ ំមានេសតតុាង

រង្ហា ញផេយុ អងគជំន ំជប្មះសនមតថា អយយកា បានអន វតតរដ្ឋយស ច ិត”។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-52-A រសចកដីសរប្មចរេើញតតិ រស់មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ 

Jean-Bosco Barayagwiza រសនើស ំថា កា រង្ហា ញ រស់អយយកា នូវកិចចសមាា សន៍ រស់ Michel Bagaragaza ប្តូវដករចញេី

សំណ ំរ ឿង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៦ កថាខណឌ  ៦។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karemera និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ រំ ឿងរេខ ICTR-98-44-AR73.7 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ភ្លា

មៗពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី រស់អយយកា កនុងកា រង្ហា ញតាមប្រេ័នធរអ ិចប្តូនិក កនុងកា រំរេញកាតេវកិចចថ្នកា រង្ហា ញឯកសា 

ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ (“រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី Karemera និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត

(ICTR)”) កថាខណឌ  ៩។ 
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ប្រវតតិនីតិវិធី្រង្ហា ញថា សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិដំរូងបានរង្ហា ញេសតតុាងពាក់េ័នធរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេដ្ឋក់

រនេកុ រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកា ជំទាស់ ហូតដេ់ថ្ងៃទី ២៤ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ រនាេ រ់េីកា រង្ហា ញរនតរនាេ រ់រប្កាយមកចំនួន ១៤ ឯកសា ខដេពាក់េ័នធ  ួមទាងំេសតុ

តាងដ្ឋក់រនេកុ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានកំហ សរេើមូេដ្ឋា នថ្នសំអាងរហត  និងវិធី្សា

ស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ 

188. កនុងកា រដ្ឋះប្សាយសា ណាទីេី ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុងកា ដក

េសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញ“រដ្ឋយខ សចារ់”រចញេីសំណ ំរ ឿង550 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ  ំឭកថា 

េសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញតាម វិធាន ៥៣(៤) េ ំប្តូវបានទទួេយកជាសវ័យប្រវតតិរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរ ើ

យ។ ជារប្ចើនរេើករប្ចើនសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកភ្លគីថា ឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះេ ំ

អាចប្តូវបានទទួេជាសវ័យប្រវតតិ ឬដ្ឋក់ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះរទ551។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេនយេ់ថា “អវីខដេមានរៅកនុងប្រេ័នធផេកុឯកសា  ួមកនុងក ំេយូទ័  […] េ ំទាន់ប្តូវបានទទួេ

យកេសតតុាង និងេ ំមានកនុងកំណត់ប្តាជំន ំជប្មះរ ើយ។ កា ខដេបានរធ្វើដូរចនះ គឺរដើមបីផេកុឯកសា  រស់ភ្ល

គីខដេចង់ដ្ឋក់”552 រដើមបីឱយ“កាា យជាកមមវតែថុ្នសំរណើស ំអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

ប្រសិនររើេ ំរធ្វើដូរចនះរទ េ ំខមនជាខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង និងេ ំអាច […] កាា យជាមូេដ្ឋា នថ្នកា សរប្មចណា

មួយរ ើយ”553។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាសហប្េះរាជអាជាា មានកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា រដ្ឋះ

រនេកុដេ់រមធាវើកា ពា កដីប្សរតាម វិធាន ៥៣(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងក៏រដ្ឋយ ក៏សហប្េះរាជអាជាា អាចរសនើស ំ

កា ទទួេយកេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុតាម វិធាន ៨៧(៤)។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារឃើញថា “ររើរទាះរីជាកាតេវកិចច រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងកា រង្ហា ញប្តូវបានកប្មិតប្តឹមេ័ត៌

មានរដ្ឋះរនេកុក៏រដ្ឋយ ក៏សហប្េះរាជអាជាា រៅខតអាចរសនើស ំកា ទទួេយកេសតតុាងងមីខដេខាួនោត់ទ កថា 

 
550 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥។ 

551 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E421/4) កថាខណឌ  ៩។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៤ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/454/1.1 ទំេ័  ១៦, ១៨, ២០។ 

552 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/454/1.1 ទំេ័  ១៦, ១៨។ 

553 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/454/1.1 ទំេ័  ២០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានជួយដេ់កា រញ្ញា ក់កា េិត  ួមទាងំេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ឬប្រេេដថ្ទ

រទៀត”554 តាម យៈសំរណើស ំមានរហត ផេប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងផងខដ 555។   

189. កា រង្ហា ញេសតតុាងទូេំទូលាយដំរូង រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិតាម វិធាន ៥៣(៤) េ ំបានរណាដ េ

ឱយមានកា ដ្ឋក់រញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿងនូវឯកសា “ខ សចារ់”រ ើយ។ ប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់ អ.វ.ត.ក. 

បានផតេ់នីតិវិធី្ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កប្សរតាម វិធាន ៨៧(៣) និង(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង សប្មារ់កា ទទួេយកេ

សតតុាងងមីកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្។ កនុងរ ឿងកដីរនះ រៅរេេសហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិរសមើ

ស ំដ្ឋក់ឯកសា ងមីចូេសំណ ំរ ឿង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខណនាសំហប្េះរាជអាជាា ឱយរសនើស ំកា 

ទទួេយកេសតតុាងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ខដេេ ំសែិតកនុងកា រង្ហា ញេី ប្ររេទតាម យៈកា ដ្ឋក់

សំរណើស ំប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) និងតាម យៈកា ផដេ់មូេរហត ខដេឯកសា ទាងំរនាះគរបីប្តូវទទួេ

យក និងតាម យៈកា ភ្លា រ់ជាមួយនូវឯកសា ខដេបានរសនើស ំរនាះ556។ ជាេទធផេ េសតតុាងសំណ ំរ ឿង 

០០៣ និង ០០៤ ខដេសហប្េះរាជអាជាា បានរសនើស ំឱយទទួេយកប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង 

ប្តូវបានរង្ហា ញសប្មារ់ខតរោេរំណងថ្នកា ទទួេយកដេ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងភ្លគីរៅកនុង

សំរណើស ំខផអកតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង557។ សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិបានខរងខចកោ៉ា ងជាក់

ចាស់លាស់ វាងសំរណើស ំទាងំរនាះ និងសំរណើស ំកា រង្ហា ញ និងបានផតេ់េ័ត៌មានរខនែមទាក់ទងរៅនឹង

រញ្ញា ថារតើ ឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះមានេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ឬចរមាើយេីម ន ខដ  ឬោ៉ា ងណា558។ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ  វិធាន ៨៧(៤) បានអន ញ្ញា តឱយ រខៀវ សំផន រសនើស ំឱយទទួេយកេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុជាសកាដ ន េេ រនាេ រ់េីកា រង្ហា ញនូវេសតតុាងរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤។ អាប្ស័យរហត រនះ 

 
554 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ២៨។  

555 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៦។ 

556 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៦។ 

557 សូមរមើេ ឧ. សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣) 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និង វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/47។ 

558 សូមរមើេ ឧ. ឧរសមព័នធ ក៖ ឯកសា សវនាកា សាធា ណៈ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/40.2។ 

ឧរសមព័នធ ក ថ្ងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/41.2។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា 

រេខ E319/44.2។ ឧរសមព័នធ ក ថ្ងៃទី ២២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/45.2។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រម

សា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/44.2។ ឧរសមព័នធ ក៖ ឯកសា សវនាកា សាធា ណៈ ថ្ងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯក

សា រេខ E319/45.2។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/46.2។ 

01718041
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អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាេ ំរឃើញថា ឯកសា រនាះប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយ“ខ សចារ់” ឬថា រនះ

បានអន ញ្ញា តឱយសហប្េះរាជអាជាា ររងកើន“េសតតុាងដ្ឋក់រនេកុរប្ចើនសនេឹកសនាេ រ់រនាះរ ើយ”។  

190. ទាក់ទងរៅនឹងសា ណាទីរីពាក់េ័នធនឹងកា រោទប្រកាន់អំេីកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុង

កា ខណនាសំហប្េះរាជអាជាា ឱយផតេ់េ័ត៌មានសដីេីេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជាក់លាក់គឺកា ដ្ឋក់កំណត់សមាគ េ់រៅ

កនុងឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញ559 រខៀវ សំផន បានសំអាងរៅរេើយ តតិសាស្តសតអនត ជាតិប្តង់ចំណ ចថា 

អយយកា ប្តូវេិនិតយរដ្ឋយសកមមរេើេសតតុាងកនុងថ្ដសប្មារ់កា រដ្ឋះរនេកុ និងថា ជាកា េ ំប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់

អយយកា “ប្តឹមដ្ឋក់េសតតុាងទាងំមូេចូេរៅកនុងកខនាងប្រមូេផដុំផេកុឯកសា រ៉ា រណាណ ះរទ”560។ ររើរទាះរី

ជាកា រេើករ ើងរនះប្តឹមប្តូវក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរដ្ឋះប្សាយរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេរេើកា រង្ហា ញោ៉ា ងទូេំទូលាយ រស់សហប្េះរាជអាជាា  រៅរេេ

ខដេរញ្ញា រនះបានរេើករ ើង រហើយរៅថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខណ

នាឱំយសហប្េះរាជអាជាា កប្មិតកា រង្ហា ញឯកសា នារេេអនាគតប្តឹមេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងចរមាើយេីម 

នៗ និងតាម យៈកា ខណនាឱំយររងកើត វិធានកា នានា រដើមបបី្គរ់ប្គងកា រង្ហា ញេសតតុាងខដេមានទំហំធំ្

រនាះ561។ រនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដើមបីធានាថា ជនជារ់រោទមានរេេរវលាប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយរេើឯក

សា ពាក់េ័នធខដេប្តូវបានរង្ហា ញ និងរធ្វើកា សរប្មចថារតើ ប្តូវរសនើស ំឱយទទួេជាេសតតុាង ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។ ោរ់េីរេេរនាះមក កា រង្ហា ញរនតរនាេ រ់រប្កាយមក រស់សហប្េះរាជអាជាា  បាន ួមរញ្ចូេនូវមូេ

រហត ជាក់លាក់សប្មារ់កា រង្ហា ញឯកសា នីមួយៗ ជាឧទាហ ណ៍ ឯកសា “មានេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជាស

កាដ ន េេ” ឬជា“ចរមាើយ រស់សាកសីខដេប្តូវបានរប្ជើសរ ើសរនាះ”562។ កនុងរ ិរទរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរដិរសធ្សំរណើ រស់  នួន ជា ស ំឱយខណនាសំហប្េះរាជអាជាា ដ្ឋក់កំណត់សមាគ េ់ឯកសា ខដេ

ប្តូវបានរង្ហា ញរៅកនុងខផនកជាក់លាក់ខដេសហប្េះរាជអាជាា ោត់ទ កថា ជាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ។ អងគជំន ំ

 
559 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥។ 

560 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៥ រោងរៅរេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា រង្ហា ញ

ឯកសា  (E363) កថាខណឌ  ២០-២១ រោងរៅរេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា រង្ហា ញឯកសា  កថាខណឌ  ២០-២១។ 

561 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣៨។ 

562 សូមរមើេ ឧ. ឧរសមព័នធ ក៖ ឯកសា សវនាកា សាធា ណៈ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/40.2។ 

ឧរសមព័នធ ក ថ្ងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/41.2។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា 

រេខ E319/42.2។ ឧរសមព័នធ ក ថ្ងៃទី ២២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/43.2។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រម

សា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/44.2។ ឧរសមព័នធ ក៖  ឯកសា សវនាកា សាធា ណៈ ថ្ងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯក

សា រេខ E319/45.2។ ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/46.2។ 

01718042
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ជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ថា ោត់ខកខានកនុងកា “រង្ហា ញនូវយ តតិសាស្តសតណាមួយខដេដ្ឋក់

េកខខណឌ រេើសហប្េះរាជអាជាា  រខនែមរេើកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញ កនុងកា ដ្ឋក់កំណត់សមាគ េ់ខផនកថ្នឯក

សា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញខដេោត់ទ កថា ជាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុមានសកាដ ន េេរនាះរ ើយ”563។ កនងុ

រណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរោងរៅរេើសំរណើ រស់ នួន ជា ខដេប្តូវបានរដិរសធ្រោេ និងេ ំ

បានរង្ហា ញនូវកំហស ណាមួយកនុងវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ 

191. រខនែមរេើរនះ យ តតិសាស្តសតអនត ជាតិបានោបំ្ទរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា សហ

ប្េះរាជអាជាា ប្តូវរង្ហា ញរមធាវើកា ពា កដីនូវអតែិភ្លេថ្នេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រ៉ា ខនតេ ំខមនថា ជាកាតេវកិចចកនុង

កា រង្ហា ញខផនករនាះរៅកនុងឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះរទ564។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា 

ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់ប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋ (“ត លាកា  ICTR”) បានេិោ ណាថា កាតេវកិចច រស់អយយ

កា កនុងកា រង្ហា ញ“បានេនាា តហួសេីកា ប្តឹមខតកា ប្រមូេផដុំឯកសា ទាងំអស់ទ កកនុងកខនាងខដេអាច

រមើេបាន”565 និងតប្មូវឱយ“េិនិតយសមប្សរនូវឯកសា ខដេមានរនាះរដើមប ីករមើេេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និង

ោ៉ា ងរហាចណាស់ប្តូវជូនដំណឹងជនជារ់រោទអំេីអតែិភ្លេថ្នឯកសា រនាះ”566។ អងគជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  

ICTY តាមកា អន វតតន៍ជាក់ខសដង បានជប្មុញឱយអយយកា រង្ហា ញថារតើ មានឯកសា ណាខាះខដេខាួនបាន

រង្ហា ញប្សរតាមវិធានពាក់េ័នធសប្មារ់េសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ“រដើមបីធានាបាននូវកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និង

ឆ្រ់ ហ័ស”567។ កាតេវកិចចរនាះេ ំបាន ួមរញ្ចូេនូវកា រធ្វើជារញ្ាីរ ម្ ះថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញ

 
563 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ តាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E421/4) កថាខណឌ  ១០ (អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា នួន ជា “ខកខានកនុងកា រង្ហា ញយ តតិសាស្តសតខដេដ្ឋក់ឱយសហប្េះរាជអាជាា រខនែមរេើកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញនូវកាតេវ 

កិចចកនុងកា គូសរង្ហា ញចំណ ចកនុងឯកសា ខដេប្តូវរង្ហា ញថា ជាកា រដ្ឋះរនេកុសកាដ ន េេ។ េ ំមានកា រង្ហា ញថា សហប្េះរាជ

អាជាា បានប្រប្េឹតតរដ្ឋយមិនស ច ិត ឬរង្ហា ញថា ទំហំ និង ររៀរថ្នកា រង្ហា ញបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ជាសតាន ម័តរេើជនជារ់រោទ

រ ើយ”)(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

564 សូមរមើេ ឧ. រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍រ ឿងកដីKaremera និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ១០។ 

565 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍រ ឿងកដីKaremera និងជនជាររ់ោទដថ្ទរទៀត (ICTR)  កថាខណឌ  ១០។ 

566 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍រ ឿងកដីKaremera និងជនជាររ់ោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ១០។ 

567 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik និង Plavšić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-39 រសចកដី

សរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់ជនជារ់រោទ Momčilo Krajišnik កនុងកា ជប្មុញឱយរង្ហា ញេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុប្សរតាមវិធាន ៦៨ ថ្ងៃ

ទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០១ (“រដ្ឋយេិោ ណារឃើញថា (ក)  វិធាន ៦៨ េ ំបានតប្មូវជាក់លាក់ឱយអយយកា កនុងកា កំណត់ឯក

សា ពាក់េ័នធ រ៉ា ខនតប្តឹមខតរង្ហា ញរ៉ា រណាណ ះ (ខ) រទាះជាោ៉ា ងណាកដី តាមកា អន វតតន៍ជាក់ខសដង និងរដើមបីធានាកា ជំន ំជប្មះឆ្រ់

 ហ័ស និងយ តតិធ្ម៌ អយយកា គរបីរង្ហា ញតាមធ្មមតាឯកសា ណាខាះខដេខាួនមាន ប្សរតាមវិធាន និងេ ំអាចនិោយថា រមធាវើ

កា ពា កដីសែិតកនុងតួនាទីប្ររសើ ជាងកនុងកា រង្ហា ញរនាះរទ”)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រនាះរ ើយ568។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Karadžić ថ្នត លាកា  ICTY បានេិោ ណារឃើញថា 

អយយកា បានរំរេញកាតេវកិចច រស់ខាួនរៅរេេឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញតាមប្រេ័នធរអ ិចប្តូនិច ប្តូវ

បានដ្ឋក់កនុងកខនាងេិរសសមួយសប្មារ់េសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ569។  

ខ. កា រោទប្រកាន់អំេីកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ 

192. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រដ្ឋយេិោ ណារេើរេេរវលា និងធ្នធានរខនែមខដេប្តូវ

បានផតេ់ឱយរមធាវើកា ពា កដី ប្េមទាងំកា កប្មិតខផនកនីតិវិធី្ និងខាឹមសា ខដេបានដ្ឋក់រៅរេើសហប្េះរាជ

អាជាា  ដំរណើ កា ថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាងេ ំបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា រប្តៀមេកខ

ណៈកា កា ពា ខាួនរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ និងេ ំបានេរមអៀងរៅ កសហប្េះរាជអាជាា រ ើយ”570។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានរដ្ឋះប្សាយផេរ៉ាះពាេ់ជាសកាដ ន េេថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង 

កនុងចំរណាមរនាះ តាម យៈកា ផ្លអ កកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រដើមបីអន ញ្ញា តឱយភ្លគីេិនិតយរេើឯកសា ខដេប្តូវ

បានរង្ហា ញ កា េនា រេេសវនាកា រេើសាកសី ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជាក់លាក់ កា រចញរោេកា ណ៍

ខណនាខំដេកប្មិត វិសាេភ្លេថ្នកា រង្ហា ញនូវពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងតាម យៈកា 

ជួយសប្មួេដេ់ប្កុមរមធាវើកា ពា កដីកនុងកា ទទួេបានធ្នធានហិ ញ្ាវតែរុខនែម571។ 

193. កនុងរណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា “េកខណៈេ ំប្គរ់ប្ោន់ និងយឺតរេេថ្ន វិធានកា ទាងំរនះ

បានសប្មាេតិចតួចរ៉ា រណាណ ះដេ់កា  ំរលាេរំពានរេើ[សិទធិ រស់ោត់កនុងកា រប្តៀមេកខណៈរដ្ឋយប្រសិទធ

 
568 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Halilović អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I ខផនក ក (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-48-T  រសចកដី

សរប្មចរេើញ្ាតតិស ំអន វតតដីកាត លាកា ពាក់េ័នធនឹងកា រង្ហា ញឯកសា តាមប្រេ័នធរអ ិចប្តូនិក ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៥ 

(“េិោ ណារឃើញថា វិធានេ ំបានអន ញ្ញា តរ ៀរចំជារញ្ាីថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញ ឬពាក់េ័នធខដេមានដេ់រមធាវើកា ពា 

កដីរ ើយ” […] អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា អយយកា អន វតតប្សរតាមកាតេវកិចចរង្ហា ញឯកសា  និងជូនដំណឹងរមធាវើ

កា ពា កដីរៅរេេមានឯកសា ងមីដ្ឋក់ចូេកនុងសំណ ំឯកសា  ួម Halilovic”)។ 

569 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-PT រសចកដីសរប្មច

រេើញ្ាតតិស ំរង្ហា ញឯកសា តាមវិធាន ៦៨ និងកា េិោ ណារ ើងវិញរេើរសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជួយសប្មួេប្គរ់ប្ោន់ ថ្ងៃទី ១០ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ កថាខណឌ  ២០ (អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរញ្ញា ក់ថា “អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា អតែិភ្លេថ្នឯកសា រដ្ឋះរនេកុ

ប្សរតាមវិធាន ៦៨ រៅកនុងប្រេ័នធរអ ិចប្តូនិក ប្តូវបានជនជារ់រោទដឹង និងថា ោត់អាចូេរមើសឯកសា រនះបានសមប្សរ”)

។ 

570 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៨។  

571 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៥។ 
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ភ្លេកនុងកា កា ពា ខាួន និងសមភ្លេកមាា ំងតទេ់ផាូវចារ់] និងបានរធ្វើឱយកា  ំរលាេរំពានកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ

សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយោម នកា េនា រេេឥតសមប្សរ”572។ ោត់បានអះ

អាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“គរបីបានផតេ់អាទិភ្លេដេ់សិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំ

ជប្មះោម នកា េនា រេេឥតសមប្សរ ជាជាងកា អន ញ្ញា ត វិធានកា ឱយេនា រេេកា ជំន ំជប្មះ”573។  

194. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ោរ់តាំងេីរដើមដំរូង សហប្េះរាជអាជាា បានជូនដំណឹងភ្លគី

អំេីចំនួនថ្នឯកសា ខដេប្តូវរង្ហា ញខាងម ខ574 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជួយសប្មួេដេ់កា 

េិភ្លការេើដំរណើ កា រង្ហា ញេសតតុាងខដេកំេ ងរនត តាម យៈកិចចប្រជ ំរ ៀរចំសវនាកា 575។ កនុងកិចចប្រជ ំ

រនាះ នួន ជា បានសងកត់ធ្ៃន់អំេីកា ជារ់ពាក់េ័នធសំខាន់ថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញ ហូតមកដេ់រេេ

រនាះ និងបានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“រង្ហគ រ់អយយកា រធ្វើកា រសនើស ំកា រង្ហា ញេសតតុាងរនះខដេ

ពាក់េ័នធដថ្ទរទៀត ឱយបានឆ្រ់តាមខដេអាចរធ្វើរៅបាន”  និងបានរសមើស ំកា ផ្លអ កសវនាកា រដើមបីេិនិតយឯក

សា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះ576។ រខៀវ សំផន បានរសនើស ំរេេរវលារខនែមរដើមបីេិនិតយេសតតុាងខដេប្តូវ

 
572 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៨។ 

573 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០២។ 

574 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E1/243.1 ទំេ័  ៩-១០។  

575 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/272.5។ 

576 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/272.5 ទំេ័  ៥ (រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា៖ “ខផអករេើអវីខដេ

រយើងអាចបានេិនិតយេសតតុាងទាងំអស់រនាះ វាគឺមានភ្លេពាក់េ័នធោ៉ា ងខាា ងំរៅនឹងសំណ ំរ ឿង រស់រយើង គឺសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

ទាងំប្សុងខតមដង។ រហើយក៏ជារញ្ញា មួយខដេរយើងប្តូវប្រឈ្ម។ រហើយឥ ូវរនះ រយើងកំេ ងខតរធ្វើកា រដឹងសាទ កខរៅកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១។ េសតតុាងមួយចំនួន គឺរ៉ាះពាេ់ជាមូេដ្ឋា នរៅរេើេសតតុាងអវីខដេរយើងមានកនុងសំណ ំរ ឿង អំេីរញ្ញា សំខាន់ៗជា

រប្ចើន ខដេប្តូវបានជំទាស់រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរនះ និងប្តូវបានជំទាស់រៅកនុងរណដ ឹងសាទ កខ”), ទំេ័  ៧-៨ (រមធាវើកា ពា កដី នួន 

ជា៖ “រលាកប្រធាន រៅរេេខដេរយើងេិនិតយរមើេរៅរេើឯកសា ខដេបានរង្ហា ញទាងំអស់រនះឱយបានេមអិត គឺរយើងរឃើញថា 

ឯកសា ទាងំអស់រនាះហាក់ដូចជាមានេ័ត៌មានខដេមានភ្លេពាក់េ័នធោ៉ា ងសំខាន់រៅរេើចំណ ចជារប្ចើនថ្នសំណ ំរ ឿង រស់រមធា

 វើកា ពា កដី មិនខមនប្តឹមខតសាកសីជាក់លាក់ ឬក៏រហត កា ណ៍ជាក់លាក់ខដេរយើងប្តូវរធ្វើកា េិនិតយរៅកនុងខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះ

ជាក់លាក់ណាមួយរនាះរ ើយ។ េសតតុាងទាងំអស់រនះតប្មូវឱយមានកា វិភ្លគរខនែមរទៀត ម នរេេខដេខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះ

រចចរុបននហនឹងអាចរនតរៅម ខបាន។ […] វាគឺជាសិទធិ រស់ជនជារ់រោទរដើមបីមានរេេរវលាកនុងកា េិនិតយរៅរេើេសតតុាងទាងំ

អស់រនះ រហើយេិោ ណាថា រតើវារ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងណា រដ្ឋមិនខមនប្តឹមខតេិោ ណារៅរេើរហត កា ណ៍ ខដេបានជំទាស់រៅកនុង

ខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះរចចរុបននរនាះរទរ៉ា ខនតថា រតើវារ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងណារៅដេ់យ តតិសាស្តសតកនុងកា កា ពា កតីទាងំមូេខតមតង”), ទំេ័  

១១-១២ (“រយើងប្តូវរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះរដើមបីរង្ហគ រ់ដេ់សហរៅប្កម សហប្េះរាជអាជាា ឱយជប្មារមករយើងថា រតើវាមាន
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បានរង្ហា ញ577 រ៉ា ខនតប្តឹមខតរេើកកា ជំទាស់ រស់ោត់រៅនឹងកា រង្ហា ញជា ួម រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅ

ថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥578។ រៅរេេរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើត វិធានកា នានា

រដើមបីសប្មរសប្មួេភ្លគីកនុងកា េិនិតយេសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញ និងកា ពា សិទធិ រស់ភ្លគីកនុងកា 

ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា រង្ហា ញនូវឯកសា 

ចំនួនរប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ខដេរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ េ ំបាន ំរលាេរំពានរដ្ឋយផ្លេ េ់រេើសិទធិ

 រស់ជនជារ់រោទ រៅរេេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើត វិធានកា សមប្សរ និងមានប្រសិទធភ្លេ

កនុងកា កា ពា េទធភ្លេជនជារ់រោទអាចេិនិតយឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញ។  

195. រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់រខនែរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដកសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេ

បានកា សួ រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ និងសិទធិប្តូវបានសាដ រ់រដ្ឋយត លាកា ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំរញ្ញា ក់

 រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងសំរណើស ំឱយទទួេយកជាេសតតុាង579។  

196. រៅថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦  រនាេ រ់េីរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា កំណត់

កាេរ ិរចទិច ងរប្កាយសប្មារ់កា ដ្ឋក់សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំឱយទទួេយកេសតតុាងប្សរ

តាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេមានក ណីរេើកខេងឯកសា មួយចំនួន580 សហរៅប្កមរស ើរ

អរងកតបានកំណត់នីតិវិធី្មួយខដេតប្មូវឱយសហប្េះរាជអាជាា ប្តូវរសនើស ំកា អន ញ្ញា តេីអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងកនុងកា រសនើស ំរង្ហា ញឯកសា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ េីសហរៅប្កមរស ើរអរងកត581។ សហ

រៅប្កមរស ើរអរងកតបានរញ្ញា ក់ថា “កា អន ញ្ញា តរនះ [...] ប្តឹមខតទ កឱយអងគជំន ំជប្មះ និងរមធាវើកា ពា កដី

រធ្វើកា វាយតថ្មាថារតើ ឯកសា ខដេប្តូវបានរសនើស ំរនាះប្សរតាមេកខណៈវិនិចិ័យសប្មារ់ទទួេយកេសតុ

តាងងមីខដេបានកំណត់កនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដ  ឬោ៉ា ងណា”582។ អងគជនំ ំ

 

ប្ររេទថ្នេសតតុាងដថ្ទរទៀត ឬក៏អត់ ប្រសិនររើដូរចនះ រយើងរសនើស ំដេ់អងគជំន ំជប្មះរដើមបីរង្ហគ រ់សហប្េះរាជអាជាា រដើមបីរសនើស ំឱយ

មានកា រង្ហា ញនូវេសតតុាងរនះឱយបានឆ្រ់ ហ័សតាមខដេអាចរធ្វើរៅបាន”)។ 

577 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/272.5 ទំេ័  ១៤-១៥, ១៧។ 

578 សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា រង្ហា ញឯកសា  (E363)។  

579 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៨-២០៩។  

580 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E421/4)។ 

581 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ យឹម ទិតយ ស ំររងកើតកាេវិភ្លគសប្មារ់សំរណើស ំរង្ហា ញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៤ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ  E319/62 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ យឹម ទិតយ (E319/62)”)។ 
582 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ យឹម ទិតយ (E319/62) កថាខណឌ  ៣០ (ក)(ii) (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

01718046
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ជប្មះសាលាដំរូងអាចរសនើស ំកា រង្ហា ញឯកសា ផ្លេ េ់េីសហរៅប្កមរស ើរអរងកត ឬរញ្ញា ក់រេើសំរណើ

 រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំកា រង្ហា ញឯកសា 583 ខដេរនាេ រ់មកនឹងប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយសហរៅ

ប្កមរស ើរអរងកត“កនុងរេេឆ្រ់ៗតាមខដេអាចរធ្វើរៅបានរដ្ឋយមានដ្ឋក់េកខខណឌ សមប្សររដើមបកីា ពា 

កា សមាៃ ត់ថ្នកិចចរស ើរសួ សំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ខដេជាកមមវតែថុ្នសា ណាតរណាមួយរដ្ឋយរមធាវើ

កា ពា កដីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ខដេអាចរធ្វើរ ើង”584។  

197. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំមានមូេដ្ឋា នកនុងកា ជំទាស់កា រញ្ញា ក់

 រស់សហប្េះរាជអាជាា  ឬសំរណើស ំកា អន ញ្ញា តេីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា នីតិវិធី្ស ំកា រញ្ញា ក់ដូចបានរ ៀររារ់រដ្ឋយសហរៅប្កម

រស ើរអរងកត បានតប្មូវឱយមានដំរណើ កា នីតិវិធី្េី ដំណាក់កាេ៖ (១) សហប្េះរាជអាជាា ប្តូវស ំកា 

អន ញ្ញា តេីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដើមបីរសនើស ំកា រង្ហា ញឯកសា ងមី ឬរសនើឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើ

កា រសនើស ំកា រង្ហា ញរនះរដ្ឋយផ្លេ េ់េីសហរៅប្កមរស ើរអរងកត (២) រនាេ រ់មក សំរណើរនះនឹងប្តូវបាន

វាយតថ្មារដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត ខដេជាកមមវតែថុ្នសា ណាតររដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដីកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០៣ និង ០០៤។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន េ ំមានមូេដ្ឋា នកនុងកា ជំទាស់រៅនឹងសំរណើ រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា ស ំកា រង្ហា ញចំរពាះម ខសហរៅប្កមរស ើរអរងកត ខដេជាកមមវតែថុ្នសា ណាតររដ្ឋយប្កុម

រមធាវើកា ពា កដីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រ៉ា រណាណ ះក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំបានរារំាង រខៀវ សំផន កនុងកា ជំទាស់

រៅនឹងសំរណើស ំរញ្ញា ក់/កា អន ញ្ញា តដំរូងរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដ 585។ ទាក់ទងនឹង

រញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា ខណនាឱំយសហប្េះរាជអាជាា  “រេើករង្ហា ញ

ឯកសា នានាខដេខាួនមានរំណងចង់រសនើស ំកា រង្ហា ញ […] រៅអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ និងរមធាវើកា ពា កដីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រប្កាមេកខខណឌ សមាៃ ត់រំផ ត”586 គឺរដើមបីឱយ

រមធាវើកា ពា កដី រធ្វើកា ជំទាស់មិនប្តឹមខតរេើកា ទទួេរប្កាយមកជាេសតតុាងថ្នឯកសា នានារ៉ា រណាណ ះរទ 

 
583 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ យឹម ទិតយ (E319/62) កថាខណឌ  ៣០ (ក)(iii) (“អងគជំន ំជប្មះពាក់េ័នធអាចរញ្ញា ក់រៅ

អយយកា នូវកា អន វតតន៍តាម រហើយអយយកា ប្តូវដ្ឋក់សំរណើស ំរង្ហា ញ ួមជាមួយនឹងកា រញ្ញា ក់ ឬអងគជំន ំជប្មះអាចរសនើស ំ

រង្ហា ញរដ្ឋយផ្លេ េ់”)។ 

584 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ យឹម ទិតយ (E319/62) កថាខណឌ  ៣០ (ក)(iv)។ 

585 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើកា រឆាើយតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា 

រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ (E319/63)” ថ្ងៃទី ២៧ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/63/2។ 

586 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ យឹម ទិតយ (E319/62) កថាខណឌ  ៣០ (ក)(ii)។ 
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ខងមទាងំឱយរមធាវើកា ពា កដីរធ្វើកា វាយតថ្មាថារតើ សហប្េះរាជអាជាា បានអន វតតតាមកា ខណនាថំ្នកា រង្ហា

ញឯកសា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រដ្ឋយរហត ថា រនេកុរនះគឺជា រស់រមធាវើ

កា ពា កដីកនុងកា រេើកភ្លេេ ំសមប្សរណាមួយទាក់ទងរៅនឹងកា អន វតតថ្នកា រង្ហា ញឯកសា  រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា  ខដេប្តូវបានសនមតថា ប្តូវរធ្វើរ ើងរដ្ឋយស ច ិតភ្លេ រខៀវ សំផន គរបីប្តូវបានផតេ់ឱកាស

ឱយរឆាើយតររៅនឹងសំរណើស ំកា រញ្ញា ក់ រស់សហប្េះរាជអាជាា ។  

198. រខនែមរេើរនះ តាមកា សរងកតរឃើញថា សំរណើស ំកា រញ្ញា ក់ រស់សហប្េះរាជអាជាា េ ំប្តូវបានកប្មិតប្តឹម

សំរណើស ំកា រង្ហា ញឯកសា រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំអាចរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយទទួេយកឯក

សា មួយចំនួនចូេកនុងសំណ ំរ ឿងផងខដ 587។ អាប្ស័យរហត រនះ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានកត់សមាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា រខៀវ សំផន មានសិទធិជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយកជាេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ នូវឯកសា ណាមួយខដេប្តូវបានរង្ហា ញរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មះបានរញ្ញា ក់េ ំប្តឹមប្តូវថា “េ ំទាន់មានសំរណើស ំឱយទទួេយករនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរៅរ ើយរទ”588។ 

រៅកនុងសំរណើស ំរង្ហា ញឯកសា  រស់ខាួន សហប្េះរាជអាជាា បានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយ“ទទួ

េយកចរមាើយ រស់សាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមមដូចបានេិេណ៌នាកនុងឧរសមព័នធកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២”589 

រហើយរៅកនុងអន សស ណៈមួយរប្កាយមក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើស ំឱយទទួេយក

ជាេសតតុាងនូវឯកសា ទាងំរនាះ ខណៈរេេរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានទទួេសា ណាតរណាមួយ

រ ើយ590។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រនះបានរារំាង រខៀវ សំផន កនុងកា ជំទាស់

 
587 កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ថ្ងៃទី ០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

២០១៦ ឯកសា រេខ E319/63 (“សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំរង្ហា ញឯកសា  (E319/63)”) កថាខណឌ  ៦(ខ)

។ សូមរមើេផងខដ  កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ថ្ងៃ

ទី ២៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E319/68 (“សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំរង្ហា ញឯកសា  

(E319/68)”)។  

588 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើកា រឆាើយតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា 

រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ (E319/63) ថ្ងៃទី ២៧ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/63/២ កថាខណឌ  ៣។ 

589 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំរង្ហា ញឯកសា  (E319/63) កថាខណឌ  ៦(ខ)។ សូមរមើេផងខដ  សំរណើ រស់

សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំរង្ហា ញឯកសា  (E319/68)។  

590 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា ទទួេយកកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយខដេប្តូវបានរង្ហា ញ

ងមីៗរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  រស់សាកសីខដេប្តូវបានសាដ រ់កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីសំណ ំរ ឿង ០០២”
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រដ្ឋយប្រសិទធភ្លេរេើនីតិវិធី្ថ្នកា រង្ហា ញឯកសា  និងសំរណើស ំឱយទទួេយកជាេសតតុាងនូវឯកសា កនុង

សំរណើស ំចំននួរីសដីេីកា រង្ហា ញឯកសា ។ តាមកា េិនិតយរេើេយសនកមមខដេបានរងករ ើងរេើ រខៀវ សំផន 

រឃើញថា សំរណើស ំរង្ហា ញ និងស ំឱយទទួេជាេសតតុាង ជារទ់ាក់ទងរៅនឹងចរមាើយមួយចំនួនតូច រស់

សាកសី និងរ គគេខដេបានផតេ់សកខីកមម ួចរាេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានទទួេេយសនកមមជាសតាន ម័តតាម យៈកា ទទួេយកជា

េសតតុាងនូវចរមាើយទាំងរនះរ ើយ។  

199. រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់រខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយអស ទធចិតតតាម យៈ

កា រធ្វើ“រសចកដីសរប្មចរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញតាមធ្មមតា ររើសូមបីខតេ ំប្តូវ

បានទទួេយកផងរនាះ”591។ ោត់បានខផអកអំណះអំណាងរៅរេើរសចកដីសរប្មចតាមកា ផតួចរផតើមគំនិត

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសី ម យ វាន់នី និង  ុង សាត រៅម នកា 

ទទួេយកេសតតុាងនូវចរមាើយ រស់េួករគ592។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា អន វតត

ខរររនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអាច“តាមគំនិតផដួចរផដើម រស់ខាួន”សរប្មចរកាះរៅ ឬសាដ រ់ភ្លគីណាមួយ ឬទទួេយកេសតតុាងងមី

ណាមួយខដេខាួនោត់ទ កថា ជួយរញ្ញា ក់កា េិត។ រខៀវ សំផន ប្តូវបានផតេ់ឱកាសរធ្វើកា អធិ្រាយរេើកា 

ចូេរង្ហា ញខាួន រស់សាកសីទាងំរនះ593 និងខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សរៅកនុងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់រកាះរៅេួករគ594។ អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់អំេីអស ទធចិតតេសំីណា

ក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 

ថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E319/67 រោងរៅរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាងកនុងសំរណើ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា អនត ជាតិស ំរង្ហា ញឯកសា  (E319/63) កថាខណឌ  ៦(ខ)។ សូមរមើេផងខដ  កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត 

ជាតិនូវឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E319/66។  

591 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៣។ 

592 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៣-២១៤។ 

593 សូមរមើេ ឧ. រសចកដីជំទាស់ រស់រមធាវើកា  រខៀវ សំផន រៅនឹងកា រកាះរៅសាកសី 2-TCW-987 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៥ ឯកសា រេខ E364 (ម យ វា៉ា ន់នី)។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/474.1 ទំេ័  ៥២-

៥៣ ( ុង សាត)។ 

594 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស់ រស់រមធាវើកា  រខៀវ សំផន រៅ

នឹងកា រកាះរៅសាកសី 2-TCW-987 (ឯកសា រេខ E3៦៤) ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E364/1 (ម យ វា៉ា ន់

នី)។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/479.1 ( ុង សាត) ទំេ័  ៣។ រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី
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200. ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា ឯកសា ទំហំធំ្ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរចញេីសំណ ំ

រ ឿង ០០៣ និង ០០៤ គឺជាកា េំបាកដេ់ភ្លគីនានា និងេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រដ្ឋះប្សាយប្គរ់ប្ោន់រេើកដីបា មា រស់ភ្លគី និងតប្មូវកា ោំំបាច់កនុងកា កា ពា សិទធិ រស់រដើមរណដ ឹង ដា

របរវណី និង រស់ នួន ជា ខដេបានរសនើស ំកា រង្ហា ញរខនែមរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤595។ រខនែម

រេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរថា “តាម យៈកា រង្ហា ញធ្មមតាឱយភ្លគីដថ្ទរទៀតបានដឹង”

នូវឯកសា ខដេបានរង្ហា ញរនាះ េ ំខមនជាកា ទទួេយកជាេសតតុាងរទ ខដេរនះបានកាត់រនែយេយសនកមម

ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន596។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំ

ផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា  វិធានកា រនះេ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា កា ពា សិទធិទទួេបានកា ជំន ំ

ជប្មះប្តឹមប្តូវរ ើយ។ 

 

ខដេបានរសនើរ ើង (E459) និងរជើងទំេ័  ៤៦៤ ( ុង សាត)។ ឧរសមព័នធ ២៨ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ 

E457/6/3.1.28 (អ ីខម៉ាេរផៃើេមីស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់ថ្នអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា៖“កា កំណត់កាេរ ិរចទិរនតសវ

នាកា រប្កាយកា សប្មាកេាុំរិណឌ ” ច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

595 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញ (E363/3) កថាខណឌ  ៣៣។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/272.5 ទំេ័  ៥ (រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា៖ “ខផអករេើអវីខដេរយើងអាចបានេិនិតយេសតតុាងទាងំអស់

រនាះ វាគឺមានភ្លេពាក់េ័នធោ៉ា ងខាា ងំរៅនឹងសំណ ំរ ឿង រស់រយើង គសឺំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ទាងំប្សុងខតមដង។ រហើយក៏ជារញ្ញា

មួយខដេរយើងប្តូវប្រឈ្ម។ រហើយឥ ូវរនះ រយើងកំេ ងខតរធ្វើកា រដឹងសាទ កខរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ េសតតុាងមួយចំនួន 

គឺរ៉ាះពាេ់ជាមូេដ្ឋា នរៅរេើេសតតុាងអវីខដេរយើងមានកនុងសំណ រំ ឿង អំេីរញ្ញា សំខាន់ៗជារប្ចើន ខដេប្តូវបានជំទាស់រៅកនុង

សំណ ំរ ឿងរនះ និងប្តូវបានជំទាស់រៅកនុងរណដ ឹងសាទ កខ”), ទំេ័  ៧-៨ (រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា៖ “រលាកប្រធាន រៅរេេខដេ

រយើងេិនិតយរមើេរៅរេើឯកសា ខដេបានរង្ហា ញទាងំអស់រនះឱយបានេមអិត គរឺយើងរឃើញថា ឯកសា ទាងំអស់រនាះហាក់ដូចជា

មានេ័ត៌មានខដេមានភ្លេពាក់េ័នធោ៉ា ងសំខាន់រៅរេើចំណ ចជារប្ចើនថ្នសំណ ំរ ឿង រស់រមធាវើកា ពា កដី មិនខមនប្តឹមខតសាកសី

ជាក់លាក់ ឬក៏រហត កា ណ៍ជាក់លាក់ខដេរយើងប្តូវរធ្វើកា េិនិតយរៅកនុងខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះជាក់លាក់ណាមួយរនាះរ ើយ។ េសតុ

តាងទាងំអស់រនះតប្មូវឱយមានកា វិភ្លគរខនែមរទៀត ម នរេេខដេខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះរចចរុបននហនឹងអាចរនតរៅម ខបាន។ […] 

វាគឺជាសិទធិ រស់ជនជារ់រោទរដើមបីមានរេេរវលាកនុងកា េិនិតយរៅរេើេសតតុាងទាងំអស់រនះ រហើយេិោ ណាថា រតើវារ៉ាះពាេ់

ោ៉ា ងណា រដ្ឋមិនខមនប្តឹមខតេិោ ណារៅរេើរហត កា ណ៍ ខដេបានជំទាស់រៅកនុងខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះរចចរុបននរនាះរទរ៉ា ខនតថា 

រតើវារ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងណារៅដេ់យ តតិសាស្តសតកនុងកា កា ពា កដីទាងំមូេខតមតង”), ទំេ័  ១១-១២ (“រយើងប្តូវរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះ

រដើមបីរង្ហគ រ់ដេ់សហរៅប្កម សហប្េះរាជអាជាា ឱយជប្មារមករយើងថា រតើវាមានប្ររេទថ្នេសតតុាងដថ្ទរទៀត ឬក៏អត់ ប្រសិន

ររើដូរចនះ រយើងរសនើស ំដេ់អងគជំន ជំប្មះរដើមបីរង្ហគ រ់សហប្េះរាជអាជាា រដើមបីរសនើស ំឱយមានកា រង្ហា ញនូវេសតតុាងរនះឱយបានឆ្រ់

 ហ័សតាមខដេអាចរធ្វើរៅបាន”), ទំេ័  ៨ (“ចំរពាះសំអាងរហត ទាងំអស់រនះរហើយ រទើររយើងរសនើស ឱំយមានកា ផ្លអ កសវនាកា 

កនុងរេេ ោរ់េីរេេឥ ូវរនះ”)។ 

596 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) កថាខណឌ  ៣២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

៣. កា ទទេួយកេសតតុាងកនុងរេេជនំ ជំប្មះ 

201. ររើរទាះរីជាភ្លគីអាចរសនើស ំកា ទទួេយកេសតតុាងរៅដំណាក់កាេណាមួយថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ក៏រដ្ឋ

យ ក៏េសតតុាងទាងំអស់ខដេបានរសនើរ ើង និងេ ំមានរៅរេេោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះ ប្តូវបានោត់ទ កថា ជា

េសតតុាង“ងមី” និងប្តូវខផអករេើេកខខណឌ តប្មូវថ្ន វិធាន ៨៧(៤) ខដេខចងថា៖ 

 កនុងអំ ុងរេេសវនាកា  តាមគំនិតផដួចរផដើម រស់អងគជំន ជំប្មះ ឬតាមកា រសនើស  ំរស់ភ្លគ ី អងគជនំ ំជប្មះ

 អាចរកាះរៅ ឬសាដ រ់ចរមាើយរ គគេណាមាន ក់កនុងឋានៈជាសាកសី ឬទទួេយកនវូេសតតុាងងមី ខដេមាន

 ប្ររោជន៍សប្មារ់នាមំកនូវកា ខសវង កកា េិត។ ប្គរ់ភ្លគីខដេបានរសនើស ំប្តូវរញ្ញា ក់មូេរហត ថ្នកា រសនើ

 ស ំរនះឱយបានចាស់លាស។់ អងគជនំ ំជប្មះនឹងរធ្វើរសចកដីសរប្មចចំរពាះកា រសនើស រំនាះ ខផនកតាមខាមឹសា 

 ខដេមានខចងកនុង វិធាន ៨៧(៣) ខាងរេើ។ ភ្លគីខដេរសនើស បំ្តូវខតរធ្វើឱយអងគជនំ ំជប្មះរជឿជាក់ថា សកខីកមម 

 ឬេសតតុាងខដេបានរសនើស រំនាះ េ ំអាច កបានរៅម នរេេកា ោររ់ផដើមជនំ ជំប្មះ។ 

202. េកខណៈវិនិចិ័យខដេមានកនុង វិធាន ៨៧(៣) រប្រើប្បាស់ជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រដិរសធ្ពាកយស ំឱយេិនិតយេសតតុាង ររើអងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនាះ៖ 

 ក. មនិជារ់ពាក់េន័ធ ឬជាកា រសនើស ំជាន់ោន  

 ខ. មនិអាច កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ 

 គ. មនិសមប្សរសំរារ់រញ្ញា ក់អងគរហត ខដេជារោេរៅថ្នកា រសនើស េំិនិតយេសតតុាង 

 ឃ. ចារម់ិនអន ញ្ញា ត ឬ 

 ង. មានរចតនាេនា កិចចដរំណើ កា នីតិវិធី្ ឬោម នប្ររោជន៍។ 

203. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា អន 

វតតន៍ប្តឹមប្តូវតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រៅរេេសរប្មចរេើសំរណើមួយចំនួនស ំឱយទទួេេសតតុាង

កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ ខដេោត់បានអះអាងថា បាននាមំានកំហ សរនតរទៀត កនុងកា អន វតតឆនាេ ន 

សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានរងកេយសនកមមរេើ ូរោត់597។ ោត់បានអះអាងថា កំហ ស

អងគចារ់បានរកើតរ ើង រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់“េកខណៈេិរស

ស” វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេោត់រេើករ ើងថា បានតប្មូវឱយភ្លគីរសនើស ំកា ទទួេយកេសតតុាង

រដ្ឋយប្តូវរំរេញតាម“េកខខណឌ ខដេមានកប្មិតខពស់រំផ ត” រដ្ឋយប្តូវរង្ហា ញថា េសតតុាងេ ំមានអតែិភ្លេ

 
597 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២-១៩៧។ ឧរសមព័នធ ក ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស ់

រខៀវ សំផន ទំេ័  ៨។ 
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រៅម នកា ជំន ំជប្មះ និងថា កា ទទួេយកេសតតុាងយឺតរេេ គឺ“មានសា ៈសំខាន”់ ឬ“ោំបាច់”រដើមបីអតែ

ប្ររោជនយ៍ តតិធ្ម៌598។ រដ្ឋយសា កា ខកខានកនុងកា អន វតតេកខណៈវិនិចិ័យរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បាន“ររើកថ្ដ”ឱយសហប្េះរាជអាជាា រង្ហា ញេសតតុាងោ៉ា ងរប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ 

ខដេបានេនា រេេកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្េ ំោំបាច់ និង ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានរេេរវលាប្គរ់

ប្ោន់ និងកា សប្មួេសប្មារ់កា រប្តៀមេកខណៈកនុងកា កា ពា ខាួន សចចភ្លេខផនកនីតិវិធី្ និងផាូវចារ់ និង

កា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយោម នកា េនា រេេឥតសមរហត ផេ599។ 

204. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានវិេរៅ កសភ្លេរដើមរោ េតាម

សាម  តី និងខាឹមសា  វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង”រៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះរៅរេេខដេសំរណើស ំឱយ

ទទួេយកេសតតុាងងមី ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម“កា េិនិតយេិច័យហមត់ចត់”ក៏រដ្ឋយ ក៏តាមកា រេើករ ើង

 រស់ោត់ថា  វិធី្សាស្តសតរនះគរបីបានអន ម័តតាងំេីរដើមដំរូងថ្នកា ជំន ំជប្មះ600។ សា ណា រស់ោត់បាន

រផ្លត តរៅរេើរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេយក៖ 

(i)  យកចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤601  

(ii) ឯកសា រផសងៗខដេ“មានតថ្មាជាេសតតុាងទារ (និងកា ជារ់ពាក់េ័នធតិចតួច)”602 និង  

(iii) “រសៀវរៅទាងំមូេរប្ចើនកាេ” រស់អនកជំនាញ NAKAGAWA Kasumi និង LEVINE Peg  

ខដេបានផដេ់សកខីកមមសដីេីរទរញ្ញា រ ៀរអាហ៍ាេិពាហ៍កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររត 

យយ603។  

205. ទាក់ទងរៅនឹងេយសនកមម ោត់បានរេើករ ើងថា “មិនប្តឹមខតរ៉ាះពាេ់ដេ់កា រប្តៀមរ ៀរចំសវនាកា រេើ

អងគរសចកដីរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំោត់ប្តូវចំណាយរេេជារប្ចើនជំទាសរ់ៅនឹងសំរណើស ំឱយទទួេយកេសតុ

 
598 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨-១៨៩ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

599 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩, ១៩៧។ 

600 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១-១៩២។ 

601 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩  រជើងទំេ័  ២២១។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់

សមាគ េ់ថា សា ណាពាក់េ័នធោន  រស់ រខៀវ សំផន ខដេទាក់ទងរៅនឹងកា រង្ហា ញឯកសា េីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ប្តូវបាន

េិោ ណាខាងករេើកនុងខផនក V.ឃ.២។  

602 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២។ 

603 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៤ រជើងទំេ័  ២៣០។ 
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តាង” និង“ប្តូវរប្តៀមខាួនសប្មារ់សវនាកា កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ” ខដេមានផេរ៉ាះពាេ់អវិជា

មានដេ់កា េរនាឿនកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្604។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាមាន“េសតតុាងរារ់ពាន់ប្តូវបាន

ទទួេយក ួចរហើយក៏រដ្ឋយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២” ក៏តាមកា អះអាង រស់ោត់ថា កា ទទួេយកេសតុ

តាងរនាះ េ ំមាន“សា ៈសំខាន់” ឬ“ោំបាច់”ណាស់ណារទរដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌រនាះ605។ ដូចោន រនះ

ខដ  ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា ឯកសា ងមីជារប្ចើនខដេប្តូវបានទទួេយកកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះេ ំ

ប្តូវបានរោងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងសាេប្កម ដូរចនះរនះរញ្ញា ក់េីេកខណៈេ ំសូវ

សំខាន់ថ្នឯកសា រនាះ606។ 

206. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយ ឬេយសនកមម

ខដេរណាដ េមកេីកា ទទួេយក រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវេសតតុាងងមីរ ើយ607។  

207. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយសហប្េះរាជអាជាា 608។  

ក. កា ទទួេយកេសតតុាងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤)  

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង 

208. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ យៈរេេខវងខដេជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងអស់ យៈរេេយូ រៅកនុងជរមាា ះមួយ ជាកា រជៀសេ ំ ួចថា 

មានេ័ត៌មានងមីរកើតរ ើងខដេរណាដ េឱយមានកា ជំទាស់ និងកា េនា រេេ។ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេ

កនុងបាន ំេឹងទ កនូវកា រកើតរ ើងខរររនះ និងបានខចងនូវនីតិវិធី្ខដេសមប្សរ។ ជានិចចកាេខតងខតមាន

រេេខាះខដេប្រធានប្តូវសរប្មចភ្លា មៗ និងរេេខាះរទៀតោំបាច់ប្តូវមានកា េិភ្លកាសរប្មច យៈរេេយូ  

និងកា ដ្ឋក់សា ណា និងសំរណើស ំជាលាយេកខណ៍អកស ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវប្រឈ្ម និងប្តូវ

ោត់ខចងរញ្ញា រនាេ ន់រកើតរ ើងរដ្ឋយថ្ចដនយរនះ។ រៅប្គរ់ក ណី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានរំេាឺ

រដ្ឋយរោេកា ណ៍សដីេីភ្លេពាក់េ័នធថ្នេសតតុាងកនុងកា ខសវង កកា េិត ដរារណាភ្លគី និងជាេិរសសជន

 
604 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៦។ 

605 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩០។ 

606 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៦។ 

607 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១-៧៨។ 
608 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៥០-២៥៤។ 

01718053



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

156 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជារ់រោទមានរេេរវលា និងធ្នធានប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយេសតតុាងងមី និងសប្មរសប្មួេយ ទធសាស្តសតថ្ន

កា សួ សំណួ  រស់ខាួន។ រខៀវ សំផន េ ំបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើក ណីខដេកា ទទួេយកេសតតុាងងមីរនាះ

េ ំបានរំរេញតាមេកខណៈវិនិចិ័យថ្នភ្លេជារ់ពាក់េ័នធថ្នេសតតុាង ឬក ណីខដេកា យេ់រឃើញអំេីេិ  ទធ

ភ្លេប្តូវបានខផអករៅរេើេសតតុាងងមីរនាះខដេរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់ខាួនោត់រ ើយ។ កា ប្តឹមខតរេើរនតិចរនតចួ

នូវចំណ ចថ្នរសចកដីសរប្មចទទួេយកេសតតុាងរដ្ឋយោម នកា រេើកមូេដ្ឋា នេមអិតរខនែមរនាះ គឺជាទរងវើ

ខដេខាះខាា យរេេរវលា និងេ ំបាននារំៅ កកា ទទួេបានសំណងជាដ ំកំេួន និងប្តឹមខតជាកា ឥតប្ររោជ

ន៍។ ទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខរនះខដេរោទប្រកាន់កំហ សរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខាន

កនុងកា ោត់ទ កេសតតុាងងមី និងជារ់ពាក់េ័នធរនាះថា ក ណីេិរសស ជាជាងអន រលាមតាមេកខខណឌ វិធាន 

៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង េ ំទទួេរជាគជ័យរ ើយ។ 

ខ. កា ទទួេយកឯកសា ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ 

209. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា រៅរេេសរប្មចរេើសំរណើស ំ រស់ភ្លគីតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា “ [...] បានកប្មិតសំអាងរហត  រស់ខាួនប្តឹម

កា ជារ់ពាក់េ័នធ(ខដេរោទជារញ្ញា )”ថ្នេសតតុាងខដេប្តូវបានរសនើស ំឱយទទួេយក និងតាម យៈកា ប្រដូច

កា ជារ់ពាក់េ័នធរនះ រសមើនឹងអតែប្ររោជនក៍នុងកា ជួយរញ្ញា ក់កា េិត609។ ោត់បានជំទាស់ជាក់លាក់រៅ

នឹងកា ទទួេយកចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤610 ជាេិរសសេសតតុាង

ខដេប្តូវបានទទួេយកតាម យៈអន សស ណៈឯកសា រេខ E319/7, E319/17/1, E319/22/1, 

E319/32/1 និង E319/36/2611។  

 
609 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩។ 

610 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩ និងរជើងទំេ័  ២២១។ 

611 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩ និងរជើងទំេ័  ២២២ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចរេើ

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319/7) កថាខណឌ  ១០។  រសចកដីសរប្មចរេើសរំណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត 

ជាតិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/17/1) កថាខណឌ  ៤។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា អនត ជាតិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/22/1) កថាខណឌ  ៥។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ

 រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/32/1) កថាខណឌ  ១០។ រសចកដី

សរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង  និងរកាះរៅសាកសី 

(E319/36/2) កថាខណឌ  ២១-២២, ២៦-២៧, ៣០, ៤០-៤១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

210. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ខាឹមសា ខដេជារ់ពាក់េ័នធរសេើខតដូចោន  និងកា ប្តួតោន ថ្នអំ ុងរេេ ទី

តាងំេូមិសាស្តសត និងទីតាងំឧប្កិដាកមមថ្នកិចចរស ើរសួ ខដេកំេ ងដំរណើ កា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ 

តាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង បានរណាត េឱយមានេសតតុាងជារ់ពាក់េ័នធោន មានអតែិភ្លេរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០២612។ អាប្ស័យរហត រនះ សំរណើស ំឱយទទួេយកជារប្ចើន រស់

ភ្លគីប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង គឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងចរមាើយ និងឯកសា រចញេីសំណ ំរ ឿង

រនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កនុងក ណីជារប្ចើន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំោំបាច់ប្តូវសំអាងរៅរេើក ណី

រេើកខេងថ្នអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌រ ើយ613។ ឯកសា ខដេរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ប្តូវបាន

ររងកើតរ ើងរប្កាយសវនាកា រឋម (ម នកា រំខរកសំណ ំរ ឿង)កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ កនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១១  ខដេជាកាេរ ិរចទិប្រតិរតតិកា សប្មារ់កា េិោ ណាថារតើ េសតតុាងមានអតែិភ្លេរៅម នកា 

ោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះ និងមានអតែិភ្លេរៅរប្កាយរេេសហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានអន ញ្ញា តកា រង្ហា ញ

ខតរ៉ា រណាណ ះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា614។ រដ្ឋយរហត ថា សហប្េះរាជអាជាា បានយកចិតតទ កដ្ឋក់សមប្សរកនុងកា 

រសនើស ំកា ទទួេយកឯកសា ទាងំរនាះ រទើរសំរណើស ំរនាះបានរំរេញទាងំប្សុងតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្ន វិធាន 

 
612 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០។  

613 សូរមើេ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកឯកសា  (E319/5)។ រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319/7)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយ

ទទួេយកឯកសា ពាក់េ័នធសហក ណ៍ប្តំាកក់ និងមនេី សនតិស ខប្កាំងតាោន់អន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង

(សមាៃ ត់) ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E319/11/1។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត 

ជាតិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/17/1) កថាខណឌ  ៤។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា អនត ជាតិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/22/1)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហ

រមធាវើនាមំ ខស ំឱយទទួេយកទប្មង់ខរររទថ្នេ័ត៌មាន និងឯកសា ពាក់េ័នធ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E319/31/2 កថាខណឌ  ៥-៦។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយ (E319/32/1) កថាខណឌ  ៨-១០, ១២។ 

614 រសចកដីសរប្មចសដីេីកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឯកសា  (E363/3) និងរជើងទំេ័  ៦៤ (“េសតតុាងរចញេីកិចចរស ើរសួ សមាៃ ត់

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ េ ំមានអតែិភ្លេសប្មារ់រោេរំណងថ្ន វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង  ហូតទាេ់ខតកា ិោយ

សហរៅប្កមរស ើរអរងកតអន ញ្ញា តឱយសហប្េះរាជអាជាា ផតេ់រៅភ្លគីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២”)។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ

 រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ នងិរកាះរៅសាកសី (E319/36/2) កថាខណឌ  ៩ 

(“ឯកសា ខដេរកើតរចញេីកិចចរស ើរសួ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ េ ំប្តូវបានោត់ទ កថា “មានអតែិភ្លេ”កនុង វិសាេភ្លេថ្ន

 វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ហូតទាេ់ខតកា រង្ហា ញប្តូវបានអន ញ្ញា តរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកតអនត ជាតិ”)។ 
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៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងេ ំសែិតរប្កាមក ណីរេើកខេងថ្នអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌រ ើយ615។ មានខតកនុង

ក ណីមួយចំនួនរ៉ា រណាណ ះខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើសំរណើដ្ឋក់យឺតរេេ616 រដ្ឋយ

សា អតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌សំខាន់ជាងកា េនា រេេកនុងកា រសនើស ំឱយទទួេយកឯកសា រនាះ617។  

211. រប្កាយេីកា េិនិតយរេើអន សស ណៈឯកសា រេខ E319/7, E319/17/1 និង E319/22/1 អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំមានរហត ផេប្តូវរធ្វើកា  ិះគន់រេើនីតិវិធី្រនះខដេបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់

ទទួេយកេសតតុាងងមីរនាះរ ើយ618។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា េសតតុាង (១) តាមរសចកដី

រញ្ញា ក់ដំរូង ជារ់ពាក់េ័នធ (២) េ ំមានអតែិភ្លេម នរេេោរ់រផតើមកា ជំន ំជប្មះ (៣) ជួយដេ់កា រញ្ញា ក់

កា េិត និង (៤) េ ំមានភ្លគីណាមួយបានជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយកេសតតុាងរនះ619។ អងគជំន ំជប្មះ

 
615 រសចកដីសរប្មចពាក់េ័នធនឹងឯកសា ងមី និងរញ្ញា ពាក់េ័នធដថ្ទរទៀត ថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E190 កថា

ខណឌ  ៣៦។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ ួមោន  រស់ភ្លគីស ំកា រំេាឺពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង(ឯក

សា រេខ E307) និងកា ជូនដំណឹង រស់រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា អំេីកា មិនដ្ឋក់រញ្ាីេសតតុាងខដេបានរធ្វើរចចរុបននភ្លេ  (ឯក

សា រេខ E305/3) ថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E307/1។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ ួមស ំឱយសរប្មចរ ើង

 វិញរេើកា អន វតតន៍វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E307/1/២។ សំរណើ រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកឯកសា ពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ប្តំាកក់ និងមនេី សតិស ខប្កាងំតាោន់រដ្ឋយអន រលាម

តាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ១៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E319/5។ 

616 សូមរមើេ ឧ. រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី 

និងរកាះរៅសាកសី (E319/36/2) កថាខណឌ  ១៧, ២១, ២៥, ៣០, ៣៤, ៣៩, ៤៣, ៤៥។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់

សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីរដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/47/3 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយ រស់សាកសី (E319/47/3)”) កថាខណឌ  ២០។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ នួន ជា អន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង ស ំឱយទទួេយកចរមាើយ និងឧរសមព័នធ ១ ពាក់េ័នធរៅនងឹសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯក

សា រេខ E319/30/1។ 

617 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រសស់ហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ និងរកាះរៅសាកសី 

(E319/36/2) កថាខណឌ  ១៧, ២៤, ៣១, ៣៧, ៤១, ៤៣, ៤៦។ 

618 រសចកដីសរប្មចរេើសរំណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319/7) កថាខណឌ  ១០។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់

សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E319/17/1) កថាខណឌ  ៤។ 

619 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រសស់ហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319/7) កថាខណឌ  ៧, ១០។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំ

អន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/17/1) កថាខណឌ  ១, ៤។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយក

ចរមាើយ (E319/22/1) កថាខណឌ  ១, ៣-៦។ 
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សាលាដំរូងបានសរងកតផងខដ ថា សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស កំា ទទួេយកេសតតុាងបានដ្ឋក់ទាន់

រេេ620។  

212. ពាក់េ័នធរៅនឹងចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ចំនួន ២១ ខដេប្តូវបានទទួេយកតាម យៈអន សស ណៈឯក

សា រេខ E319/32/1 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿ

ជាក់ថា (១) ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រនះេ ំមានអតែិភ្លេរៅម នកា ោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះ (២) 

ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រនះតាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូងបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា ជារ់ពាក់េ័នធ កា 

រជឿទ កចិតត និងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា  (៣) ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រនះជារ់ពាក់េ័នធ និងជួយនារំៅ

 កកា រញ្ញា ក់កា េិតពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម និងប្រធានរទដថ្ទរទៀតថ្នកា ជំន ំជប្មះ 

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២  ួមទាំងរញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ កា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង និងកា ប្រប្េឹតតរៅ

រេើជនជាតិរវៀតណាម និង (៤) សហប្េះរាជអាជាា បានយកចិតតទ កដ្ឋក់សមប្សរកនុងកា រសនើស ំឱយទទួេ

យកេសតតុាង621។  

213. ច ងរប្កាយ ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងខដេប្តូវបានទទួេយកតាម យៈអន សស ណៈឯកសា រេខ 

E319/36/2 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញថា សំរណើស ំមួយចំនួនសប្មារ់កា ទទួេយកេសតុ

តាង ប្តូវបានដ្ឋក់ទាន់រេេ ខាះរទៀតដ្ឋក់យឺតរេេ622។ ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាង

ខដេបានដ្ឋក់ទាន់រេេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា េសតតុាង (១) េ ំមានអតែិភ្លេរៅម នកា 

ោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះ និង (២) ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រធានរទរផសងៗថ្នកា ជំន ំជប្មះ623។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានទទួេយកេសតតុាងរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ។ ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំខដេដ្ឋក់យឺត

រេេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា េសតតុាងមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឯកសា ដថ្ទរទៀតកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌បានតប្មូវឱយប្រេេរនះប្តូវរធ្វើកា វាយតថ្មា ួមោន  និងថា 

 
620 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រសស់ហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ (E319/7) កថាខណឌ  ១០។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំ

អន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E319/17/1) កថាខណឌ  ៤។ 

621 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ (E319/32/1) កថាខណឌ  ៨-១០។ 

622 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ (E319/36/2) កថាខណឌ  ១៤, ១៧, ១៩, ២៥, ៣០, 

៣៤, ៣៩, ៤៣, ៤៥។ 

623 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ និងរកាះរៅសាកសី (E319/36/2) កថាខណឌ  ១៤-១៦, 

១៩-២០, ២៥-២៦, ៣៩-៤០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយកេសតតុាង624។ ផេយុរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានប្បាសោកេី វិសាេភ្លេថ្ន

 វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង តាម យៈកា ប្រដូចកា ជារ់ពាក់េ័នធ រសមើរៅនឹងកា នារំៅ កកា រញ្ញា ក់កា 

េិតរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយកនុង

កា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេេអងគជំន ំជប្មះបានអន វតតប្តឹមប្តូវតាមេកខ

ខណឌ តប្មូវប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង កនុងកា ទទួេយកេសតតុាងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជ

ប្មះ។  

214. ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា វិធី្សាស្តសតថ្ន“កា េិនិតយេិច័យហមត់ចត់” គរបបី្តូវ

បានរប្រើប្បាស់តាងំេីរេេោរ់រផតើម មិនខមនរៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះរនាះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់រឃើញថា រោេជំហ រនះេ ំបានរអើរេើរៅរេើរ ិរទខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

អន ម័ត វិធី្សាស្តសតរនះ។ រៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានប្រកាសថា អងគជំន ំជប្មះនឹង៖ (១) កំណត់កាេរ ិរចទិប្តឹមថ្ងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ សប្មារ់កា 

ដ្ឋក់សំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាងប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង625 (២) ដ្ឋក់សំរណើរនះឱយ

សែិតរប្កាមកា េិនិតយេិច័យហមត់ចត់និងរដ្ឋយខផអករេើដំណាក់កាេច ងរប្កាយថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្626។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ញ្ញា តឱយមានក ណីរេើកខេងេី ចំរពាះកាេរ ិរចទិរនាះ៖ សប្មារ់សំ

រណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាងងមី រដើមបីអាចជំទាស់រៅនឹងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជាសកាដ ន េេខដេប្តូវបានរសនើ

 
624 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ និងរកាះរៅសាកសី (E319/36/2) កថាខណឌ  ១៧, 

២១-២៤, ២៧-២៩, ៣១-៣២, ៣៥-៣៧, ៤១, ៤៣, ៤៥-៤៦។ 

625 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើង៖ ដំណាក់កាេច ងរប្កាយថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ - កា ជូនដំណឹងអំេី

កាេរ ិរចទិ ថ្ងៃទី ២៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E421 កថាខណឌ  ៣។ 

626 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (E319/47/3) កថាខណឌ  ២៣។ រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើេី  រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំឱយទទួេយឯកសា រដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង 

(ឯកសា រេខ E319/51 និងឯកសា រេខ E319/52) ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/52/4 (“រសចកដី

សរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកឯកសា  (E319/52/4)”) កថាខណឌ  ១២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ស ំឱយរង្ហា ញរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី627 និងសប្មារ់សំរណើស ំពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមម រស់អនកជំនាញខដេេ ំ

ទាន់បានសាដ រ់រដ្ឋយត លាកា រៅរ ើយ628។ 

215. កា េិោ ណាជាគនាឹះថ្នរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា កំណត់កាេរ ិរចទិរនះ និង

ដ្ឋក់សំរណើស ំកា ទទួេយកេសតតុាងងមីឱយសែិតរប្កាម“កា េិនិតយេិច័យហមត់ចត់” គឺថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាច

 ង់ោំកា រញ្ចរ់ថ្នកិចចរស ើរសួ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រដើមបីរញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ និងអាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា “ប្តូវខតមានរេេមួយខដេភ្លគីអាច

សំអាងរៅរេើកំណត់ប្តាជាេសតតុាងខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកិចចរស ើរសួ  និងកា 

ជំន ំជប្មះកនុងរ ឿងកដីរនះ”629។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា តថ្មាជាសកាដ ន េេថ្នេសតតុាង

រខនែមរៅកនុងកា រញ្ញា ក់កា េិតប្តូវខតងាឹងខងាងរធ្ៀរនឹងសិទធិ រស់ជនជារ់រោទ ជាេិរសសសិទធិទទួេបាន

រេេរវលាប្គរ់ប្ោនក់នុងរឆាើយតររៅនឹងេសតតុាងងមីណាមួយ និងសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយោម នកា 

េនា រេេឥតសមប្សរ។ អាប្ស័យរហត រនះ ប្រសិនររើេ ំមានកា រង្ហា ញថា េសតតុាងងមីរនាះមានកា រដ្ឋះ

រនេកុ ឬោំបាច់ដ្ឋច់ខាតកនុងកា រញ្ញា ក់កា េិតរនាះរទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរដិរសធ្កា ទទួេ

យកេសតតុាងងមីរៅដំណាក់កាេច ងរប្កាយរនះថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រដើមបីកា ពា សិទធិ រស់ជនជារ់

រោទកនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ630។ 

216. ខផអកតាមរោេកា ណ៍រំេាឺចាស់លាស់ និងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីវិធានកា រធ្វើ

រ ើង និងរោេកា ណ៍ខដេប្តូវបានអន វតតរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ និងជាេិរសសកនុងដំណាក់

កាេច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា តវា៉ា រនះេ ំមានមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ និងដូរចនះ 

សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា ទទួេឯកសា រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. កា ទទួេយកចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេមាន“តថ្មាជាេសតតុាងទារ និងពាក់េ័នធតិចតួច” និង

“រសៀវរៅទាងំមូេ” 

 
627 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើពាក់េន័ធរៅនឹងកាេរ ិរចទិអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៦ឯកសា រេខ E421/4 កថាខណឌ  ១៩។ 

628 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E421/4) កថាខណឌ  ២០។ 

629 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E421/4) កថាខណឌ  ១៧-១៨។ រសចកដីសរប្មចរេើ

សំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (E319/47/3) កថាខណឌ  ២៣។ 

630 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (E319/47/3) កថាខណឌ  ២៣។ 
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217. រខៀវ សំផន អះអាងថា  វិធី្សាស្តសត“េិនិតយេិច័យហមត់ចត់” រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅប្គរ់រេេេ ំ

បានរារំាងអងគជំន ំជប្មះនូវកា ទទួេយកឯកសា ខដេមានតថ្មាជាេសតតុាងទារ និងមានកា ជារ់ពាក់េ័នធ

តិចតួច ប្េមទាងំ “រសៀវរៅទាងំមូេ”រៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះ631។ ទាក់ទងរៅនឹងចរមាើយជាលាយ

េកខណ៍អកស  ោត់េ ំបានេមអិត ឬេនយេ់កា រោទប្រកាន់ រស់ោត់អំេីកំហ សរនះរ ើយ រ៉ា ខនតប្តឹមខតរោង

រៅរេើសាេដីការ ឿងកដី Kordić និង Čerkez
632។ រនេកុថ្នកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិកនុងកា ទទួេយកេសតតុាង គឺជា រស់ភ្លគីខដេរោទប្រកាន់កំហ ស និង

កនុងឧទាហ ណ៍រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា រេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់

ប្ោន់។  

218. ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយក“រសៀវរៅទាងំមូេរប្ចើនកាេ” រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេនូវកា ទទួេយករសៀវរៅេី កាេខដេនិេនធរដ្ឋយសាកសីជំនាញ ខដេបានផតេ់សកខីកមម

ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយ។ (១) ភ្លេជាមាតារេេសស្តង្ហគ ម៖ កា មានគេ៌កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររខខម ប្កហម៖ ប្រវតតិសាស្តសត

ផ្លេ េ់មាត់ និេនធ NAKAGAWA Kasumi633 និង (២) រសនហា និងកា េ័យខាា ចកនុងកមពជុា៖ កា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ ៍ កា ផតេ់កំរណើត និងកា េ ររំបាត់េិធី្ខសនរប្េនរប្កាម ររខខម ប្កហម និេនធរដ្ឋយ 

LEVINE Peg634។  

219. រសៀវរៅទីមួយចំណងរជើងថា ភ្លេជាមាតារេេសស្តង្ហគ ម ប្តូវបានរបាះេ មពផាយកនុងឆ្ន ំ ២០១៥ រហើយ

សហប្េះរាជអាជាា បានរសនើស ំកា ទទួេយករសៀវរៅរនះជាេសតតុាងរៅថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

រៅម នកាេរ ិរចទិថ្ងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ សប្មារ់កា ដ្ឋក់សំរណើស ំអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) 

 
631 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២, ១៩៤។ 
632 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣ និងរជើងទំេ័  ២២៩ រោងរៅរេើអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) កនុងរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Dario Kordić និង Mario C ̌erkez  សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-A សាេដីកា ថ្ងៃទី 

១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Kordić និង C ̌erkez (ICTY)”) កថាខណឌ  ២២១-២២២។ 

633 អនកនិេនធ Nagakawa Kasumi៖ ភ្លេជាមាតារេេសស្តង្ហគ ម៖ កា មានថ្ផេរពាះកនុង ររខខម ប្កហម ប្រវតតិសាស្តសតផ្លេ េ់មាត់ 

(របាះេ មពផាយរេើកទីមួយឆ្ន ំ ២០១៥) ឯកសា រេខ E3/10655។ 

634 អនកនិេនធ Peg Levine ៖ រសនហា និងកា សាា រ់កនុងកមពជុា៖ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ កា ផតេ់កំរណើត និងោម នេិធ្ីខសនរប្េន

រប្កាម ររខខម ប្កហម (របាះេ មពផារេើកទីមួយឆ្ន ំ ២០១០) ឯកសា រេខ E3/10677។ 
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ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង635។  កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា ទទួេយករនះគរបី

ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមខផនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា “េ ំ

មានអតែប្ររោជន៍កនុងកា សួ រដញរដ្ឋេអនកជំនាញរេើចំណ ចខដេេ ំបានរេើករ ើងកនុងរទរោទ”636។ 

កនុងកា សរប្មចរេើរញ្ញា ថារតើ ប្តូវទទួេយករសៀវរៅរនះជាេសតតុាង ខដ  ឬោ៉ា ងណា ជាដំរូងអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ សហប្េះរាជអាជាា បានយកចិតតទ កដ្ឋក់សមប្សរ ខដ  ឬរទ 

និងបានរញ្ញា ក់ថា រសៀវរៅរនះមានអតែិភ្លេោ៉ា ងតិចប្បារំីខខម នកា ដ្ឋក់សំរណើស ំឱយទទួេយកជាេសតុ

តាង ដូរចនះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សំរណើស ំរនាះបានដ្ឋក់យឺតរេេ637។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះទទួេយករសៀវរៅរនះទាងំមូេរដើមបីអតែ

ប្ររោជនយ៍ តតិធ្ម៌ េីរប្ពាះមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជំនាញឯករទស រស់អនកនិេនធ NAKAGAWA 

Kasumi និងជារ់ពាក់េ័នធោ៉ា ងរប្ចើនរៅនឹងសកខីកមមរេើអងគរសចកដី ខដេរលាកប្សីប្តូវបាន ំេឹងថា នឹងផតេ់

កនុងត លាកា 638។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ ថា រសៀវរៅរនះបានផតេ់មូេដ្ឋា នរខនែម

សប្មារ់ភ្លគីសួ រដញរដ្ឋេរេើជំនាញឯករទស រស់ោត់639។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា 

ររើរទាះរីជារសៀវរៅរនាះមានអតែិភ្លេកនុង យៈរេេប្បារំីខខម នសំរណើស ំ រស់សហប្េះរាជអាជាា ក៏រដ្ឋយ 

ក៏អនកជំនាញ NAKAGAWA Kasumi ប្តូវបានរកាះរៅមកផតេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៦640 រីខខម នសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំឱយទទួេយករនាះ និងបានរប្ជើសតាងំជាអនកជនំាញ

 
635 អនកនិេនធ Nagakawa Kasumi៖ ភ្លេជាមាតារេេសស្តង្ហគ ម៖ កា មានថ្ផេរពាះកនុង ររខខម ប្កហម ប្រវតតិសាស្តសតផ្លេ េ់មាត់ 

(របាះេ មពផាយរេើកទីមួយ) ឯកសា រេខ E3/10655។ សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំឱយទទួេយកឯកសា េី រដ្ឋយ

អន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមមខាងម ខ រស់សាកសី 2-TCE-82 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E431/1។ 

636 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ១២។ សំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស 

សប្មារ់រសចកដីសរប្មចសដីេីសំរណើស ំឱយទទួេយកឯកសា រដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងសរំណើស ំ

 រស់ នួន ជា អន រលាមតាម វិធាន ៩៣ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមម រស់អនកជំនាញ NAKAGAWA Kasumi (2-

TCE-82) ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E431/5 (“សំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស សប្មារ់រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើ (E431/5)”) កថាខណឌ  ២៣។ 

637 សំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស សប្មារ់រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ (E431/5) កថាខណឌ  ២៦។ 

638 សំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស សប្មារ់រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ (E431/5) កថាខណឌ  ២៧-២៨។ 

639 សំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស សប្មារ់រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ (E431/5) កថាខណឌ  ២៨។ 

640 ឧរសមព័នធ ១ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E431/2.2 (អ ីខម៉ាេចំណងរជើងថា “រញ្ាីរ ម្ ះសាកសី រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញសដីេីរទរញ្ញា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍” ច ះថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦641។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញ

ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា សំរណើស ំ រស់សហប្េះរាជអាជាា បានដ្ឋក់យឺត

រេេរនាះ ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ។ រៅប្គរ់ក ណី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងេទធផេថ្ន

រសចកដីសរប្មច និងភ្លេោំបាច់សប្មារ់កា ទទួេយករសៀវរៅទាងំមូេរធ្វើជាេសតតុាងរដ្ឋយសា រហត 

ផេខដេបានរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។  

220. រសៀវរៅទីេី ខដេ រខៀវ សំផន ជំទាស់រនាះ ចំណងរជើងថា រសនហា និងកា េ័យខាា ចកនុងកមពជុា ខដេប្តូវ

បានរបាះេ មពផាយកនុងឆ្ន ំ ២០១០ និងជាសំរៅខដេប្តូវបានខកសប្មួេថ្ននិរកខររទប្សាវប្ជាវ រស់អនក

និេនធ Peggy LEVINE ខដេប្តូវបានទទួេយក ួចរាេ់ជាេសតតុាងរៅរេេដ្ឋក់សំរណើស ំទទួេយកេសតុ

តាង642។ សំរណើស ំអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ប្តូវបានដ្ឋក់រដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខរៅ

ថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦643។ រៅរេេដ្ឋក់សំរណើស ំរនះ Peggy LEVINE ប្តូវបាន ំេឹងថានឹងមកផត

េ់សកខីកមមជាអនកជំនាញ644 រហើយសហរមធាវើនាមំ ខ បានរសនើស ំឱយទទួេយកខផនកមួយចំនួនកនុងរសៀវរៅ

ដូចជា ជំេូក ១, ២, ៤, ៥ និង ៩645។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា ខផនករនះតាមរសចកដីរញ្ញា ក់

ដំរូង អាចរជឿទ កចិតតបាន និងជារ់ពាក់េ័នធ និង ួមចំខណកជួយដេ់កា រញ្ញា ក់កា េិត646។ រៅរេេសវនា

កា រេើសំរណើស ំទទួេយកេសតតុាង សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានជំទាសរ់ៅនឹងសំរណើស ំរនះរទ រ៉ា ខនតបាន

រេើករ ើងថា ទំនងជាមាន“ភ្លេខ សោន រនតិចរនតចួ និងចំណ ចខាះអាចសំខាន់” វាងរសៀវរៅរនះ និង

 
641 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ដកខាួន រស់សាកដី 2-TCE-82 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E431។ 

642 អនកនិេនធ Peg Levine ៖ រសនហា និងកា សាា រ់កនុងកមពជុា៖ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ កា ផតេ់កំរណើត និងោម នកា ខសនរប្េន

រប្កាម ររខខម ប្កហម (កា របាះេ មពផាយរេើកទីមួយ ឆ្ន ំ ២០១០) ឯកសា រេខ E3/10677។ សំរណើស ំ រស់សហរមធាវើនាំ

ម ខអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធរៅនឹងសាកសី 2-TCE-81 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E433/3 (“សំរណើស ំ រស់សហរមធាវើនាមំ ខអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E433/3)”) កថាខណឌ  ៦។ 

643 សំរណើស ំ រស់សហរមធាវើនាមំ ខអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E433/3)។ 

644 សំរណើស ំ រស់សហរមធាវើនាមំ ខអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E433/3) កថាខណឌ  ៥។ 

645 សំរណើស ំ រស់សហរមធាវើនាមំ ខអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E433/3) កថាខណឌ  ៨-១០។ ឧរសមព័នធ ក

៖ ឯកសា ខដេប្តូវបានរសនើស ំឱយទទួេយករដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងសប្មារ់សាកសី 2-TCE-81 ថ្ងៃទី 

១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E433/3.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/480.1 ទំេ័  

៣។ 

646 សំរណើស ំ រស់សហរមធាវើនាមំ ខអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E433/3) កថាខណឌ  ៧-១០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និរកខររទរដើម647។ អាប្ស័យរហត រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានរសមើរដ្ឋយផ្លេ េ់ស ំឱយទទួេយករសៀវរៅរនះ

ទាងំមូេជាេសតតុាង648។ រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហរមធាវើនាមំ ខ រ៉ា ខនតបានជំទាសរ់ៅនងឹ

សំរណើស ំ រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងបានរេើករ ើងថា េ ំមានភ្លេោំបាច់ប្តូវទទួេយករសៀវរៅ

ទាងំមូេរនះរទ េីរប្ពាះ“មានខផនកប្តួតោន ទាក់ទងរៅនងឹនិរកខររទរនះ ដូរចនះ ជំេូកខដេសហរមធាវើនាមំ ខ

បានរង្ហា ញរនាះហាក់រីដូចជាប្គរ់ប្ោន់រហើយ”649។  

221. តាមកា កត់សមាគ េ់ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សង្ហគ េ់រឃើញថា រសៀវរៅរនះប្តូវបានរបាះេ មព

ជាកូនរសៀវរៅតូច រនាេ រ់េីបានសាដ រ់ភ្លគី និងកនុងកា េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ប្តូវទទួេយករសៀវរៅរនះ 

រសនហា និងកា េ័យខាា ចកនុងកមពជុា ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ររើ

រទាះរីជាសំរណើ រស់សហរមធាវើនាមំ ខស ំឱយទទួេយករនាះបានដ្ឋក់យឺតរេេក៏រដ្ឋយ ក៏រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះប្តូវទទួេយករសៀវរៅរនះទាងំមូេ

រដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌650។ កនុងកា សរប្មចដូរោន ះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា 

រៅរេេនិរកខររទ និងរសៀវរៅប្តូវបានេិោ ណាជាមួយោន  ឯកសា ទាងំេី រនះអាចឱយអងគជំន ំជប្មះរធ្វើ

កា វាយតថ្មា“រេញរេញ និងេអិតេអន់”នូវសកខីកមម រស់អនកជំនាញ LEVINE651។ តាមកា សរងកតរឃើញ

ថា េសតតុាងអនកជំនាញ គឺជាក ណីរេើកខេងមួយកនុងចំរណាមេី រនាះសប្មារ់កាេរ ិរចទិប្តឹមថ្ងៃទី ០១ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ សប្មារ់ដ្ឋក់សំរណើស ំរដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេបាន

អន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទទួេយកសំរណើស ំរនះខដេបានដ្ឋក់រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៦652។ រដ្ឋយេិោ ណារេើសំអាងរហត ខដេបានផតេ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទេួ

យកសំរណើនីមួយៗរនះ និងរដ្ឋយសា ោម នកា រេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទេីសំណាក់ រខៀវ សំផន រដើមបរីង្ហា ញនូវ

 
647 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/480.1 ទំេ័  ៣។ 

648 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/480.1 ទំេ័  ៤។ 

649 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/480.1 ទំេ័  ៥។ 

650 រសចកដីសរប្មចរេើសរំណើស ំ រស់សហរមធាវើនាមំ ខអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធរៅនឹងអនកជំនាញ 

Peg LEVINE (2-TCE-81) ថ្ងៃទី ០១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E433/4 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហរមធាវើ

នាមំ ខស ំសាដ រ់អនកជំនាញ (E433/4)”) កថាខណឌ  ៤។ 

651 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រសស់ហរមធាវើនាមំ ខស ំសាដ រ់អនកជំនាញ (E433/4) កថាខណឌ  ៥។ 

652 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រសស់ហរមធាវើនាមំ ខស ំសាដ រ់អនកជំនាញ (E433/4) កថាខណឌ  ២០។ 
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កំហ សខដេខសដងរចញេីកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះ។ 

ឃ. កា រោទប្រកាន់អំេីេយសនកមម៖ “កា េនា រេេឥតសមប្សរ” 

222. រញ្ញា ច ងរប្កាយខដេប្តូវេិោ ណាគឺថារតើ រខៀវ សំផន បានទទួេ ងេយសនកមមរដ្ឋយសា កា ទទួេយក

ឯកសា រខនែមរនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ោត់បានទាញចំណារ់អា មមណ៍ជាេិរសស រស់អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេរៅរេើរហត កា ណ៍មួយខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឯកសា ជាលាយេកខណ៍អកស េី ខដេប្តូវបាន

ទទួេយករដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង653ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា“‘ជារ់ពាក់េ័នធរខនែម’រៅនឹងសកមម

ភ្លេ និងទរងវើ រស់ជនជារ់រោទ” រ៉ា ខនតថា “ឯកសា រនាះអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាេសតតុាងសប្មារ់រោេ

រំណងរនះបានខតកនុងក ណីខដេសាមីជនរនាះ បានផតេ់សកខីកមមចំរពាះម ខត លាកា រ៉ា រណាណ ះ”654។ រនាេ រ់

មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះ“ទាញចំណារ់អា មមណ៍ រស់ភ្លគីរៅរេើកា 

ជារ់ពាក់េ័នធរខនែមរនះជាសកាដ ន េេ ប្រសិនររើភ្លគីមានរំណងដ្ឋក់សំរណើស ំរកាះរៅសាកសីទាងំរនះ”655

។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រដ្ឋយសា េទធផេថ្នកា រេើករ ើងរនះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រទើរ

សហប្េះរាជអាជាា “បានប្រញារ់ប្រញាេ់” និងបានដ្ឋក់សំរណើភ្លា មៗស ំរកាះរៅសាកសីឱយមកផតេ់សកខី

កមមរេើរញ្ញា ថ្នតួនាទី រស់ោត់656។ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដង

បានរដិរសធ្សំរណើស ំរនាះ រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកដីោត់បានអះអាងថា រេេរវលាប្តូវបានចំណាយរៅ

រេើសវនាកា សាដ រ់សំរណើស ំរៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះ ខដេបានរងកឱយមានកា េនា រេេឥតសម

ប្សរ657។  

223. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា រៅរេេេសតតុាងងមីប្តូវបានរង្ហា ញយឺតរេេកនុងកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធី្ េសតតុាងរនះអាចរ៉ាះពាេ់េទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា រឆាើយតរ និងេិនិតយរេើេសតតុាង

 
653 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥។ 

654 កា រឆាើយតររៅនឹងសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន ស ំរំេាឺពាក់េ័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង ឯកសា រេខ E319/52/4 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/52/5 (“កា រឆាើយតររៅនឹងសំរណើ រស់

រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន (E319/52/5)”) កថាខណឌ  ៣។ 

655 កា រឆាើយតររៅនឹងសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន (E319/52/5) កថាខណឌ  ៣។ 

656 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥។ 

657 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥។ 
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រនាះ និងជាសកាដ ន េេចំណាយរេេដ៏មានតថ្មា និងធ្នធាន និងជាសកាដ ន េេរ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិទទួេបាន

កា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ658។ សិទធិទាងំរនាះអន វតតចំរពាះអយយកា  និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ប្េមទាងំជន

ជារ់រោទ និងប្តូវបានងាឹងខងាងរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន។ ភ្លគីេ ំអាច ំេឹងទ ក ឬអាចប្គរ់ប្គងរេញរេញបានថា 

កា ជំន ំជប្មះមួយរដ្ឋយ េូនខដេសាកសី និងឯកសា មានអតែិភ្លេរៅរេេសមប្សរ និងមានកា រកខប្រ

ភ្លសា និងកា ោបំ្ទររចចករទសទាងំអស់ ួចជារប្សច អាចរកើតរ ើងបានរនាះរទ។ ដូចបានរេើករ ើងខាង

រដើម ភ្លេថ្ចដនយបានរកើតរ ើងរដ្ឋយឥតរប្ោងទ ក និងរញ្ញា ររចចករទសនានាបានរកើតរ ើងសូមបីខតរៅកនុង

កា ជំន ំជប្មះខដេបានប្រិតរប្រៀងរំផ តក៏រដ្ឋយ។ ដូរចនះ ប្បាកដជាមានកា រេើកខេងកនុងកប្មិតមួយ

សប្មារ់ប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា រេេរវលាខដេបានចំណាយ

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងកា ជំទាស់រៅនឹងសំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាង ឬរកាះរៅសាកសីរនាះ តាមធ្មម

តាគឺជាផេវិបាកថ្នកា អន វតតន៍សិទធិសដីេីកា កា ពា ខាួនោត់កនុងកា រដ្ឋះប្សាយសំរណើស ំប្សរតាមវិធាន 

៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង និងេ ំខមនជាកា េនា រេេរដ្ឋយឥតសមប្សររនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា េនា រេេឥតសមប្សរនាឱំយមានេយសនកមម និងថា រនះេ ំខមនជាកា េនា 

រេេោំបាច់រដ្ឋយសា ភ្លេថ្ចដនយខដេបានរកើតរ ើងរដ្ឋយឥត ំេឹងទ ករនាះរទ។  សហប្េះរាជអាជាា បាន

រប្រើប្បាស់សិទធិ រស់ខាួនរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយរកាះរៅសាកសី ឬទទួេយកេសតតុាងប្សរតាម

 វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ រៅរេេប្គរ់ភ្លគីប្តូវបានផតេ់ឱកាសឱយរេើកសា ណា និងរេេរវលា

េិោ ណារេើេសតតុាងងមី ឬរប្តៀមេកខណៈសប្មារ់កា រង្ហា ញសាកសីងមី កា េនា រេេខដេបានរកើតរ ើង

កនុងកា អន វតតន៍សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ េ ំអាចប្តូវបានេិេណ៌នាថា ជាកា េនា រេេឥតសម

ប្សររនាះរ ើយ។  

224. រប្ៅេីកា រេើករ ើងខាងរេើ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុង

កា រប្រើប្បាស់េសតតុាងងមីកនុងសាេប្កម រនះរញ្ញា ក់ថា កា ទទួេយកេសដតុាងខដេយឺតរេេរនាះេ ំមាន

ភ្លេោំបាច់ ឬសំខាន់រដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌រ ើយ និងថា េសតតុាងរនាះេ ំជារ់ពាក់េ័នធ និងអាប្ស័យ

រហត រនះ បានេនា រេេកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយឥតោំបាច់659។ 

 
658 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១៦២។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Delalić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-21-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេដីការ ឿងកដី 

Delalić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ២៩០។ 

659 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៦។ 
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225. អំណះអំណាងរនះបានរេើកប្ចំខដេនូវកា តវា៉ា ងេីម នពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេយកឯកសា ដ៏រប្ចើនរចញេី

សំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ និងេសតតុាងងមី។ កា តវា៉ា រខនែមបានរេើករ ើងថា រនះជាកា ឥតប្ររោជន៍

រដ្ឋយសា កា េិតថា េសតតុាងងមីរនះេ ំប្តូវបានរោងរៅរេើរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើ

យ។ រនះគឺជាកា សខមដងមតិ និងេ ំខមនជាមូេដ្ឋា នស េេភ្លេសប្មារ់រណដ ឹងសាទ កខចំរពាះអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ។ 

226. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់កនុងកា អន វតតន៍តាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងេ ំបានប្រប្េឹតតកំហ សរនត

រនាេ រ់កនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិទទួេយកេសតតុាងប្សរតាម វិធានរនះរ ើយ។ 

៤. កា ទទេួយកឯកសា មានប្រេេរចញេ ីChristopher Goscha 

227. កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកជាេសតតុាងនូវ

ឯកសា ងមីចំនួន ១៣ ខដេជាចារ់ចមាងទាងំប្សុងថ្នកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រកសក មមយុនីសដ

កមពជុាច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (“កំណត់រហត ”) ប្េមទាងំកំណត់រហត រចញេីកិចចប្រជ ំថាន ក់រេើ

ដថ្ទរទៀតដូចជា មនេី  ៨៧០ ឬគណៈកមាម ធិ្កា រោធា660។ កា ទទួេយកឯកសា ទាងំរនះខដេមានប្រេេ

រចញេីសំរណើស ំ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឱយរធ្វើកា ទាក់ទងរៅអនកនិេនធនា

យករសៀវរៅចំណងរជើងថា ប្រេ័យេូជសាសន៍កនុងកមពជុា ខដេសំរៅរៅរេើកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈ

អចិថ្ស្តនតយ៍ រដើមបីទទួេបានចារ់ចមាងរេញរេញរខនែមរទៀតថ្នកំណត់រហត រនាះ661។ សហប្េះរាជអាជាា

បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា កំណត់រហត គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ដថ្ទរទៀតកនុងសំណ ំរ ឿងបានច ះកាេរ ិរចទិឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ឬ ១៩៧៦ រទើរកំណត់រហត រនះគឺជាកំណត់ប្តាេិរសសជាសកាដ ន េេថ្នរសចកដីសរប្មច រស់គ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងអំ ុងរេេថ្នកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងទូទាងំប្ររទស662។ ខផអកតាមរ ិរទថ្នកា ជំទាស់

 
660រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំពាកេ់័នធរៅនឹងឯកសា ចមាងថ្នឯកសា ភ្លសារវៀតណាមមានប្រេេសាស្តសាត ោ យ Christopher 

Goscha ថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/7 (“រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  Christopher GOSCHA 

(E327/4/7)”) កថាខណឌ  ១៥-២៨។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២ រជើងទំេ័  ៩៨០។ 

661 កា ជំទាស់ និងកា  កាសិទធិ រស់សហប្េះរាជអាជាា  ចំរពាះរញ្ាីឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយភ្លគី កនុងកា រឆាើយតររៅ

នឹងអន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឯកសា រេខ E327 និងសំរណើស ំឱយទទួេយកឯកសា  រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  ថ្ងៃទី ០២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E327/4 (“រសចកដីជំទាស់ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (E327/4)”) កថាខណឌ  

៩, ១០។ 

662 រសចកដីជំទាស់ រស់សហប្េះរាជអាជាា (ឯកសា រេខ E327/4) កថាខណឌ  ៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រស់សហប្េះរាជអាជាា ខដេថា រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា បានរសនើស ំឱយទទួេយកជាេសតតុាងខតខផនកដក

ប្សង់ថ្នកំណត់រហត រនះខដេជាខផនកថ្នេសតតុាងឯកសា ខដេទទួេបានកនុងអំ ុងរេេថ្ន“កា ជំន ំជប្មះ”

ឆ្ន ំ ១៩៧៩  រស់ប្រជាជនរដិវតតន៍ប្រឆំ្ងនឹង រ៉ា េ េត និង រអៀង សា ើ ខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយកំបាងំម ខ

ភ្លា មៗរនាេ រ់េីកា ដួេ េំ ររខខម ប្កហម/កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេ

យកសំរណើរនាះរៅថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥663។ 

228. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាេ រ់មកបានរង្ហគ រ់ប្កឡារញ្ាី រស់ខាួនឱយរធ្វើកា ទាក់ទងរៅរ គគេជារប្ចើន និង

 វិទាសាែ ននានា  ួមទាងំ Philip SHORT ខដេបានមកផតេ់សកខីកមមជាអនកជំនាញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

និង Christopher GOSCHA ថ្នសកេ វិទាេ័យ Québec ខដេអនកទាងំេី បានរញ្ញា ក់ថា ចារ់ចមាង
រេញរេញថ្នកំណត់រហត រនះទំនងជាប្តូវបាន កាទ កកនុងរណាណ េ័យកងទ័េ រស់ប្រជាជន(“រណាណ េ័យ

”) ទីប្កុងហាន់ណូយប្ររទសរវៀតណាម664។ Christopher GOSCHA បានជូនដំណឹងអងគជំន ំជប្មះថា 

ោត់បានចូេរៅរមើេរណាណ េ័យរនាះកនុងទីប្កុងហាន់ណូយកាេេី ២៥ ឆ្ន ំម ន និងរធ្វើកា ចមាងឯកសា 

ទាងំរនាះរដ្ឋយផ្លេ េ់ថ្ដ665។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា ោត់បានរ ិោច គចារ់ចមាងឱយរៅរណណសា សាក

េវិទាេ័យររចចកវិជាា រៅ ដាតិចសាស (“រណណសា តាមប្រេ័នធអ ីនធឺ្ណិត”) និងបានផតេ់អាសយដ្ឋា នខដេ

អាចចូេរមើេតាមប្រេ័នធអ ីនធឺ្ណិតសាធា ណៈខដេោត់បានរញ្ញា ក់ថា អាចមានឯកសា មួយចំនួនមាន

 
663 ឧរសមព័នធ គ៖ ឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា ស ំឱយដ្ឋក់ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E/305/17.3។ 

664 ឧរសមព័នធ ៦៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ីខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយរលាក Philip SHORT ថ្ងៃទី 

១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E327/4/3.6 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ“កា រស ើរសួ ខដេប្តូវ

រផាើរៅសាកសី Philip SHORT សំណ ំរ ឿង ០០២/០១” ច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦)។ ឧរសមព័នធ ៧៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ី

ខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយសាស្តសតោ យ Christopher GOSCHA ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E327/4/3.7 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ “កំណតរ់ហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កមពជុា

ប្រជាធ្ិររតយយ រស់ Christopher GOSCHA” ច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

665 ឧរសមព័នធ ៦៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ីខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយរលាក Philip SHORT ថ្ងៃទី 

១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/3.6 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ“កា រស ើរសួ ខដេប្តូវ

រផាើរៅសាកសី Philip SHORT សំណ ំរ ឿង ០០២/០១” ច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ ឧរសមពន័ធ ៧៖ កា ទំនាក់ទំនងតាម

អ ីខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងជាមួយសាស្តសតោ យ Christopher GOSCHA ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E327/4/3.7 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ “កំណតរ់ហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កមពជុា

ប្រជាធ្ិររតយយ រស់ Christopher GOSCHA”) ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦។ 

01718067



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

170 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្រេេេីប្ររទសកមពជុា និងរៅសម័យ ររ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរៅទីរនាះ666។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរងូបានរឆាើយតររៅនឹងសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ និងបានជូន

ដំណឹងភ្លគីអំេីកិចចខិតខំប្រឹងខប្រង រស់ខាួន ខដេកំេ ងរនតខសវង កចារ់ចមាងរេញរេញថ្នកំណត់រហត 

ទាងំរនាះ និងបានភ្លា រ់ជាមួយនូវកា ទំនាក់ទំនងតាមអ ីខមេជាមួយ Christopher GOSCHA និងបាន

រញ្ចូេកា តភ្លា រ់ទំនាក់ទំនងជាសាធា ណៈរៅរណណសា តាមប្រេ័នធអ ីនធឺ្ណិតរនាះផងខដ 667។ 

229. រៅថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតាម យៈអ ីខមេបានរសនើស ំេ័ត៌

មានរខនែមរទៀតេី Christopher GOSCHA ទាក់ទងរៅនឹងចារ់ចមាងថ្នកំណត់រហត រនាះខដេោត់បាន

រ  ិោច គឱយរៅរណណសា រនាះ ជាេិរសសថារតើ ឯកសា រដើមជាភ្លសារវៀតណាម ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថារតើ

កំណត់រហត រនាះប្តូវបានចមាងដូចចារ់រដើមទាងំប្សុង និងថារតើ ប្តូវបានរកខប្រជាភ្លសាដថ្ទរទៀត ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា668។ Christopher GOSCHA បានរញ្ញា ក់ថា រាេ់ឯកសា ទាងំរនាះខដេោត់បានចមាងរចញ

ប្តូវបានរកខប្រជាភ្លសារវៀតណាម និងថា ោត់េ ំខដេរឃើញសំរៅរដើមជាភ្លសាខខម រ ើយ669។ ោត់

 
666 ឧរសមព័នធ ៦៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ីខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយរលាក Philip SHORT ថ្ងៃទី 

១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/3.6 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ“កា រស ើរសួ ខដេប្តូវ

រផាើរៅសាកសី Philip SHORT សំណ ំរ ឿង ០០២/០១” ច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦)។ ឧរសមព័នធ ៧៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ី

ខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយសាស្តសាត ោ យ Christopher GOSCHA ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦

ឯកសា រេខ E327/4/3.7 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ “កំណតរ់ហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កមពជុា

ប្រជាធ្ិររតយយ រស់ Christopher GOSCHA”) ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦។ 

667 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា៖ កា រកខប្រសំរៅឯកសា ភ្លសារវៀតណាមខដេទទួេបានេី

រណណសា  ដាតិចសាសថ្នសកេ វិទាេ័យររចចកវិទាប្រេេរដើមរចញេីសាស្តសតោ យ Christopher GOSCHA ថ្ងៃទី ២៤ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/5 (“អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E327/4/5)”) កថាខណឌ  ៥។ ឧរសមព័នធ 

៧៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ីខម៉ាេ រស់ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយសាស្តសាត ោ យ Christopher GOSCHA ថ្ងៃទី 

១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/3.7 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ“កំណត់រហត កិចចប្រជ ំ

គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ រស់ Christopher GOSCHA”ច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

668 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ៣។ ឧរសមព័នធ ៤៖ កា ទំនាក់ទំនងតាម យៈអ ីខម៉ាេេីមស្តនតី

ចារ់ និងអនកជំនាញ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/5.4  (អ ីខម៉ាេសដីេីកមមវតែ ុ“សំណួ រខនែមសដីេីរ

ណណសា  ដាតិចសាសថ្នសកេ វិទាេ័យររចចកវិទា” ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦)។  

669 ឧរសមព័នធ ៤៖ កា ទំនាក់ទំនងតាម យៈអ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ និងអនកជំនាញ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E327/4/5.4  (អ ីខម៉ាេសដីេីកមមវតែ ុ“សំណួ រខនែមសដីេីរណណសា  ដាតិចសាសថ្នសកេ វិទាេ័យររចចកវិទា” ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

01718068



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

171 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានរខនែមថា ររើរទាះរីជាោត់េ ំបានរកខប្ររៅជាភ្លសារផសងក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានផតេ់ឯកសា ទាងំរនាះ

ឱយរៅរលាក Philip SHORT ខដេបានរកខប្រឯកសា ខាះរៅជាភ្លសាបារំាង670។ តាមកា ខណនា ំរស់

អងគជំន ំជប្មះ ប្កឡារញ្ាីក៏បានេិនិតយរេើរញ្ាីឯកសា ជាភ្លសាអង់រគាសបាន ករឃើញរៅកនុងរណណសា 

រនាះ និងបានរប្ជើសរ ើសឯកសា  ១៥ កនុងចំរណាម ៧៤ សប្មារ់កា រកខប្រេីភ្លសារវៀតណាមរៅជា

ភ្លសាអង់រគាស671។ រៅរេេកា រកខប្រភ្លគរប្ចើនប្តូវបានរញ្ចរ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹង

ភ្លគីអំេីកា ទាក់ទងខដេបានរេើករ ើងខាងរេើជាមួយ Christopher GOSCHA រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៦ រដ្ឋយបានេនយេ់ថា ខណៈរេេប្សាវប្ជាវ កកំណត់រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ដឹងអំេឯីកសា រនះមានប្រេេមកេី Christopher GOSCHA (“ឯកសា  GOSCHA”) និងបានរប្ជើសរ ើស

យក ១៥ ឯកសា ខដេ“រង្ហា ញតាម យៈចំណងរជើងនីមួយៗថា មានកា ជារ់ពាក់េ័នធប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់

កា រកខប្រជាភ្លសាអង់រគាស”672។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដ្ឋក់ឯកសា ទាងំ ១៥ រនះរៅកនុងកខនាង

ផេកុឯកសា  ួមកនុងប្រេ័នធក ំេយូទ័  ខដេមានឯកសា ប្បារំួនប្តូវបានរកខប្រជាភ្លសាអង់រគាស រហើយរផសង

រទៀតនឹងរកខប្រតាមរប្កាយ និងបានអរញ្ាើញភ្លគីឱយដ្ឋក់សា ណាសដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នឯកសា 

រនះ673។  

230. រនាេ រ់មក រខៀវ សំផន បានរសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរចញរសចកដីសរប្មចមានសំអាងរហត 

សប្មារ់ចំណាត់កា ប្សាវប្ជាវនីមួយៗខដេខាួនបានរធ្វើរ ើងកនុងកា ទទួេបានឯកសា រនះ និងថា អងគជំន ំ

ជប្មះគរបសីរប្មចផងខដ ថា រាេ់ចារ់ចមាងថ្នឯកសា េ ំអាចទទួេយកបានរទ674។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេនយេ់នូវមូេរហត ខដេខាួនសរប្មចទទួេយកឯកសា ខដេប្តូវបានរធ្វើប្រតិោ  ឹករដ្ឋយ

Christopher GOSCHA និងរហត ដូចរមតចបានជា“ភ្លគីប្តូវបានផដេ់ឱកាសរេើកសា ណាសដីេីភ្លេអាច

ទទួេយកបានថ្នឯកសា រនះ ខដេច ងរប្កាយទទួេបាន រហើយអងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារឃើញថា សិទធិ

 
670 ឧរសមព័នធ ៤៖ កា ទំនាក់ទំនងតាម យៈអ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ និងអនកជំនាញ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E327/4/5.4  (អ ីខម៉ាេសដីេីកមមវតែ ុ“សំណួ រខនែមសដីេីរណណសា  ដាតិចសាសថ្នសកេ វិទាេ័យររចចកវិទា” ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

671 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E327/4/5) កថាខណឌ  ២។ 

672 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E327/4/5) កថាខណឌ  ២។ 

673 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E327/4/5) កថាខណឌ  ២។ 

674 សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេអាចទទួេយកបាននូវឯកសា ខដេបានដ្ឋក់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E327/4/5) ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E327/4/6 (“សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីភ្លេអាចទទួេយក

បាន (E327/4/6)”) កថាខណឌ  ៣៣។ 
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ទាងំអស់ រស់ជនជារ់រោទសដីេីនីតិវិធី្ប្តូវបានរោ េ”675។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា កា 

ទទួេយកឯកសា  ១៥ រនះជាេសតតុាងខដេមានឯកសា ប្តួតោន េី  គឺរដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌ និងបាន

យេ់រឃើញថា តាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង ឯកសា រនះគួ រជឿជាក់បាន មានភ្លេប្តឹមប្តូវ ប្េមទាងំពាក់េ័នធ 

និង ួមចំខណកជួយដេ់កា រញ្ញា ក់កា េិតបាន676។  

231. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញភ្លេប្រហាក់ប្រខហេោន  វាងឯកសា ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជា

កំណត់រហត ទាងំរនាះខដេមានប្រេេមកេី Christopher GOSCHA និងកំណត់រហត ខដេបានរប្រើប្បាស់

កនុងកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយត លាកា ប្រជាជនរដិវតតន៍ ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា “កំណត់រហត ”ថ្នកិចចប្រជ ំ រស់

គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ មានដូចជាកមមវតែថុ្នកា េិភ្លកាដូចោន  អនកចូេ ួមដូចោន ថ្នកិចចប្រជ ំ និងកា អន ម័តខាឹម

សា រសចកដីសរប្មចទាក់ទងរៅនឹង“សប្តូវថ្ផេកនុង”677។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏បានកត់សមាគ េ់ផងខដ 

ថា ខាឹមសា ថ្នឯកសា មួយចំនួន រស់ Christopher GOSCHA ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយទសសនាវដដី

ទង់រដិវតត ខដេរប្រើប្បាស់“រដើមបីរញ្ញា ក់កា យេ់រឃើញនូវភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា  Christopher 

GOSCHA ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៨”678។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រដ្ឋយសា មានកា េំបាកនុងកា រង្ហា ញនូវប្រវតតិ

ថ្នកា ទ កដ្ឋក់ឯកសា  និងរផេៀងផ្លេ ត់ភ្លេរេញរេញថ្នកា រធ្វើប្រតិោ ឹករដ្ឋយថ្ដថ្នកា រកខប្រភ្លសារវៀត

ណាមរនាះ “ខដេអាចរ៉ាះពាេ់ជាសកាដ ន េេរេើភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា ” អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានកប្មិតកា រប្រើប្បាស់ឯកសា  រស់ Christopher GOSCHA សប្មារ់រោេរំណងប្តឹមខតជា

កា រញ្ញា ក់រខនែមរ៉ា រណាណ ះ679។ 

232. រៅរណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា ទទួេយកបាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវឯក

សា  និងរសចកដីសរប្មចទទួេយកឯកសា រនះជាេសតតុាងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ និងកា វាយតថ្មា

 រស់អងគជំន ំជប្មះអំេីតថ្មាជាេសតតុាង680។ ោត់បានសំអាងរៅរេើអំណះអំណាង រស់ោត់រៅរេេជនំ ំ

ជប្មះខដេោត់បានជំទាសរ់ៅនឹងកងវះសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងតមាា ភ្លេពាក់េ័នធ

រៅនឹងចំណាត់កា ខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើរ ើងកនុងកា ទទួេបានឯកសា ប្សរតាម វិធាន ៩៣ ថ្ន វិធាន

 
675 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ១៩។ 

676 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ១៥-២៧។  

677 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២។ 

678 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២។ 

679 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣-៣៥៤។ 

680 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៦-២២៥។ 
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ថ្ផេកនុង។ ោត់បានរេើករ ើងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិតាម យៈកា សននិដ្ឋា នថា “រាេ់សិទធិទាងំអស់ រស់ជនជារ់រោទខផនកនីតិ

 វិធី្ប្តូវបានរោ េ”រៅប្គរ់ចំណាត់កា កនុងកា ទទួេបានឯកសា រនាះ681។ កនុងកា រដិរសធ្កា យេ់

រឃើញរនះ ោត់បានរេើកអំណះអំណាងេី ៖ ទីមួយថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“ខកខានកនុងកា ផតេ់

សំអាងរហត សប្មារ់រសចកដីសរប្មច រស់ខាួននូវចំណាត់កា ខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងកា ទទួេបានឯកសា 

ប្សរតាម វិធាន ៩៣ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង” និងទីេី ថា “ចំណាត់កា ប្សាវប្ជាវ […] រដើមបីទទួេបានឯកសា េី 

Christopher GOSCHA បានរធ្វើហួសេីសំរណើ រស់អយយកា ខដេស ំប្តឹមខតឱយប្សាវប្ជាវ កខផនកដក

ប្សង់រចញេីកំណត់រហត រ៉ា រណាណ ះ”682។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់ខផនកនីតិវិធី្ និងបានរង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀង683។ រខនែមរេើកា 

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខវះតមាា ភ្លេ សា ណា រស់ោត់បានរោទប្រកាន់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងផងខដ អំេីកា អន វតតន៍រដ្ឋយ“អស ទធចិតត” រៅរេេអងគជំន ំជប្មះ“បានរញ្ញា ក់ថា រមធាវើកា ពា កដីខក

ខានកនុងកា ជំទាស់រៅនឹងសំរណើ រស់អយយកា ស ំឱយខសវង កខផនកដកប្សង់រចញេីកំណត់រហត រនាះ”684។ 

233. ទីេី  រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សមួយរខនែមរទៀតខដេ

ខសដងរចញឱយរឃើញតាម យៈកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនរដ្ឋយបានសរប្មចទទួេយកឯកសា  ខដេ

ោត់អះអាងថា េ ំអាចរជឿទ កចិតតបាន និងេ ំបានរំរេញតាមេកខណៈវិនិចិ័យថ្នភ្លេអាចទទួេយកបាន

ខដេមានខចងកនុង វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង685។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបី

បាន“េិោ ណាហមត់ចត់”រេើកតាត ខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា  ដូចជានតែិភ្លេថ្ន

េទធភ្លេកនុងកា តាមដ្ឋនប្រវតតិថ្នកា ទ កដ្ឋក់ឯកសា  និងកា េិតខដេថា ឯកសា រដើមេ ំប្តូវបាន ករឃើញ 

និងេទធភ្លេថ្នកំហ សកនុងកា ចមាងរដ្ឋយថ្ដ686។ ោត់បានអះអាងជាក់លាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា  រដ្ឋយបានរញ្ញា ក់ថា ឯកសា រនះប្តូវ

បានចមាង“ដូចរដើមទាងំប្សុង” និងថា ឯកសា មួយចំនួនមានរ ម្ ះអនករកខប្រ និងកាេរ ិរចទិថ្នកា រក

 
681 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៨។ 
682 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧-២១៨។ 

683 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២០។ 

684 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៩។ 

685 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧។ 

686 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២១-២២២។ 

01718071
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ខប្រ687។ រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចយេ់រឃើញថា 

ឯកសា រនាះតាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូងរជឿទ កចិតតបាន និងប្តឹមប្តូវ និងដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា បានទទួេយកខផអកតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង688។ 

234. ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត  និងអងគចារ់កនុង

កា េិោ ណា និងរប្រើប្បាស់ឯកសា សប្មារ់កា រញ្ញា ក់រខនែមកនុងក ណីខដេតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា 

រនាះគឺរសមើនឹង“សូនយ”689។ ខផអកតាមទសសនៈ រស់ោត់បានឱយដឹងថា កំហ សអងគចារ់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ឯកសា រនះមានតថ្មាជាកា រញ្ញា ក់រខនែមរនាះ ោត់

បានរោងរៅរេើអំណះអំណាងេីម ន រស់ោត់ខដេជំទាស់រៅនឹងភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបាន និងកា យេ់

រឃើញសដីេីភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា ខដេោត់បានអះអាងថា ជាអំរេើមិនសមគួ  និងបានខផអករៅរេើភ្លេស ី

សង្ហវ ក់ោន ថ្នតួរេខខតមួយគត់ វាងឯកសា រនាះ ជាមួយនឹងេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង690។ រខនែមរេើរនះ 

រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា “រំថ្េាេសតតុាង”តាម យៈកា េាោមសប្ម

រសប្មួេខាឹមសា ថ្នឯកសា េី រផសងោន ឱយរឃើញថា ឯកសា េី រនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកិចចប្រជ ំខតមួយ691

។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានរប្រើប្បាស់ឯកសា សប្មារ់កា 

រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយសា ខតមានភ្លេេ ំអាចរជឿទ កចិតតបាន និងតថ្មាជាេសតតុាងទារ រហើយោត់បាន

រសនើស ំថា កា យេ់រឃើញខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាះ ប្តូវដករចញេីសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង692។  

235. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទកា រោទប្រកាន់កំហ ស

កនុងកា ទទួេបានឯកសា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កា ទទួេយក និងកា រប្រើប្បាស់នូវឯកសា ខដេ

 
687 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២២។ 

688 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៣។ 

689 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៤, ១៤៦៣។ 

690 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៤។ 

691 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៥។ 

692 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៦៣។ 
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 ងកា ជំទាស់រនាះ និងថា ោត់ខកខានកនុងកា រង្ហា ញរហត ដូចរមដចបានជាកា រប្រើប្បាស់រនាះរណាដ េឱយ

កា យេ់រឃើញេ ំសមរហត ផេ ឬរណាត េឱយសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងោម នស េេភ្លេ693។   

ក. ចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេបានឯកសា  GOSCHA 

236. ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់សារ ើងវិញនូវអំណះអំណា

ង រស់ោត់រៅរេេជំន ំជប្មះខដេបានជំទាស់រៅនឹងធ្មាម ន  ូរ និងតមាា ភ្លេថ្នចំណាត់កា រខនែម រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានរធ្វើរ ើងតាមគំនិតផដួចរផដើម រស់ខាួន រដើមបីទទួេបានឯកសា រផសងៗប្សរ

តាម វិធាន ៩៣ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង694 ខដេកំណត់ដំរណើ កា ថ្នកា ររើកកិចចរស ើរសួ រខនែម ខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអាចផតួចរផតើមររើកកិចចរស ើរសួ រខនែមរៅប្គរ់រេេ។  វិធាន ៩៣ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង េ ំបានខចងថា 

ប្តូវមានកា ជូនដំណឹងផាូវកា  ឬកា អន ញ្ញា តរចញេីភ្លគីណាមួយរ ើយ។ 

237. ចំណាត់កា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ផដួចរផតើមកិចចរស ើរសួ រខនែមេ ំបានរង្ហា ញនូវកា  ំរលាេ

រំពានរេើសិទធិខផនកនីតិវិធី្ រស់ជនជារ់រោទ។ កនុងក ណីរនះ ចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ប្តូវបានរង្ហា ញដេ់ភ្លគី ខដេប្តូវបានផតេ់ឱកាសឱយររញ្ចញមតិរោរេ់ផងខដ ។ កនុងកា រដ្ឋះប្សាយកា 

រោទប្រកាន ់រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា អន វតតន៍តាមេកខខណឌ

 វិធាន ៩៣ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផដេ់សំអាងរហត ថា៖ 

 អងគជនំ ំជប្មះអាចរង្ហគ រ់ប្កឡារញ្ា ីឬ[អងគភ្លេោពំា សាកសី និងអនកជំនាញ] ឱយោត ់វធិានកា ខដេប្តូវបាន

 កប្មិតប្តឹមកា ទាក់ទងរ គគេ ឬវិទាសាែ នរដើមបីទទេួបានេ័ត៌មានជាក់លាក់ខផអកតាមសរំណើស ំ រស់ភ្លគី ឬ

 តាមគនំិតផដួចរផដើម រសអ់ងគជនំ ជំប្មះរដ្ឋយេ ំោបំាច់មានកា ផតចួរផតើមររើកកិចចរស ើរសួ ផាូវកា តាម វធិាន 

 ៩៣ ថ្ន វធិានថ្ផេកនុងរ ើយ695។    

238. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ចំណាត់កា រខនែម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ ងកា 

ជំទាស់រនះ បាន ួមរញ្ចូេកា រស ើរសួ  កេ័ត៌មានរខនែមតាម យៈអ ីខមេេីប្កឡារញ្ាី រស់អងគជំន ំជប្មះេី 

Christopher GOSCHA រនាេ រ់េីោត់បានផតេ់អាសយដ្ឋា នទំនាក់ទំនងភ្លា រ់រៅរណណសា តាមប្រេ័នធអ ីនធឺ្

ណិត ខដេអាចមានកំណត់រហត រនាះខដេជាកមមវតែថុ្នសំរណើស ំ រស់សហប្េះរាជអាជាា  ួមទាងំឯកសា 

 
693 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៨៩-១៩៣។ 

694 សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាន (E327/4/6) កថាខណឌ  ៧-១៦។ 
695 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ១៦, ១៧។  

01718073



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

176 
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ដថ្ទរទៀតរៅសម័យរនាះ។ ប្កឡារញ្ាីបានេនយេ់កនុងអ ីខមេថា ោត់បានេិនិតយរេើឯកសា ខដេមានកនុងរ

ណណសា រនាះ និងថា ឯកសា មួយចំនួនទំនងជា“មានសា ៈសំខាន់ជាសកាដ ន េេចំរពាះកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្

ជំន ំជប្មះ”ររើខផអកតាមចំណងរជើង696។ រដ្ឋយកត់សមាគ េ់ថា ឯកសា រនាះមានខតជាភ្លសារវៀតណាម 

ប្កឡារញ្ាីបានរស ើរសួ  កឯកសា ភ្លសារដើមេី Christopher GOSCHA ប្រសិនររើមានជាភ្លសាដថ្ទ

រទៀតរនាះ និងកា ខដេរលាកសាស្តសាត ោ យរធ្វើកា ចមាងដូចរមដចខាះ697។  វិធានកា ទាងំរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើង

រដើមបីរធ្វើឱយឯកសា សំខាន់ជាសកាដ ន េេទាងំរនះមានអតែិភ្លេចំរពាះភ្លគីជាភ្លសាផាូវកា  រស់ត លាកា  

ខដេអន ញ្ញា តឱយភ្លគីដ្ឋក់សា ណាសដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នឯកសា រនះ។ េកខណៈថ្នកា រស ើរសួ 

េ័ត៌មានរខនែមបានរញ្ញា ក់រេើចំណ ចរនះ ដូចោន នឹងកា េិតខដេថា រៅរេេឯកសា ភ្លគរប្ចើនប្តូវបានរក

ខប្រភ្លសាអង់រគាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគីអំេីអតែិភ្លេថ្នឯកសា រនះ និងបាន

ដ្ឋក់ឯកសា ទាងំរនះកនុងកខនាងផេកុឯកសា  ួមកនុងប្រេ័នធក ំេយូទ័  និងបានអរញ្ាើញភ្លគីឱយដ្ឋក់សា ណាសដីេី

ភ្លេអាចទទួេយកបាន698។ 

239. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេមានកា រជឿជាក់រសេើ ខតទាងំប្សុងកនុងកា ោបំ្ទចំណាត់កា ប្តឹមប្តូវតាមចារ់

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ខសវង កឯកសា  Christopher GOSCHA និងកា រស ើរសួ ហមត់

ចត់អំេីកា ខដេឯកសា រនះប្តូវបានររងកើតរ ើង េីប្រេេ និងរកខប្រដូចរមតចខាះ។ កា មិនរអើរេើរេើេសតុ

តាងខដេពាក់េ័នធខាា ងំជាសកាដ ន េេ និងមានអតែិភ្លេរៅសម័យរនាះ ខដេបានទាញចំណារ់អា មមណ៍អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយរធ្វើកា ប្សាវប្ជាវ ករនាះ គឺជាកា ខាីខាា ។ រនាេ រ់េីសាត រ់សា ណា រស់ភ្លគី អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកឯកសា ចំនួន ១៣ ជាេសតតុាងរដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌ និងបានយេ់

រឃើញថា៖  

 ខាឹមសា ថ្នឯកសា ចមាងទាងំអស់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិភ្លកា និងសកមមភ្លេខដេដីកាដំរណាះប្សាយ

 បានេិេណ៌នាថា សាែ រ័នកំេូេរធ្វើរសចកដីសរប្មចថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ គឺជាគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ឬសាែ រ័ន

 
696 ឧរសមព័នធ ៤៖ កា ទំនាក់ទំនងតាម យៈអ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ និងអនកជំនាញ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E327/4/5.4  (អ ីខម៉ាេសដីេីកមមវតែ ុ“សំណួ រខនែមសដីេីរណណសា  ដាតិចសាសថ្នសកេ វិទាេ័យររចចកវិទា” ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 

697 ឧរសមព័នធ ៤៖ កា ទំនាក់ទំនងតាម យៈអ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ និងអនកជំនាញ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E327/4/5.4  (អ ីខម៉ាេសដីេីកមមវតែ ុ“សំណួ រខនែមសដីេីរណណសា  ដាតិចសាសថ្នសកេ វិទាេ័យររចចកវិទា” ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦)។ រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (ឯកសា រេខ E327/4/7) កថាខណឌ  ៣។  

698 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ឯកសា រេខ E327/4/5)។ 
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 ពាក់េ័នធ ឬមនេ ី ៨៧០។ ឯកសា រនាះមានអាន ភ្លេរេើសកមមភ្លេ និងកា ដឹង រស់ជនជារ់រោទកនុងរ ឿងកដី

 រនះ699។ 

240. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីអំេីចំណាត់កា 

រខនែមខដេបានរសនើរ ើង រៅរេេឯកសា ភ្លគរប្ចើនប្តូវបានរកខប្រជាភ្លសាខដេអាចេិនិតយបាន និង

រដើមបីឱយឯកសា រនាះមានអតែិភ្លេសប្មារ់ភ្លគីេិរប្ោះេិភ្លកា និងេិនិតយម នរេេដ្ឋក់សា ណាសដីេីភ្លេ

អាចទទួេយកបាន។ សប្មារ់រហត ផេរនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងខកខានកនុងកា ផតេ់សំអាងរហត សប្មារ់កា រធ្វើចំណាត់កា រខនែមរនះ េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់

ប្ោន់។ រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងរខនែមខដេេ ំមានសា ៈសំខាន់រដ្ឋយរោទប្រកាន់នូវកងវះតមាា

ភ្លេពាក់េ័នធរៅនឹងចំណាត់កា រខនែម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានរសនើរ ើងរនាះ។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូន

ដំណឹងភ្លគីអំេីកា ទាក់ទងដំរូងជាមួយ Christopher GOSCHA រដើមបីទទួេបានកំណត់រហត កិចចប្រជ ំ

រនះ និងបានភ្លា រ់មកជាមួយនូវកា រឆាើយឆាងតាមអ ីខមេ ខដេបាន ួមរញ្ចូេកា ភ្លា រ់ទំនាក់ទំនងអាសយ

ដ្ឋា នតាមប្រេ័នធអ ីធឺ្ណិតរៅរណណសា រនាះ700។ អាប្ស័យរហត រនះ រៅរេេរនាះភ្លគីអាចចូេរមើេឯក

សា រនាះបាន និងអាចរសនើស ំឱយទទួេយកជាេសតតុាងប្រសិនររើខាួនគិតថា ឯកសា រនាះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ រនាេ រ់េីឯកសា មួយភ្លគ

ធំ្ប្តូវបានរកខប្រ ួចរាេ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជូនដំណឹងភ្លគីអំេីវិធី្សាស្តសតថ្នកា ប្សាវប្ជាវ ក

កំណត់រហត រនះ ខដេនាឱំយអងគជំន ំជប្មះអាចដឹងអំេីឯកសា ដថ្ទរទៀតខដេមានប្រេេរចញេី 

Christopher GOSHCA និងបានភ្លា រ់មកជាមួយនូវកា រឆាើយឆាងជាងមីមដងរទៀត និងបានេនយេ់មូេរហត 

ខដេខាួនរប្ជើសរ ើសយក ១៥ ឯកសា រនះ និងបានអរញ្ាើញភ្លគីដ្ឋក់សា ណាអំេីភ្លេអាចទទួេយកបាន។ 

ច ងរប្កាយ រៅកនុងកា រឆាើយតររៅនឹងសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផដេ់សំអាង

រហត រខនែមសប្មារ់ចំណាត់កា  រស់ខាួនរៅកនុងរសចកដីសរប្មចសដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នឯកសា 

ទាងំ ១៥ រនះរៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦។ ចំណាត់កា ដំរូងបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូ

 
699 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (ឯកសា រេខ E327/4/7) កថាខណឌ  ២០។ 

700 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E327/4/5) កថាខណឌ  ៥។ ឧរសមព័នធ ៧៖ កា ទំនាក់ទំនងតាមអ ីខម៉ាេ រស់

ប្កឡារញ្ាីថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាមួយសាស្តសាត ោ យ Christopher GOSCHA ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា 

រេខ E327/4/3.7 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកមមវតែ ុ “កំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កមពជុាប្រជាធ្ិរ

រតយយ រស់ Christopher GOSCHA”ច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦)។ 
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ងបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយសមរហត ផេកនុងកា ជូនដំណឹងភ្លគីអំេីសកមមភ្លេ រស់ខាួនរៅរេេអងគជំន ំជប្មះបាន

ោត់ទ កថា កា រធ្វើដូរោន ះជាកា សមប្សរ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ចំណាត់កា 

ខដេបានេិេណ៌នារនាះបានផតេ់នូវតមាា ភ្លេ និងរេេរវលាប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កា េិភ្លការដញរដ្ឋេចំ

រពាះម ខតាម យៈកា សប្មួេនូវកា រកខប្រជាភ្លសារប្រើប្បាស់ផាូវកា  រស់ត លាកា  និងបានអរញ្ាើញភ្លគី

ឱយដ្ឋក់សា ណាសដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នឯកសា រនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយក

សំរណើផ្លេ េ់មាត់ រស់ រខៀវ សំផន ស ំេនា រេេកាេរ ិរចទិខដេបានកំណត់សប្មារ់កា ដ្ឋក់សា ណា

សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាន រដើមបីឱយោត់មានរេេប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយ និងរឆាើយតររៅនឹងឯកសា 

ដថ្ទរទៀត701។ រខៀវ សំផន បានទាញយកផេចំរណញថ្នឱកាសរនាះរធ្វើកា រសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសរប្មចថា រាេ់ឯកសា ទាងំរនាះេ ំអាចទទួេយកបាន និងផតេ់សំអាងរហត សប្មារ់រសចកដីសរប្មច

កនុងកា ទទួេយកឯកសា ដថ្ទរទៀតរនាះ។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េនយេ់ថារតើ ចំណាត់

កា ខាងរេើបានរណាត េឱយមានេយសនកមមរេើ ូរោត់ដូចរមដចរ ើយ។  

241. ច ងរប្កាយ កនុងកា រដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ប្រប្េឹតតរដ្ឋយអស ទធចិតតរនាះរៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា “រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន េ ំបាន

ជំទាសណ់ាមួយរ ើយ ហូតទាេ់ខតអងគជំន ំជប្មះបានទទួេកំណត់រហត កិចចប្រជ ំច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧” ររើរទាះរីជាប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេបាន

ឯកសា រនាះក៏រដ្ឋយ702។ គួ កត់សមាគ េ់ថា កា រឆាើយឆាងខដេបានរោងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងកនុងកា ោបំ្ទកា រេើករ ើងរនះ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្សាវប្ជាវ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង  ក

កំណត់រហត រនះ មិនខមនឯកសា រខនែមខដេមានប្រេេមកេី Christopher GOSCHA រនាះរទ េីរប្ពាះ

កា រឆាើយឆាងរនះបានរធ្វើរ ើងម នកា  ករឃើញឯកសា រនាះ។ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរឃើញថា ររើរទាះរីជាកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចទាមទា ឱយមានេកខ

ណៈចាស់លាស់ជាងរនះក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា រនះបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរចតនាអស ទធចិតតខដ ។ 

 
701 សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាន (E327/4/5) កថាខណឌ  ៤ រជើងទំេ័  ៥-៦ រោងរៅរេើអ ីខម៉ាេេី

រមធាវើកា ពា កដី Anta GUISSÉ រផាើរៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ រៅរមា៉ា ង ៨:៣៥ ប្េឹក ចំណងរជើងថា “សំរណើេី រនាេ រ់

េីអន សស ណៈ E327/4/5 និងច ងរប្កាយ ៨៧-៤ ថ្នសហប្េះរាជអាជាា ” និងប្រតិោ ឹកសវនាកា ថ្ងៃទី ២៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៥ សំរៅមិនទាន់ខកខប្ររៅរមា៉ា ង[១០:១០: ២២] និង [១០:៣៦:៥៧]។ 

702 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ១៨។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) 

កថាខណឌ  ២១៩។ 
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ភ្លគីប្តូវបានផតេ់ឱកាសប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយ និងរឆាើយតររៅនឹងឯកសា រនាះ។ រនះទំនងជាេ ំអាចោំ

ប្ទកា រោទប្រកាន់អំេីអស ទធចិតត ឬភ្លេេរមអៀងរ ើយ។  

242. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

េ ំបាន ំរលាេរំពានឆនាេ ន សិទធិកនុងចំណាត់កា រខនែមរដើមបីទទួេបានឯកសា  GOSCHA រនាះ រ ើយ។ 

ខ. កា ជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយក រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវឯកសា  រស់ Christopher 

GOSCHA 

243. រៅម នរេេទទួេយកឯកសា  Christopher GOSCHA អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើកតាត

មួយចំនួន  ួមទាងំខាឹមសា  ភ្លេប្តឹមប្តូវ និងប្រេេថ្នឯកសា  និងបានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះបានរជឿ

ជាក់ថា ឯកសា រនាះតាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូងបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា ជារ់ពាក់េ័នធ ភ្លេរជឿទ កចិតត

បាន និងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា 703។ អងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើកា រោងរៅរេើេកខណៈអតែិភ្លេឯកសា 

សម័យរនាះ ជាេិរសសប្រេេរចញេីគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រកសក មមយុនីសដកមពជុា ខដេអងគជំន ំជប្មះោត់ទ កថា 

“ជាេសតតុាងសំខាន់រៅកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រនះ រដ្ឋយសា មានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើរសចកដី

សរប្មច និងរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុារៅកប្មិតកំេូេ”704។ ររើរទាះរីជាឯកសា រនះ

មានអតែិភ្លេរៅរេេោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះ និងអាច កបានតាម យៈកា យកចិតតទ កដ្ឋក់សមប្សរក៏

រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចថា កា ទទួេយកឯកសា រនះ គឺរដើមបីអតែប្ររោជន៍

យ តតិធ្ម៌ និងបានកត់សមាគ េ់ថា៖  

 ររើរទាះរីជាអងគជនំ ំជប្មះកំេ ងខិតរៅជិតកា រញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើេសតតុាងកនុងរ ឿងកដីរនះករ៏ដ្ឋយ 

 ក៏ភ្លគីនឹងមានឱកាសោ៉ា ងយូ រំផ តកនុងកា រេើករៅកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់

 ខាួន និងកនុងរសចកដខីងាងសដីេីតថ្មាជាេសតតុាង និងទមៃន់ខដេប្តូវផតេរ់ៅរេើឯកសា ចមាងរនាះខដ 705។ 

244. រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេនូវសា ណា រស់ោត់សដីេីភ្លេរជឿទ កចិតតបាន រស់ Christopher 

GOSCHA ខដេបានរេើករ ើងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខផអករេើមូេដ្ឋា នថា សា ណារនាះស័កដិ

សមនឹងទទួេបានកា េិោ ណាដិតដេ់រខនែមរទៀត ជាេិរសសរេើប្រវតតិថ្នកា ទ កដ្ឋក់ឯកសា  និងកា 

 
703 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២០-២៧។  

704 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៧។ 

705 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៧។ 

01718077
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចមាងថ្នឯកសា  េទធភ្លេថ្នកំហ សកនុងកា ចមាង ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ទាក់ទងរៅនឹងកាេរ ិរចទិថ្នឯក

សា មួយចំនួន និងកងវះកិចចសហកា េី ដ្ឋា េិបាេរវៀតណាមជួយដេ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង706។ សំអាង

រហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើកតាត ខដេបានរេើក

រ ើងេីដំរូងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាះរីជានតែិភ្លេឯកសា រដើម និងដំរណើ កា ថ្ន

កា ចមាងឯកសា រដ្ឋយថ្ដអាចមានផេរ៉ាះពាេ់មួយចំនួនរេើភ្លេជាក់លាក់ប្តឹមប្តូវក៏រដ្ឋយ ក៏កតាត ទាងំ

រនះេ ំបានរារំាងអងគជំន ំជប្មះកនុងកា យេ់រឃើញថា ឯកសា ខដេ ងកា ជំទាស់រនះតាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង 

គួ រជឿទ កចិតតបាន និងប្តឹមប្តូវខដ 707។ អងគជំន ំជប្មះបានកត់សមាគ េ់ជាេិរសសថា កតាត ទាងំរនះប្តូវបាន

េិោ ណារៅកនុងកា វាយតថ្មារេើតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា  និងថា ភ្លគីនឹងមានឱកាសរេើកសា ណាសដី

េីទមៃន់ខដេប្តូវផតេ់រៅរេើឯកសា រនាះកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ និងរសចកដីខងាង

 រស់ខាួន708។  

245. កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបានថ្នេ

សតតុាង រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរប្រើប្បាស់ពាកយ“មួយចំនួន”មានរ ម្ ះ

អនករកខប្រ និងកាេរ ិរចទិថ្នកា រកខប្ររៅរេេខដេមានខតឯកសា េី គត់ខដេមានរ ម្ ះអនករកខប្រ 

និងមានខតមួយមានកា ច ះកាេរ ិរចទិថ្នកា រកខប្រ709។ ររើរទាះរីរនះជាកា រប្រើប្បាស់គ ណនាមេ សូំវ

សមប្សរក៏រដ្ឋយ ក៏តាមធ្មមតាេ ំខមនជាកំហ សធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេតប្មូវឱយមានកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរណដ ឹងសា

ទ កខខដ ។ រនះបានរកើតរ ើងដូចោន រៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា  Christopher GOSCHA បានរធ្វើកា ចមាងឯកសា “រដើមទាងំប្សុង” ររើ

រទាះរីជាកា អះអាង រស់រលាកសាស្តសាត ោ យថា ោត់“រសេើ ខត [...] បានចមាងរេញទាងំប្សុង”710។ រៅ

រេេកំណត់ថារតើ ឯកសា រនាះបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង អំេីភ្លេអាចរជឿជាក់បាន អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាេរិសសរៅរេើដំរណើ កា ថ្នកា ចមាង រស់ Christopher 

GOSCHA នូវឯកសា រដ្ឋយថ្ដ  ួមទាងំផេរ៉ាះពាេ់ណាមួយជាសកាដ ន េេរេើភ្លេប្តឹមប្តូវរនាះ711។ 

 
706 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២១។ 

707 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៦-២៧។ 

708 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៧។ 

709 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២២។ 

710 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២២។ 

711 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៦។ 

01718078
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246. រនះទំនងជាថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅរេើកតាត ដថ្ទរទៀតខដេបានជះឥទធិេេរេើរសចកដីសរប្មច រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេយកឯកសា រនាះ។ ឧទាហ ណ៍ កា រញ្ញា ក់អះអាង រស់ 

Christopher GOSCHA ថា ោត់បានរធ្វើទសសនកិចចកនុងរណាណ េ័យកងទ័េ រស់ប្រជាជនរៅទីប្កុងហាន់

ណូយ រហើយបាន“រធ្វើកា ចមាងឯកសា ទាងំប្សុងជាភ្លសារវៀតណាម” និងកា អះអាង រស់សាកសីជំនាញ 

Philip SHORT ថា  Christopher GOSCHA មាន“សិទធិអំណាចរេើរញ្ញា រនាះ […]។ តាមខាុំដឹង ោត់គឺ

ជាជនរ រទសមាន ក់គត់ខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរធ្វើកា រៅទីរនាះ[កនុងរណាណ េ័យកងទ័េ រស់ប្រជាជន]”

712។ កា េិោ ណារេើកតាត ទាំងរនះបាននាឱំយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ឯកសា រនះគឺ

ជា“កា រកខប្រតាមវិធី្សាស្តសតខដេប្តូវ កាទ កកនុងសា មនេី ខដេទំនងជា រដើមបីកា ពា ស ច ិតភ្លេថ្នឯក

សា ោរ់តាងំេី ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”713។ ោត់េ ំបានរអើរេើថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់

ទ កខាឹមសា ថ្នឯកសា រនាះថា មានសា ៈសំខាន់ និងជារ់ពាក់េ័នធោ៉ា ងខាា ងំរៅនឹងកិចចដំរណើ កា ជំន ំជប្មះ

េីរប្ពាះឯកសា រនាះមានេ័ត៌មានរៅសម័យរនាះទាកទ់ងរៅនឹងកិចចកា ថ្ផេកនុង រស់គណៈមជឈិម និងគណៈ

អចិថ្ស្តនតយ៍ ប្េមទាងំមនេី  ៨៧០ ខដេរនះមាន“អាន ភ្លេរេើសកមមភ្លេ និងកា ដឹង រស់ជនជារ់រោទកនុង

រ ឿងកដីរនះ”714។   

247. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា រង្ហា ញ

រញ្ញា ខដេរ៉ាះពាេ់រៅរេើភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា  រនាេ រ់េីប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេ ួចរហើយកនុង

រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេយកឯកសា ។ សា ណារនះេ ំបានរអើរេើថា 

កា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឯកសា កនុងកា រញ្ញា ក់កា េិត និងកតាត

ខដេោបំ្ទភ្លេរជឿទ កចិតតបាន និងភ្លេប្តឹមប្តូវជាសកាដ ន េេ។ អំណះអំណាង រស់ោត់ប្តឹមខតបានផតេ់

កា វាយតថ្មាជាជរប្មើសមួយរផសងថ្នកតាត រនះចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួន ឬរងកេយសនកមមដេ់ ូរោត់រ ើយ។ 

កា វាយតថ្មា និងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះបានផតេ់ទមៃន់

សមប្សររៅរេើកតាត ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេជារ់ពាក់េ័នធ ភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបាន និងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯក

សា  និងថា អងគជំន ំជប្មះបានេនយេ់ប្គរ់ប្ោន់នូវមូេដ្ឋា នខដេខាួនបានយេ់រឃើញថា ឯកសា រនះបាន

រំរេញតាមេកខណៈវិនិចិ័យថ្នភ្លេអាចទទួេយកបាន។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

 
712 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៥។  

713 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២៥-២៦។ 

714 រសចកដីសរប្មចសដីេឯីកសា  GOSCHA (E327/4/7) កថាខណឌ  ២០, ២៤, ២៧។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយ ឬេយសនកមមខដេជាផេវិបាករនាះ

កនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេយកឯកសា រនាះ។ 

គ. កា ជំទាស់រៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវឯកសា  Christopher GOSCHA 

248. ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ 

និងអងគរហត រដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើឯកសា  Christopher GOSCHA សប្មារ់កា រញ្ញា ក់រខនែម 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កនុងកា កំណត់តថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា  អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារេើ៖ (១) េកខណៈវិនិចិ័យខដេបានកំណត់កនុង វិធាន ៨៧(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (២) កា

េៈរទសៈជ ំវិញកា ររងកើត ឬកា រធ្វើកំណត់ប្តាេសតតុាង (៣) រញ្ញា ថារតើ ឯកសា ខដេប្តូវបានទទួេយក

រនាះជាឯកសា រដើម ឬឯកសា ចមាង (៤) ភ្លេចាស់លាស់អាចេិនិតយបានថ្នឯកសា  ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់

ជាមួយនឹងសំរៅដថ្ទរទៀត (៥) ថារតើ ភ្លគីមានឱកាសរដញរដ្ឋេេសតតុាងរនាះខដ  ឬរទ  និង (៦) កា 

រង្ហា ញដថ្ទរទៀតថ្នភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបាន  ួមទាងំប្រវតតិថ្នកា ទ កដ្ឋក់ឯកសា  និងប្រេេរដើម715។ 

249. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគ

ចាររ់ដ្ឋយសា ផតេ់តថ្មាថ្នកា រញ្ញា ក់រខនែមរៅរេើកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ររើរទាះរីជា

មានភ្លេេ ំអាចរជឿជាក់បានោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ តាមកា េិនិតយរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកតាត វិជាមាន និងអវិជាមានទាក់ទងរៅនឹងភ្លេអាច

រជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា  និងថា អងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើកា រប្រៀររធ្ៀរ វាងកំណត់រហត មានប្រេេមកេី 

 
715 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១។ សូមរមើេផងខដ  រសចកដីសរប្មចសដេីីកា ជំទាស់រៅរេើឯក

សា ខដេប្តូវបានរសនើរ ើងឱយដ្ឋក់ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះកនុងឧរសមព័នធសហប្េះរាជអាជាា  ក១-ក៥ និងរៅនឹងឯកសា ខដេប្តូវ

បានដកប្សង់កនុងកថាខណឌ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយពាក់េ័នធរៅនឹងខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះេី ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ រម

សា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E185 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រៅរេើឯកសា  (E185)”) កថាខណឌ  ៣០, ៣៤ និងរជើង

ទំេ័  ៤៩។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដីពាក់េូនធរៅនឹងភ្លេមិនប្រប្កតីខដេបានរោទប្រកាន់រកើតមានកនុង

អំ ុងរេេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា  (E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2, E241 និង E241/1) ថ្ងៃទី 

០៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E251 កថាខណឌ  ២៦, ២៨, ៣៦។ រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ រំ ឿង ០០២ រេើសា ណា រស់

សហប្េះរាជអាជាា អន រលាមតាម វិធាន ៩២ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេយកចរមាើយ រស់សាកសី និងឯកសា ដថ្ទ

រទៀតរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E96/7 (“រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២ រេើសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្សរតាមវិធាន ៩២ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E96/7)”) កថាខណឌ  ១៧, ២៥-២៩។ 

សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦, ៣២៨-៣២៩, ៣៧៥។ 

01718080
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Christopher GOSCHA ជាមួយនឹងេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿងកនុងកា កំណត់ រស់ខាួន716។ កនុងកា វាយតថ្មា

រនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ខាឹមសា មួយចំនួនថ្នកំណត់រហត រនាះប្តូវបានរញ្ញា ក់

រខនែមរដ្ឋយទសសនាវដដីទង់រដិវតត និងបានយេ់រឃើញថា ឯកសា ទាងំេី រនះជាក់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំ ុងរេេ

ខតមួយ និងមានកា សំរៅរៅរេើកា សមាា រ់ ឬកា រធ្វើឱយ រួសសប្តូវ ២៩.០០០ នាក់717។ ផេយុរៅនឹងកា 

អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“រញ្ញា ក់”ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា រនះ

រដ្ឋយខផអករេើភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ថ្នតួរេខខតមួយគត់រនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងបានសននិដ្ឋា ន

ថា ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ថ្នតួរេខរប្រើប្បាស់រដើមបី“ោបំ្ទរខនែម”កា យេ់រឃើញថ្នភ្លេប្តឹមប្តូវរនាះប្េមទាងំ

កា កំណត់សមាគ េ់រេើអំ ុងរេេដូចោន ថ្នឯកសា ទាងំេី រនះ718។  

250. ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា 

បាន“េាោមរោងឆាងរៅរេើ”ឯកសា មួយថ្នឯកសា  Christopher GOSCHA រេខE3/10693 

រដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមរេើឯកសា រេខ E3/7328 រៅកនុងសំណ ំរ ឿងដថ្ទរទៀត719 កា រប្រៀររធ្ៀរឯកសា េ ី

បានរង្ហា ញថា ឯកសា រេខ E3/10693 ជាកា រកខប្រ រស់ Christopher GOSCHA ថ្នកំណត់រហត 

កនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅថ្ងៃទី ១០, ១១ និង ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខណៈរេេ ឯកសា រេខ 

E3/7328 ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់េីម នរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះ រស់ត លាកា ប្រជាជនរដិវតតន៍កនុងឆ្ន ំ ១៩៨០

720 មានរសចកដីដកប្សង់រចញេីកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

ររើរទាះរីជាេ ំមានេកខណៈដូចទាងំប្សុងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា តាមកា 

រប្រៀររធ្ៀរ វាងឯកសា ទាំងេី រឃើញថា មានអតែិភ្លេកមមវតែថុ្នកា េិភ្លកាដូចោន  អនកចូេ ួមជារប្ចើនដូច

ោន ថ្នកិចចប្រជ ំរនាះ និងកា អន ម័តរសចកដីសរប្មចរេើខាឹមសា ពាក់េ័នធរៅនឹង“សប្តូវថ្ផេកនុង”721។ កនុងកា 

រំេាឺកា សំរៅរៅរេើ“ខាឹមសា ថ្នរសចកដីសរប្មច”ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញមានអតែិភ្លេ

កនុងឯកសា ទាងំេី  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់កនុងរជើងទំេ័ មួយខដេមានកា ដកប្សង់ឯកសា 

ទាងំេី សប្មារ់រធ្វើកា រប្រៀររធ្ៀរដូចខាងរប្កាម៖ 

 
716 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២-៣៥៤។ 

717 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២។  

718 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២។ 

719 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៥។ 

720 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២។ 

721 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២។ 

01718081
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▪ ឯកសា រេខ E3/10693៖ “កា រនតប្រយ ទធប្រឆំ្ងនឹងេួកប្រតិកិ ិោ និងខសវង កេួកប្រតិកិ ិោរៅ

កនុងនាយកដ្ឋា ន រស់រយើង និងតាមមូេដ្ឋា ន រដើមបីរេើកកមពស់ និងជំ  ញររសកកមមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧”722។ 

▪ E3/7328: “ប្គរ់អងគភ្លេ រសវាកមម និងប្កសួងទាំងអស់គរបីមានគំនិតផដួចរផដើមរៅកនុងអងគភ្លេ រស់ខាួន

កនុងកា រនតរបាសសមាអ ត និងកមាច ត់រោេអនកប្រឆំ្ង រហើយទនេឹមោន រនះខដ  ប្តូវអន វតតសកមមភ្លេជាធ្មម

តា”723។ 

រនាេ រ់េីបានេិនិតយឯកសា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា ដកប្សង់រចញេីឯកសា  

E3/10693 គឺជាកា ដកប្សង់រចញេីកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧724 មិនខមនថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧725។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

េិោ ណារឃើញថា កំហ សតូចតាចរនះេ ំមានអាន ភ្លេរៅរេើកា រកប្សាយថ្នរសចកដីសរប្មចពាក់េ័នធរៅ

នឹង“សប្តូវថ្ផេកនុង” និងថា រនះជាកតាត ខតមួយកនុងចំរណាមជារប្ចើនខដេប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា វាយតថ្មា រស់ខាួន726។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា  

រង្ហា ញនូវកំហ សអងគចារ់ខដេតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍រេើរណដ ឹងសាទ កខរៅកនុង វិធី្សាស្តសតថ្នកា កំណ

ត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា  និងតថ្មាជាេសតតុាងរនាះ។ 

251. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានរ ៀររារ់កា យេ់រឃើញរផសងៗខដេប្តូវបានរដិរសធ្រដ្ឋយសា េទធផេថ្ន

កំហ សអងគចារ់កនុងរជើងទំេ័ ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ខកខានកនុងកា េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាកា រប្រើ

ប្បាស់ឯកសា សប្មារ់រោេរំណងរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរនាះ រធ្វើឱយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរមាឃៈរ ើយ727។ រខៀវ សំផន បានរ ៀររារ់េមអិតេី ចំណ ចកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់

ោត់កនុងក ណីខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរោងរៅរេើកំណត់រហត ខដេប្តូវបានចមាងរដ្ឋយសា  

Christopher GOSCHA ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកិចចប្រជ ំេិភ្លកាអំេីកា តាម ក និងកា ប្រប្េឹតតរេើរណាដ ញ

 
722 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងរជើងទំេ័  ៩៨៣។ 

723 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងរជើងទំេ័  ៩៨៣។ 

724 សូមរមើេ កំណត់រហត កា ប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍ និងកិចចប្រជ ំរេខា និងអន រេខកងេេ និងកងវ រសនាធ្ំ (ចមាង

រដ្ឋយ C.E. Goscha) ឯកសា រេខ E3/10693 ច ះថ្ងៃទី១០, ១១, ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំេ័  ៤-៦ ERN 01338228-

01338230 ។  

725 សូមរមើេ កំណត់រហត កា ប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍ (E3/10693) ទំេ័  ៥។ 

726 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២-៣៥៤។ 

727 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៥។ 

01718082
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គិញ និងខាម ងំ728។ រៅកនុងកា រសនើស ំឱយដកខាឹមសា ថ្នកំណត់រហត ទាងំរនះរចញ រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដ

េនូវកា តវា៉ា េីដំរូង រស់ោត់អំេីេកខខណឌ ខដេកំណត់រហត រនះប្តូវបានចមាង និងបានអះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត  និង“មានកំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ខាឹមសា រនាះ”729។ រេើសេីរនះ 

ោត់ខកខានកនុងកា រេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទ ឬេនយេ់ថា កា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវឯក

សា រនះរៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចរធ្វើរៅបាន។ 

តាមកា េិនិតយរេើចំណ ចេី រនះរង្ហា ញថា កនុងក ណីនីមួយៗខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅ

រេើឯកសា  GOSCHA អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកប្មិតជាក់ចាស់នូវកា រប្រើប្បាស់ រស់ខាួនថ្នឯក

សា  GOSCHA ប្តឹម“កមមវតែ ុរ ិរទ និងរោេរំណងទូរៅ រដ្ឋយេ ំបានផតេ់ទមៃន់ឥតសមប្សរចំរពាះអតែ

ន័យថ្នពាកយ ឬោា ជាក់លាក់រនាះរ ើយ”730។  វិធី្សាស្តសតរនះប្សរជាមួយនឹងកា រប្រើប្បាស់ឯកសា សប្មារ់

កា រញ្ញា ក់រខនែម។ 

252. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញកំហ សអងគចារ់ណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

កា ទទួេយក និងរប្រើប្បាស់ឯកសា  GOSCHA។ 

៥. កា ទទួេយករសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ 

253. Walter HEYNOWSKI បានររងកើតខខសភ្លេយនដឯកសា  Die Angkar ខដេោត់បានរង្ហា ញឯកសា រដើម

ខដេ ករឃើញកនុងមនេី សនតិស ខស-២១ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៩  ួមទាងំកូនរសៀវរៅេណ៌ទឹកប្កូច ខដេមានកំណត់

រហត អនកជារ់ឃ  ំ រៅថា (“រសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១”)731។ ជំនួសឱយកា សាត រ់សកខីកមម រស់ 

Walter HEYNOWSKI ក្រោយេីរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា បានរសនើស ំរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខសវង

 កេ័ត៌មានេីរលាកសាស្តសាត ោ យពាក់េ័នធនឹងកា យេ់ដឹង រស់ោត់អំេីឯកសា រដើមខដេបានរង្ហា ញកនុង

 
728 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨០៥, ៣៨១៤។ 

729 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៦៣។ 

730 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨០៥, ៣៨១៤។ 

731 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើង “ឯកសា ទទួេបានេី Walter Heynowski” ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E443/2 (“ឯកសា  Walter HEYNOWSKI (E443/2 )”) កថាខណឌ  ១។ សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា សប្មារ់

ខផនកសដីេីមនេី សនតិស ខ និងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (ប្រតិរតតិកា មនេី ស-២១ និងេសតតុាងជាឯកសា ) 

ថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E412 (“សំរណើ រស់ នួន ជា ស ំរកាះរៅសាកសី (E412)”) កថាខណឌ  ៣១-

៣២។ 

01718083
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ភ្លេយនត Die Angkar
732។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាេ រ់មកបានទទួេរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-

២១ េី Walter HEYNOWSKI
733។ រប្កាយមកអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអរញ្ាើញភ្លគីេិនិតយឯកសា 

រនះ និងផតេ់រោរេ់សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាន734។ កនុងអំ ុងរេេសវនាកា  រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងថា ប្រសិនររើរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ ប្តូវបានទទួេយក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនប្តឹម

ខតរកាះរៅរ ើងវិញ សួស ធី្ និង   ច រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំ Walter HEYNOWSKI និងសួ ោត់អំេី

ប្រវតតិថ្នកា ទ កដ្ឋក់ឯកសា  និងចំណា រេើឯកសា រនាះ735។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រេើតថ្មាជាេ

សតតុាងថ្នរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ រនះ និងបានអះអាងថា ឯកសា មួយខដេបានរេើករ ើងេីម ន

រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានេ័ត៌មានខដេខ សេីរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១736។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រកាះរៅ សួស ធី្ និង   ច េីរប្ពាះបាន

អនកទាងំេីបានផតេ់សកខីកមមសដីេីរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ កនុងកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

តាម យៈកា រង្ហា ញនូវរសចកដីដកប្សង់ថ្នខខសភ្លេយនត Die Angkar រហើយភ្លគីមានឱកាសសួ សំណួ 

សាកសីទាងំរនះរេើខាឹមសា កនុងទំេ័ ជារប្ចើនប្សរដៀងោន 737។ ររើរទាះរីជា Walter HEYNOWSKI បាន

រង្ហា ញនូវឆនេៈមកផតេ់សកខីកមមក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចេ ំសាត រ់សកខីកមម រស់ោត់

រដ្ឋយសា “កា េំបាកខាងររចចករទសមួយចំនួន និងកា ចំណាយរេេខផនកនីតិវិធី្រៅកនុងកិចចសហប្រតិរតតិ

កា តាមផាូវត លាកា ”738។ រសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ ប្តូវបានទទួេយករដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងេីរប្ពាះមានកា “ជារ់ពាក់េ័នធផ្លេ េ់រៅនឹងទីតាងំឧប្កិដាកមមកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរចចរុប

 
732 សំរណើ រស់ នួន ជា ស ំរកាះរៅសាកសី (E412) កថាខណឌ  ៣១-៣២។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី នួន 

ជា ស ំសាដ រ់សាកសីរខនែមអន រលាមតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E391, E392, E395, E412, និង E426) ថ្ងៃទី ២១ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E443 (“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា (E443)”) កថាខណឌ  ១។   

733 ឯកសា  Walter HEYNOWSKI (E443/2 ) កថាខណឌ  ៦។ 

734 ឯកសា  Walter HEYNOWSKI (E443/2 ) កថាខណឌ  ៩។ 

735 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/510.1 ទំេ័  ១២។ 

736 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/510.1 ទំេ័  ១១។ 

737 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយករសៀវរៅកំណត់រហត  និងរកាះរៅសាកសីេី នាក់រ ើងវិញពាក់េ័នធនឹងមនេី ស-២១ 

ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E443/3 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ (E443/3)”) កថា

ខណឌ  ៣-៤។ 

738 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើញថា “កា ជូនដំណឹងអំេីរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមនិ

សាដ រ់សាកសី 2-TCE-946 (Walter Heynowski)” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E443/7 កថាខណឌ  ៤។ 
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នន” និង“តាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង មានកា ជារ់ពាក់េ័នធ និងភ្លេគួ រជឿទ កចិតតបាន ( ួមទាងំភ្លេប្តឹម

ប្តូវ)”739។  

254. រៅរណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅរេើសា ណា រ

ស់ោត់សដីេីកំហ សរៅកនុងកា ទទួេយករសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ និងតថ្មាជាេសតតុាងទារថ្ន

រសៀវរៅរនះ740។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានទទេួ

យករសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ រៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយោម នកា រកាះរៅរ ើង វិញ សួ

ស ធី្ និង កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច និងកា រកាះរៅ Walter HEYNOWSKI និងថា កា ទទួេយក

រសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ បានរង្ហា ញនូវកា េរមអៀង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ររើរទាះរីជា

កា េិតថា ភ្លេប្តឹមប្តូវ និងភ្លេគួ រជឿទ កចិតតបានេ ំអាចប្តូវបានរផេៀងផ្លេ ត់ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយរនាះ741។ 

ោត់បានរេើករ ើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានខផអករៅរេើរសៀវរៅរញ្ាី

រ ម្ ះ មនេី ស-២១ ប្តូវោត់ទ កជារមាឃៈ និងរដិរសធ្ដរោេ742។ 

255. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់តាម យៈកា ទទួេយករសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ និងកា រដិរសធ្មិនរកាះ

រៅសាកសីខដេបានរសនើរ ើងទាងំរនះ743។  

256. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា េ ំមានភ្លេោំបាច់កនុងកា រកាះរៅ សួស ធី្ េីរប្ពាះ រខៀវ សំផន 

មានឱកាសសួ ោត់“ទាក់ទងរៅនឹងខាឹមសា ថ្នទំេ័ ជារប្ចើនប្សរដៀងោន ”ខដេមានអតែិភ្លេរៅរេេផតេ់

សកខកីមម រស់ោត់744។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា ទំេ័ រញ្ាីរ ម្ ះរនះ េ ំអាចរប្រៀរ

 
739 រសចកដីសរប្មចសដីេីរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ (E443/3) កថាខណឌ  ៣-៤។  បាយកា ណ៍ប្រោំថ្ងៃថ្នរញ្ាីរ ម្ ះអនក

ជារ់ឃ ំមនេី ស-២១ ឯកសា រេខ E3/10770។ 

740 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៦។ 

741 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៦, ២២៦។ ឧរសមព័នធ ក រៅនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54.1.1) ទំេ័  ៩។ 

742 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៦។ ឧរសមព័នធ ក ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំ

ផន (F54.1.1) ទំេ័  ៩។ 

743 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៩៤, ២០១-២០២។ 

744 រសចកដីសរប្មចសដីេីរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ (E443/3) កថាខណឌ  ៤។ 
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រធ្ៀរនឹងចំនួន ២៥០ ទំេ័ ថ្នរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ ខដេោត់ោម នឱកាសសួ សំណួ  សួស ធី្745 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់រៅនឹង សួស ធី្ ទាក់ទងរៅនឹង

រសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ រៅរេេសួ រដញរដ្ឋេរនាះរ ើយ746។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន េ ំ

បានជំទាស់ថា សួស ធី្ បាន កាទ ករសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ កនុងអំ ុងរេេខដេោត់រធ្វើកា រៅ

មនេី ស-២១747។ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមនិ

រកាះរៅ សួស ធី្ សារ ើងវិញ គឺជាកំហ សអងគចារ់ខដេរធ្វើឱយកា យេ់រឃើញោម នស េេភ្លេរ ើយ។  

257. ដូចោន រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

មិនរកាះ រហកចអា វ រៅ   ច និងថា រនះជាកា េ ំោំបាច់រដ្ឋយសា ោត់បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់“េ ំខដេ

រឃើញរសៀវរៅប្ររេទរនាះ” និងេ ំសាគ េ់រនាះរ ើយ748។  

258. កនុងក ណី Walter HEYNOWSKI អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនប្តឹមខតបានទទួេេ័ត៌មានេីោត់ជំនួសឱយ

កា សាដ រ់សកខីកមមផ្លេ េ់ រស់ោត់រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានទទួេកា រញ្ញា ក់េីោត់ថា ោត់មានឆនេៈមកផត

េ់សកខីកមម749។ គួ  ំឭកថា សវនាកា រៅរេេរនាះប្តូវបានរញ្ចរ់។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កិចចដំរណើ នីតិវិធី្េ ំអាចប្តូវបានររើកសារ ើងវិញរដើមបីសាដ រ់ Walter 

HEYNOWSKI រដ្ឋយសា កា េំបាកខផនកររចចករទសពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផដេ់សកខីកមមតាម យៈវើរដអូរឆាើយ

ឆាង និងភ្លេោំបាច់កនុងកា ធានាបាននូវកា េរនាឿនកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ និងដូរចនះ បានសរប្មចមិនរកាះរៅ

ោត់750។  

 
745 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ១១៨៩-១១៩១។  

746 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សួស ធ្ី) ឯកសា រេខ E1/432.1 ទំេ័  ៦០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សួស ធ្ី) ឯកសា រេខ E1/433.1 ទំេ័  ១៣-៣០។ 

747 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ១១៨៩។ 

748 រសចកដីសរប្មចសដីេីរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ (E443/3) កថាខណឌ  ៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច) ឯកសា រេខ E1/438.1 ទំេ័  ៦១-៦២។ 

749 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដី នួន ជា (E443) កថាខណឌ  ១។ អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ចំណងរជើងថា “កា ជូនដំណឹងអំេីរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនសាដ រ់សាកសី 2-TCE-946 (Walter 

Heynowski)” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E443/7 កថាខណឌ  ៤។ 

750 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា ជូនដំណឹងអំេីរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមនិ

សាដ រ់សាកសី 2-TCE-946 (Walter Heynowski)” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E443/7 កថាខណឌ  ៣-៤។ 
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259. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា៖ (១) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានឆនាេ ន សិទធិពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា

ខផនកនីតិវិធី្751 (២) មានកា កប្មិតសិទធិកនុងកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសី752 រហើយ (៣) រខៀវ សំផន េ អំាច

រេើកសាជាងមីនូវអំណះអំណាងរេេជំន ំជប្មះ ឬរេើកកា តវា៉ានានារេើកខេងខតោត់អាចរង្ហា ញថា កា 

រដិរសធ្ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអំណះអំណាង រស់ោត់គឺជាកំហ សខដេតប្មូវឱយមានកា 

ចូេអនតរាគមន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា  វិធី្សា

ស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺសែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នសិទធិអំណាចជាឆនាេ ន សិទធិកនុងកា ទទួេយក

រសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ រដ្ឋយេ ំោំបាច់រកាះរៅ សួស ធី្ និង រហកចអា វ រៅ   ច សារ ើងវិញ 

និងកា រកាះរៅ Walter HEYNOWSKI។  

260. ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“សំអាងោ៉ា ងខាា ងំ”

រៅរេើរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខាន

កនុងកា ផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា មានអតែិភ្លេថ្នកំហ សរនាះ និងដូរចនះ ខកខាន

កនុងកា រំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរេើរណដ ឹងសាទ កខ។ ជាកា េ ំប្គរ់ប្ោន់រដ្ឋយប្តឹមខតចងអេុរង្ហា ញ

រៅរេើចំណ ចរៅកនុងសាេប្កមខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរសៀវរៅកំណត់រហត 

មនេី ស-២១ រដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញថារតើបានរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមាឃៈទាងំប្សុង ឬកនុងខផនកខាះដូចរមដច

រនាះ753។ រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ តាមកា េិនិតយរេើសាេប្កមរង្ហា ញថា រេើកខេងចំណ ចមួយខដេ រខៀវ 

សំផន បានរោងរៅរេើរនាះ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនប្តឹមខផអកខតមួយម ខរៅ

រេើរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ រនាះរទ ខងមទាងំរេើេសតតុាងដថ្ទរទៀត  ួមទាំងរញ្ាីរ ម្ ះប្គរ់ប្គង

អនកជារ់ឃ ំខដេប្សរដៀងរៅនឹងរញ្ាីរ ម្ ះរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១754។ មានក ណីរេើកខេង

ខតមួយគត់ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា “កនុងខខ ឧសភ្ល និងខខ មិង នា រៅមនេី ស-២១ 

បានរង្ហា ញនូវកា រកើនរ ើងថ្នកា ករមេចអនកជារ់ឃ ំ និងកា ដករចញេីប្កសួង រស់ ដាថ្នប្កសួងពាណិជា

 
751 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៧៤។ 

752 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៨៦-២៨៧។ 

753 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤១៩, ១៤៦៧, ២១១៥-២១១៦, ២១២២-២១២៣, ២២៨៩, ២២៩៦-២២៩៧, ២២៩៩, ២៣៦៩, ២៣៩៧, 

២៤៣៦, ២៤៤៣, ២៥០៥, ២៥៤៩-២៥៥១, ២៨៨៦, ៣០៥៤, ៣០៥៨។ 

754 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤១៩, ១៤៦៧, ២១១៤-២១១៦, ២១២២-២១២៣, ២២៨៩, 

២២៩៦-២២៩៧, ២៤៣៦, ២៤៤៣, ២៥០៥, ២៤៥៩-២៥៥១, ២៨៨៦, ៣០៥៤, ៣០៥៨។ 
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កមម”ខដេ រខៀវ សំផន េ ំបានសួ រដញរដ្ឋេ និងដូរចនះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រមាឃៈសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរ ើយ755។ 

261. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកតាត ជារប្ចើនទាក់ទងរៅនឹងភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតត

បានថ្នរសៀវរៅតំណត់រហត មនេី ស-២១  ួមទាងំកា រញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវរដ្ឋយ សួស ធី្ ខដេបានផតេ់សកខីកមម

ថា ោត់ធាា រ់មានរសៀវរៅរនាះកនុងថ្ដ និងបានប្គរ់ប្គង និងរប្រើប្បាស់រដើមបីរូកស  រចំនួនអនកជារ់ឃ ំប្រោំ

ថ្ងៃរៅមនេី ស-២១, កា រញ្ញា ក់អះអាង រស់ Walter HEYNOWSKI ខដេថា ោត់បានយករសៀវរៅរនះ

រចញេីមនេី ស-២១, សកខីកមម រស់ សួស ធី្ និង រហកចអា វ រៅ   ច សដីេីទិដាភ្លេរផសងៗ  ួមទាងំរញ្ាីរ ម្ ះ

ប្គរ់ប្គងប្រោំថ្ងៃខដេប្តូវបាន កាទ កកនុងមនេី ស-២១, ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ថ្នខាឹមសា  និងទប្មង់ជាមួយនឹង

រញ្ាីរ ម្ ះដថ្ទរទៀតកនុងសំណ ំរ ឿង  ួមទាងំេកខណៈដូចោន ររះរិទថ្នរញ្ាីរ ម្ ះប្គរ់ប្គងប្រោំថ្ងៃខដេ

រំរេញកា ខវះចរនាា ះថ្នរេេរវលារៅរដើម និងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងថា ភ្លគីមានឱកាសសួ សំណួ សាកសី

ទាក់ទងរៅនឹងខាឹមសា ថ្នទំេ័ ប្រហាក់ប្រខហេោន ជារប្ចើនខដេខាួនមានរៅរេេផតេ់សកខីកមម រស់ោត់

រនាះ756។ រខៀវ សំផន េ ំបានររងកើតអំណះអំណាងងមីណាមួយខដេោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា 

រសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ មាន“តថ្មាជាេសតតុាងទារ”ខដេរនះតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍ រស់

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរ ើយ។     

262.  អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ទទួេយក និងសំអាងរៅរេើរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១។ 

៦. កា ខកខានកនុងកា រកាះរ ើងវញិ Stephen HEDER, François PONCHAUD និង Philip 

SHORT 

263. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិេ ំប្តឹមប្តូវតាម យៈកា រដិ

រសធ្មិនរកាះរៅ Stephen HEDER, François PONCHAUD និង Philip SHORT មកផតេ់សកខីកមម

កនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ររើរទាះរីេួកោត់បានផតេ់សកខីកមមកនុងកា ជំន ំជប្មះសំណ ំ

 
755 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២៩៧។ 

756 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១១៥-២១១៩, ២១២៣។ រសចកដីសរប្មចសដីេីរសៀវរៅកំណត់ប្តា

មនេី ស-២១ ឯកសា រេខ E443/3។ អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង “ឯកសា ទទួេបានេីសាស្តសាត ោ យ Walter 

HEYNOWSKI” ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E443/2។ 
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រ ឿង ០០២/០១757។ ោត់បានរេើករ ើងថា កំហ សរនះបានរកើតរ ើងតាម យៈកា ខកខាន រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា អន វតតន៍“រទដ្ឋា នដូចោន សតីេីភ្លេជារ់ពាក់េ័នធ” រេើសំរណើ រស់ោត់ស ំកា ចូេ

រង្ហា ញខាួនរ គគេទាងំរនះ ររើររៀរជាមួយសាកសីខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយភ្លគីដថ្ទរទៀត758។ ោត់បានរេើក

រ ើងថា កា សួ រដញរដ្ឋេរ ើងវិញរេើអនកជំនាញសាកសីរនះ មានសា ៈសំខាន់ជាគនាឹះដេ់រ ឿងកដី រស់ោត់ 

និងបានជំទាសរ់ៅនឹងមូេដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា រដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា “ជា

កា េ ំប្តឹមប្តូវ”។ ោត់បានរេើករ ើងថា កំហ សរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបាន

សមភ្លេកមាា ំងតទេ់ផាូវចារ់ កា រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ រសចកដីសរប្មចមានសំអាងរហត  កា ប្តូវបាន

សាដ រ់រដ្ឋយត លាកា  ត លាកា ប្េហមទណឌ ឥតេរមអៀង និងកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយឥតេនា រេេ759។ 

264. រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សរប្មចរដិរសធ្កា 

រកាះរៅសាកសីទាងំរនះ ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េីរប្ពាះេួករគបានចូេ

រង្ហា ញខាួនេីម ន ួចរហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សកខីកមម រស់េួករគសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ នឹងមានេកខ

ណៈប្ចំខដេ និងរងកកា េនា រេេឥតសមប្សរកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្760។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង“េ ំបានរអើរេើទាងំប្សុង”ចំរពាះកា ខដេោត់េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេសាកសីទាងំរនះកនុងសំ

ណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើរញ្ញា កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រដ្ឋយបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់

ោត់កនុងកា ទទួេបានកា រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ761។ រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់ថា កា រដិរសធ្ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រកាះរៅ Stephen HEDER និង François PONCHAUD េ ំប្តូវបានរធ្វើ“យ តតិ

កមមសមប្សរ”ប្តង់ថា អងគជំន ំជប្មះធាា រ់សរប្មចខផអកតាមតាមគំនិតផតួចរផដើម រស់ខាួនកនុងកា រកាះរៅ

សាកសីរ ើងវិញខដេបានសាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ មានដូចជា ផន វា៉ា ន់ និង រៅ សា  ន “ររើរទាះរីជា 

រៅ សា  ន សែិតកនុងចំរណាមមន សសតិចតួចខដេប្តូវបានសាដ រ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០១”រេើរញ្ញា ទាងំអស់កនុង

 
757 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៦-១៧២។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯក

សា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ 

758 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១-១៧២ រជើងទំេ័  ៨០៥។  

759 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤។ 

760 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៦-១៦៧។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯក

សា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ 

761 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៨។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ 
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 វិសាេភ្លេសំណ ំរ ឿង ០០២ ក៏រដ្ឋយ762។ ោត់បានរេើករ ើងថា “រនះរង្ហា ញឱយរឃើញចាស់លាស់អេំី

ភ្លេេរមអៀង រស់អងគជំន ំជប្មះ” ជាេិរសសរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បាន ំេឹងថា រៅ សា  ន 

[…] នឹងមានេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍763។ 

265. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា Stephen HEDER និង François PONCHAUD “ខដេមានរទេិរសាធ្ន៍

មិនប្តឹមខតរៅកនុងកមពជុារ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំកនុងក ណី [Stephen HEDER] រេើដំរណើ កា នីតិវិធី្ អ.វ.

ត.ក. អាចនឹងមានអតែប្ររោជន៍ខពស់ជាេិរសសពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ជនជាតិោម”764 និងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើចរមាើយ រស់េួកោត់ររើរទាះរីជាកា េិតថា ោត់េ ំមានឱកាសសួ សំណួ 

រេើរញ្ញា រនះក៏រដ្ឋយ765។ ោត់បានអះអាងថា Stephen HEDER និង François PONCHAUD “មាន

ចំណ ចជារប្ចើនប្តូវប្បារ់អំេីរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍ 

និងពាក់េ័នធសហក ណ៍ និង“ វិធី្សាស្តសតកនុងកា រងកររងកើតផេប្សូវ”766។ ទាក់ទងរៅនឹង Philip SHORT 

រខៀវ សំផន រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចមិនរកាះរៅោត់សារ ើងវិញរដ្ឋយខផអក

រេើមូេដ្ឋា នថា សំណួ ជារប្ចើនប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយសួ ោ៉ា ងទូេំទូលាយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានអន 

វតតផេយុខាួនឯងរេើកា អន ញ្ញា តឱយភ្លគីរផសងៗសួ សំណួ  Philip SHORT រប្ៅ វិសាេភ្លេរញ្ញា ពាក់េ័នធ

រៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា រដើមបីធានានូវកា េរនាឿនកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ថ្នកា ជំន ំជប្មះ767 រ៉ា ខនតបាន

រដិរសធ្កា ទទួេយកេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ទាក់ទងរៅនឹងកា ចូេមករង្ហា ញ

ខាួន រស់ Philip SHORT រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍េ ំខមនជាខផនកថ្នរទរោទ

ខដេអងគជំន ំជប្មះប្តូវជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនាះរទ768។ 

 
762 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ 

F1/9.1 ទំេ័  ៣១-៣២។ 

763 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣២។ 

764 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣២។ 

765 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣២។ 

766 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣២។ 

767 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០ និងរជើងទំេ័  ១៩៥។ 

768 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

266. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុងកា រដិរសធ្កា រកាះរៅសាកសទីាងំរនះ769។  

267. រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសាដ រ់

េសតតុាងរេើប្រធានរទខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២  ួមទាងំ ចនាសមព័នធ

 ដាបាេ កា ទំនាក់ទំនង និងរោធា សាវតា ប្រវតតិ រោេនរោបាយថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម និងតួនាទី និង

អតតច ិត រស់ជនជារ់រោទ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា រដ្ឋយសា 

 វិសាេភ្លេមានកប្មិតថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ “រញ្ញា មួយចំនួនរនះេ ំអាចប្តូវបានេិនិតយរដ្ឋយរេញរេញ

”770 និងបានេិោ ណាទាក់ទងរៅនឹងកា រកាះរៅរ ើងវិញនូវសាកសីសកាដ ន េេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

រឃើញថា៖ 

 វិធានថ្ផេកនុងបានរង្ហា ញ ួចរាេ់នូវប្ករខណ័ឌ គតិយ តតសប្មារ់កា រកាះរៅសាកសី រដើមរណដ ងឹ ដារបរវណ ី

និងអនកជំនាញ ជាេិរសស វធិាន ៨៧(៣) ថ្ន វធិានថ្ផេកនុង។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ជំប្មះនឹងប្តូវ

េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ភ្លគបី្តូវបានរារំាង ឬេ មំានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេរេញរេញរ គគេខដេភ្លគី

មានរណំងចង់រកាះរៅរ ើងវញិកនុងត លាកា រដ្ឋយសា  វសិាេភ្លេមានកប្មិតថ្នសណំ រំ ឿង ០០២/០១ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា៖ អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងបាន ំឭកភ្លគីថា អងគជំន ជំប្មះអាចរដិរសធ្សរំណើស ំេសតតុាង

ខដេខាួនយេរ់ឃើញថា មិនជារ់ពាក់េន័ធ ឬប្ចំខដេប្សរតាម វិធាន ៨៧(៣)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង771។ 

268. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងរដ្ឋះប្សាយសា ណា រស់ រខៀវ សំផន រដើមបីកំណត់ថារតើ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនរដ្ឋយសរប្មចសំរណើស ំរកាះរៅ (ក) 

Stephen HEDER, François PONCHAUD និង (ខ) Philip SHORT ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ សប្មារ់រោេ

រំណងរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា Stephen HEDER ប្តូវបានោត់ទ កថាជារ គគេ

មាន ក់កនុងចំរណាមរ គគេនាមំ ខរគខដេមានចំរណះដឹងអំេីប្រវតតិសាស្តសត កា វិវ ឍន៍ និង ចនាសមព័នធ ដា

អំណាច រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា  និង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ោត់បាននិេនធរសៀវរៅ អតែរទ

សិកា និងកិចចកា ប្សាវប្ជាវជារប្ចើនសដីេីខខម ប្កហម និងបានរធ្វើកិចចសមាា សន៍ជាមួយកមាម េិបាេ និងរម

 
769 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦០-៦១។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៥៣-៥៤។ 
770 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ៤២។ 

771 អន សស ណៈរំេាឺអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E302/5) កថាខណឌ  ៨។ 
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ដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុាជារប្ចើន  ួមទាងំ រខៀវ សំផន ផងខដ ។ François PONCHAUD បាន ស់រៅ

កនុងកមពជុាោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៦៥ និងសែិតកនុងចំរណាមជនរ រទសច ងរប្កាយខដេបានោករចញេីប្ររទស

កមពជុារៅរ៉ា នាម នសបាដ ហ៍រប្កាយរេេខខម ប្កហមបានកាន់ការ់ទីប្កុងេនំរេញ។ ោត់បាន កាទ កឯកសា 

ផសេវផាយជារប្ចើនរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ោត់

បានផតេ់សកខីកមមថាបានរឃើញប្េឹតតិកា ណ៍ពាក់េ័នធរៅរេេោរ់រផតើម និងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ។ រនាេ រ់េីកា ោករចញ រស់ោត់េីប្ររទសកមពជុារៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ោត់បានសមាា សន៍ជនរេៀសខាួនកនុងប្ររទសថ្ង និងប្ររទសបារំាង និងបានតាមដ្ឋនកា វិវ ឍន៍សាែ នកា ណ៍

តាម យៈកា សាត រ់េ័ត៌មានផបេវផាយតាម យៈវិទយុខខម ប្កហម772។ កនុងនាមជាអនកសា េ័ត៌មាន និងអនកនិេ

នធ Philip SHORT បានរធ្វើរទសមាា សន៍ជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា  ួមទាំង រខៀវ 

សំផន រអៀង សា ើ និង ស ន រសន។ ោត់គឺជាអនកនិេនធរសៀវរៅចំណងរជើងថា៖ “រ៉ា េ េត៖ ប្រវតតិថ្នស រិន

អាប្កក់” ខដេប្តូវបានដ្ឋក់ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង773។ ររើរទាះរីជាកា យេ់ដឹងទូេំទូលាយ រស់រ គគេទាងំ

រនះរៅម ន និងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយក៏រដ្ឋយ ក៏ Stephen HEDER និង François 

PONCHAUD េ ំបានផតេ់សកខីកមមកនុងនាមជាអនកជំនាញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដ 774។ Philip 

SHORT ប្តូវបានរកាះរៅកនុងនាមជាអនកជំនាញ រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ោត់“អាច

ប្តូវបានសួ ផងខដ រេើអងគរហត ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេចំរណះដឹង រស់ោត់ផ្លេ េ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១”775។ 

ក. Stephen HEDER និង François PONCHAUD 

 
772 សូមរមើេ ឧ. សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៤២។  

773 សូមរមើេ រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រប្ជើសតាំងអនកជំនាញ ថ្ងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E215 (“រសចកដី

សរប្មចសដីេីកា រប្ជើសតាំងអនកជំនាញ (E215)”) កថាខណឌ  ៨។  

774 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“រសចកដីជូនដំណងឹអំេីសវនាកា ខដេរៅរសសសេ់ម នរេេរិទកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ី

សវនាកា រេើេសតតុាងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់កាេរ ិរចទិថ្នកិចចប្រជ ំរ ៀរចំសវនាកា រេើកច ងរប្កាយ

សប្មារ់ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣” ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E288 កថាខណឌ  ៤។ អន សស ណៈ

 រស់អងគភ្លេោពំា សាកសី និងអនកជំនាញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ “TCE-33, HEDER, Stephen Russel” ថ្ងៃទី ២៤ ខខ 

ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E202/82/1។  

775 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រប្ជើសតាំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ១៨។ 
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269. រៅម នោរ់រផដើមកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រខៀវ សំផន រសនើស ំកា ផតេ់សកខីកមម រស់ 

Stephen HEDER រេើប្រធានរទោ៉ា ងទូេំទូលាយ  ួមទាងំប្រេ័នធថ្នកា ទំនាក់ទំនងរៅកនុងរកសក មមយុនីសដ

កមពជុា  វិធានកា ខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើងប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោម និងេ ទធសាសនិក សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា  មនេី សនតិស ខ និងទីតាំងសមាា រ់មន សស អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា 

 ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ776។ រខៀវ សំផន បានរសនើផងខដ ឱយ François 

PONCHAUD មកផតេ់សកខីកមមរេើប្រធានរទសដីេីសាវតា  ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា ន

រធ្វើកា   វិធានកា ប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម និងេ ទធសាសនិក ប្េមទាងំអំរេើប្រេ័យេូជ

សាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ777។  

270. កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រចចរុបនន រខៀវ សំផន បានរេើកសំរណើស ំសាដ រ់ Stephen HEDER 

និង François PONCHAUD ជំនួសឱយ Michael VICKERY (2-TCE-94)778 ខណៈរេេ នួន ជា បាន

រសនើស ំ Stephen HEDER ឬ Stephen MORRIS (2-TCE-98) ជំនួសឱយ CHANDA Nayan (2-TCE-

83) កនុងកា រំេាឺរេើប្រធានរទសដីេីជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្779 និងេីរប្ពាះ  ហូតមកដេ់រេេរនាះ េ ំមានអនក

ជំនាញណាមាន ក់ខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី ប្តូវបានសាដ រ់រ ើយ780។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

យេ់ប្សរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេាោមជួយសប្មួេរមធាវើកា ពា កដី និងរកាះរៅសាកសី

មាន ក់ ឬរប្ចើនខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរនាះ781។ ជាច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្ជើសរ ើសយក 

Stephen MORRIS រធ្វើជាអនកជំនាញកនុងប្រធានថ្នកា ជំន ំជប្មះសដីេីជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្782។ 

 
776 ឧរសមព័នធ III៖ រចចរុបននភ្លេរសចកដីសរងខរថ្នសកខីកមម រស់សាកសី និងអនកជំនាញខដេេ ំរសនើស ំវិធានកា កា ពា  ថ្ងៃទី ០៣ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E305/5.2 ទំេ័  ៥។ 

777 ឧរសមព័នធ III៖ រចចរុបននភ្លេរសចកដីសរងខរថ្នសកខីកមម រស់សាកសី និងអនកជំនាញខដេេ ំរសនើស ំវិធានកា កា ពា  ថ្ងៃទី ០៣ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E305/5.2 ទំេ័  ៦។ 

778 សំរណើសាជាងមី រស់រមធាវើកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន ស ំសាដ រ់សកខីកមមសាកសី 2-TCE-87 និង 2-TCE-99 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408/6។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/458.1 ទំេ័  ២៣-

២៤។ 

779 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/458.1 ទំេ័  ១៨-២៣។ 

780 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/458.1 ទំេ័  ២២។ 

781 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/458.1 ទំេ័  ២៥-២៦។ 

782 រសចកដីសរប្មចខតងតំាងអនកជំនាញ 2-TCE-98 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E445 កថាខណឌ  ១ រោងរៅ

រេើអ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦។  
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271. រៅថ្ងៃទី ១៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់សំរណើរខនែមរទៀតស ំកា រំេាឺអំេីអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងរេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះមានរំណងសាដ រ់ Stephen HEDER និង François PONCHAUD 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា783។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្សំរណើស ំខផអករេើមូេដ្ឋា នថា៖  

Stephen HEDER (2-TCE-87) និង François PONCHAUD (2-TCE-99) បានផតេ់សកខីកមមជាសាកសី

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង […] សកខីកមមនមីួយៗ រស់ោត់រៅខតជាខផនកថ្នេសតតុាងខដេមានអតែិភ្លេ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (E318 កថាខណឌ  ៣(ខ))។ Stephen HEDER (2-TCE-87) បានផតេស់កខីកមម

អស់ យៈរេេ ៧ ថ្ងៃ ប្គរដណដ ររ់េើប្រធានរទរផសងៗខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសណំ ំរ ឿង ០០២/០២  ួមទាងំ

 ចនាសមពន័ធ ដាបាេខខម ប្កហម មរនាគមវិជាា ខខម ប្កហម រោេនរោបាយខខម ប្កហម និងកា អន វតតរៅរេើ

ជនជាតិរវៀតណាម និងជនជាតិោម ប្េមទាងំកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង (ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទ ី៩-១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ និងប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៥-១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣)។ François PONCHAUD (2-TCE-99) 

បានផតេ់សកខីកមមអស ់យៈរេេ ០៣ ថ្ងៃប្គរដណដ រ់រេើប្រធានរទរផសងៗ  មួទាងំសហក ណ ៍និងកា ដ្ឋា ន

រធ្វើកា  កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងថាន ក់ដឹកនាខំខម ប្កហម 

(ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៩-១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣)។ រខនែមរេើរនះ អងគជនំ ជំប្មះកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ជំប្មះ

សាលាដរំូងបានរប្ជើសរ ើសអនកជំនាញដថ្ទរទៀត Stephen MORRIS (2-TCE-98) ខដេប្តូវបានសាដ រ់

រេើរញ្ញា ថ្នប្រធានរទជនំ ំជប្មះទាក់ទងរៅនឹងជរមាា ះប្រដ្ឋរអ់ាវ ធ្ (សមូរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៨-២០ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រសចកដីប្ពាង))។ រោងរៅរេើប្រធានរទខដេប្តូវបានប្គរដណដ រ់ ួចរាេ់រហើយកនុង

អំ ុងរេេថ្នសកខីកមម រស់ Stephen HEDER (2-TCE-87) និង François PONCHAUD (2-TCE-

99) កនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ ប្េមទាងំកា រប្ជើសរ ើស Stephen MORRIS (2-TCE-98) អងគជនំ ជំប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាកា ប្ចំខដេកនុងកា រកាះរៅ Stephen HEDER 2-TCE-87 និង 

François PONCHAUD (2-TCE-99) មកផដេ់សកខីកមមមដងរទៀតកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០២។ រខនែមរេើ

រនះ អងគជំន ជំប្មះយេ់រឃើញថា កា រកាះរៅរ ើងវិញរ គគេទាងំរនះជាកា េនា រេេឥតសមប្សរដេ់

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្784។ 

272. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭករខនែមរទៀតថា កនុងកា រប្ជើសរ ើសសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនក

ជំនាញ អងគជំន ំជប្មះប្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយកាតេវកិចចកនុងកា រញ្ញា ក់កា េិត និងថា “ររើរទាះរីជាអងគជំន ំ

 
783 សំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន ស ំឱយមានកា រំេាឺពាក់េ័នធរៅនឹង 2-TCE-87 និង 2-TCE-99 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408/6/1។  

784 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំសាដ រ់ HEDER និង PONCHAUD (E408/6/2) កថាខណឌ  ៦ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 
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ជប្មះប្តូវសាត ររ់ គគេខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយភ្លគីទាងំអស់ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវឱយធានាបាននូវ

សមាមាប្តពាក់េ័នធរញ្ញា រនះខដ ”785។  

273. រៅកនុងកា រដិរសធ្សំរណើស ំ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រកាះរៅ Stephen HEDER និង François 

PONCHAUD រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា សកខីកមម រស់េួកោត់នឹងមានេកខណៈប្ចំខដេ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានរំេាឺតាម យៈកា េិោ ណាសំខាន់េី 

ចំណ ចថា (១) Stephen HEDER និង François PONCHAUD បានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រេើប្រធានរទខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) កា រប្ជើសរ ើស Stephen 

MORRIS រធ្វើជាអនកជំនាញមកផតេ់សកខីកមមកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះរេើប្រធានរទអំេីេកខណៈថ្ន

ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្។ 

274. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា François PONCHAUD បានផតេ់សកខីកមមអស់ យៈរេេរី

ថ្ងៃកនុងនាមជាសាកសីកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា សំណ ំរ ឿង ០០២/០១786។ សកខីកមម រស់ោត់ជា

េិរសសបានប្គរដណដ រ់សាវតា ប្រវតតិថ្នរោេនរោបាយនានា រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកា 

ជរមាៀសរដ្ឋយរងខំរចញេីទីប្កុងេនំរេញ។ François PONCHAUD ប្តូវបានរកាះរៅជាចមបងរដើមបីផតេ់

សកខីកមមរេើប្េឹតតិកា ណ៍ខដេោត់បានរឃើញរដ្ឋយផ្លេ េ់រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ហូតដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ឬ ០៧ ខខ 

ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរេេោត់ប្តូវបានរងខំឱយោករចញេីប្ររទសកមពជុា787។ រខនែមរេើរនះ ោត់ប្តូវបាន

រកាះរៅឱយផតេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងឯកសា កនុងសំណ ំរ ឿង ខដេោត់បាននិេនធ  ួមទាងំចរមាើយ រស់

 
785 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំសាដ រ់ HEDER និង PONCHAUD (E408/6/2) កថាខណឌ  ៤។ 

786 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/178.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/179.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា 

រេខ E1/178.1។ សូមរមើេរខនែម ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ 

E1/178.1 ទំេ័  ៤៨ (“រលាក PONCHAUD ប្តូវបានរកាះរៅកនុងនាមជាសាកសី រហត ដូរចនះរហើយអងគជំន ំជប្មះបានសរប្មច

ថា េិោ ណារៅរេើសំណួ ខដេពាក់េ័នធរៅរេើោត់ ក៏ដូចជាកា េិនិតយរៅរេើតថ្មាថ្នេសតតុាងផងខដ ។ […] សកខីកមម រស់

ោត់ប្តូវបានផតេ់េ័ត៌មានរដ្ឋយសា កា ស រស រសៀវរៅ រស់ោត់ក៏ដូចជារទេិរសាធ្ន៍ខដេទទួេបានេីកា ដឹងផ្លេ េ់ខាួន រស់

ោត់ រ៉ា ខនតោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយរយើងមិនោត់ទ កោត់ជាអនកជំនាញកនុងេកខណៈររចចករទសរនាះរ ើយ គឺថា រៅកនុងសវនាកា រនះ

ោត់មិនខមនជាអនកជំនាញរនាះរទ”) (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ឯកសា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ១២។ 

787 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៤៨។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជនរេៀសខាួនខដេបានប្រមូេផដុំកនុងប្ររទសថ្ង បារំាង និងទីកខនាងដថ្ទរទៀត788។ ដូចបានកត់សមាគ េ់រដ្ឋយ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង សកខីកមម រស់ោត់បានរផ្លត តរេើប្រធានរទមួយចំនួនពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២  ួមទាងំសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា កា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងថាន ក់ដឹកនាខំខម ប្កហម789។ ឧទាហ ណ៍ François PONCHAUD ប្តូវបានសួ 

ប្តួសៗអំេីកា របាសសមាអ តកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ ពាក់េ័នធរៅនឹង បាយកា ណ៍ខដេោត់បាននិេនធ។ 

ោត់ប្តូវបានសួ សំណួ ផងខដ កនុងចំរណាមរនាះសដីេីរ ឿងរា៉ា វថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើេ ទធសា

សនិក និងជនជាតិោមខដេទទួេបានេីជនរេៀសខាួន និងបានរង្ហា ញកនុង បាយកា ណ៍រៅរេេរនាះ និង

អតែរទកាខសត790  ួមទាងំកា សួ រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា ផងខដ 791។ េ ំមានភ្លគីណាបានជទំាស់

រៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា សួ សំណួ រនាះរ ើយ។  

275. ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  Stephen HEDER ប្តូវបានរកាះរៅរធ្វើជាសាកសីជាចមបងរដើមបីរឆាើយអំេីឯក

សា ជារប្ចើនរៅកនុងសំណ ំរ ឿងខដេោត់បាននិេនធ792។ កនុងអំ ុងរេេថ្នសកខីកមមេី ថ្ងៃ រស់ោត់ សំណួ 

ប្តូវបានរផ្លត តជាចមបងរៅរេើេសតតុាងខដេោត់ប្រមូេបាន“កនុងអំ ុងរេេថ្នកា រធ្វើរទសមាា សន៍ រស់

ោត់ ឬេសតតុាងខដេោត់បានប្រមូេទ កកនុងរេេប្សាវប្ជាវខដេររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា និេ

នធរសៀវរៅ ឬអតែរទ រស់ោត់”793។ ោត់បានផតេ់េសតតុាងជាចមបងរេើប្េឹតតិកា ណ៍រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

េកខណៈេិរសសជារប្ចើន រស់ ដ្ឋា េិបាេកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ794។ ប្រធាន

 
788 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៤៨។  

789 សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រសចកដីសរប្មចច ងរប្កាយសដីេីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេប្តូវសាដ រ់កនុងសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E312 (“រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សដីេីសាកសី 

(E312)”) កថាខណឌ  ៣១, ៦០។ សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯក

សា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤០-៤១ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ)។ 

790 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤០-៤១។ 

791 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/180.1 ទំេ័  ២៤-២៦។ 

792 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រសចកដីជូនដំណឹងអំេីសវនាកា ខដេរៅរសសសេ់ម នរេេរទិ

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីសវនាកា រេើេសតតុាងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់កាេរ ិរចទិថ្នកិចចប្រជ ំរ ៀរចំសវនាកា 

រេើកច ងរប្កាយសប្មារ់ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣” ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E288 កថាខណឌ  ៤ 

(“អន សស ណៈ៖ រសចកដីជូនដំណឹងអំេីសាវនាកា ”) កថាខណឌ  ៤។ 

793 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកសា រេខ E1/221.1 ទំេ័  ៤០។ 

794 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សដីេីសាកសី (F312) កថាខណឌ  ៣១, ៤២។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៤១។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រទរនះសែិតទាងំប្សុងកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា សួ សំណួ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ៉ា ខនតមានកា ជារ់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ផងខដ ។ រខនែមរេើរនះ សកខីកមម រស់ Stephen HEDER កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដូចជារោេនរោបាយខខម ប្កហម និង

កា អន វតតន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងជនជាតិោម ប្េមទាងំកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង។  

276. ខផនកតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ររើរទាះរីជាភ្លគី សែិត

រប្កាមកា ខណនាទំូរៅឱយរផ្លដ តប្រធានទរសំណួ  រស់ខាួនកនុង វិសាេភ្លេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដ្ឋយ ក៏

ភ្លគីអាចសួ សំណួ  Stephen HEDER និង François PONCHAUD បានរេើប្រធានរទមួយចំនួនទាំង

េី សំណ ំរ ឿងពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ ។ េិតណាស់ សិទធិទទួេបានកា សួ រដញរដ្ឋេ

ចំរពាះម ខប្តូវបានអន វតតរេញរេញ និងកា ពា ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រធានរទទាងំរនាះ។  ររើរទាះរីជាអងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរថា សាកសីទាំងរនះេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេេមអិតរេើប្រធានរទទាងំអស់

ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា “េកខណៈវិនិចិ័យ

សំខាន់រំផ តសប្មារ់កា េិោ ណាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ ប្តូវរកាះរៅសាកសី ខដ  ឬោ៉ា ងណា រដើមបី

ផដេ់សកខីកមមរៅចំរពាះម ខត លាកា  គឺជារញ្ញា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមមខដេប្តូវបាន ំេឹងទ កអំេីប្េឹតតិ

កា ណ៍ខដេជាកមមវតែថុ្នរទរោទ។ រៅរេេជាមួយោន រនាះ និងជាេិរសសរៅរេេសាកសីសកាដ ន េេមួយ

ចំនួន ឬមរធ្ាបាយដថ្ទរទៀតកនុងកា ទទួេបានេសតតុាងមានអតែិភ្លេទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតតិកា ណ៍ខដេរោទ

ជារញ្ញា រនាះ អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវរប្ជើសរ ើសសាកសីោំបាច់ជាងរគខដេប្តូវរកាះរៅ រដើមបីរជៀសវាងភ្លេ

ប្ចំខដេ និងកា េនា រេេរដ្ឋយខផអករេើទិដាភ្លេថ្នកា ធានាបាននូវភ្លេឆ្រ់ ហ័សថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិ

 វិធី្”795។  

277. ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា François PONCHAUD មានវតតមាន

កនុងអំ ុងរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញ និងបានផតេ់សកខីកមមថាបានរឃើញប្េឹតតិកា ណ៍ផ្លេ េ់រៅ

ម នរេេោរ់រផតើមភ្លា មៗ និងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា ដឹង

 រស់ោត់រេើប្រធានរទសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រកើតរចញជាចមបងេីកា សមាា សន៍ និងចរមាើយខដេប្រមូេ

បានេីជនរេៀសខាួន និងតាម យៈកា សាត រ់កា ផសេវផាយតាមវិទយុខខម ប្កហម និងតាម យៈកា អានឯក

 
795 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១៤៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ 

F1/9.1 ទំេ័  ៤៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សា 796។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ Stephen HEDER ប្តូវបានរកាះរៅជាចមបងរដើមបីរឆាើយចំរពាះឯក

សា ជារប្ចើនខដេោត់បាននិេនធរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២។ េ័ត៌មានរនះមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង រហើយរមធាវើ

កា ពា កដីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អាចសួ រដញរដ្ឋេ Stephen HEDER និង François PONCHAUD 

រេើវិធី្សាស្តសត រស់េួកោត់កនុងកា ទទួេបាន និងកត់ប្តាេ័ត៌មានពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 

រខនែមរេើរនះ សាកសីបានផតេ់សកខីកមមោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើសាវតា ប្រវតតិ កា វិវ ឍន៍រោេនរោបាយរកស

ក មមយុនីសដកមពជុា និងប្រធានរទដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកដីទាងំេី ។  

278. មួយកនុងចំរណាមរហត ផេចមបងសប្មារ់សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរកាះរៅ Stephen HEDER និង 

François PONCHAUD កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ គឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សរងកត រស់េួកោត់

ទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិោម797 និងកា អះអាង រស់េួកោត់ថា  វិធានកា ប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោមេ ំខមនជា

អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ ឬកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ798។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់

សមាគ េ់ថា រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន កនុងអំ ុងរេេថ្នសកខីកមម រស់ Stephen HEDER បានជំទាស់

រៅនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា អន វតតន៍រោេនរោបាយប្រឆំ្ងជនជាតិោមរដ្ឋយសា 

 
796 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៤៨, 

៥៦-៧២។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៩, ១៧-

១៩, ២២-២៣, ២៦-២៨, ៣៩-៤៥, ៤៧-៥១, ៦៥, ៦៩-៧២, ៧៥-៧៦។ 

797 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៧៣។ 

798 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៥១ 

(“អំេីរងរអូនោម ឥ ូវរនះខាុំមានេ៌ត៌មានរផសង ខាុំបានេ៌ត័មានដូចអនកប្សីបានប្បារ់ខាុំមិនយេ់ថា ខខម ប្កហមររៀតររៀនោម

រប្ពាះសាសនា។ ដូរចនះអត់មានកា ប្រកាន់ប្រេ័យេូជសាសន៍អំេីរ ឿងសាសនា។ ោមរគមានប្រថ្េណីផ្លេ េ់ខាួន រហើយខាងខខម 

ប្កហម រគចង់ឱយប្រជាជនទាងំអស់ដូចៗោន ។ [...] ខាុំប្បាកដអំេីសាសនាប្គិសដក៏ដូចជាខាងប្េះេ ទធសាសនាមានអនកសាា រ់មួយ 

កា ការ់សមាា រ់ រ៉ា ខនតកា ការ់សមាា រ់មិនខមនរដ្ឋយសា ខតមូេដ្ឋា នសាសនារនាះរទ រដ្ឋយសា ខតរគោត់ទ កថាជាខាម ងំ រហើយ

រដ្ឋយសា ខតមានកា ប្រឆំ្ងរៅនឹងរញ្ញា  រស់អងគកា ។ ដូរចនះ ខាុំមិនេណ៌នាអំរេើទាងំអស់រនះថា ជាកា ប្រេ័យេូជសាសន៍ ឬក៏

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះរ ើយ។ រប្ពាះថា មានកា ការ់សមាា រ់មិនខមនរដ្ឋយសា ខតមូេរហត សាសនារនាះរទ រដ្ឋយសា ខត

មូេរហត ខាម ងំ រស់អងគកា ។ មានកា រកើតរ ើងចំរពាះជនជាតិោមផងខដ ។ មរនាគមវិជាា ខខម ប្កហមគឺជារ ឿងឆកួតលាេី ប្តូវ

ខតទទួេយក។ ប្រសិនររើមិនទទួេយករទ នឹងប្តូវេ ររំបាត់រោេ”។ រហត រនះរហើយអនកខដេស ខចិតតរធ្វើកា គំ ូ រស់ ខខម 

ប្កហម រគ ួចខាួន។ ោម ខខម  រវៀតណាមអត់រញ្ញា  រ៉ា ខនតអនកមិនប្េមប្តូវរកើតរប្ោះថាន ក់។ តំាេីឆ្ន ំ ១៩៧៨ សភ្លេកា ណ៍ខ សខរាក 

រនះរគររៀតររៀនោម ជាេិរសស ខាងរកើតទរនារមគងគ រប្ពាះមានរ ឿងសស្តង្ហគ ម និងរវៀតណាម បានជាោមោំប្ទរវៀតណាម

ប្រឆំ្ងខខម ប្កហម។ គឺរគសងស័យ ថាោំប្ទរវៀតណាម”)។ 
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សំណួ រនះបាននារំៅ កកា វិភ្លគផ្លេ េ់ខាួន រស់សាកសី ខដេោត់េ ំប្តូវបានរកាះរៅកនុងនាមជាអនកជំនាញ

រនាះរទ។  

279.  Michael VICERY គឺជាអនកប្រវតតិសាស្តសតខដេប្តូវបានោត់តាំងជាអនកជំនាញរដ្ឋយខផអករេើកនុងចំរណាម

រនាះរទេិរសាធ្ន៍ទូេំទូលាយ រស់ោត់អំេីប្រវតតិសាស្តសតរៅអាស ីអារគនសយ៍ខដេបាន ស់រៅកនុងកមពជុា

ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានប្រមូេចរមាើយផ្លេ េ់េីជនរេៀសខាួនកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៨០ និងបានរបាះេ មពផាយឯកសា 

សដីេីខខម ប្កហម និង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ799 ប្តូវបានរសនើរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រដើមបីផតេ់សកខីកមម

រេើ“ទំនាក់ទំនង វាង ដាបាេមូេដ្ឋា ន និងមជឈិម (ជាេិរសសពាក់េ័នធរៅនឹងកប្មិតសវយ័តថ្នរមរញ្ញា កា 

មូេដ្ឋា ន ប្េមទាងំប្កុមប្រឆំ្ងរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ) សិទធិអំណាច រស់ជនជារ់រោទតាមផាូវ

ចារ់ និងតាមជាក់ខសដង ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ជាមួយប្ររទសរវៀតណាម កា រោទប្រកាន់ខផនកអងគរហត អំេី

រទឧប្កិដាប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា  ំរលាេធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺ

ខណវ(កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន សហក ណ៍ និងមនេី សនតិស ខ និងទីតាំងសមាា រ់មន សសប្េមទាងំកា ប្រប្េឹតតរៅ

រេើប្កុមជាក់លាក់)” និងប្តូវបានរសនើរ ើងរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា សដីេី“េកខខណឌ កនុងសហក ណ៍ និង

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  េកខខណឌ  ស់រៅជាទូរៅ ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ជាមួយប្ររទសរវៀតណាម  ចនាសមព័នធសិទធិ

អំណាចមួយខរររផសងរទៀតកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ កា ា្ នពាន រស់រវៀតណាម

មករេើកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងកា ោបំ្ទកា ខរកបាក់ រស់កមាម េិបាេជាន់ខពស់កនុងរកសក មមយុនីសដកមពុ

ជា […] កា ខរកបាក់ថ្ផេកនុងរកសក មមយុនីសដកមពជុា(ជាេិរសសកនុងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងគណៈមជឈិម) និង

កា កំណត់េិនភ្លគជនកបត់ និងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង”800។ Michael VICERY រប្កាយមកបានរដិរសធ្

កា ផតេ់សកខីកមម801។ រនាេ រ់មក រខៀវ សំផន បានរសនើស ំឱយ Stephen HEDER និង François 

PONCHAUD ជំនួស Michael VICKERY (2-TCE-94)802។ កនុងកា រឆាើយតរ អងគជំន ំជប្មះសាលា

 
799 រសចកដីសរប្មចខតងតំាងអនកជំនាញ 2-TCE-94 (Michael Vickery) ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408

។ 

800 ឧរសមព័នធ ខ៖ រចចរុបននភ្លេរសចកដីសរងខរថ្នសាកសី រដើមរណដ ងឹ ដារបរវណី និងអនកជំនាញ (ោម នកា រសនើស ំវិធានកា កា ពា ) 

ប្កុមរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/4.2 ទំេ័  ២២-២៣។  

801 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “រញ្ញា សំខាន់ៗពាក់េ័នធរៅនឹងអនកជំនាញ Michael Vickery (2-

TCE-94) ថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408/5។  

802 សំរណើសាជាងមី រស់រមធាវើកា ពា កដីរលាក រខៀវ សំផន ស ំសាដ រ់សកខីកមមសាកសី 2-TCE-87 និង 2-TCE-99 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408/6។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/458.1 ទំេ័  ២៣-

២៤។ 
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ដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ប្រធានរទខដេរសនើរ ើងសប្មារ់ Stephen HEDER និង François 

PONCHAUD “ខ សខរាកោន ជារប្ចើនចំណ ចេីប្រធានរទខដេ Michael VICKERY (2-TCE-94) ប្តូវផត

េ់សកខីកមម” និងថា អនកជំនាញេី នាក់ខដេបានរសនើរ ើងរនះេ ំអាចជំនួស Michael VICKERY ទាក់ទង

នឹងរញ្ញា ខាឹមសា ខដេប្តូវរដ្ឋះប្សាយ803។ Stephen MORRIS ខដេប្តូវបានរប្ជើសរ ើសជំនួស Michael 

VICKERY ប្តូវបានរសនើផងខដ រដ្ឋយ នួន ជា រដើមបីផតេ់សកខីកមមរេើជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ជាមួយប្ររទសរវៀ

តណាម និងប្រធានរទដថ្ទរទៀតប្សរដៀងោន រៅនឹង Michael VICKERY
 804។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានោត់តាំង Stephen MORRIS ជាអនកជំនាញរដ្ឋយខផអករេើរទេិរសាធ្ន៍ប្សាវប្ជាវទូេំទូលាយ រស់

ោត់ និងចំរណះដឹងឯករទសអំេីទំនាក់ទំនងកមពជុារវៀតណាមកនុងអំ ុងរេេជារ់ពាក់េ័នធ  ួមទាងំរសៀវរៅ

 រស់ោត់ចំណងរជើងថា “មូេរហត ខដេរវៀតណាម ា្ នពានកមពជុា វរបធ្ម៌នរោបាយ និងមូេរហត ថ្ន

សស្តង្ហគ ម”805។ 

280. ខផអកតាមកា េិនិតយទូេំទូលាយរេើប្េឹតតិកា ណ៍ និងសា ណាទាងំរនះបាននាឱំយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

សននិដ្ឋា នថា ចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងសំអាងរហត េ ំបានរង្ហា ញកំហ សណាមួយ។ 

រញ្ញា ខាឹមសា ខដេប្តូវរដ្ឋះប្សាយរដ្ឋយ Stephen MORRIS ប្សរដៀងោន រប្ចើនជាងរញ្ញា ខដេ Michael 

VICKERY នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយជាេិរសសពាក់េ័នធរៅនឹងប្រធានរទខដេប្គរដណដ រ់ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្

ជាមួយរវៀតណាម។ រខនែមរេើរនះ ជំនាញ រស់ Stephen MORRIS េ ំប្តូវបានសាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ និងជំនាញ រស់ោត់បានប្គរដណដ រ់រេើប្រធានរទរផសងខដេទំនងជាេ ំខមនជាកា ប្ចំខដេរ ើ

យ។  

281. រោងតាមខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរដិរសធ្សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរកាះរៅ Stephen HEDER និង François 

PONCHAUD។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ចាស់លាស់កនុងរសចកដីសរប្មច រស់ខាួន

រដ្ឋយេិោ ណារេើកា េិតខដេថា សាកសីទាងំេី បានផតេ់សកខីកមមោ៉ា ងទូេំទូលាយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រេើប្រធានរទពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងថា េួកោត់ប្តូវបាន

 
803 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំសាដ រ់ HEDER និង PONCHAUD (E408/6/2) កថាខណឌ  ៥។ 

804 ឧរសមព័នធ ខ៖ រចចរុបននភ្លេរសចកដីសរងខរថ្នសាកសី រដើមរណដ ងឹ ដារបរវណី និងអនកជំនាញ (ោម នកា រសនើស ំវិធានកា កា ពា ) 

ប្កុមរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/4.2 ទំេ័  ១៩-២០។ 

805 អនកនិេនធ Stephen J. Morris ៖ រហត អវីបានរវៀតណាម ា្ នពានកមពជុា វរបធ្ម៌នរោបាយ និងមេូរហត ថ្នសស្តង្ហគ ម (របាះ

េ មពផាយរេើកទីមួយ ឆ្ន ំ ១៩៩៩)។ 
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សួ រដញរដ្ឋេ ររើរទាះរីជាកនុងកប្មិតមួយតិចជាងក៏រដ្ឋយ រេើប្រធានរទខដេជារ់ពាក់េ័នធជាក់លាក់រៅ

នឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងថា សកខីកមមនីមួយៗ រស់េួកោត់រៅខតជាខផនកថ្នេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សាកសីទាងំេី ជាចមបងប្តូវបាន

រកាះរៅឱយេិភ្លការេើវិធី្សាស្តសតថ្នកត់ប្តាឯកសា ខដេេួកោត់បាននិេនធរៅកនុងសំណ ំរ ឿង និងថា ភ្លគី

ទាងំអស់មានឱកាសសួ សំណួ ទូេំទូលាយរេើ Stephen HEDER និង François PONCHAUD ពាក់

េ័នធរញ្ញា រនះ។  

282. រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្សរនឹងកា រំេាឺ រស់ខាួនខដេបានរេើករ ើងដំរូងថា អងគ

ជំន ំជប្មះនឹងេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ភ្លគីប្តូវបានរារំាងកនុងកា សួ សំណួ រេញរេញរេើរ គគេ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតក៏បាន ំឭកភ្លគីថា អងគជំន ំជប្មះអាច“រដិរសធ្សំរណើស ំេសតតុាងខដេខាួនយេ់រឃើញថា េ ំ

ជារ់ពាក់េ័នធ ឬប្ចំខដេប្សរតាម វិធាន ៨៧(៣)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង”806។ គួ  ំឭកថា “កដីបា មាទូរៅអេំី

ភ្លេឆ្រ់ ហ័សថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្បានកំហិតសិទធិ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា ទទួេបាន […] េសតតុាង

រដើមបីកា ពា ខាួនកនុងក ណីខដេសំរណើស ំេសតតុាងជាក់ខសដងេ ំខមនរដើមបីកា កា ពា ខាួន ដូចបានកំណត់កនុង

 វិធាន ៨៧(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងថា េសតតុាងខដេរសនើស ំរនាះេ ំជារ់ពាក់េ័នធ ប្ចំខដេ ឬសំរណើស ំកនុងរោេ

រំណងអូសរនាា យរេេរវលាថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្”807។ ទាក់ទងរៅនឹងប្រធានរទខដេ រខៀវ សំផន 

ចង់សួ រដញរដ្ឋេរេញរេញជាងរនះ គួ កត់សមាគ េ់ថា សាកសីមួយចំនួនដថ្ទរទៀត និងេសតតុាងជាឯក

សា ជាេិរសសប្តូវបានសួ តប្មង់រៅ ករញ្ញា ពាក់េ័នធនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍ និងរោេកា ណ៍រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។ ច ងរប្កាយ រទាះរីជា

ភ្លគីប្តូវបានខណនាជំាទូរៅឱយរផ្លដ តប្រធានរទថ្នកា សួ សំណួ កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏

រដ្ឋយ ក៏រទាះជាោ៉ា ងណាកដីភ្លគីអាចសួ សំណួ  Stephen HEDER និង François PONCHAUD រេើ

ប្រធានរទមួយចំនួនពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ ។ ខផអកតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ រខៀវ សំ

ផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានកា សួ រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ ឬេយសនកមម

ខដេបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា េទធផេថ្នរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 

ខ. Philip SHORT 

 
806 អន សស ណៈរំេាឺអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E302/5) កថាខណឌ  ៨។ 

807 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១៦២ (រជើងទំេ័ េ ររោេ)។ 
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283. រខៀវ សំផន បានតវា៉ាថា ោត់បានរសនើស ំសាដ រស់កខីកមម រស់ Philip SHORT កនុងនាមជាអនកជំនាញរេើ

ប្រធានរទថ្នរ ិរទសាវតា ប្រវតតិ  ចនាសមព័នធ ដាបាេ ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  

មនេី សនតិស ខ និងទីតាងំសមាា រ់មន សស  វិធានកា ប្រឆំ្ងនឹងប្កុមជាក់លាក់ អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ808។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដ ី

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំសាដ រ់ Philip SHORT ខផអករេើមូេដ្ឋា ន

ថា៖  

រមធាវើកា ពា កដ ី រខៀវ សផំន បានរសមើស ំឱយ Philip SHORT (2-TCE-92) មកផតេ់សកខីកមមជាអនកជំនាញ

រេើប្រវតតិរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកា ររងកើតជាសាែ រន័។ អងគជនំ ំជប្មះកត់សមាគ េ់

ថា Philip SHORT (2-TCE-92) បានផតេ់សកខីកមមជាអនកជនំាញរៅកនុងសណំ រំ ឿង ០០២/០១ ទាក់ទងរៅ

នឹងប្េឹតតិកា ណ៍រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងថា សកខីកមម រស់ោត់ររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នេសតតុាងឯកសា ជា

រប្ចើនពាក់េន័ធរៅនឹងប្រធានរទរនះខដេប្តូវបានទទួេយកកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០២។ អងគជំន ជំប្មះកត់

សមាគ េ់ថា Philip SHORT (2-TCE-92) សែិតកនុងចំរណាមអនកជំនាញខដេប្តូវបានរសនើស រំៅម នកា 

រំខរកសណំ ំរ ឿង ០០២ និងអាប្ស័យរហត រនះ អងគជនំ ំជប្មះអន ញ្ញា តសប្មារ់កា សួ សណួំ ទេូំទូលាយ

ជាងកនុង វិសាេភ្លេេរិសសថ្នជំនាញ រស់ោត់ រដើមបីរជៀសវាងកា រកាះរៅរ ើងវញិខដេេ ំោបំាច់។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជនំ ំជប្មះេោិ ណារឃើញថា កា សាត រ់េសតតុាង Philip SHORT (2-TCE-92) 

រេើកទេីី  ទំនងជាមានេកខណៈប្ចំខដេរប្ចើនថ្នេសតតុាងកនងុសំណ រំ ឿង  មួទាងំសកខីកមមកនុងសំណ រំ ឿង 

០០២/០១  រស់ François PONCHAUD (2-TCE-99), Stephen HEDER (2-TCE-87) និង David 

CHANDLER (2-TCE-84)809។ 

284. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រសចកដីសរប្មចរនះេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងសំអាងរហត រដ្ឋយសា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងេ ំបានអន ញ្ញា តឱយភ្លគីសួ សំណួ  Philip SHOR ហួសេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

និងបានរដិរសធ្កា ស ំឱយទទួេយកឯកសា ទាក់ទងរៅនឹងរទរោទប្រេ័យេូជសាសន៍ និងបានកាត់សំដី

ថ្នសកខីកមម រស់ោត់រៅរេេប្តូវបានសួ អំេីប្រធានរទរនះ810។ 

 
808 ឧរសមព័នធ III៖ រចចរុបននភ្លេរសចកដីសរងខរថ្នសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញ ោម នកា រសនើស ំវិធានកា កា ពា  

ថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/5.2ទំេ័  ៣។  

809 រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសីខដេបានរសនើរ ើង (E459) កថាខណឌ  ១៩៣ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

810 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០។ 
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285. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគរហត គរបីប្តូវបានរង្ហា ញចាស់លាស់ជាងរនះ។ ដំរូង អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរសនើស ំឱយសាដ រ់ 

Philip SHORT រេើប្រធានរទរផសងៗ  ួមទាងំរេើប្រវតតិរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា និង

កា វិវ ឍន៍ថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា  ួមទាងំកា ោរសងកត់រេើសាសនា811។ Philip 

SHORT ប្តូវបានរសនើស ំកនុងនាមជាអនកជំនាញសដីេីកា វិវ ឍន៍ថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និង

េ ំខមនរេើកា អន វតតនក៍នុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេជាខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

រនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហគ រ់ឱយោត់តាងំ Philip SHORT ជាអនកជំនាញ“ប្សរតាមកា 

ោត់តាងំខដេបានរ ៀររារ់កនុងរសចកដីសរប្មចរនះ”812។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក Philip 

SHORT និង Elizabeth BECKER រដ្ឋយខផអករេើកា ប្សាវប្ជាវ និងកា ផសេវផាយរសៀវរៅ រស់េួកោត់

រេើអំ ុងរេេពាក់េ័នធថា៖  

មានចំរណះដឹងេិរសសកនុង វិសយ័ថ្នជំនាញ រស់ខាួន។ អងគជនំ ំជប្មះកត់សមាគ េ់ថា េួកោត់ជាចមបងប្តូវបានរសនើស ំ

រដ្ឋយភ្លគី រដ្ឋយសា ចំរណះដងឹផ្លេ េ់ខាួនអេំីអងគរហត ពាក់េន័ធរៅនឹងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយតាម 

យៈវតតមាន រសេ់ួកោត់កនុងកមពជុាកនុងអំ ុងរេេពាក់េន័ធខដេប្គរដណដ ររ់ដ្ឋយសណំ រំ ឿង ០០២/០១ ឬតាម យៈ

កិចចសមាា សន៍ រស់េួកោត់ជាមួយនឹងរមដឹកនា ំឬកមាម េិបាេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ  ួមទាងំ រអៀង សា ើ និង 

រខៀវ សផំន។ អាប្ស័យរហត រនះ េួកោត់ប្តូវបានរកាះរៅកនងុនាមជាអនកជំនាញររើរទាះរជីាប្តូវបានសួ សណួំ ផង

ខដ រេើអងគរហត សែិតកនុង វសិាេភ្លេចំរណះដឹងផ្លេ េ់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងសណំ រំ ឿង ០០២/០១813។ 

286. រខនែមរេើរនះ រដើមបីរជៀសវាងកា រកាះរៅរដ្ឋយឥតោំបាច់ និងធានាបាននូវភ្លេឆ្រ់ ហ័សថ្នកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធី្ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា រ គគេមួយចំនួន  ួមទាំង Philip SHORT “អាចប្តូវ

បានសួ សំណួ រេើរញ្ញា ទាងំអស់កនុង វិសាេភ្លេចំរណះដឹង ឬជំនាញពាក់េ័នធរៅនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ

ទាងំមូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២”814។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរប្កាយមកបាន ំឭកភ្លគីថា កា រផ្លត តចមបង

 
811 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ៩ រោងរៅរេើឧរសមព័នធ ១៖ “រសចកដីសរងខរសដីេសីាកសី 

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជនំាញខដេមានចំណ ចថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ រស់សហប្េះរាជអាជាា ” ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ក មាៈ 

ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E9/13.1។ 

812 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) ខផនកសរប្មចរសចកដី។ 

813 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ១៨ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

814 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ៤។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្នសំណួ គរបីរេើកមមវតែថុ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដើមបីធានាបានកា េរនាឿនកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្815។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា “កា សួ សំណួ រេើរញ្ញា រប្ៅ វិសាេភ្លេរនះគរបបី្តូវបាន

កប្មិតប្តឹមរញ្ញា ខដេភ្លគីេិោ ណារឃើញថា រ គគេទាងំរនះមានចំរណះដឹងេិរសសអាចរឆាើយបាន”816។ 

ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា Philip SHORT “អាចប្តូវបានសួ សំណួ រេើរញ្ញា

ទាងំអស់កនុង វិសាេភ្លេចំរណះដឹង ឬជំនាញពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”817។ 

287. រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរប្មចរមាឃៈដីការំខរកកិចចដំរណើ 

កា នីតិវិធី្ច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១818 ខផអករេើមូេដ្ឋា នខដេថា ភ្លគីេ ំប្តូវបានេិរប្ោះេិភ្លកា។ 

ផេវិបាកភ្លា មៗថ្នរសចកដីសរប្មចរនះគឺថា សំណ ំរ ឿង ០០២ ខេងប្តូវបានកប្មិតប្តឹម វិសាេភ្លេខដេ

ប្តូវបានកំណត់េីដំរូងកនុងដីការំខរកកិចចដំំរណើ កា នីតិវិធី្ច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ តរៅរទៀត819

។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរសនើឱយរនតសាដ រ់ […] រ គគេទាងំអស់ខដេប្តូវបាន

រប្ោងចូេមករង្ហា ញខាួនចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្ន វិសាេភ្លេកា ជំន ំជប្មះដូចបាន

កំណត់កនុងដីការំខរក[សំណ ំរ ឿង ០០២/០១] និងរសចកដីសរប្មចពាក់េ័នធ”820។ រនះបាន ួមរញ្ចូេសកខីកមម

ឆ្រ់ៗខាងម ខ រស់ Elizabeth BECKER និង Philip SHORT។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខណនាភំ្ល

គីថា “អនកជំនាញទាងំេី អាចប្តូវបានសួ សំណួ រេើសំណ ំរ ឿង ០០២ ទាងំមូេអំេីរញ្ញា កនុង វិសាេភ្លេ

 
815 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ៤។ 

816 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ៤។ 

817 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ោត់តំាងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ៤។ 

818 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿងរេើកដំរូង (E163/5/1/13)។ 

819 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា៖ “រសចកដីខណនាភំ្លគីរដ្ឋយសា ខតមានរសចកដីសរប្មច រស់អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំ

រូងសដីេ ីវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163/5/1/13)” ថ្ងៃទី ១២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E163/5/1/13/1 

(“កា ខណនា ំរស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដេ់ភ្លគីរដ្ឋយសា ផេវិបាកថ្នកា រំខរកសំណ ំរ ឿង (E163/5/1/13/1)”) កថា

ខណឌ  ២។ 

820 កា ខណនា ំរស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដេ់ភ្លគីរដ្ឋយសា ផេវិបាកថ្នកា រំខរកសំណ ំរ ឿង (E163/5/1/13/1) កថា

ខណឌ  ៣(v)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចំរណះដឹង រស់អនកជំនាញ រ៉ា ខនតភ្លគីប្តូវបានជប្មុញទឹកចិតតឱយរផ្លដ តសំណួ  រស់ខាួនរៅរេើរញ្ញា ខដេពាក់

េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេរោទជារញ្ញា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”821។  

288. រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រកាសកនុងត លាកា ថា អងគជំន ំជប្មះបាន

សរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រ ើងវិញ822 រដ្ឋយមានសំអាងរហត តាមរប្កាយរៅថ្ងៃទី ២៦ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣823។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា កា ប្ត រ់រៅ កទប្មង់រដើមថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ “ប្សរតាម វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះខដេភ្លគីទាងំអស់បានដឹងេីដំរូង”នឹងអាចជួយ

សប្មាេកដីបា មាពាក់េ័នធរៅនឹងសចចភ្លេផាូវចារ់824 និងបានរង្ហគ រ់ឱយ“រនតកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ោរ់េីចំណ ចខដេអងគជំន ំជប្មះបានរំខរកេីម នមករៅរេេខដេរសចកដីសរប្មច[អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ]បានរចញរៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣”825។  

289. រនាេ រ់មក Philip SHORT បានផដេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី ០៦ ដេ់ ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣826។ រៅម ន

រេេោរ់រផដើមសកខីកមម រស់ោត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកភ្លគីថា Philip SHORT អាចប្តូវបាន

សួ រេើរញ្ញា ទាងំអស់ខដេោត់អាចរឆាើយបាន“អាប្ស័យរេើចំរណះដឹង រស់ោត់”827 និងបានជប្មុញភ្លគី

ឱយសួ សំណួ អនកជំនាញរដ្ឋយខផអករេើកា រំខរកសំណ ំរ ឿងទីេី ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ (E284)។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា “ វិសាេភ្លេសប្មារ់កា សួ សំណួ សាកសីរនះមានេកខណៈទូេំទូ

លាយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ […] រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ភ្លគីទាងំអស់គរបីរផ្លដ តសំណួ  រស់ខាួនរេើខផនក

 
821 ឧរសមព័នធ ១៖ អ ីខម៉ាេេីមស្តនតីចារ់ថ្នអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងរៅភ្លគីថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ឯកសា រេខ E264/1/2/1/1.2 (អ ីខម៉ាេ រស់អងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកមមវតែ ុ “រសចកដីខណនាដំេ់ភ្លគីរប្កាយេីសវនា

កា រេើកា រំខរកសំណ ំរ ឿង” ច ះថ្ងៃទី ២១ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣)។  

822 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E1/176.1 ទំេ័  ២-៤។ 

823 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រំខរកសណំ ំរ ឿង ០០២ រប្កាយេីរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថ្ងៃទី ០៨ ខខ ក មាៈ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E284 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើកទីេី  (E284)”)។  

824 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រំខរកសណំ ំរ ឿង ០០២ រេើកទីេី  (E284) កថាខណឌ  ៨៨។ 

825 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រំខរកសណំ ំរ ឿង ០០២ រេើកទីេី  (E284) កថាខណឌ  ៩០។ 

826 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/190.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) 

ឯកសា រេខ E1/191.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/192.1។  

827 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ទំេ័  ១។ 

01718105



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

208 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ពាក់េ័នធថ្នសំណ ំរ ឿងខដេប្តូវបានរំខរកជាេិរសសសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”828។ ប្រតិោ ឹកបានរង្ហា ញថា 

ររើរទាះរីជាភ្លគីជាទូរៅប្តូវបានខណនាឱំយរផ្លត តរៅរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដ្ឋយ ក៏កា សួ សំណួ 

ទូេំទូលាយរនាះសែិតកនុងខតវិសាេភ្លេថ្នជំនាញ រស់ Philip SHORT ខដ ។ រនះជាកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន 

សិទធិរដ្ឋយសមរហត ផេ និងជាក់ខសដងថ្នកា ប្គរ់ប្គងសវនាកា ជាេិរសសរដ្ឋយេិោ ណារេើភ្លេសមគុ

សាម ញខដេរកើតរចញេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿងរនាះ។ គួ កត់សមាគ េ់រខនែមថា កា ខណនារំនះប្តូវបានប្រកាស

ដឹងឮដេ់ភ្លគីរៅម នកា សួ រដញរដ្ឋេអនកជំនាញទាងំរនះ។ 

290. កនុងកា ោបំ្ទសា ណា រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានអន ញ្ញា តឱយសួ សំណួ   Philip 

SHORT ហួសេីវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកា រដិរសធ្

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ទទួេយកឯកសា មួយចំនួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោទប្រកាន់អំរេើប្រ

េ័យេូជសាសន៍ខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយ នួន ជា ប្សរតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេសប្មារ់កា រប្រើ

ប្បាស់រៅកនុងកា សួ សំណួ  Philip SHORT829។ ឯកសា រនាះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអតែរទ រស់អនកនិេនធ 

Blythe YEE ចំណងរជើងថា “កា តប្មង់ទិសកនុងភ្លេងងឹត”ខដេកនុងរនាះ  Philip SHORTបានេិភ្លកាវិធី្

សាស្តសតថ្នកា ប្សាវប្ជាវខដេោត់បានរប្រើប្បាស់កនុងកា និេនធរសៀវរៅ រស់ោត់“រ៉ា េេត៖ កា វិភ្លគថ្ន

ស រិនអាប្កក់” និងប្រតិោ ឹកថ្នកិចចសមាា សន៍ រស់ Philip SHORT ខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ Charlie 

ROSE រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២៥ អតែរទចំណងរជើងថា “កមពជុាប្រឈ្មម ខនឹងពាកយ‘េ័យេូជ

សាសន’៍”និេនធរដ្ឋយ Brendan BRADY សដីេីរញ្ញា ថារតើអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍បានរកើតរ ើងកនុងកមពជុា 

និងកា រាយកា ណ៍ រស់ទូ ទសសន៍សា េ័ត៌មានច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ សដីេីរសចកដីសរប្មចកនុងកា 

រោទប្រកាន់រទប្រេ័យេូជសាសន៍ប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទ ខដេកនុងរនាះ Philip SHORT ប្តូវបានដក

ប្សង់ថាបានរធ្វើកា អធិ្រាយអំេីរទរោទរនះ830។ តាមកា សរងកតរឃើញថា កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ 

 
828 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ទំេ័  ១។ 

829 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា៖ “កា រឆាើយតររៅនឹងសំរណើតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងស ំដ្ឋក់

ឯកសា ងមីកនុងសំណ ំរ ឿងពាក់េ័នធទនឹងសកខីកមម រស់សាកសី François PONCHAUD និង Sydney SCHANBERG (E243)   

និងអនកជំនាញ Philip SHORT (E226, E226/1 និង E230) និង Elizabeth BECKER (E232 និង E232/1)” ថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E260 (“អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេសីំរណើប្សរតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេ

កនុង (E260)”) កថាខណឌ  ៧-៨។ សំរណើប្សរតាមវិធាន ៨៧ ថ្នវិធានថ្ផេកនុងស ំរប្រើប្បាស់ឯកសា កនុងអំ ុងរេេថ្នកា សួ រដញ

រដ្ឋេសាកសី Philip SHORT ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E226។ 

830 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីសំរណើប្សរតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E260) កថាខណឌ  ៧។ 
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កា នីតិវិធី្សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្សំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាង 

និងបានផតេ់សំអាងរហត ថា៖ 

“រដ្ឋយសា អរំេើប្រេ័យេជូសាសន៍េ ខំមនជាខផនកថ្នរទរោទកនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន និងរដ្ឋយសា  Philip 

SHORT នឹងប្តូវផដេស់កខីកមម និងដូរចនះភ្លគីអាចសួ សណួំ ោត់បានអំេីវិធី្សាស្តសតថ្នកា ប្សាវប្ជាវ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដរំូងេ រំជឿជាក់ថា មានភ្លេជារ់ពាក់េន័ធ ឬោបំាច់កនុងកា ទទួេយកឯកសា ទាងំរនះ”831។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រខនែមថា ឯកសា មួយចំនួនរោទបានជារញ្ញា ថ្នភ្លេអាចរជឿ

ទ កចិតតបាន េីរប្ពាះទំនងជាប្តូវបានរ ៀរចំរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា ផ្លេ េ់“រដ្ឋយសនមតថា តាម យៈ

កា ចមាងខាឹមសា ថ្នឯកសា រដើមរ ើងវិញ”832។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរជីា

ឯកសា ទាងំរនាះេ ំប្តូវបានទទួេយកកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងេ ំប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងអំ ុងរេេថ្ន

កា សួ  Philip SHORT ក៏រដ្ឋយ ក៏ឯកសា ជារប្ចើនទាងំរនះច ងរប្កាយប្តូវបានដ្ឋក់ចូេសំណ ំរ ឿងខដេជា

ខផនកថ្នរញ្ាីឯកសា  រស់ រខៀវ សំផន តាមវិធាន ៨០(៣) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខដេប្តូវបានរធ្វើរចចរុបននភ្លេកនុង

កា រ ៀរចំសប្មារ់កា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២833។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូបានទទួេយកឯកសា 

ខដេប្តូវបានរសនើរ ើងរនះ រដ្ឋយសា អាចឱយអងគជំន ំជប្មះេិោ ណាកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២834។ 

291. រខនែមរេើរនះ សកខីកមម រស់ Philip SHORT កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវបានកាត់សំដីរនាេ រ់េីកា រេើក

រ ើង រស់ោត់ ខដេរប្រើប្បាស់ពាកយប្រេ័យេូជសាសន៍កនុងកា េិេណ៌នានូវអវីបានរកើតរ ើងរេើជនជាតិ

ោម835។ រញ្ញា រនះបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា រទរោទប្រេ័យេូជសាសន៍េ ំខមនជាខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ និងេីរប្ពាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ គឺជា“ជា

 
831 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីសំរណើប្សរតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E260) កថាខណឌ  ៨។ 

832 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីសំរណើប្សរតាមវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង កថាខណឌ  ៨។ 

833 ឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន សប្មារ់កា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មងិ 

នា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E305/12។  

834 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងឱយដ្ឋក់ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ

ទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E305/17 (“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ (E305/17)”) (“អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណារៅចំរពាះម ខ […]   រាេ់ឯកសា ខដេរ ៀររារ់កនុងឧរសមព័នធ ឃ ថ្ន

រសចកដីសរប្មចរនះ ខដេ ួមរញ្ចូេឯកសា ខដេប្តូវបានរសមើរ ើងកនុងរញ្ាីឯកសា  រស់ រខៀវ សំផន”)។ 

835 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ទំេ័  ៤៦-៤៧។ 
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សញ្ញា ណខផនកចារ់” និង“សប្មារ់រៅប្កម”ខដេជាអនកកំណត់836។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីោត់ប្តូវបានសួ 

ប្តួសៗរេើប្រធានរទរនះរដ្ឋយរមធាវើកា ពា កដី នួន ជា837។   

292. សំខាន់ជាងរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា Philip SHORT ប្តូវបានោត់តាងំជាអនក

ជំនាញសដីេីកា វិវ ឍន៍ដំរូងថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា  ួមទាងំកា ោរសងកត់សាសនា ជា

ជាងកា ទាក់ទងរៅនឹងកា អន វតតន៍រប្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥។ Philip SHORT ប្តូវបានសួ ោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើ

ប្រធានរទរនះ ខដេជារ់ពាក់េ័នធផងខដ រៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងរេើវិធី្សាស្តសតថ្នកា ប្សាវប្ជាវ

 រស់ោត់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរដិរសធ្កា រកាះរៅ Philip SHORT រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា សកខីកមម រស់ោត់ទំនងជាន់ោន ។ 

រោងតាមទិដាភ្លេខាងរេើ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានកា 

សួ រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ ឬថា េយសនកមមបានរកើតរ ើងរដ្ឋយ សា រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង។ 

៧. កា ខកខានកនុងកា ររើកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រ ើងវិញរដើមបីទទួេយកេសតតុាង រស់សាកសីេី  ូរ 

293. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងកនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន 

សិទធិ រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា ររើកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រ ើងវិញទទួេយកចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស 

ខដេបានរង្ហា ញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  រស់ ឯក រហន និង ជួន ធី្ រប្កាយេីសវនាកា បានរញ្ចរ់

838 និងថា ចរមាើយរនះ“មានផេរ៉ាះពាេ់សំខាន់រេើកា វាយតថ្មាអំេីភ្លេអាចរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានថ្នេ

សតតុាង រស់ោត់” និងថា ឱកាសបានបាត់រង់កនុងកា េិភ្លការេើអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងពាក់

េ័នធរៅនឹងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  រស់ ឯក រហន និងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រស់ ជួន ធី្”839។ រខៀវ សំផន បាន

អះអាងថា កា អន វតតន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ដូចបានរង្ហា ញកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង840 គឺប្តូវទទួេយកចរមាើយេីម នទាងំអស់ រស់សាកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខដេ

 
836 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ទំេ័  ៤៦-៤៧។ 

837 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/192.1 ទំេ័  ១១-១២។ 

838 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៤-២៤៦។ 

839 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៦។ 

840 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៥១។  
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ប្តូវបានរង្ហា ញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រៅរេេរ គគេទាងំរនះប្តូវបានសាដ រ់រៅរេេជំន ំជប្មះ841។ 

ខផអកតាមទសសនៈ រស់ោត់បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតផេយុរៅនឹងកា អន វតតន៍េីម ន

 រស់ខាួន រៅរេេខដេខកខានកនុងកា ររើករ ើងវិញនូវកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រដើមបីទទួេយកចរមាើយ រស់ 

ជួន ធី្ និង ឯក រហន រនាេ រ់េីកា រង្ហា ញច ងរប្កាយថ្នចរមាើយរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤842។ ោត់

បានអះអាងថា កា មិនររើករ ើងវិញរនះបានរារំាងោត់កនុងកា េិភ្លកាខាឹមសា ថ្នចរមាើយរដ្ឋះរនេកុ ឬភ្លេ

អាចរជឿជាក់បាន រស់សាកសី ឯក ខហន និង ជួន ធី្843 េីរប្ពាះភ្លគីមិនអាចរេើកសា ណាកនុងអំ ុងរេេ

ថ្នកិចចេិភ្លកាសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខផអករេើ វិធាន ៩៦(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង844។ ររើរទាះរី

ោត់បានទទួេសាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានទទួេយកចរមាើយរនះរៅរណដ ឹងសាទ កខក៏រដ្ឋយ ក៏

រទាះជាោ៉ា ងណាកដីោត់បានអះអាងថា កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរណាត េឱយមានេយសន

កមមរដ្ឋយសា ោត់បាន“បាត់រង់ឱកាសរេើករ ឿងកដី រស់ោត់រៅចំរពាះម ខយ តាត ធិ្កា ជាន់ដំរូងខដ ”845។ 

294. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់ និង/ឬ ំរលាេរំពានរេើឆនាេ ន សិទធិរដ្ឋយសា េ ំបានររើករ ើងវិញនូវកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្

ទទួេយកចរមាើយ រស់ ឯក រហន និង ជួន ធី្ ខដេរៅកនុងប្គរ់កាេៈរទសៈប្តូវបានទទួេយករៅរណដ ឹង

សាទ កខ846។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយ847។ 

295. តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង“បានទទួេយកចរមាើយេីម នទាងំអស់ រស់សាកសី អនកជំនាញ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

ខដេបានរង្ហា ញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រៅរេេរ គគេទាងំរនះប្តូវបានសាដ រ់រៅរេេជំន ំជប្មះ”848

 
841 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៤។ 

842 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៤-២៤៥។ ឧរសមព័នធ ក ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ 

រខៀវ សំផន (F54.1.1) ទំេ័  ១២។ 

843 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៥-២៤៦។ 

844 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៥។ 

845 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៦។ 

846 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៩-៨៣។ 

847 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2)  កថាខណឌ  ១០២-១០៥។  

848 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៤។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

៥១។ 

01718109
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។ កា អន វតតន៍រនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌កនុងកា ផតេ់ឱយ“ភ្លគីនូវឱកាសសួ រដញរដ្ឋ

េរ គគេទាងំរនះខដេមានភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ខដេ ងកា រោទប្រកាន់ វាងេសតតុាងផ្លេ េ់មាត់រៅរេេសវ

នាកា  និងចរមាើយេីម ន”849។ រខៀវ សំផន បានតវា៉ាថា កា អន វតតន៍រនះេ ំមានអាន ភ្លេចំរពាះឯកសា ខដេ

ប្តូវបានរង្ហា ញរប្កាយកា រិទកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើេសតតុាង និងកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ850។  

296. ឯកសា រនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ជួន ធី្ និង ឯក រហន ខដេបានរធ្វើរ ើង

រដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកតកនុងរ ិរទថ្នកិចចរស ើរសួ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ និង ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៧ នីមួយៗ851។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយរនះប្តូវបាន

រង្ហា ញរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកតរៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចកិា ឆ្ន ំ ២០១៨852ភ្លា មៗរៅម នកា ប្រកាស

 
849 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥១។ សូមរមើេផងខដ : រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើអន រលាមតាម

 វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (E421/4)។ អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា ទទួេយក

កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយខដេប្តូវបានរង្ហា ញងមីៗរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  រស់សាកសីខដេប្តូវបានសាដ រ់កនុងអំ ុង

រេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីសំណ ំរ ឿង ០០២” ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E319/68/១។ អន សស ណៈ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា ទទួេយកកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយខដេប្តូវបានរង្ហា ញងមីៗរចញេីសំណ ំ

រ ឿង ០០៣ និង ០០៤  រស់សាកសីខដេប្តូវបានសាដ រ់កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីសំណ ំរ ឿង ០០២” ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E319/69។ អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា ទទួេយកកំណត់

រហត សាត រ់ចរមាើយខដេប្តូវបានរង្ហា ញងមីៗរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  រស់សាកសីខដេប្តូវបានសាដ រ់កនុងអំ ុងរេេថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីសំណ ំរ ឿង ០០២” ថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E319/67។ 

850 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៤-២៤៦។ 

851 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (ជួន ធ្ី) ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ [រកខប្រភ្លសាអង់រគាស ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៧] ឯកសា រេខ E319/71.2.4។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (ឯក រហន) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៧ [រកខប្រ

ភ្លសាអង់រគាស ថ្ងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៧] ឯកសា រេខ E319/71.2.7។ 

852 កា រង្ហា ញ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិនូវឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងេីសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  ៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៨ ឯកសា រេខ E319/71។ អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំណងរជើងថា “សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា

អនត ជាតិស ំរង្ហា ញឯកសា សំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ (សមាៃ ត់)” ថ្ងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E319/71/1។ 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស រំង្ហា ញឯកសា រេខ E319/71/1 ខដេបានខណនារំដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ១១ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E319/71/2។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំរង្ហា ញ ឯកសា រេខ E319/71/1 ខដេបាន

ខណនារំដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E319/71/3។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាេប្កមសរងខររៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨853 និងចំរេេថ្នកា េិភ្លកាសរប្មច រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរនាេ រ់េីកា រិទកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើេសតតុាង854។  

297.  វិធាន ៩៦(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេរញ្ាតតិអំេីកា េិភ្លកាសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខចងថា 

“រៅកនុងដំណាក់កាេរនះ ោម នពាកយស ំណាមួយអាចប្តូវបានរេើកយកមកសំអាងរទៀតរទរៅចំរពាះម ខអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងោម នរសចកដីសននិដ្ឋា នណាមួយអាចទទួេយកបានរទៀតខដ ។  អំ ុងរេេេិភ្លកា

សរប្មចរៅប្កមអាចររើកនីតិវិធី្រ ើងវិញបាន”855។ ពាកយ“អាច”រង្ហា ញនូវេកខណៈឆនាេ ន សិទធិថ្នសិទធអិំ

ណាច រស់ត លាកា  និងភ្លេថ្ចដនយថ្នកា រេើករ ើងរនាះ។ ជាក់ខសដង មានកា ទទួេយកេសតតុាងខដេេ ំ

មានអតែិភ្លេេីដំរូងខដេអាចរ៉ាះពាេ់ដេ់េសតតុាងខដេប្តូវបានសាដ រ់ ួចរហើយ។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

ចងអេុរង្ហា ញអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនូវរសចកដីសរប្មច រស់ ត លាកា  ICTY856 ខដេបានរញ្ញា ក់ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“ប្តូវខតេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា រនាះមានសា ៈសំខាន់

ជាងកា េនា រេេខដេបានរងករ ើងតាម យៈកា ររើករ ើងវិញនូវកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រដ្ឋយេិោ ណា

រេើដំណាក់កាេថ្នកា ជំន ំជប្មះខដេសំរណើរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា”857។ កនុងក ណីរនះ 

ចរមាើយ រស់សាកសីេី នាក់រនាះេ ំមានអតែិភ្លេ ហូតដេ់កា េិភ្លកាសរប្មចប្តូវបានរញ្ចរ់។ េ ំមានកា  ិះ

គន់ណាមួយរកើតរ ើងេីសំណាក់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន និងេ ំមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រកើតរ ើងតាម យៈ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេសែិតកនុងដំណាក់កាេច ងរប្កាយថ្នកា ស រស សាេប្កម។ រេើកខេងខត

ចរមាើយសាកសីងមីមានេកខណៈោំបាច់រំផ ត ខដេកនុងក ណីរនះចាស់លាស់មិនខមនដូរោន ះរ ើយ រទើរអងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះមិនររើករ ើងវិញនូវកិចចដំ

រណើកា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះ។ 

298. ររើរទាះរីជាចរមាើយរនាះេ ំបានរធ្វើឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់កនុងកា ខកខប្រកា អន វតតន៍ រស់ខាួនក៏

រដ្ឋយ ក៏រចចរុបននសែិតចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសប្មារ់កា េិោ ណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

 
853 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E1/529.1 (“កា ប្រកាសរសចកដីសរងខរសាេប្កមសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២”)។ 

854 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E1/528.1 ទំេ័  ២៩។ 

855  វិធាន ៩៦(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

856 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨១។ 

857 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨១ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  

២៨៣។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងរសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំឱយទទួេយកចរមាើយទាងំរនះរៅ

រណដ ឹងសាទ កខបានរញ្ញា ក់ថា សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិេ ំមានកំហ ស“សប្មារ់កា រផេ រៅរេេរនាះនូវេ

សតតុាងខដេរោទជារញ្ញា រនាះរដើមបរីង្ហា ញរ ើយ”858 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយក

សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  និងជាខខសអាត់

ងតសរមាងជាេសតតុាងរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា “ឯក រហន និង ជួន ធី្ គឺជាសាកសីគនាឹះចំរពាះកា យេ់

រឃើញមួយចំនួន” និងេីរប្ពាះ“រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន បានផតេ់តថ្មាោ៉ា ងខាា ងំរៅរេើេកខណៈរដ្ឋះ

រនេកុជាសកាដ ន េេថ្នេសតតុាង”859។ អាប្ស័យរហត រនះ ចរមាើយខដេរោទជារញ្ញា រនះ គឺជាខផនកថ្នសំណ ំ

រ ឿង និងប្តូវបានេិនិតយរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេរណដ ឹងសាទ កខថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំរនះ។ គួ  ំឭកថា កនុងកា កំណត់ថារតើ េយសនកមមបានរកើតរ ើងខដេនារំៅ ក

“េទធផេមិនយ តតិធ្ម៌ទាងំប្សុងកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រស់ត លាកា ” ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារាេ់ដំណាក់កាេទាងំអស់ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្  ួមទាងំ វិធានកា ខដេ

ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេរណដ ឹងសាទ កខ860។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកំណត់ថា 

រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវេយសនកមមណាមួយបានរកើតរ ើង រហើយសា ណា រស់ោត់ខដេថា 

ោត់បានបាត់រង់ឱកាសកនុងកា រេើករញ្ញា រនះចំរពាះម ខយ តាត ធិ្កា កប្មិតណាមួយ េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ

ប្តឹមប្តូវ861។  

ង. កា រោទប្រកាន់កហំ សទាកទ់ងរៅនងឹ វធិ្សីាស្តសតរង្ហា ញេសតតុាង រសអ់ងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំងូ 

១. កា ជទំាសរ់ៅនងឹរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង 

ក. រនេកុ និងរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង 

 
858 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាងរខនែម (F51/3) កថាខណឌ  ៣៣។ 

859 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកេសតតុាងរខនែម (F51/3) កថាខណឌ  ៣៧។ 

860 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០០។ 

861 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៦។ 
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299. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញ

េសតតុាងសប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេឱយហួសេីវិមតិសងស័យ រ៉ា ខនតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា 

អន វតតន៍រោេកា ណ៍រនះ862។ 

300. ោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវនូវរោេគំនិតជំរនឿឥសស ចិតតកនុងប្រេ័នធ

ចារ់ស ីវិេ និងជាក់ខសដងបានរប្រើប្បាស់រទដ្ឋា នកប្មិតទារជាងខដេអាចរង្ហា ញឱយហួសេី វិមតិសងស័យ

រ ើយ863។ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះបានអន វតតរទដ្ឋា នខផនកចារ់ប្តឹមប្តូវ អងគជំន ំជប្មះ“េ ំអាចរជឿជាក់ថា 

រខៀវ សំផន មានេិ  ទធរ ើយ”864 និងអាប្ស័យរហត រនះ រសនើស ំឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរមាឃៈកា 

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងកា ដ្ឋក់រទាសរនះ865។ 

301. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញកំហ ស866។   

302. រៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. សចចធា ណ៍និ រទាស និងរនេកុ និងរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង ប្តូវបានខចងរៅ

កនុង វិធាន ២១(ឃ) និង ៨៧(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង867។ ចារ់កមពជុាខផអករេើប្រេ័នធចារ់ស ីវិេ ខដេមាន

សញ្ញា ណថ្នជំរនឿឥសស ចិតត រស់រៅប្កម។ សញ្ញា ណរនះមានកនុង វិធាន ៨៧(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងថ្នសំរៅ

ជាភ្លសាបារំាង ចំខណកសំរៅជាភ្លសាខខម  និងអង់រគាសរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញអំេីេិ  ទធភ្លេ រស់ជន

ជារ់រោទ តប្មូវថា អងគជំន ំជប្មះប្តូវរជឿជាក់ឱយហួសេីវិមតិសងស័យ។ 

303. កនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា៖  

 
862 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៩, ២៣៧។ 
863 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៧-២៣០។ 

864 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣១។ 

865 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣១។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ១៨, ៣២ និងប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ទំេ័  ៣៧។ 

866 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៥-១០១។ 

867  វិធាន ២១(ឃ) ខចងកនុងខផនកពាក់េ័នធថា “ជនណាខដេប្តូវបានសងស័យ ឬប្តូវបានរោទប្រកាន់ ប្តូវោត់ទ កថាោម នរទាស

ដរារណាេិ  ទធភ្លេ រស់រគមិនទាន់ប្តូវបាន ករឃើញ”។  វិធាន ៨៧(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខចងថា “រេើកខេងខតមានរទរបញ្ាតដិ

រផសងកនុង វិធានថ្ផេកនុងរនះ រាេ់េសដតុាងទាងំអស់ប្តូវខតទទួេយក។ សហប្េះរាជអាជាា មានរនេកុរញ្ញា ក់េីេិ  ទធភ្លេ រស់ជន

ជារ់រោទ។  រដើមបីផតនាេ រទាសជនជារ់រោទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវមានជំរនឿ  រដ្ឋយោម នវិមតិសងស័យអំេីេិ  ទធភ្លេ រស់

ជនជារ់រោទ”។  
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ជនជាររ់ោទប្តូវបានោត់ទ កថាោម នរទាស ដរារណាេិ  ទធភ្លេ រស់ោត់ មិនទាន់ប្តូវបាន ករឃើញ។ សហ

ប្េះរាជអាជាា មានរនេកុកនុងកា រង្ហា ញេសតតុាង។ រដើមបីផតនាេ រទាសជនជាររ់ោទ អងគជនំ ំជប្មះប្តូវមានជំរនឿ

រដ្ឋយ“ោម នវិមតិសងស័យអំេេីិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ” [...] រនាេ រ់េីវាយតថ្មារដ្ឋយមានសំអាងរហត 

រេើេសតតុាង អងគជំន ជំប្មះប្តូវរកប្សាយអតែិភ្លេថ្នវិមតិសងស័យណាមួយទាក់ទងរៅនងឹេិ  ទធភ្លេជា

ប្ររោជន៍ជនជារ់រោទ868។ 

304. ដូរចនះ ររើរទាះរីជាកា រំេាឺ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីរោេគំនិតប្រេ័នធចារ់ស ីវិេថ្នជំរនឿឥសស 

ចិតតកនុងកប្មិតណាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវរនេកុ និងរទដ្ឋា នជាធ្ មានថ្នេសតតុាងដូច

បានរញ្ញា ក់ថា “អងគរហត ទាំងអស់ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នធាត ផសឧំប្កិដាកមម ឬទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខដេ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ ប្េមទាងំអងគរហត ខដេោំបាច់ខានេ ំបានសប្មារ់កា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះ 

[...] ប្តូវខតរង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិសងស័យ”869។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់ប្តឹមប្តូវរខនែមរទៀត

ថា “រនះប្តូវខតបានោបំ្ទរដ្ឋយកា ផតេ់សំអាងរហត សមប្សរខដេខផអករេើេសតតុាងទាងំមូេ រដ្ឋយេ ំ

ោំបាច់អន វតតនូវរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង“ឱយហួសេីវិមតិសងស័យ”តាមេកខណៈជាខផនកៗរ ើយ”870

។  

305. រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា យេ់ ឬកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអំេីសចចធា ណ៍និ រទាស និងរនេកុ និងរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង។ ទាក់ទងរៅនឹង

កា អន វតតន៍កនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ជា

ទូរៅបានសំរៅរៅរេើកា យេ់រឃើញ“រដ្ឋយឥតសមរហត ផេ” ខដេោត់បានជំទាស់ថា “ប្តូវបាន

រង្ហា ញរប្កាមកប្មិតថ្នជំរនឿឥសស ចិតតរនះ” រដ្ឋយេ ំបានផតេ់ភ្លេជាក់លាក់រខនែមរទៀតរនាះរ ើយ871។  

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រនះជាកាតេវកិចច រស់ភ្លគីរៅរណត ឹងសាទ កខកនុងកា រេើកមូេដ្ឋា នោំ

ប្ទកា រោទប្រកានកំ់ហ សរៅកនុងសាេប្កមខដេ ងកា ជំទាស់រនះ។ កនុងក ណីខដេកា រោទប្រកាន់កំហ 

សរនាះ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញចាស់លាស់ ឬមានេកខណៈជាក់លាក់ អងគជំន ំជប្មះេ ំមានកាតេវកិចចផតេ់សំអាង

រហត ទូេំទូលាយ ឬអាចតាមឆនាេ ន សិទធិរដិរសធ្មិនរធ្វើកា យេ់រឃើញណាមួយរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ កនុង

 
868 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨ (រជើងទំេ័ េ ររោេ)។ 

869 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០។ 

870 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០ (រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៦១ ខដេមានេកខណៈវិនិចិ័យសប្មារ់កា កំណត់អំេីតថ្មាជាេសតតុាង)។ 

871 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៩, ២៣៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៤២១។ 
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ក ណីខដេកា អះអាងទាងំរនាះបានរង្ហា ញប្គរ់ប្ោន់រៅកនុងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នទ ហីក ណ៍រណត ឹងសាទ កខ 

កា អះអាងរនាះនឹងប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរៅកនុងខផនកពាក់េ័នធថ្នសាេដីការនះ។ 

306. អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ. កា ផតេ់សំអាងរហត ខដេខផអករេើកា សននិដ្ឋា នេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត កា សននិដ្ឋា នេប្ងីក និងកា សននិដ្ឋា ន

ជាទូរៅ 

307. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា សននិដ្ឋា នខដេបានទាញរចញេីេសតតុាង“ប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងរទាស

 រស់ជនជារ់រោទ”872។ កា រធ្វើដូរចនះ“បានរារំាងកា សននិដ្ឋា នរំរផាើសកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញខដេ

ប្តូវខតរង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិសងស័យ”873។ ោត់បានអះអាងថា ររើរទាះរីជាបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវរទ

ដ្ឋា នគតិយ តតពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផតេ់សំអាងរហត ខផអករេើកា សននិដ្ឋា នខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត និងកា 

សននិដ្ឋា នរំរផាើសរចញេីេសតតុាងខដេប្តូវបានសននិដ្ឋា នទូរៅក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតត

េ ំប្តឹមប្តូវរេើរោេកា ណ៍ទាងំរនះ។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានអន វតតផេយុខាួន

ឯង […] តាម យៈកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរដ្ឋយខផអករេើកា សននិដ្ឋា នយកទូរៅ និងកា សននិដ្ឋា នរំរផាើស

ខដេេ ំមានអតែិភ្លេកនុងសាេប្កមថ្នរ ឿងកតីប្េហមទណឌ រ ើយ”874។ រទដ្ឋា នទាងំរនះបានតប្មូវផងខដ ឱយអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណារេើេទធភ្លេថ្នកា េនយេ់មួយខរររផសង ខដេបានជាប្ររោជន៍ដេ់ ូរ

ោត់875។ 

308. ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន“កំហ សជារប្ចើនខផនកអងគ

ចារ់ខដេបានរណាត េឱយមានកា រមាឃៈ” និងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវប្រកាសកា ជំន ំជប្មះ

 រស់ោត់ថា មានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌876។ កនុងកា ោបំ្ទទ ហីក ណ៍ទាងំរនះ ោត់បានរោងរៅរេើកថាខណឌ  

៦៤ និង ៦៥ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងបានដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោងនូវឧទាហ ណ៍

 
872 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៨។  

873 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៩។ សូមរមើេផងខដ  ឧរសមព័នធ ក រៅនឹងរណត ឹងសាទ កខ 

 រស់ រខៀវ សំផន (F54.1.1) ទំេ័  ១១។ 

874 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៩។  

875 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៦៤-៦៥។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៩៨។ 

876 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៨-២៣៩។ 
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ខដេទាញរចញេីកថាខណឌ  ៦៩៥, ៩១០, ១៦១១, ១៨២៩ ដេ់ ១៨៣៥ និង ១៨៨១ ថ្នសា ណារណត ឹងសា

ទ កខ រស់ខាួន877។ 

309. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន គរបីរដិរសធ្រោេ878

។ 

310. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រដើមបីដ្ឋក់េិ  ទធ“រាេ់កា សននិដ្ឋា នសមរហត ផេទាងំអស់ខដេអាច

ទាញរចញេីេសតតុាងប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងរទាស រស់ជនជារ់រោទ”879។ រខនែមរេើរនះអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

សរងកតថា៖ 

កនុងរ ឿងកតីខដេពាក់េ័នធនឹងរទរេមើសធំ្រធ្ង កា រកាះរៅសាកសីទាងំអស់មកផតេ់សកខីកមមអំេីប្េឹតតិកា ណជ៍ា

រប្ចើនខដេរោទជារញ្ញា រនាះ គេឺ ំអាចរធ្វើរៅបានរ ើយ។ កនុងសាែ នភ្លេខរររនះ ត លាកា អងគរហត អាចប្តូវ

បានតប្មវូឱយទាញយករសចកតីសននិដ្ឋា នរចញេីេសតតុាង [ រសរ់ គគេមួយចំននួតូចខដេប្តូវបានសាត រ់] ខដេ

មានរទេិរសាធ្នទ៍ូេំទូលាយជាង880។ 

311. កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “រសចកតីសននិដ្ឋា នជាទូរៅអាចប្តូវបានទាញ

រចញេីេសតតុាងជាក់លាក់ រស់សាកសីមួយចំនួន រ៉ា ខនតសប្មារ់ខតកនុងក ណីខដេកា យេ់រឃើញជាទូរៅ

រនាះប្តូវបានរង្ហា ញឱយរឃើញហួសេីវិមតិសងស័យរ៉ា រណាណ ះ”881។   

 
877 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៨ រជើងទំេ័  ៣៣៣ (កា ដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោង 

ោម នកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់រខនែម “ឧទាហ ណ៍ខផនកអងគរហត ”កនុងកថាខណឌ  ៦៩៥, ៩១០, ១៦១១ និង ១៨៨១។ សា ណារណត ឹង

សាទ កខ  រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៩ រជើងទំេ័  ២៣៦ (ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ បាន ួមរញ្ចូេតាម យៈកា រោង

នូវឧទាហ ណ៍“ខផនកអងគរហត ”ខដេមានរៅកនុងកថាខណឌ  ១៨២៩-១៨៣៥ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រៅរេេបានរខនែមថា 

“រសចកតីសននិដ្ឋា នសតីេីកា ដឹងនូវកខនាងរធ្វើកា សហក ណ៍៖ កា ដឹង រស់ជនជារ់រោទអំេីសហក ណ៍រខតតប្េះវិហា  ប្សរជាមួយ

នឹងកា ដឹងអំេីសាែ នកា ណ៍រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ”)។ 

878 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៥-១១១, ១១៥-១១៦។ 

879 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៤។ 

880 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៩៨។ 

881 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៤ (រញ្ញា ក់រខនែម)។ 
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312. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រខនែមរទៀតថា “រៅម នកា ទាញយករសចកតីសននិដ្ឋា នផេយុណាមួយ

រចញេីេសតតុាងខដេបានរង្ហា ញរៅកនុងសវនាកា  អងគជំន ំជប្មះប្តូវេិោ ណារៅរេើភ្លេសមប្សរថ្នកា 

េនយេ់មួយខរររផសងរទៀត  ួមទាងំកា េនយេ់ខដេអាចជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រោទ”882។   

313. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីអងគ

ចារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នសមប្សរ ឬកា ផតេ់នូវកា េនយេ់មួយខរររផសងខដេប្តូវបាន

ទាញរចញេីេសតតុាងរនាះ។ ររើរទាះរីជាទ ហីក ណ៍ទាងំរនះបានរោទប្រកាន់នូវកំហ សអងគចារ់ក៏រដ្ឋយ ក៏

សា ណារនះខកខានកនុងកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់នូវកា មិនរោ េតាម វិធានរញ្ាតតិណាមួយកនុងសំអាងរហត 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។  

314. រៅរេេរោទប្រកាន់កំហ សអងគរហត  ជនជារ់រោទមានកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញថា រសចកតីសននិដ្ឋា នេប្ងីក

ណាមួយរនាះខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាជប្មះដំរូងកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញ េ ំសម

រហត ផេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនថា “អំណះអំណាងខដេកប្មិតប្តឹម

ខតកា មិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងសា ណាខដេបានខផអក

រេើកា រកប្សាយមួយខរររផសងរេើេសតតុាងដូចោន រដ្ឋយោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់អាច

រដិរសធ្កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់ត លាកា អងគរហត បានរ ើយ”883។ 

315. កនុងកា ោបំ្ទកា ជំទាស់ រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតេ ំប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នគតិ

យ តត ឬបានរធ្វើកា សននិដ្ឋា នេ ំប្តឹមប្តូវខផនកអងគរហត  រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើឧទាហ ណ៍ថ្ន (១) កា 

ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំជនជាតិរវៀតណាមរចញេីប្សុកប្តាកំក់884 (២) កា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន

885 (៣) កា របាសសមាអ តកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា886 (៤) កា សននិដ្ឋា នខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ

 
882 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥។ 

883 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩០។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើ ខផនក II.គ។  

884 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៩៥។ 

885 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១០។ 

886 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១១។ 
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អងគជំន ំជប្មះទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរនាះ887 និង (៥) កា 

រោទប្រកានកំ់ហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីេកខខណឌ  ស់រៅកនុងរខតតប្េះវិហា 888។ 

316. ឧទាហ ណ៍ទាងំរនះជាញឹកញារ់េ ំបានរំរេញតាមេកខខណឌ រនេកុោំបាច់ថ្នភ្លេជាក់លាក់រនះរទ។  រខៀវ 

សំផន បានប្តឹមខតដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោ

ត់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកប្មិតកា សរងកត រស់ខាួនរៅចំណ ចរនះប្តឹមកា រោទប្រកាន់កំហ សរៅ

កនុង វិធី្សាស្តសតទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង ខតកនុងក ណីខដេកំហ ស

ទាងំរនះអាចកំណត់បានកនុងសា ណា រស់ោត់រ៉ា រណាណ ះ។ 

317. កនុងឧទាហ ណ៍ទីមួយខដេប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជំទាស់ទាងំរនះ889

បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទរចញេីេសតតុាង

ខដេមានពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរវៀតណាមកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រចញេីប្សុកប្តាកំក់កនុងច ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦890។ រៅកនុងកា រោទប្រកាន់រនះ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវខផនកជាក់លាក់ថ្ន

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រហើយកថាខណឌ រៅជារ់ខាងរេើរនាះបានជំទាស់រៅនឹងខផនកខដេប្តូវ

បានគូសរង្ហា ញកនុងកថាខណឌ  ១១៥៨ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ កថាខណឌ រនះជា ួមបាន

រេើករ ើងថា៖ 

េសតតុាងរង្ហា ញេីកា ខណនាោំ៉ា ងចាស់លាសឲ់្យសមាា រ់ប្រជាជនរវៀតណាម េីថាន ក់ប្សុក និងបានប្រមូេ

ប្រជាជនរវៀតណាមោ៉ា ងរប្ចើនកនុង យៈរេេខតរ៉ា នាម នថ្ងៃ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រទាះជា

ោ៉ា ងរនះកត ីេ័សតតុាងរចចរុបននខកខានមិនបានរង្ហា ញេីក ណជីាក់លាក់ថ្នកា សមាា រ់ប្រជាជនរវៀតណាម ជា

េិរសសកនុងអំ ុងរេេរនាះរ ើយ។ អងគជំន ជំប្មះកម៏ិនមានេ័សតតុាងរដើមបីឲ្យខាួនអាចដងឹឲ្យបានចាស់លាស់    

េីរជាគវាសនា រស់ប្រជាជនរវៀតណាមខដេប្តូវបានប្រមេូរៅកនុងរេេរនាះខដ ។ ររើរទាះរីជាមានកងវះ

េសតតុាងដូចរនះកត ី ក៏អងគជំន ជំប្មះរជឿជាក់ថា កា សននិដ្ឋា នប្រកររដ្ឋយរហត ផេខតមួយគត់េីេសតតុាងជា

 ួមគឺថា ោ៉ា ងរហាចណាស់ប្រជាជនរវៀតណាមោ៉ា ងរប្ចើន ប្តូវបានរងខឲំ្យរៅ សរ់ៅកនុងប្ររទសរវៀតណា

 
887 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨១។ 

888 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២៩-១៨៣៥។ 

889 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៩៥។ 

890  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៩-៦៩៥ (បានេិេណ៌នារផសងៗនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា ប្តូវបានរធ្វើឱយរមាឃៈរដ្ឋយសា “កា សននិដ្ឋា នផេយុ”“ចរនាា ះប្ររហាងថ្នេសតតុាង” និង“េ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ”)

។ 
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ម វិញ ដូចបានរញ្ញា ក់តាម យៈកា វាយតថ្មា រសអ់ងគជនំ ជំប្មះ រដ្ឋយខផអករេើទសសនាវដតីទង់រដវិតត ចារ់

រចញផាយរៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងអណំះអំណាង រសអ់ងគជនំ ំជប្មះទាក់ទងនឹងកា រដ្ឋះដូ ខដេមាន

រៅរេេរនាះ រដ្ឋយខខម រប្កាមបានរៅដេ់ប្សកុប្តាំកក់រដើមបីជំនួសប្រជាជនរវៀតណាមខដេបានោករចញ

េីប្សកុរនះ ។ ចំណ ចរនះរធ្វើឲ្យអងគជនំ ំជប្មះរជឿជាក់ថា ប្រជាជនរវៀតណាមមួយចំនួនខដេប្តូវបានប្រមេូ

រៅប្សកុប្តាំកក់បានឆាងប្េំខដនអនត ជាតិ និងប្តូវបានរញ្ាូនរៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម រហើយថាមានកា 

រញ្ញា ក់េីរចតនាោ៉ា ងខាា ងំកនុងកា រញ្ាូនប្រជាជនទាងំរនាះឲ្យហួសប្េំខដនកមពជុា891។ 

318. ខផអករេើខផនកខដេបានរធ្វើកំណត់សមាគ េ់ថ្នកថាខណឌ រនះ រខៀវ សំផន បានរោទជាសំណួ ថារតើ អងគជំន ំ

ជប្មះអាចសននិដ្ឋា នបានោ៉ា ងដូចរមតចថា ប្រជាជនរវៀតណាមជារប្ចើនប្តូវបានរញ្ាូនប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀត

ណាម វិញរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាងខដេេ ំអាចឱយអងគជំន ំជប្មះ រធ្វើកា កំណត់វាសនា រស់ជន

ជាតិរវៀតណាមជាក់លាក់កនុងប្សុកប្តាកំក់រនាះ892។ កនុងសា ណា រស់ោត់បានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង“បានខផអកខតរៅរេើេសតតុាងប្ររោេកនុងកា សននិដ្ឋា នហួសេីអវីខដេបានរកើតរ ើងចំរពាះប្រ

ជាជនរវៀតណាមខដេរចញេីប្សុកប្តាកំក់”893។ 

319. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញមូេដ្ឋា នកនុងកា ប្សរតាមសា ណារនះ។ រសចកតីសននិដ្ឋា នអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅប្សុកប្តាំកក់ បានរកើតរចញេី

កា េិនិតយោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើេសតតុាងទាងំមូេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទី និងកា និ រទសរដ្ឋយរងខំ។ េ

សតតុាងរនះប្តូវបានទាយរចញេីប្រេេជារប្ចើន មានដូចជា សកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើនខដេបានរឃើញ

ផ្លេ េ់នូវកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាកំក់ និងទីកខនាងរផសង កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស  ប្េមទាងំឯកសា ខដេមានរៅសម័យខខម ប្កហម ដូចជា កំណត់ប្តាប្សុកប្តាកំក់894

 
891 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ ខផនកខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់ថ្នកថា

ខណឌ រនះ រឆាើយតររៅនងឹខផនកថ្នកថាខណឌ ខដេ ងកា ជំទាស់រនាះកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថា

ខណឌ  ៦៩០-៦៩១។ 

892  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៩២។ 

893  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៩៥។ 

894  សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (465) កថាខណឌ  ១១១០-១១២៥ (មួយកនុងខផនកជារប្ចើនកនុងសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម) បានខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើន កណំ

ត់រហត សាត រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  និងឯកសា រៅសម័យខខម ប្កហមរនាះ ដូចជាទង់រដិវតត និងកូនរសៀវរៅកត់ប្តា

ប្កាងំតាោន់ និងកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់សម័យរនាះ (បានរោងរផសងៗោន កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (465) រជើង

ទំេ័  ៣៧០៧-៣៧៨៨)។ 
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។ រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាងរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ជនជាតិរវៀតណាមជា

រប្ចើនប្តូវបានប្រមូេផដុំកនុងប្សុកប្តាំកក់ោរ់តាងំេីច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយមានកា 

ររណដ ញរចញជារប្ចើន និង/ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន895។ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់រខនែមរទៀតថា រនះបាន

រកើតរ ើងប្សររេេជាមួយនឹងរ ិោកាសរងខិតរងខំខដេកនុងរនាះប្រជាជនរវៀតណាមខដេពាក់េ័នធ ររើ

រទាះរីបាន ស់រៅរដ្ឋយប្សរចារ់រៅរេេរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ោម នជរប្មើសេិតប្បាកដរប្ៅខតេីោករចញ896។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា មានកិចចប្េមរប្េៀង វាងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ជា

មួយនឹងអាជាា ធ្ រវៀតណាមកនុងកា រដ្ឋះដូ មន សស និងថា ខខម រប្កាមបានមក ស់រៅប្សុកប្តាកំក់ ជំនួស

ប្រជាជនរវៀតណាមខដេបានោករចញេីប្សុករនះ897។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សននិដ្ឋា នខដេទាញរចញេីេសតុ

តាងជា ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើករង្ហា ញម នរគនូវកា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមរៅ

ប្សុកប្តាំកក់ ជាអរបរ មា ប្តូវបានររណដ ញរៅប្ររទសរវៀតណាម។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចជំទាស់រៅនឹងចំណ ចតូចតាចថ្នកា សននិដ្ឋា នរនាះរ ើ

យ។ េិតណាស់ រខៀវ សំផន េ ំបានរំរេញតាមកាតេវកិចច រស់ខាួនកនុងកា រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញទាងំ

រនះេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ ឬថា ជាកា សននិដ្ឋា នេ ំសមរហត ផេរចញេីេសតតុាងទាងំមូេរនាះរ ើយ។ កា 

អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រសចកតីសននិដ្ឋា នទាំងរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាម យៈកា សននិដ្ឋា នរំរផាើស

រដ្ឋយោម នេសតតុាងោបំ្ទប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

320. កនុងឧទាហ ណ៍ទីេី រស់ោត់898 រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង

កា យេ់រឃើញថា មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញថា ជនជាតិោមប្តូវបានឃ ំោងំរៅវតតអូ ប្តកួន រៅម ន

រេេប្តូវបានយករចញរៅកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្។ រដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

ោត់បានអះអាងថា “េសតតុាងប្ររោេទាងំរនះេ ំអាចរង្ហា ញ និងេ ំប្គរ់ប្ោនក់នុងកា រង្ហា ញឱយហួសេី

 វិមតិសងស័យថា ជនជាតិោមប្តូវបានករមេចរនាះរ ើយ”899។  

 
895  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១២៥។ 

896  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៧។ សូមរមើេផងខដ ខាងរប្កាម ខផនក VII.ឃ.១។ 

897 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១០-១១២៥, ១១៥៦-១១៥៩, ៣៤២៩-៣៤៤០, និង ៣៥០២-

៣៥០៧។ 

898 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១០។ 

899  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១០ រជើងទំេ័  ១៦៥១ និង ១៦៥២ (រោងរៅរេើសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០២, ៣៣០៦)។ 
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321. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា ររើរទាះរីជា សាកសី និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណី

ខដេប្តូវបានសាដ រ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះេ ំបានរឃើញរដ្ឋយផ្លេ េ់នូវកា សមាា រ់ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះមាន

ចរមាើយចោមអារា៉ាមជារប្ចើនរៅចំរពាះម ខថ្នកា សមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួនអនកខដេប្តូវបានសនមតថា ជាខាម ងំ 

 ួមមានជនស ីវិេជនជាតិោម ខដេប្តូវបានសមាា រក់នុងប្ទង់ប្ទាយធំ្900។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសាដ រ់េសតតុាងផ្លេ េ់រចញេីអនកេូមិថ្នប្សុកកងមាស ប្េមទាងំេីសមាជិកថ្នកងសនតិស ខ 

និងឈ្ារខដេប្រតិរតតិកា រៅវតតអូ ប្តកួនអំេីជនជាតិោមប្តូវបានប្រមូេផដុំជាប្រេ័នធតាមេូមិរផសងៗថ្ន

ប្សុកកងមាស និងប្តូវបានឈ្ារនារំៅវតតអូ ប្តកួន។ អងគជំន ំជប្មះបានសាត រ់ផងខដ នូវចរមាើយ រស់ប្រជា

ជនោមខដេប្តូវបានចង និងឃ ំោងំរៅវតតរៅម នរេេនារំចញរៅកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ បានឮសរមាងខប្សក

រចញេី រៅដ  និងរៅឱយជួយ និងកា ោក់រមប្កូរៅរេេយរ់ឱយេ រសរមាងខប្សកខដេរគវាយរនាះ។ ខផអក

រេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា មន សសជារប្ចើនខដេភ្លគរប្ចើនជាជនជាតិោម

មកេីប្សុកកងមាស តំរន់ ៤១ ប្តូវបានោរខ់ាួន និងនាយំករៅវតតអូ ប្តកួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ កខនាងខដេេួក

រគប្តូវបានសមាា រ់901។ 

322. រខៀវ សំផន េ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់រហត ដូចរមតចបានជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់

រឃើញ រស់ខាួនរប្ៅខតេីកា អះអាងតាមធ្មមតាថា េសតតុាងរនាះេ ំប្គរ់ប្ោន់។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរធ្វើកា វាយតថ្មាោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើេសតតុាងម នរេេ្នរៅដេ់កា យេ់រឃើញ រស់

ខាួន។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើេសតតុាងផ្លេ េ់មាត់ រស់អនកេូមិប្បាេំី 

នាក់ និងកងសនតិស ខ ខដេបានប្រតិរតតិកា រៅវតតអូ ប្តកួនពាក់េ័នធនឹងកា ោរ់ខាួន និងសមាា រ់ជនជាតិោម

រៅវតតរនាះ902។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយលាយ

េកខណ៍អកស ជារប្ចើន និងឯកសា ដថ្ទរទៀតបានោំប្ទរខនែមរេើកា សមាា រ់ជនជាតិោមប្ទងប់្ទាយធំ្រៅវតត

អូ ប្តកួន903។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា មន សសជារប្ចើនខដេប្តូវបាន

 
900 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០២។ 

901 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០៦។ 

902 រឆាើយតររៅនឹងខផនក ១៣.២.៩.២.២. (កា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន) សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

(E465)។ សកខីកមមរនះបានរោងោ៉ា ងទូេំទូលាយកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១១៦០-

១១២២០ និងអតែរទភ្លា រ់ជាមួយ។ 

903 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465)  រជើងទំេ័  ១១២១៥-១១២២០ (រោងរៅរេើកំណត់រហត សាត

រ់ចរមាើយសាកសី)។  

01718121
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សនមតថា ជាខាម ងំ  ួមទាងំជនជាតិោមមកេីេូមិនានាថ្នប្សុកកងមាស តំរន់ ៤១ ប្តូវបានោរខ់ាួនជាប្រេ័នធ 

និងសមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧904។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រេើករ ើង រស់ 

រខៀវ សំផន រដ្ឋយសា ោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេ

សតតុាងទាក់ទងរៅនឹងវតតមាន រស់ជនជាតិោម និងកា សមាា រ់េួករគរៅវតតអូ ប្តកួនរនាះ។ 

323. ឧទាហ ណ៍ទីរី រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេប្តូវបានរបាស

សមាអ ត905។ កនុងរនាះ ជនជារ់រោទបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះបានវាយតថ្មារេើសាែ នកា ណ៍ រស់ក

មាម េិបាេជារប្ចើនថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេប្តូវបានរបាសសមាអ ត រ៉ា ខនតរៅចំណ ចរនះអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងេ ំអាចរង្ហា ញនូវទំនាក់ទំនង វាងវតតមាន រស់េួករគរៅមនេី ស-២១ ជាមួយនឹង រខៀវ សំផន រ ើយ

906។  កនុងកថាខណឌ រនះ ជនជារ់រោទបានសំអាងផងខដ រៅរេើកា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

រៅរេើកិចចប្រជ ំមួយជាមួយ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច រៅថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រៅម នរេេកា 

មកដេ់ រស់រវៀតណាម ខដេប្រធានមនេី ស-២១ បានផដេ់ចរមាើយផេយុ រហើយកនុងសា ណា រស់ជនជារ់

រោទខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវទំនាក់ទំនង វាង រខៀវ សំផន ជាមួយនឹងមនេី ស-២១។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ 

ជនជារ់រោទបានអះអាងថា រប្ៅេីេសតតុាងមិនផ្លេ េ់រៅកនុងសំអាងរហត  រស់ខាួនអំេីកា របាសសមាអ ត

រនាះ អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចរង្ហា ញវតតមាន រស់ រខៀវ សំផន រៅមនេី ស-២១ ឬកា ដឹង រស់ោត់អំេីមនេី រនាះ

រ ើយ907។ 

 
904 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០៦ (កត់សមាគ េ់រខនែមថា កា ោរ់ខាួនជាប្រេ័នធ និងកា សមាា រ់

ប្ទង់ប្ទាយធ្ំជនជាតិោម រៅវតតអូ ប្តកួនប្សរជាមួយនឹងេសតតុាងខដេរង្ហា ញនូវេំនាបំ្រហាក់ប្រខហេោន ថ្នអំរេើកនុងខផនកសតីេី

តំរន់ ៤១ ជាេិរសសកនុងប្សុកកំេង់រសៀម)។ 

905 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១១។ 

906 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១១ រជើងទំេ័  ៣០៨១ និង ៣០៨២ (រោងរេើសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣០០, ២៣១២ និង ២៣២០)។  កនុងរជើងទំេ័  ៣០៨១ ថ្នសា ណារណដ ឹងសា

ទ កខ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រញ្ចូេខផនករខនែមថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រស់ខាួនតាម យៈកា រោង។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥១-១៨៥៣ និង ១៨៦២-១៨៧៣។ កថាខណឌ ទាងំរនះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់

ជនជារ់រោទអំេីឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងមនេី សនតិស ខ និងកខនាងដថ្ទរទៀត ប្តូវបានវាយតថ្មារៅកនុងខផនក VIII.ខ

.៨ (កា ដឹង និងរចតនា រស់ រខៀវ សំផន) ថ្នសាេដីការនះ។ 

907 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១១ រជើងទំេ័  ៣០៨៣ (រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៧៣ និង ២៥៥៧-២៥៥៨។ 

01718122
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324. កា រោង រស់ រខៀវ សំផន េ ំអាចថាមិនប្សរជាមួយនឹងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេី

កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់ រខៀវ សំផន រនាះរ ើយ908។ ររើរទាះរីបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំ

ផន េ ំខដេបានរៅមនេី ស-២១ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នាអំេីកិចចប្រជ ំ វាង រខៀវ 

សំផន និង កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច និងបានកត់សមាគ េ់ថា ោត់បានផតេ់កា ខណនាដំេ់ កាងំ រហកចអា វ 

រៅ   ច រៅម នកា មកដេ់កងទ័េរវៀតណាមកនុងទីប្កុងេនំរេញ909។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សននិដ្ឋា នផងខដ ថា ខផអកតាមវតតមានរទៀងទាត់ រស់ោត់ និងកា ចូេ ួមរៅកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ 

ទំនងជាថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា រធ្វើទា  ណកមមរៅមនេី ស-២១។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ជនជារ់

រោទអំេីកា របាសសមាអ ត កថាខណឌ ទាងំរនះបានេិេណ៌នាផងខដ អំេីកា ោរ់ខាួនកមាម េិបាេជារប្ចើនថ្ន

រកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំរេខាេូមិភ្លគខដេរប្រើប្បាស់សិទធិអំណាច រស់ោត់កនុងកា ោរ់ខាួនសាច់

ញាតិ រស់ រខៀវ សំផន910។ រប្ៅេីកា មិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងកថាខណឌ ទាងំរនះ ោត់េ ំបានរង្ហា ញនវូ

ភ្លេេ ំសមរហត ផេថ្នកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ កា រោទប្រកាន់េ ំបានរអើរេើ

ផងខដ រេើកា វាយតថ្មាោ៉ា ងទូេំទូលាយជា ួមរេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនា តួ

នាទី និងភ្ល កិចច និងកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ 911។  

325. រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា សននិដ្ឋា នខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម912។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រសចកតីសននិដ្ឋា ន

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិោមកនុងអំ ុង

រេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មានកំហ ស និង“បានខផអកខតរេើកា ទាញរសចកតីសននិដ្ឋា នតោន  និងរេើេ

សតតុាងមិនផ្លេ េ់ខដេប្តូវបានសននិដ្ឋា ន និងប្តូវបានរប្រើជំនួសវិញរធ្វើជាចំណ ចោរ់រផតើមសប្មារ់កា សននិដ្ឋា ន

 
908 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦១១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ២៣០០, ២៣១៣, ២៣២០, ២៣៧៣, និង ២៥៥៧-២៥៥៨។ 

909 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៧២, ២៥៥៧-២៥៥៨។ 

910 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣២០ (រោងរៅរេើ កង ោរ ខដេកា រប្រើប្បាស់សិទធិអំណាច

 រស់ោត់រប្កាយមករណាដ ឱយមានកា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយ រ៉ា េ េត។ កង ោរ ខដេប្តូវបានោរ់ខាួន និងប្តូវបានសួ យកចរមាើយ

រៅមនេី ស-២១ ប្តូវបានករមេចរៅថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ 

911 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ ។ ៥៦២-៦២៤ (តួនាទី និងកា ទទួេខ សប្តូវ) និង 

៤២០១-៤៣២៩ (កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ )។ 

912 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨៨។ 

01718123
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មួយរផសងរទៀតជារដើម”913។ ររើរទាះរីជាបានទទួេសាគ េ់នូវេទធភ្លេថ្នកា រង្ហា ញកា ដឹងរដ្ឋយរប្រើ

ប្បាស់េសតតុាងមិនផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា កា 

ររងកើតកា យេ់រឃើញអំេីកា ដឹងកនុងេកខណៈមួយ“ទូរៅប្សរេចប្សេិេ និងរូកស  រជា ួមតាម យៈកា 

រប្រើប្បាស់ោា  ‘ឧប្កិដាកមមខាះៗ’ ឬ ‘កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ’ រដ្ឋយោម នកា រញ្ញា ក់

ជាក់លាក់នូវឧប្កិដាកមមខដេ រខៀវ សំផន បានដឹង រហើយសំខាន់ជាងរនះរទៀត ថារតើោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដា

កមម ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រនាេ រ់មកអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគរហត រេើេសតតុាងមិន

ផ្លេ េ់នីមួយៗខដេអងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញសតីេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំ

ផន រដ្ឋយោម នកា េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមតចបានជាកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនគឺជាកា យេ់រឃើញ ខដេ

សមរហត ផេខតមួយគត់តាមខដេអាចរធ្វើរៅបាន”914។ 

326. កនុងកា ោបំ្ទកា អះអាងទាំងរនះ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកថាខណឌ ខតមួយកនុងសាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមខដេថា៖ 

អងគជនំ ំជប្មះសមូ ំេឹករ ើងវញិនវូសំអាងរហត  រស់ខាួនថា រ.ក.ក. បានកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើជន

ជាតិោមរេញមួយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយខដេវវិតតេរីេេមួយ

រៅរេេមួយ ។ ខណៈអងគជនំ ជំប្មះបាន ករឃើញថា រខៀវ សផំន បានគូសរញ្ញា ក់អេំីសា ៈសំខានថ់្នកា ខង

 កា“ខផាផ្លក រដវិតតនន៍ិងជាតិសាសន៍កមពជុាឲ្យបានជារ ៀង ហូត” រៅរេេខដេកមាម េិបាេ រ.ក.ក. រៅេូមិ

ភ្លគកណាត េនិងេូមិភ្លគរូព៌ាតាមររណាដ យទរនារមគងគ កំេ ងអន វតតរោេនរោបាយប្រេ័យេជូសាសន ៍

រដើមបីរំផាិចរំផ្លា ញប្កុមជាតិេនធោុមនិងសាសនាកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ  ស នេ កថាទាងំរនះបានរកើត

រ ើងប្សរ ោន ជាមយួនឹងកា រផំ្លា ញេជូសាសន ៍ជាតិសាសន ៍ និងជាតិេនធរុវៀតណាមរនះ។ រទាះរីជាោ៉ា ង

ណាក៏រដ្ឋយ កនុងនាមជារមដឹកនាជំាន់ខពស់មាន ក់ខដេមានឋានៈេិរសសរៅកនុងមជឈិមរកស រខៀវ សំផន បាន

ោបំ្ទរោេរណំង មួនិងដឹងអេំីកា អន វតតនរ៍ោេនរោបាយកនុងកា រនសុទធសងគមខខម ខតមួយ ខដេមានខត

កមមក -កសិក ។ រោេនរោបាយនានាខដេរផ្លដ តរោេរៅរេើប្កុមជាក់លាក់  មួទាងំប្រជាជនោមផង

រនាះ គឺពាក់េ័នធនឹងកា ប្រប្េឹតតរទរេមើសរដ្ឋយខផអករេើរហត ផេថ្នកា រ ើសរអើងកនុងរោេរណំងរដើមបី

 
913 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២៣៦។ 

914 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨១។ 

01718124



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

227 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សរប្មចបាននូវសងគមោម នជរំនឿសាសនា។ រហត ដរូចនះ អងគជនំ ជំប្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា 

ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោមកនុងអំ ុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ
915
។ 

327. រទាះជាោ៉ា ងណាកតី កថាខណឌ រនះេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងេកខណៈ

មួយប្សរេចប្សេិេថា ជនជារ់រោទបានដឹងអំេី“ឧប្កិដាកមមខាះៗ” ដូចកា អះអាង រស់ជនជារ់រោទរ ើ

យ។ រខនែមរេើរនះ ជនជារ់រោទេ ំបានរអើរេើរៅរេើកា វិភ្លគរេើេសតតុាងោ៉ា ងទូេំទូលាយខដេអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើរ ើងរដើមបី្នដេ់កា សននិដ្ឋា នទាងំរនះ916។ ោត់េ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថារតើ

កា សននិដ្ឋា នណាមួយបានខផអករៅរេើេកខណៈទូរៅខដេមានកំហ ស ឬរង្ហា ញថារតើកា យេ់រឃើញទូរៅ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេដូចរមតចរ ើយ។ ោត់េ ំបានផតេ់រសចកតីសននិដ្ឋា នខដេទំនង

សមប្សរមួយរផសង និងេ ំបានេនយេ់មូេរហត ខដេេ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចរធ្វើរសចកតី

សននិដ្ឋា នបានដូចអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា 

រេើករ ើងទាំងរនះរដ្ឋយសា េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ។ 

328. ជាច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ ងរណត ឹងសាទ កខ

រនះ រដ្ឋយបានរោងរៅកំហ សទាងំរនះទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីេកខខណឌ  ស់រៅកនុងរខតតប្េះ

 វិហា 917។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្កនុងកា វាយតថ្មារេើរាេ់អំណះអំណាងខដេមានរៅ

កនុងរនាះ រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា អំណះអំណាងជារប្ចើនេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់ខដេអាចឱយ

អងគជំន ំជប្មះកំណត់បាននូវកា រោទប្រកាន់ជាក់លាក់ណាមួយនូវកំហ ស918។ កា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថ្ន

កំហ សខដេបានរោទប្រកាន់កនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានវាយតថ្មាកនុងសាេដីកា

រនះ919។ ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ កំហ សទាងំរនះប្តូវបានេិោ ណាខតប្តង់ចំណ ចណាខដេបានរង្ហា ញថា វិធី្

សាស្តសតទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សចំរពាះកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងរ៉ា រណាណ ះ។ 

 
915 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣៦ (រជើងទំេ័ េ ររោេ)។ 

916 សូមរមើេផងខដ ខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.៨.ក។ 

917 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២៩-១៨៣៥។ 

918 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៩ រជើងទំេ័  ៣៣៦ ខដេរង្ហា ញថា៖ “សមូ

រមើេឧទាហ ណ៍ខផនកអងគរហត ខាងរប្កាម៖ ១៨២៩-១៨៣៥។ រសចកតីសននិដ្ឋា នសតីេីកា ដឹងនូវកខនាងសហក ណ៍៖ កា ដឹង រស់

ជនជារ់រោទអំេីសហក ណ៍រៅរខតតប្េះវិហា  ប្សរជាមួយនឹងកា ដឹងអំេីសាែ នកា ណ៍រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធ្ិរ

រតយយ”។ 

919 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.៨.គ។ 
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329. កា រោទប្រកាន់ទាងំរនះបានជំទាស់រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង

កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង

រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងកា ដឹង រស់ោត់នូវមនេី សនតិស ខ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  

និងសហក ណ៍នានា។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា េ ំមានអវីរៅកនុងចរមាើយ រស់ មាស រវឿន អាចឱយអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសននិដ្ឋា នបានថា ោត់បានដឹងនូវប្េឹតតិកា ណ៍រៅកនុងសហក ណ៍ និងដូរចនះ ជាកា េ ំប្តឹម

ប្តូវខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹងអំេីេកខខណឌ រធ្វើកា ោ៉ា ងអាប្កក់រៅតាម

សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់

រេើករ ើងថា កា សននិដ្ឋា នរនះ“បានខផអកខតរៅរេើកា បា៉ា ន់សាម ន និងរេើកា រំថ្េាេសតតុាង” ដូរចនះគរបី

រដិរសធ្រោេ920។  

330. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញដូចខាងរប្កាមថា៖ 

រដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន រៅរេេរនះអំេីេកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅកនុងសហក ណ៍កនុង

រខតតប្េះវិហា  ប្េមទាងំកនុងកា ទទួេសាគ េ់ រស់ោត់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ថា មានប្រជាជន ២០.០០០ នាក់ 

“បានសាា ររ់ដ្ឋយសា ជំងឺ និងកងវះអាហា កនុងអំ ុងរេេរឆី្ន ំទូទាងំប្ររទស” អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូង

យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេេីកខខណឌ េំបាករវទនារៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុង

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ
921
។ 

331. កនុងកា សននិដ្ឋា នទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីេកខខណឌ  ស់រៅកនុងរខតតប្េះវិហា  អងគជំន ំ

ជប្មះបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ មាស រវឿន និងេសតតុាងជាឯកសា   ួមទាងំឯកសា របាះេ មពផាយ

ខដេនិេនធរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ខាួនឯងផ្លេ េ់ ប្េមទាងំរទសមាា សន៍ជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ោត់922។ ដូច

 
920 សូមរមើេ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៨៣១-១៨៣៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

៤២១៦, ៤២៣៣, ៤២៣៥។ 

921 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៦ (កា ដកប្សង់ខាងកនុងេ ររោេ)។ 

922 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៦ រោងរៅរេើឯកសា របាះេ មពផាយកមពជុាប្រជាធ្ិររត

យយ រស់ រខៀវ សំផន “រតើមានកា េិត និងយ តតិធ្ម៌អវីខាះ អំេីកា រោទប្រកាន់នានារៅរេើកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយចំរពាះកា សមាា រ់

 ង្ហគ េេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រនាះ ?” ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨៧ ឯកសា រេខ E3/703 (ខដេបានទទួេសាគ េ់ថា 

ប្រជាជន ២០.០០០ បានសាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងអត់អាហា  កនុង យៈរេេរីឆ្ន ំថ្នកា ប្គរ់ប្គង រស់កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយទូ

ទាងំប្ររទស) និង ៤២៣២-៤២៣៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ឯកសា រេខ 

E1/130.1។ កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ រស់ មាស រវឿន ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្ន ូឆ្ន ំ ២០០៩ E3/424 និង កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ
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កា កត់សមាគ េ់ប្តឹមប្តូវ រស់ោត់ថា សកខីកមម រស់ មាស រវឿន ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេកខខណឌ ខដេមាន

អតែិភ្លេកនុងរខតតប្េះវិហា  េ ំខមនទូរៅកនុងឃ ំដថ្ទរទៀត និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្រ

រតយយរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី មាស រវឿន បានផតេ់េសតតុាងគួ ឱយរជឿជាក់ថា រៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ោត់

បានរាយកា ណ៍រៅ រខៀវ សំផន អំេីេកខខណឌ រៅមនេី សនតិស ខខដេរងប្សីប្រេនធ រស់ោត់ និងសាច់ញាតិ

ដថ្ទរទៀត ប្តូវបានឃ ំោងំកនុងរខតតប្េះ វិហា  ប្េមទាងំេកខខណឌ ទូរៅកនុងរខតតរនាះ។ មានកា រង្ហា ញផង

ខដ ថា ខខម ប្កហមេ ំបានទ កជីវិតន ណាមាន ក់រ ើយ សូមបីខតអនកខដេជារ់សាច់ញាតិជិតសនិទធជាមួយនឹង

ថាន ក់រេើថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា អនកទាងំរនះប្តូវបានោត់ទ កថា រារំាងដេ់កា សរប្មច

រោេរៅ រស់អងគកា ។ 

332. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា ទទួេសាគ េ់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងឆ្ន ំ ១៩៨៧ ខដេថា 

ប្រជាជន ២០.០០០ នាក់បានសាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងកា អត់អាហា រនាះ ប្សរជាមួយនឹងកា ដឹង រស់

ោត់អំេីេកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏អាប្កក់រៅសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយ923។ ដូរចនះ ប្រេេទាងំរនះបានជួយដេ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រដិរសធ្កា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំបានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន និងកា ឃ ំោងំជនស ីវិេ ឬេកខខណឌ ខដេប្រជាជន

បានប្រឈ្មទូទាងំប្ររទសរនាះ924។  

333. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេថា េ័ត៌មានខដេបានផតេ់រប្កាយកា 

រស ើរអរងកតជាក់លាក់កនុងរខតតប្េះវិហា រដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់ េ ំអាចនារំៅ កកា សននិដ្ឋា នបានថា រខៀវ សំផន 

បានដឹងអំេីេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់កនុងឃ ំដថ្ទរទៀត និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា

ធិ្ររតយយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានខផអកកា យេ់រឃើញទូរៅ រស់ខាួនពាក់េ័នធ

រៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីេកខខណឌ កនុងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍ខតរេើសកខីកមម រស់ មាស 

រវឿន រ៉ា រណាណ ះរទ។ កា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធនឹងកា ដឹងផេយុរៅវិញបាន

 

 រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ E3/210។ េិខិត រស់ រខៀវ សំផន ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០០១ E3/205

ERN 00002796។ 

923 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៤២៣៣ រជើងទំេ័  ១៣៨១៩ រោងរៅរេើ

ឯកសា របាះេ មពផាយកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ “រតើមានកា េិត និងយ តតិធ្ម៌អវីខាះ អំេីកា រោទប្រកាន់នានារៅរេើកមពជុាប្រជាធ្ិរ

រតយយ ចំរពាះកា សមាា រ់ ង្ហគ េ េីឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៨ រនាះ?” ច ះថ្ងៃទី១៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៨៧ ឯកសា រេខ E3/703។ 

924 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣៤ (កត់សមាគ េ់ផងខដ នូវកប្មិតខដេ ឥទធិេេ និងសិទធិ

អំណាចថ្នតួនាទី  រស់ រខៀវ សំផន អាចឱយោត់ចូេអនតរាគមន៍កនុងកិចចកា រកសបាន)។ 
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យកតាមកា វាយតថ្មាទូេំទូលាយរេើប្រេេជារប្ចើនថ្នេសតតុាង ខដេកនុងរនាះ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណា

ជា ួមរេើចរមាើយ រស់ រខៀវ សំផន និងទរងវើ រស់ោត់  ួមទាងំកា រេើករ ើងខដេបានរធ្វើរប្កាយកា ដួេ េំ

កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ កនុងកា វាយតថ្មារេើ វិសាេភ្លេថ្នកា ដឹងរៅរេេរនាះអំេីរទឧប្កិដាទាងំរនះ925។ 

ដូចកា រញ្ញា ក់ប្គរ់ប្ោន់កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីរទ

ឧប្កិដា និងេកខខណឌ កនុងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍ជានិចចកាេទទួេបានតាម យៈតួនាទី រស់ោត់ ជា

ប្រម ខ ដា និងម ខនាទីខដេោត់បានរំរេញជាផេវិបាកថ្នកាតេវកិចច  ួមទាងំកា ចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈអ

ចិថ្ស្តនតយ៍926។ 

334. ជាស  រ កា រផ្លត តដ្ឋច់រដ្ឋយខ កខតរៅរេើកថាខណឌ មួយថ្នសាេប្កម អាចនាឱំយមានកា ោរ់អា មមណ៍

ថា អងគជំន ំជប្មះហសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នជាទូរៅនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា  និងសហក ណ៍ រៅរេើប្រេេមួយខដេពាក់េ័នធនឹងរខតតប្េះវិហា ខតរ៉ា រណាណ ះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី 

តាមកា េិនិតយសាេប្កមជា ួមេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខផអក

រេើមូេដ្ឋា នខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត កា សននិដ្ឋា នជាទូរៅ ឬកា សននិដ្ឋា នេប្ងីករ ើយ។ កា សននិដ្ឋា ន រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន រៅរេេរនាះអំេីេកខខណឌ កា  ស់រៅ

តាមសហក ណ៍នានា និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ផេយុរៅវិញបានយកតាមកា វាយតថ្មាទូេំទូលាយរេើប្រេេជា

រប្ចើនថ្នេសតតុាង ខដេបានវាយតថ្មាជា ួមនូវចរមាើយ រស់ រខៀវ សំផន និងទរងវើ រស់ោត់រេញមួយអំ ុង

រេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រខនែមរេើតួនាទី និងកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់ជាថាន ក់រេើជាន់ខពស់

រំផ តថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា927។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
925 សូមរមើេ ឧ. រខនែមរៅនឹងប្រេេខដេបានរោងរៅកនុងកថាខណឌ ខាងរេើ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៥៦២-៦២៤ (រ ៀររារ់េមអិតអំេីតួនាទី និងកា ទទួេខ សប្តូវ) ៤២០១-៤៣១៩ (រ ៀររារ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហមទណឌ ) និង កថាខណឌ  ៤២៣៥ (រង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើប្រេេទាងំរនះ និងេសតតុាងជា ួម ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿ

ជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា របាសសមាអ តពាសរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន

កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ)។ 

926 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣៥ (រញ្ញា ក់រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នប្រេេ

ទាងំរនះ និងភ្លេជា ួមថ្នេសតតុាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមខដេបាន

ប្រប្េឹតតកនុងអំ ុងរេេថ្នកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ)។ 

927 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៦២-៦២៤ (រ ៀររារ់េមអិតអំេីតួនាទី និងកា ទទួេ

ខ សប្តូវ) ៤២០១-៤៣១៩ (រ ៀររារ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ) និងកថាខណឌ  ៤២៣៥ (រង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើប្រេេ
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គ. កា រោទប្រកាន់កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ 

335. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា អន 

វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរោេកា ណ៍ខដេអងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុ928។ ោត់បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា េនយេ់ដថ្ទ

រទៀតខដេគួ ឱយរជឿជាក់បាន  ួមទាងំេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជាសកាដ ន េេ ឬេទធភ្លេខដេថា េសតតុាងរនាះ

អាចដ្ឋក់រនេកុសប្មារ់រញ្ញា ជាក់លាក់រផសង រ៉ា ខនតរដ្ឋះរនេកុសប្មារ់ជនជារ់រោទចំរពាះរញ្ញា ដថ្ទរទៀត929

។ ជាេិរសសតាមកា រោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជំនួសឱយ

 ូរោត់រដ្ឋយសា បានរដិរសធ្មិនរកាះរៅសាកសីអតតច ិត រស់ោត់រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងខក

ខានកនុងកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរទដ្ឋា នគតិយ តតខដេប្តូវបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុា

ង930 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់សដង់ដ្ឋេី រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ 

និងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ខដេរនះបានរងកឱយមានភ្លេមិនជាក់លាក់ខផនកចារ់ដេ់ោត់ និងបាន ំរលាេរំពាន

“រេើសិទធិទាងំអស់ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្”931។  

336. កនុងកា ោបំ្ទកា រោទប្រកាន់ទាងំរនះ រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោងរៅរេើខផនករផសងៗ

ជារប្ចើនថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ និងបានអះអាងថា កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំមានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ជាមួយនឹង

រោេកា ណ៍ខដេបានរេើករ ើងកនុងកថាខណឌ  ៦៥ រនាះ។ មានកថាខណឌ ជារប្ចើនខដេប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេ

តាម យៈកា រោងរនាះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងប្រធានរទជារប្ចើនរផសងៗ  ួមទាងំកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអំេីរនេកុថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង កា រញ្ញា ក់រខនែមថ្នេសតតុាង និងកា វាយតថ្មារេើឯក

 

ទាងំរនះ និងេសតតុាងជា ួមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុង

អំ ុងរេេថ្នកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងពាសរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ)។ 

928 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៥ (រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៦៥)។ 

929 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៦ (រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) 

កថាខណឌ  ៤១៨)។ 

930 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៦ (រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤៣៩៩)។ 

931 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៤។ 
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សា របាះេ មពផាយ អតែរទ រស់អនកជំនាញ និងចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  ខដេទាងំអស់រនះប្តូវបាន

េិោ ណារៅកនុងសាេដីការនះ932។ 

337. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានរំរេាចរោេនូវេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុកនុងកា វាយតថ្មា រស់

ខាួនរេើេសតតុាង933។ ោត់ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើកនុងកា េិោ ណា

រេើេសតតុាងអតតច ិត ខដេប្តូវបានសាដ រ់ ួចរហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងអំ ុងរេេថ្នកា េិភ្លកា

សរប្មចកនុងរ ឿងកដីរនះ។ កា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានខកខប្រកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងរនះកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះបានរំរេាច ឬមិនរអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុតាម

កា រោទប្រកាន់រនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតាមធ្មមតាេ ំបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនះមានេកខ

ណៈប្គរ់ប្ោន់ខដេរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា កំណត់ រស់ខាួននូវកា ដ្ឋក់រទាសសមប្សររដ្ឋយខផអករេើទិដាភ្លេ

ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រទឧប្កិដាខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធរនាះ934។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន 

បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងខដេោត់េាោមសំអាងរៅរេើរនាះ។ សាកសីខដេអះ

អាងថា បានផតេ់េសតតុាងអំេីអតតច ិតេអ ឬ“ស ទធខតរសៃើចស រសើ ”ជំនួសឱយ រខៀវ សំផន ជាក់ខសដងេ ំបាន

រធ្វើដូរោន ះរ ើយ935។ អំណះអំណាងរផសងរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះប្តូវបានរេើករ ើងរដ្ឋយ

 
932 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៣៤ រោងរៅរេើតាម យៈឧទាហ ណ៍ និងកា ដ្ឋក់រញ្ចូេ

តាម យៈកា រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤១-២៤២, ២៩៣-៣០៥, ៣១២-

៣១៣, ៣២៤-៣១៩, ៣២៩-៣៣០, ៧៥៦, ៨៩១, ៩២២, ៩៩៩, ១១៩៥, ១២៣៥, ១២៧៩-១២៨០, ១៣៨៣, ១៥២៩, 

១៧៥២ និងរជើងទំេ័  ៣៤០០។ 

933 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១២។ 

934 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១៣។ 

935 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១៣ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ២៣៦ និង ២១៧៧-២១៨៣។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា សាកសីរដ្ឋះរនេកុជាក់ខសដងទាក់ទងរៅនឹង 

រខៀវ សំផន េ ំបានរ ៀររារ់ថា “គួ ឱយរសៃើចស រសើ ”រនាះរទ។ François PONCHAUD បានផតេស់កខីកមមថា រេញមួយអំ ុង

រេេថ្នឆ្ន ំ ១៩៧០ ោត់បានរសាើចស រសើ  រខៀវ សំផន រ៉ា ខនតថា “អវីខដេបានរកើតរ ើងរប្កាយមករនាះ ជារ ឿងរផសង”។ សកខីកមម

 រស់ Philip SHORT ប្រហាក់ប្រខហេោន ខដ មិនចាស់លាស់កនុងកា ស រសើ រនាះខដ ។ នូ  ហ ន់ បានផតេ់សកខីកមមអំេីអតតច ិត

 រស់ រខៀវ សំផន រដ្ឋយសំរៅរៅរេើស ភ្លសិតខខម ថា “ប្តីមួយកស្តនតក់សអយុមួយសអយុទាងំអស់” និងបានផតេ់សកខីកមមថា រៅរេេ 

រខៀវ សំផន រៅ ស់រៅជាមួយខខម ប្កហមចិតតរមម  ោត់សែិតកនុងចំរណាមប្តីសអយុរនាះ។ ោត់បានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថា រខៀវ សំ

ផន េ ំបានប្សឡាញ់ប្ររទសជាតិ រស់ខាួនរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅ វិញបានរំផាិចរំផ្លា ញ។ សាកសីដថ្ទរទៀតបានទទួេសាគ េ់ថា េ ំបានដឹង

អំេីសកមមភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ឬេ ំមានទំនាក់ទំនងជាមួយោត់កនុង ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ និង/
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េ ំប្តឹមប្តូវប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ និងេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំរេាចេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុរ ើយ936។ 

338. រោងតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា រខៀវ សំផន ខកខានផងខដ កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត រដ្ឋយសា បានអន វតតសដង់ដ្ឋេី កនុងកា វាយតថ្មារេើេសតុ

តាងរដ្ឋះរនេកុ និងដ្ឋក់រនេកុ937។ កា រោទប្រកាន់កំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត េ ំមានេកខណៈជាក់លាក់

ប្គរ់ប្ោន់។ ផេយុរៅវិញ ោត់បានអះអាងទូេំទូលាយ និងោម នកា រេើកអំណះអំណាងោបំ្ទកា រោទ

ប្រកាន់កំហ សឱយរេើសេីកា ប្តឹមខតរោងរៅរេើកថាខណឌ ជារប្ចើនរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់រ៉ា រណាណ ះ938។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដ្ឋះ

ប្សាយេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រដ្ឋយបានទទួេយក និងរដិរសធ្ ួចរាេ់រហើយ939។ 

339. សហប្េះរាជអាជាា បានរខនែមថា កា ដ្ឋក់រញ្ចូេ រស់ រខៀវ សំផន នូវខផនករផសងៗជារប្ចើនថ្នរណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ោត់តាម យៈកា រោងរនាះ ជាញឹកញារ់រដ្ឋយោម នកា រេើករ ើងរខនែម បានរណាដ េឱយមានអំណះ

អំណាងប្តួតោន ជារប្ចើនពាសរេញកា រោទប្រកាន់ដ៏រប្ចើន រស់ោត់។ កា រោងឆាងេីខផនកមួយរៅខផនក

មួយរទៀតជារប្ចើនកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ ប្តូវបានវាយតថ្មាេមអិតខតកនុងក ណីខដេអំណះ

 

ឬថា េួករគេ ំបានសាគ េ់ រខៀវ សំផន រដ្ឋយផ្លេ េ់រនាះរ ើយ។ សូមរមើេ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថា

ខណឌ  ១៣០៥-១៣០៦។ 

936 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១៤ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ២៣៦, ៧៥៦ និង ១២៧៩-១២៨០។  

937 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២០។ 

938 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២១ រជើងទំេ័  ៤៦១ (កត់សមាគ េ់ថា កា រោងរៅរេើសាេ

ប្កមបានឆាះុរញ្ញច ងំខតរេើប្ករខ័ណឌ កា ង្ហ  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាង ខណៈរេេកា 

រោងកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់តាមធ្មមតាប្បារ់អនកអាននូវកថាខណឌ ជារប្ចើនរខនែមរទៀតថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ)

។ 

939 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (465) 

កថាណឌ  ១០០៧, ១១៣៥, ១៣៤៦ និង ១៣៧៣-១៣៧៤។ 
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អំណាងរនាះអាចកំណត់បានជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងវិធី្សាស្តសតទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំ

រពាះេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុរ៉ា រណាណ ះ940។ 

340. កនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖  

 ម ននឹងទាញរសចកដីសននិដ្ឋា នផេយុណាមួយរចញេីេសតតុាងខដេប្តូវបានដ្ឋក់រង្ហា ញរៅកនុងសវនាកា  អងគ

 ជំន ជំប្មះប្តូវេិោ ណារៅរេើភ្លេសមប្សរថ្នកា េនយេ់រផសងៗរទៀតជាម នសនិ  មួទាងំកា េនយេខ់ដេ

 អាចជាប្ររោជន៍ដេជ់នជាររ់ោទ។ ឧទាហ ណ៍ រសចកដីខងាងកា ណ៍ទាងំឡាយខដេបានរធ្វើរ ើងកនុង

 រោេរណំងរោសនា អាចរនែយភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បានថ្នរសចកដីខងាងកា ណ៍ទាងំរនាះ។ រេើសេរីនះ

 រទៀត ជាកា ោំបាច់ខដេអងគជនំ ំជប្មះរង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ នងិេិោ ណារៅរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ  មួទាងំ

 េសតតុាងដ្ឋក់រនេកុរេើរញ្ញា ណាមួយផងខដ 941។ 

341. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់រៅកនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ

រេើរនាះថា “ត លាកា អងគរហត ប្តូវខតរជឿជាក់ហួសេីវិមតិសងស័យ រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងជា ួមថា អងគ

រហត ខដេររងកើតជាធាត ផសថំ្នឧប្កិដាកមម និងទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ ប្តូវបានរង្ហា ញ ប្េមទាងំអងគរហត 

ខដេសំខាន់រំផ តសប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ”942។  

342. េ ំមានកំហ សខដេខសដងឱយរឃើញដូចបានរោទប្រកាន់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកថាខណឌ ទាងំ

រនះ។ ផេយុរៅវិញ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សរនាះរកើតរចញេីកា តវា៉ា  រស់ោត់ខដេថា 

រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា រកាះរៅសាកសីអតតច ិតមួយចំនួនជំនួសឱយោត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

រអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងមានកំហ សកនុងកា កំណត់អំេីកា ដ្ឋក់រទាស។ 

343. កនុងកថាខណឌ  ៤៣៩៩ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសាកសីអតតច ិត អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា “េ ំមានសាកសីអតតច ិតប្តូវបានសាដ រ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ពាក់េ័នធ នួន ជា ឬ រខៀវ សំផន”។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់កនុងរជើង

 
940 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២២-១២៧ (កា កំណត់ខតរេើកថាខណឌ  ៩៩៩ និង ១៣៨៣ ថ្ន

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រដើមបីរំរេញតាមេកខខណឌ រនះ រ៉ា ខនតរដិរសធ្អងគរសចកដីថ្នអំណះអំណាង រស់

មាច ស់រណដ ឹងសាទ កខខដេមារៅទីរនាះ)។ 

941 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (465)  កថាខណឌ  ៦៥ (រសចកដីរោងេ ររោេ)។ 

942 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤១៨។ 

01718132
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ទំេ័ កថាខណឌ រនាះថា អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាេីដំរូង ួចរហើយរេើេសតតុាង រស់សាកសីអតតច ិតប្បាំ

នាក់រនាះខដេបានផតេ់សកខីកមមជំនួសឱយ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១943។   

344. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭករខនែមថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះបានសាដ រ់សាកសីទាងំ

រនះ និងបានសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតតេអរៅរេើប្រេនធ រស់ោត់ និងអនកដថ្ទកនុងរហត កា ណ៍

ជាក់លាក់រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងរនះ944។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា កតាត ទាងំរនះេ ំអាចរដើ តួនាទីសំខាន់កនុងកា 

សប្មាេរទាសថ្នរទឧប្កិដាខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះរទ។ ខផអករេើទិដាភ្លេថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 

ថ្នឧប្កិដាកមម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី ០០២/០១ បានសរប្មចមិនផតេ់ទមៃន់រៅរេើេសតតុាង

រនះ945។ 

345. កា យេ់រឃើញទាងំរនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវបានតមកេ់រៅរណដ ឹងសាទ កខ ខដេអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្អំណះអំណាងរនាះថា ោម នមូេដ្ឋា នកនុងកា រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើអតតច ិតេអ រស់ រខៀវ សំផន946។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានោត់ទ កថា ជាកា េិតខដេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិតជាបានរធ្វើកា េិោ ណារេើ

អតតច ិត រស់ រខៀវ សំផន ថា ជាកតាត សប្មាេរទាសសកាដ ន េេ៖ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្ោន់ខតបាន

សរប្មចមិនផតេ់ទមៃន់រៅរេើេសតតុាងរនាះ947។  រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមាន

ភ្លេផេយុោន រៅកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រ គគេទូរៅអាចមានចិតតេអសរបុ 

សធ្ម៌កនុងរហត កា ណ៍ជាក់លាក់ ខណៈរេេបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រនះេ ំបានរធ្វើឱយោត់ទទួេបានកា 

 
943 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១៤១៩០។ មាច ស់រណដ ឹងសាទ កខបានកំណត់ប្តឹមប្តូវអំេីសាកសីទាងំ

រនះ ដូចជា សូ ស ជាតិ, ទន់ រសឿន, ស ខ រ ឿ, Philippe JULLIAN-GAUFRES និង រៅ ស គនធ កនុងកថាខណឌ  ២១៧៨ សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧៨ និងរជើងទំេ័  ៤១៧៩។ 

944 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១៤១៩០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ១១០៣។   

945 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ១១០៣។   

946 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១១៥។ 

947 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១១៥។ 

01718133
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សប្មាេរទាសជាសំខាន់ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាខដេោត់ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះរ ើយ

948។  

346. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានកត់សមាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរកាះរៅសារ ើងវិញ

នូវសាកសីទាងំរនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សរថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង“បានផតេ់ស េេភ្លេរៅរេើកា េិនិតយេ ំប្តឹមប្តូវខដេបានរធ្វើកនាងមក ជាជាងអន វតត

តាមកា វាយតថ្មាហមត់ចត់រេើតថ្មាខដេប្តូវផតេ់រៅរេើសកខីកមមទាងំរនាះ”949។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរដិរសធ្ ួចរហើយនូវកា រោទប្រកាន់កំហ សកនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើ

េសតតុាង កនុងកា កំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវកនុងកា ផតេ់តថ្មាតិចតួចរៅរេើ

អតតច ិតេអ រស់ រខៀវ សំផន រធ្វើជាកតាត សប្មាេរទាសកនុងកា ដ្ឋក់រទាស។ ោត់េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នគួ រជឿ

ជាក់បានសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរធ្វើកា េិោ ណារ ើងវិញរេើកា វាយតថ្មាេីម ន រស់ខាួន។ 

347. ខផអករេើទិដាភ្លេថ្នតថ្មាតិចតួចខដេបានផតេ់រៅរេើេសតតុាងដូចោន រនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា 

យេ់ប្សរ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរៅនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតុ

តាងរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិប្តឹមប្តូវកនុងកា សរប្មចមិនរកាះរៅសាកសី

ទាងំរនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ រដ្ឋយសា កា សាដ រ់សាកសីទាងំរនះរ ើងវិញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

រៅប្គរ់ក ណីេ ំអាចរ៉ាះពាេ់ជាសតាន ម័តរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អំណះអំណាង រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញផងខដ កនុង

សាេដីការនះថា េសតតុាងខដេ រខៀវ សំផន បានោត់ទ កថា “ជាកា រសៃើចស រសើ ”រនាះជាក់ខសដងោម នរទ។ 

រៅប្គរ់ក ណី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានប្េរងើយករនតើយរេើេសតតុាងរនះរទ950។ 

 
948 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១១៥។ 

949 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧៨ (កា រោងេ ររោេ)។ 

950 ទាក់ទងរញ្ញា រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានកត់សមាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា សាកសីរដ្ឋះរនេកុជាក់ខសដងទាក់ទងរៅនឹង រខៀវ សំផន េ ំ

បានរ ៀររារ់ថា “គួ ឱយរសៃើចស រសើ ”។ François PONCHAUD បានផតេស់កខីកមមថា រេញមួយអំ ុងរេេថ្នឆ្ន ំ ១៩៧០ ោត់

បានរសាើចស រសើ  រខៀវ សំផន រ៉ា ខនតថា “អវីខដេបានរកើតរ ើងរប្កាយមករនាះ ជារ ឿងរផសង”។ សកខីកមម រស់ Philip SHORT 

ប្រហាក់ប្រខហេោន ខដ មិនចាស់លាស់កនុងកា ស រសើ រនាះខដ ។ នូ  ហ ន់ បានផតេ់សកខីកមមអំេីអតតច ិត រស់ រខៀវ សំផន 

រដ្ឋយសំរៅរៅរេើស ភ្លសិតខខម ថា “ប្តីមួយកស្តនតក់សអយុមួយសអយុទាងំអស់” និងបានផតេ់សកខីកមមថា រៅរេេ រខៀវ សំផន រៅ

 ស់រៅជាមួយខខម ប្កហមចិតតរមម  ោត់សែិតកនុងចំរណាមប្តីសអយុរនាះ។ ោត់បានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថា រខៀវ សំផន េ ំបាន

ប្សឡាញ់ប្ររទសជាតិ រស់ខាួនរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរំផាិចរំផ្លា ញ។ សាកសីដថ្ទរទៀតបានទទួេសាគ េ់ថា េ ំបានដឹងអំេី

01718134
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

348. កថាខណឌ ដថ្ទរទៀតថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ខដេោត់បានរោងរៅរេើកនុងកា ជំទាស់

រនះរដ្ឋយោម នកា េនយេ់រខនែម េ ំបានរង្ហា ញនូវកា ខកខានកនុងកា េិោ ណា ឬវាយតថ្មាស ីសង្ហវ ក់ោន រេើេ

សតតុាងរដ្ឋះរនេកុរនាះរ ើយ និងរេើសេីរនះរទៀត ប្តូវបានវាយតថ្មាកនុងសាេដីការនះផងខដ 951។ 

349. រខៀវ សំផន បានដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោងរៅរេើកថាខណឌ រខនែមជារប្ចើនកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ោត់ រធ្វើជាកា រំេាឺអំេីសដង់ដ្ឋេី កនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុរធ្ៀរនឹងេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ952។ ភ្លគរប្ចើនថ្នកថាខណឌ ទាងំរនះេ ំបានរេើករញ្ញា ជាក់លាក់ណាមួយ

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយតថ្មាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ឬជាអំណះអំណាងខដេប្តូវបានវាយតថ្មារេញរេញ ួច

រហើយកនុងសាេដីការនះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាខតរេើអំណះអំណាងខដេ រខៀវ សំផន 

បានរោងរៅរេើកនុងកថាខណឌ  ៩៩៩ និង ១៣៨៣ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ រខនែមរទៀតរៅ

រេេរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនកនុងកា មិនេិោ ណារេើកា រោទប្រកាន់ខដេេ ំមានេកខណៈជាក់លាក់

ប្គរ់ប្ោន់ ឬខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សខដេខសដងឱយរឃើញជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី 

អំណះអំណាងរនះមានកំហ សជារប្ចើនខដេតប្មូវឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្រោេ។ 

 

សកមមភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ឬេ ំមានទំនាក់ទំនងជាមួយោត់កនុង ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ និង/ឬ 

ថា េកួរគេ ំបានសាគ េ់ រខៀវ សំផន រដ្ឋយផ្លេ េ់រនាះរ ើយ។ សូមរមើេ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  

១៣០៥-១៣០៦។ 

951 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧៧ (រោងកនុងកថាខណឌ  ២៣៦, រជើងទំេ័  ៣២១) ដ្ឋក់

រញ្ចូេតាម យៈកា រោងនូវអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណារេើរញ្ញា ស ខភ្លេ រស់ោត់។ េ ំ

មានកំហ សខដេរង្ហា ញឱយរឃើញ។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (465) កថាខណឌ  ៤៣៩៨ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានកត់សមាគ េ់ថា កា ដ្ឋក់រទាសសមប្សរជានិចចកាេប្តូវខតសរប្មចរដ្ឋយខផអករេើអងគរហត ថ្នរ ឿងកដជីាក់លាក់ និងកប្មិតថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូវ រស់រ គគេខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ និងបានសននិដ្ឋា ននថា កាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកដីរនះេ ំខមនជាក ណីរេើក

ខេងខដេតប្មូវឱយេិោ ណារេើរញ្ញា ស ខភ្លេថា ជាកតាត សប្មាេរទាសរនាះរទ)។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៧៥៦ (រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិរវៀត

ណាមរៅប្សុកប្តំាកក់ប្តូវបានប្រមូេផដុំ និ រទស និង/ឬរធ្វើឱយបាត់ខាួន។ កថាខណឌ រនះ េ ំបានរេើករញ្ញា ណាមួយថ្នេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុរ ើយ។ អំណះអំណាងកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧៩-១២៨០ ខដេជំទាស់រៅនឹង

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ េ ំបានរេើករញ្ញា ចាស់លាស់

ណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុរ ើយ។   

952 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ៣១៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៤១-២៤២, ២៩៣-៣០៥, 

៣១២-៣១៣, ៣១៤-៣១៩, ៣២៩-៣៣០, ៨៩១, ៩២២, ៩៩៩, ១១៩៥, ១២៣៥, ១៣៨៣, ១៥២៩ និង ១៧៥២ និងរជើងទំេ័  

៣៤០០។ 

01718135
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

350. រខៀវ សំផន បានជំទាស់កនុងកថាខណឌ  ៩៩៩ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើឯកសា ចមាងថ្ន បាយកា ណ៍ រស់កមពជុាប្រជាធិ្រ

រតយយច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ថា មានតថ្មាជាេសតតុាងទារ។ ោត់បានជំទាស់រដ្ឋយោម នកា 

រង្ហា ញ ឬរញ្ញា ក់េមអិតរេើកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនាះថា រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេថា ជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាមជារប្ចើននាក់បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា េិចកាណូតរៅថ្ងៃ

ទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រនាះ“េ ំខមនជាកា យេ់រឃើញសមរហត ផេមួយខដេអាចរធ្វើបានរនាះរទ” និង

ថា រនះរង្ហា ញឱយរឃើញនូវ“សដង់ដ្ឋេី កនុងកា វាយតថ្មា រស់ [អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង] រេើេសតតុាង”953

។    

351. មូេដ្ឋា នសប្មារ់កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន គឺថា កនុងសាេប្កម អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមដថ្ទរទៀតេ ំអាចខផអករៅរេើមូេដ្ឋា នថ្ន

ទូ រេខេីេូមិភ្លគរសចិមច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយរហត ថា ទូ រេខខតមួយម ខេ ំប្គរ់ប្ោន់

កនុងកា រង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិសងស័យនូវរហត កា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កមួយ ឬរប្ចើនថ្នកា សមាា រ់រ ើយ។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកា ប្រយ័តនប្រខយង គឺរដ្ឋយសា ទូ រេខេ ំបានផតេ់េ័ត៌មានជាក់លាក់ប្គរ់

ប្ោន់អំេីកាេៈរទសៈេិតប្បាកដថ្នកា សមាា រ់ េ ំមានប្រេេចាស់លាស់អំេីចំនួនថ្នកា សាា រ់ខដេបានរាយ

កា ណ៍ និងេ ំមានេសតតុាងរផសងរញ្ញា ក់រខនែម954។ 

352. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញខផនកខដេ ងកា ជំទាស់ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏

រដ្ឋយ ក៏ោត់ទំនងជាសំរៅរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងខផនក ១៣.៣.៩.១ 

ចំណងរជើងថា កា ោរ់កាណូតជនជាតិរវៀតណាម និងជាេិរសស កថាខណឌ  ៣៤៦០ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង955។   

353. កនុងកថាខណឌ  ៣៤៦០ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កងេេ ១៦៤ ច ះថ្ងៃទី ២០ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេកនុងរនាះ មាស ម ត បានរាយកា ណ៍រៅ ស ន រសន អំេីរហត កា ណ៍េី ក ណី

 
953 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៩៨ និង ៩៩៩។ 

954 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៩៩ និងរជើងទំេ័  ១៨៤០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧១។  

955 ខផនករនះមានកថាខណឌ  ៣៤៥៦-៣៤៦១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខដេមានកនុងខផនក ១៣.៣.៩ 

ទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់ជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាមរប្ៅរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង។ 

01718136



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

239 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកាណូតជនជាតិរវៀតណាម រនាេ រ់េីកា េិនិតយរេើកថាខណឌ ចំនួនប្បាំថ្នប្រេេេសតុ

តាងជារប្ចើនរនាះ។ កនុងរហត កា ណ៍ទីមួយ រៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ កងេេ ១៦៤ បានបាញ់រៅ

រេើកាណូតជនជាតិរវៀតណាមខដេសែិតរៅចមាៃ យមួយគី ូខម៉ាប្តភ្លគខាងតបូងរកាះខយងរណាត េឱយេិច

កាណូតរនាះ។ រហត កា ណ៍ទីេី ខដេបានរកើតរ ើងរៅរកាះតាងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងពាក់

េ័នធរៅនឹងកា ោរ់កាណូតជនជាតិរវៀតណាមចំនួនេី ។ រោងតាម បាយកា ណ៍ ជនជាតិរវៀតណាម ៧៦ 

នាក់ មានក មា  និងមន សសោស់ ប្រុស ប្សី ប្តូវបានោរ់ចង និងនាមំករេើរោក និងមានមន សសេី នាក់បាត់

ខាួនកនុងទឹករដ្ឋយសា “កាណូតតូចបានប្កឡារ់េិច”956។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

“រជឿជាក់ថា កាណូតជនជាតិរវៀតណាមខដេចូេខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្តូវបានោរ់ជាប្រេ័នធ ឬ

កំណត់រោេរៅកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងថា អនករនសាទជនជាតិរវៀតណាមជា

រប្ចើន និងជនរេៀសខាួនប្តូវបានសមាា រ់រៅហនឹងកខនាង ឬភ្លា មៗរនាេ រ់េីេួករគរ ើងរោក”957។   

354. ជាេទធផេ កថាខណឌ  ៣៤៦០ េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតសដង់ដ្ឋេី កនុងកា វាយ

តថ្មារេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងដ្ឋក់រនេកុ។ កា េិតខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េ

សតតុាងមួយចំនួនមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញកនុងរហត កា ណ៍មួយ ខណៈរេេបាន

យេ់រឃើញថា េសតតុាងដថ្ទរទៀតេ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងរហត រផសងរនាះ េ ំខមនរង្ហា ញមានសដង់ដ្ឋ

េី  ឬេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន រនាះរទ។ កនុងកថាខណឌ ខាងរេើរនាេ រ់កថាខណឌ  ៣៤៦០ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រោងរៅរេើប្រេេជារប្ចើនថ្នេសតតុាង  ួមទាងំសកខីកមម រស់រមរញ្ញា កា រោធា និងសមាជិកកងេេ 

១៦៤ ប្េមទាងំ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយឯកសា រេខ E3/997 រធ្វើជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា 

សននិដ្ឋា នទូរៅកនុងកថាខណឌ  ៣៤៩៣។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា 

អនករនសាទ និងជនរេៀសខាួនជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនារដ្ឋយកងកមាា ំងរកសក មមយុនី

សដកមពជុា ជារប្ចើនរេើក  ួមទាងំរៅថ្ងៃទី “១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ដូចបានរាយកា ណ៍រដ្ឋយកងេេ 

១៦៤”958។  

 
956 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៦០ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ច ះថ្ងៃទី 

២០ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ឯកសា រេខ E3/997 ERN 00020982។ 

957 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ   ៣៤៦១។ 

958 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ   ៣៤៩៣។ 
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355.  បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយឯកសា រេខ E3/997 គឺជាឯកសា សម័យកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ

ខដេបានររងកើតរ ើងតាម យៈឋានាន ប្កមរទរញ្ញា រោធា ខដេេ ំខមនជាឯកសា មានតថ្មាជាេសតតុាង

ទាររ ើយ។ រខៀវ សំផន េ ំអាចផ្លដ ច់សចចធា ណ៍ថ្នភ្លេជារ់ពាក់េ័នធ និងភ្លេរជឿទ កចិតតបាន ួមទាងំភ្លេ

ប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា ខដេជារ់មកជាមួយនឹងឯកសា រនះរនាះបានរទ និងរដ្ឋយសា នតែិភ្លេថ្នកា ប្រឹង

ខប្រងរៅរេេជំន ំជប្មះកនុងកា រសនើស ំ ឬេិនិតយឯកសា រដើមរនាះរៅមជឈមណឌ េតមកេ់ឯកសា កមពជុា 

(“មជឈមណឌ េ DC-Cam”) ោត់េ ំបានផដេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទកា តវា៉ា រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេថា ឯកសា រនះប្ោន់ខតជាឯកសា ចមាងរនាះរទ។  

356. កា បា៉ា ន់សាម ន រស់ រខៀវ សំផន អំេីវាសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមខដេបាត់ខាួនរេេកាណូតេិច ដូចបាន

កត់ប្តាកនុង បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយឯកសា រេខ E3/997 េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់ផងខដ កនុង

កា រង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង959។ រខនែមរេើរនះ ោត់េ ំបានរង្ហា ញ

ថា កំហ សណាមួយខដេបានរោទប្រកាន់រនាះមានេកខណៈសំខាន់ចំរពាះសាេប្កម ឬបានរណាត េឱយ

មានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រ ើយ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងប្តឹមប្តូវរៅរេើ បាយ

កា ណ៍កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយឯកសា រេខ E3/997 រៅរេេេិនិតយ ួមជាមួយនឹងេសតតុាងដថ្ទរទៀត 

រហើយោត់មានរនេកុកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតសដង់ដ្ឋេី កនុងកា វាយតថ្មារេើ

េសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ និងដ្ឋក់រនេកុ។ 

357. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរដ្ឋយោម នកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់រខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បាន

រដិរសធ្ជាប្រេ័នធនូវចរមាើយទាងំអស់ខដេបានផតេ់រដ្ឋយកមាម េិបាេ រេើកខេងខតក ណីខដេេួកោត់ផត

េ់េសដតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះោត់ទ កថា ជារទរេមើស ឬកា ដ្ឋក់រនេកុ”960។ ោត់បានជំទាស់រដ្ឋយោម ន

រញ្ញា ក់ជាក់លាក់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់សដង់ដ្ឋេី រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតុ

តាងដ្ឋក់រនេកុ និងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ោត់េ ំបានរង្ហា ញក ណីខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅរេើេសតតុាង រស់កមាម េិបាេខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមប្គរ់ប្ោន់ ខណៈរេេ

“ទទួេយកជាប្រេ័នធនូវកា រជឿជាក់ថ្នចរមាើយទាងំអស់ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី” ររើរទាះរីជាមានេកខ

ណៈេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក ឬេ ំប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមក៏រដ្ឋយ961។ 

 
959 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៩៨។ 

960 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៨៣។ 

961 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៨៣។ 
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358. ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេញរេញរេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេោត់បានជំទាស់ថា មានភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន 962

។ រនាេ រ់េីបានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន ភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន រនះប្តូវបានកំណត់ថា ជារញ្ញា តូចតាច

ខដេេ ំអាចមានអាន ភ្លេរ៉ាះពាេ់រេើភ្លេេ ំគួ ឱយរជឿជាក់បានជា ួម រស់េួករគរ ើយ963។ រខនែមរេើរនះ 

អំណះអំណាង រស់ោត់ជាសំខាន់ប្តូវបានរេើកប្ចំខដេទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ដថ្ទរទៀត។   

359. ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ឬរប្រើប្បាស់សដង់ដ្ឋេី រៅកនុងកា វាយតថ្មាជា ួមរេើេ

សតតុាងដ្ឋក់រនេកុ និងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ ជាកា េ ំអាចរធ្វើរៅបានកនុងកា សននិដ្ឋា នថា 

សិទធិខផនកនីតិវិធី្ រស់ោត់ប្តូវបាន ំរលាេរំពាន។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដិរសធ្

រោេពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។ 

ឃ. ចំនួនថ្នេសតតុាង និងតថ្មាជាេសតតុាង 

360. សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានរធ្វើផេយុោន រៅកនុង

សំអាងរហត  រស់ខាួនថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរោេ

កា ណ៍ ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវពាក់េ័នធនឹងកា វាយតថ្មា និងតថ្មាជាេសតតុាងថ្នប្រេេជារប្ចើនថ្ន

េសតតុាង។ កនុងកា រធ្វើដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានកាតេវកិចច រស់ខាួនកនុងកា វាយតថ្មា

រេើេសតតុាងទាងំមូេ និងរជៀសវាងកា វាយតថ្មាតាមខផនកៗ និងរជៀសវាង“កា រូករខនែម”េសតតុាងរដើមបី

ឱយរំរេញតាមេកខខណឌ សដីេីរនេកុកនុងកា រង្ហា ញេសតតុាង964។ រខៀវ សំផន បានសំរៅជាចមបងរៅរេើកថា

ខណឌ  ២០២៦ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ និងកថាខណឌ  ៤២៧១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងកនុងកា ោបំ្ទកា អះអាងទាងំរនះ965។   

 
962 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៨៦-១៣៨៨ (េិេណ៌នាអំេីសកខីកមម រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើន  ួមទាំង អ  ៊ុំ រយឿន, ប្ពារ ស រខឿន និង ម ំ វ ន ថា មាន“កា រេាចភ្លា ំង” និង“យឺតោ៉ា វខកតប្មូវច ង

រប្កាយ”)។ 

963 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៨-៣៦៦១។ 

964 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤០ និងរជើងទំេ័  ៩៦-៩៩។ 

965 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៣៧ និង ៣៣៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤០ និង ៤២៧១  ួមទាងំរជើងទំេ័  ៩៦-៩៩, ១៣៩៣៨, ១៣៩៣៩ និងកា រោងជារប្ចើនរខនែមរទៀតរៅទី
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361. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

កា វាយតថ្មារនាះរ ើយ966។ 

362. ខផអកតាមកថាខណឌ  ៤២៧១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា៖  

 រខៀវ សំផន ោបំ្ទោ៉ា ងរេញទហំឹងចំរពាះរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ពាក់េន័ធនឹងកា និ រទសជនជាតិ

 រវៀតណាម។ រៅឆ្ន ំ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ១៩៧៦ ោត់មានវតតមាននិងឧរទេសនាមផ្លេ េ់រៅកនុងប្េឹតតិកា ណខ៍ដេ

 គូសរញ្ញា ក់អេំីសា ៈសំខាន់ថ្ន“កា ជរមាៀស”ប្រជាជនរវៀតណាមទាងំអសេ់ីកមពជុា។ រៅរេេរនាះ ោត់

 បានឧរទេសនាមជាក់លាក់ដេអ់នកប្ត រ់េរី រទសមកកមពជុា អំេរីោេរណំង មួ  មួមាន “ប្រជាជនទាងំ

 អស់រៅកមពជុាប្តូវរធ្វើកសិកមម” រហើយបានកត់សមាគ េ់ថាអនកខដេមនិអាច “ជាេិរសសរវៀតណាម”នឹងប្តូវ

 រញ្ាូនប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាមវញិ។ ោត់បានអំពាវនាវមតងរហើយមតងរទៀត រៅកនុងខខរមសា ឆ្ន ំ

 ១៩៧៨  ខដេរៅរេេរនាះ រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. បានវិវតតេីកា ន ិរទសរៅជាកា ករមេចវញិ។ 

 រនាេ រេ់ីកា ផ្លា ស់រត ូរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ចំរពាះជនជាតិរវៀតណាមរៅឆ្ន ំ ១៩៧៧ រខៀវ   សផំន បាន

 ឧរទេសនាមរៅកនុងវគគរំពាក់ររំ៉ានថា “រយើងប្តូវសាមគគីោន ” រហើយថា “ប្ររទសខខម អត់មានយួន” ខណៈ

 រេេរនាះោត់ក៏បានចូេ មួ នងិឧរទេសនាមកនុងវគគអរ ់ំនរោបាយផងខដ  រដ្ឋយបានរថាក េរទាសរវៀតណា

 ម និង “គញិ” រស់េួករគថា ជាខាម ងំ967។ 

363. កនុងកថាខណឌ  ២០២៦ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ និងកថាខណឌ ដថ្ទរទៀតខដេបានរោងរៅទី

រនាះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ជារប្ចើនខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអវីខដេោត់ប្តូវ

បានរោទប្រកាន់ថា បាននិោយអំេីជនជាតិរវៀតណាម និងប្រធានមនេី ស-៧១ រ ម្ ះ ឈ្ឹម សំរអាក រៅ 

រ៉ាង់ បានខផអករដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហន ខដេោត់បានរេើករ ើងថា មានេកខណៈ

ផេយុោន  និងខវះភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន968។ ឯក រហន ខដេជាអនករធ្វើកា កនុងកងកាត់រដ ខដេសែិតរប្កាមកា 

ប្គរ់ប្គង រស់មនេី  ៨៧០ បានផតេ់សកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងវគគរណដុ ះរណាដ េខដេបានដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ 

 

រនាះ។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ៣៣៨ រោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១៧, ៣៣៨៥, ៣៣៩០, ៣៣៩១, ៣៣៩៦ និង រជើងទំេ័  ១១៤៣៦។ 

966 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៨-១៣០។ 

967 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧១ (កា ដកប្សង់េ ររោេ)។ 
968 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០២៦ រោងរខនែមរៅរេើកថាខណឌ  ១០៧៥, ១៧៥៩, និង 

១៨៩២-១៨៩៤)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សំផន ថា រលាកប្សីបានចូេ ួម មានអនកចូេ ួមប្រមាណេី ៤០០ រៅ ៥០០ នាក់ខដេកនុងរនាះ រខៀវ សំផន 

បានេនយេ់ថា “រយើងប្តូវសាមគគីោន  ប្ររទសខខម អត់មានយួន [...]”969។  

364. រខៀវ សំផន េ ំបានេនយេ់អំេីមូេរហត ខដេេសតតុាង រស់ ឯក រហន គរបីផតេ់ភ្លេគួ រជឿជាក់តិចតួចរប្ៅ

ខតេីកា អះអាងេ ំប្តឹមប្តូវថា ឯក រហន គឺប្រេេេសតតុាងខតមួយគត់ពាក់េ័នធនឹងរទឧរទេសនាម រស់

ោត់970។  ជាក់ខសដង េសតតុាង រស់រលាកប្សីពាក់េ័នធនឹងរទឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំផន និងខាឹមសា 

រនាះ ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយប្រេេជារប្ចើនដថ្ទរទៀតខដេបានរោងរៅរេើរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង971។ រៅកនុងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ខដេបានរោងឆាងតាម 

យៈកា ជំទាស់រនះរឃើញថា េសតតុាង រស់ ឯក រហន ប្តូវបានេិេណ៌នារផសងៗថា “ខវះភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់

បាន” “មានភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ” និងអាចរកប្សាយបានរផសងៗរទៀត972។ ឯក រហន ប្តូវបានេិេណ៌នាថា 

មានកា ភ្លន់ប្ច ំ និងចងោំេ ំបានេអ973។ ផេយុរៅនឹងកា េិេណ៌នា រស់ រខៀវ សំផន រេើេសតតុាង រស់

រលាកប្សី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េ័ត៌មានេមអិតខដេបានផតេ់រដ្ឋយ ឯក រហន ជា

េិរសសពាក់េ័នធរៅនឹងមីទេីង និងកា រណដុ ះរណាដ េនរោបាយខដេដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំផន មានអតែ

 
969  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤, ៣៦, ៤០។ 

970  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៣៨។ 

971 កិចចប្រជ ំនរោបាយ វគគរណដុ ះរណាដ េ និងរទឧរទេសនាមរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ប្តូវបានេិេណ៌នារដ្ឋយសាកសីរផសងៗកនុងខផនក

ជារប្ចើនថ្នសាេប្កមងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៦០៧, ៣៣៩០ (កត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសាដ រ់សកខីកមម រស់“សាកសីជារប្ចើន”( ួមទាងំ 

ឯក រហន) ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ររប្ងៀន រដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងសហជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត ខដេបានោត់ទ កជនជាតិរវៀតណា

មជាសប្តូវ), ៣៤០៦, ៣៧៣៩, ៣៩១៦, ៣៩៦១ (េិេណ៌នាអំេីកា រ ៀររារ់រញ្ញា ក់រខនែម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ប្ពា ឆ 

ន ខដេបានប្បារ់អងគជំន ំជប្មះថា កនុងរេេខងាងស នេ កថារៅកាន់ប្កុមអនកខដេប្តូវបានជរមាៀសកនុងេូមិភ្លគរូព៌ារៅផា ចា 

អំរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រោេរំណងថ្នរដិវតតន៍គឺរដើមបីេ ររំបាត់ ររ េន់ នេ់ ប្េមទាងំេួកមូេ

ធ្ន សកដិេូមិ នងិរញ្ាវនត (ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្ពារ ឆ ន) ឯកសា រេខ E1/504.1 ទំេ័  ៦៩, ៧៣-

៧៤)), ៣៩៦៨ និង ៤២៧២)។  

972 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧៥។ 

973 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៩ និង ១៨៩៣។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្ររោជន៍ និងគួ ឱយរជឿជាក់បាន974។ េ ំមានកំណត់ប្តាថ្នកា ជំន ំជប្មះ ឬសា ណា រស់ោត់បានរង្ហា ញ

នូវភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន ជាក់លាក់ណាមួយរ ើយរៅកនុងកា រ ៀររារ់ រស់ ឯក រហន អំេីប្េឹតតិកា ណ៍ខដេ

រលាកប្សីបានចូេ ួម និងបាន ំឭករ ើងវិញ រហើយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយកកា សំអាង រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើសកខីកមមរនះ។ 

365. ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បាន ិះគន់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា េាោមរញ្ញា ក់រខនែមរេើសកខីកមម

 រស់ ឯក រហន េីប្រតិោ ឹកថ្នកិចចសមាា សន៍ រស់ រៅ សា ឹម ជាមួយវិទយុសរមាងសហ ដាអារម ិក និង

បានអះអាងថា ចរមាើយរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរប្ៅវិសាេភ្លេ រស់ត លាកា  និងមានតថ្មាជាេសតតុាងតិចតួច

ណាស់975។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថារតើ ខាឹមសា ថ្នកិចចសមាា សន៍រនាះ

អាចរញ្ញា ក់រខនែមរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហន ោ៉ា ងដូចរមតចរ ើយ ររើវគគរណដុ ះរណាដ េខដេ ឯក រហន 

បានចូេ ួម គឺរៅកនុងពាក់កណាដ កឆ្ន ំ ១៩៧៨ រហើយ រៅ សា ឹម រៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រខៀវ សំផន បាន

ជំទាស់ថា ជាកា ខដេេ ំអាចរធ្វើរៅបានសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញរដ្ឋយខផអក

រេើេសតតុាងរនះថា ពាកយសំដី រស់ោត់ “បានឆាះុរញ្ញច ងំខាឹមសា  ទប្មង់ និងកា អន វតតន៍ច ងរប្កាយថ្នរោេ

រំណង មួកនុងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦”976។ រខនែមរេើ

រនះ និងររើរទាះរីជាចរមាើយរនាះបានឆាះុរញ្ញច ងំរោេរំណង ួមថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមក៏រដ្ឋយ 

ក៏“រនះេ ំបានអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះរង្ហា ញថា ោត់បានដឹងថា ប្រជាជនរវៀតណាមរៅកនុងប្សុកប្តាកំក់

ប្តូវបាននិ រទសរៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងកនុងរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ ខដ ។ 

រដ្ឋយសា នតែិភ្លេថ្នេសតតុាង អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា រទឧប្កិដាថ្នកា 

និ រទសប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”រ ើយ977

។ 

 
974 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៣៩០ និង ៤២៧២ រជើងទំេ័  ១១៤៣៧ និង ១៣៩៤៦ 

(េិេណ៌នារខនែមរេើសកខកមមកនុងត លាកា  រស់ ឯក រហន ខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ោត់ 

(E3/474))។ 

975 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩៤ និងរជើងទំេ័  ៣៦៧១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩០ និងរជើងទំេ័  ១១៤៣៧។ 

976 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២៣៧។ 

977 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩៤។ 
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366. អំណះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកងវះកា ដឹងពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដានកមម

ថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរេញរេញកនុងសាេដីការនះ978។ សប្មារ់រោេ

រំណងថ្នកា ជំទាស់រនះ ជាកា ប្គរ់ប្ោន់កនុងកា កត់សមាគ េ់ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងទាក់ទងរញ្ញា រនះេ ំខមនខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសីខតមួយគត់រនាះរទ រ៉ា ខនតបានខផអករេើប្រេេេសតុ

តាងជារប្ចើន។  

367. ទាក់ទងរៅនឹងមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា 

 វិភ្លគរេើេសតតុាងោ៉ា ងទូេំទូលាយរដើមបីរង្ហា ញអំេីកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់ រខៀវ សំផន 

 ួមទាងំកា ដឹង និងរចតនា រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណា

ម979។ កថាខណឌ  ៤២៧១ និងខផនកពាក់េ័នធថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើចំណ ច

ជារប្ចើនថ្នខផនក ១៣.៣៖ កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម ខដេទាងំអស់រនះសំរៅរៅរេើចំនួនជា

រប្ចើនថ្នេសតតុាង និងប្រេេខដេរញ្ញា ក់រខនែមរេើរនាះ980។ ផេយុេីកា រង្ហា ញនូវវិធី្សាស្តសតខរររប្ជើសរ ើស

ខផនកៗចំរពាះេសតតុាងដូចបានរោទប្រកាន់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងខផនក

រនាះបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា វាយតថ្មាេមអិត និងផចិតផចង់រេើកា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហមទណឌ  រស់ រខៀវ សំផន រដ្ឋយខផអករេើប្រេេេសតតុាងជារប្ចើនខដេគួ ឱយរជឿជាក់បាន។  

368. រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា កាត់រនែយតថ្មាជាេសតតុាងថ្នសកខីកមម រស់សាកសី ដូចជា ឯក រហន និងប្រេេ

ដថ្ទរទៀតថ្នេសតតុាងខដេបានដកប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើ ញពាក់េ័នធ

រៅនឹងកា ោបំ្ទ រស់ោត់ដេ់រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុា។ រខៀវ សំផន ខកខានផងខដ កនុងកា 

រង្ហា ញថា រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកខតរៅរេើកា រប្ជើសរ ើសខផនកៗថ្នេសតុ

តាង ឬចំនួនដ៏រប្ចើនថ្នេសតតុាងខដេមានតថ្មាជាេសតតុាងទារ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ខផអកកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនរេើកា វិភ្លគេមអិតរេើេសតតុាងជា ួម។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយកនុងកា វាយតថ្មាជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរេើេសតតុាងរនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
978 សូមរមើេ ខផនក VIII.ខ.៨.គ។   

979 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៦២-៦២៤ (តួនាទី និងម ខតំណាង), ៤២០១-

៤៣២៩ (កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ) និង ៣៩៦១។ សូមរមើេផងខដ ខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.៨.គ។ 

980 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១៣៩៣៦-១៣៩៣៩ រោងរៅរេើខផនក ១៣:៣: កា 

ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងរោងរៅរេើជាេិរសសកថាខណឌ  ៣៤០០, ៣៤១៦, ៣៣៩០, ៣៥១៧។  
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ង. កា រញ្ញា ក់រខនែម 

369. ទាក់ទងរៅនឹងវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា រញ្ញា ក់រខនែមខដេ រខៀវ សំផន េ ំបាន

ជំទាស់ជាទូរៅ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតផេយុខាួនឯងរៅកនុងសំអាង

រហត  រស់ខាួនរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរោេកា ណ៍ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងប្តឹម

ប្តូវ981។ ោត់បានរេើករ ើងថា កា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ តប្មូវឱយមានកា េិនិតយហមត់ចត់ជា

េិរសស រដ្ឋយសា ប្េឹតតិកា ណ៍បានរកើតរ ើងជាង ៤០ ឆ្ន ំកនាងរៅរហើយ និងេសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញ

រនាះ អាចរធ្វើឱយភ្លន់ប្ច ំបាន982។ កនុងកា ោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ រខៀវ សំផន បានខផអករៅរេើកថា

ខណឌ  ៤៩ និង ៥៣ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងឧទាហ ណ៍ខផនកអងគរហត ខដេបានទាញ

រចញេីកថាខណឌ ចំនួនប្បារំៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់983។ 

370. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ ស984។ 

371. កថាខណឌ  ៤៩ ថ្នសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

កនុងឋានៈេរិសស រសេ់ួកោត់ ត លាកា េ ំតប្មវូឲ្យរដើមរណត ឹង ដារបរវណីរធ្វើសមបងរនាះរទ។ អងគជនំ ំជប្មះ

េិនិតយរេើេ័សតតុាង រសរ់ដើមរណត ឹង ដារបរវណ ីសាកសី និងអនកជំនាញ តាមក ណជីាក់ខសតងនីមួយៗ រដ្ឋយ

ខផអករេើភ្លេអាចរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមមនិងរដ្ឋយកា េោិ ណាខផអករេើកតាត មួយចំនួន ដចូជា អតតច ិត

 រសរ់ គគេខដេផតេ់សកខីកមម ភ្លេស សីង្ហវ ក់ោន  និងភ្លេមិនស សីង្ហវ ក់ោន ទាក់ទងទនឹងអងគរហត សំខាន់ៗ  

កា ជំ  ញេខីាងរប្ៅខដេអាចមានកា អះអាងរញ្ញា ក់ និងកាេៈរទសៈទាងំអសថ់្នរ ឿងកតីរនះ985។ 

372. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រខនែមកនុងកថាខណឌ  ៥៣ ថ្នសាេប្កម រស់ខាួនថា៖ 

 
981 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤១-២៤២។ 

982 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤២។ 

983 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៤១ និង ៣៤២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៣៨, ៣១២-៣១៣, ៧៨១ 

និង ៨៦៦ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ។ 

984 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣៤។ 

985 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៩ (កា រោងខាងកនុងេ ររោេ)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ទាក់ទងនឹងរញ្ញា ពាក់េ័នធ រមធាវើកា ពា កត ី ននួ ជា បានរេើករ ើងអេំីរញ្ញា ថ្នកា អន វតតនជ៍ាក់ខសតងខដេ

បានរប្រើរៅកនុងរេេសួ សណួំ ខាះៗ រដើមបី មាឹកដេ់កា ចងោ ំរសស់ាកសី និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណី រដ្ឋយ

រេើករ ើងេីកា ដកប្សង់ចរមាើយម នៗ រស់េួកោត់រៅកនុងអ ំុងកា ផតេ់សកខីកមម។ រមធាវើកា ពា កតី នួន ជា 

បានរេើករ ើងថា កា អន វតតខរររនះប្តូវបានោត់ទ កថាជាកា សួ សណួំ នាមំ ខដេស់ាកសីឬរដើមរណត ឹង ដា

របរវណរីហត រនះវារធ្វើឲ្យសកខីកមម រស់រ គគេទាងំរនះ មនិគួ ឲ្យទ កចិតតបាន។ អងគជនំ ជំប្មះសរងកតរឃើញ

ថា កា ជំទាស់ទាងំរនះប្តូវបានរដរិសធ្ កនុងក ណខីដេសំណួ ររើកប្តូវបានសួ ជាម ន នងិរៅរេេខដេ

សប្មង់នានាប្តូវបានរេើករ ើងកនុងរោេរណំងសួ រដញរដ្ឋេដេ់អនកផតេ់េ័សតតុាង រដ្ឋយរប្រើប្បាស់

ចរមាើយផ្លេ េ់ រសអ់នកផតេ់េ័សតតុាងរនាះ។ អងគជំន ជំប្មះ មាឹករខនែមរទៀតថា ភ្លេអាចរជឿជាក់បានថ្នសកខី

កមម ប្តូវវាយតថ្មារៅតាមក ណីជាក់ខសតង រដ្ឋយេោិ ណារៅរេើកតាត មួយចំនួន ដូចជា ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ឬ

មិនស សីង្ហវ ក់ោន ទាក់ទងនឹងអងគរហត សំខាន់ៗ កា អះអាងរញ្ញា ក់ និងកាេៈរទសៈនានាថ្នរ ឿងកតី។ កា រប្រើ

សំណួ នាមំ ខ ដូចជាកា រប្រើប្បាស់ចរមាើយេមី ន រសស់ាកសី ឬរដើមរណត ឹង ដារបរវណីរដើមបីជយួ មាឹកដេ់កា 

ចងោំ រសេ់ួករគក៏ជារ់ពាក់េន័ធផងខដ ជាមួយនឹងភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន និងភ្លេគួ ឲ្យទ កចិតតបានថ្នសកខី

កមម ខដេអងគជំន ជំប្មះនឹងយកមកេិោ ណា986។ 

373. ខណៈរេេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេកា ណ៍ខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

កថាខណឌ ទាងំរនះ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រដ្ឋយរោងរៅរេើកថាខណឌ  ៧៨១ និង ៨៦៦ ថ្នសា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរទដ្ឋា នទាងំ

រនះ។  

374. កថាខណឌ  ៧៨១ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងទិដាភ្លេថ្នកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា សាា រ់មួយចំនួនរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា បានរកើតរ ើងរដ្ឋយថ្ចដនយ ជា

េិរសសកា បាក់ដីសងកត់សាា រ់អនករធ្វើកា រៅទីរនាះ។ ោត់បានរោទប្រកាន់ថា សកខីកមម រស់ នួន ណា  ំ េ ំ

មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ោបំ្ទរសចកដីសននិដ្ឋា នរនះ រដ្ឋយសា ោត់បានអះអាងកនុងេសតតុាង រស់ោត់

ថា រដ្ឋយបានរធ្វើកា រៅទីកខនាងរនាះអស់ យៈរេេប្បាមំួយ ឬប្បាេំី ខខ ោម នរឃើញន ណាសាា រ់987។ ខផអក

តាមទសសនៈ រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់រលាកប្សី នួន 

ណា  ំ កនុងកា យេ់រឃើញថា មានកា សាា រ់បានរកើតរ ើងរនាះបានរ ើយ។ រខៀវ សំផន បានរដិរសធ្

 
986 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៣។ 
987 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៨១ រជើងទំេ័  ១៣៩៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (នួន ណា  ំ)  ឯកសា រេខ E1/304.1 រៅចរនាា ះរមា៉ា ង ១០.៤៩.៣៩ ដេ់ រមា៉ា ង ១០.៥១.៥៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្រហាក់ប្រខហេោន នូវសកខីកមម រស់ ហ  ន សិតាែ នី, អ  ន  ៉ាន និង អ  ត រសង ថា “ប្តឹមខតជាពាកយចោមអារា៉ា

ម” និងដូរចនះ េ ំអាច“រប្រើប្បាស់រធ្វើជាសកខីកមមរញ្ញា ក់រខនែមពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់រ គគេរដ្ឋយសា បាក់ដី

សងកត់សាា រ់រនាះ េីរប្ពាះេសតតុាង រស់សាកសីរនះមានេកខណៈេ ំប្គរ់ប្ោន់”988។   

375. កា យេ់រឃើញទាងំរនះមានរៅកនុងខផនក ១១.២.១២ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង

េកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា ដ្ឋក់កំណត់កា ង្ហ ។ ខផនករនះបានេិេណ៌នាអំេីេកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏េំបាករៅ

កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា។ កថាខណឌ  ១៥៣៥ បានសរងខរសកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងកា បាក់ដីសងកត់សាា រ់ ឬ រួស

អនករធ្វើកា មួយចំនួន។ ររើរទាះរីជាចរមាើយ រស់សាកសីមួយចំនួនមានពាកយចោមអារា៉ាមក៏រដ្ឋយ989 ក៏េ មំាន

កា ហាមោត់ដ្ឋច់ខាតមិនឱយរប្រើប្បាស់េសតតុាងរនាះរ ើយ ដរារណាបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន។ 

រខនែមរេើរនះ ចរមាើយ រស់សាកសីមានេកខណៈគួ ឱយរជឿជាក់បានរៅរេេេិនិតយរដ្ឋយខផអករេើេកខខណឌ

កា ង្ហ គួ ឱយសរងវគរៅតាមកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍នានា។ ចរមាើយរនាះមានកា រង្ហា ញផងខដ នូវ

ភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានរដ្ឋយសា មានេកខណៈចាស់លាស់កនុងកា េិេណ៌នានូវអវីខដេសាកសីបានសរងកត 

និងជាប្រេេថ្នេ័ត៌មាន។  

376. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតុ

តាង រស់សាកសីផ្លេ េ់ដូចជា នួន ណា  ំ និងេសតតុាងចោមអារា៉ាម អ  ន  ៉ាន និងដថ្ទរទៀត។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរញ្ាក់ផងខដ ថា ខផនកថ្នសាេប្កមខដេ ងកា ជំទាស់រនាះបានរោងរៅរេើខផនកខាះថ្ន

ចរមាើយ រស់សាកសីរៅកនុងរជើងទំេ័ ខតមួយថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ជាកា េំបាកកនុងកា 

យេ់រឃើញថារតើកំហ សខដេបានរោទប្រកាន់រនាះ ររើរទាះរីជាមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទក៏រដ្ឋយ អាចរ៉ាះពាេ់

ដូចរមតចរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដើមបីឱយមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់តប្មូវឱយមានកា 

អនតរាគមន៍ខកតប្មូវេីអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរនាះ។ 

 
988 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៨១ និង រជើងទំេ័  ១៤០១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ៥២៣៦។ 

989 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ៥២៣៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ន  ៉ាន) ឯកសា រេខ E1/307 ទំេ័  ១១, ៦១-៦២ (អះអាងថា រលាកប្សីបានឮផងខដ អំេីកា បាក់ដីខដេ

សងកត់អនករធ្វើកា រីនាក់ សាា រ់មាន ក់រៅហនឹងកខនាង។ រ៉ា ខនត រលាកប្សីេ ំបានសរងកតរឃើញថា រហត កា ណ៍រនាះបានរកើតរ ើងឆ្ៃ យេី

កខនាងរលាកប្សីរធ្វើកា  និងររាងរដក)។ 
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377. កថាខណឌ  ៨៦៦ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អួង ដ ស 

និង ស ខ ខអ េ កនុងកា យេ់រឃើញអំេីកា សមាា រ់មួយចំនួនរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេបានរកើតរ ើង990។ 

ោត់បានរោទប្រកាន់រខនែមរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកាេៈរទ

សៈខដេកនុងរនាះចរមាើយទាងំរនះប្តូវបានកត់ប្តា991។ អំណះអំណាងទាងំរនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកថ្ន

សាេដីការនះខដេរដ្ឋះប្សាយរេើអំរេើមន សសោតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅេនំរប្កាេ992។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

រៅេនំរប្កាេ ខដេបានខផអករៅរេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ទាងំរនះ។ 

378. ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញនូវកំហ សជាក់លាក់កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងថា កា រញ្ញា ក់រខនែមគឺជារោេកា ណ៍ខណនារំៅកនុងចារ់សដីេីេសតតុាង និងនីតិវិធី្ប្េហមទ

ណឌ ។ រនះគឺរដ្ឋយសា រោេកា ណ៍រនះបានតប្មូវឱយេសតតុាងប្តូវដ្ឋក់ឱយសួ រដញរដ្ឋេ និងបានហាម

ោត់កា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នរដ្ឋយខផអករេើពាកយចោមអារា៉ាម993។ កនុងកា ោបំ្ទកា អះអាងរនះ ោត់បាន

រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៣៨ និង ៣១២-៣១៣ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់។ រដ្ឋយសា អំណះ

អំណាងកនុងកថាខណឌ រនះ ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរេញរេញកនុងសាេដីការនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំ

ោំបាច់វាយតថ្មារខនែមរទៀតរេើកថាខណឌ ទាងំរនះរៅកនុងកា ជំទាស់រនាះរ ើយ994។  

379. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា សាេប្កមអងគជំន ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

ប្តូវបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ខផនកខាះ ឬទាងំមូេ រដ្ឋយសា ោត់បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានរអើរេើរៅរេើរោេកា ណ៍រង្ហា ញេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា រញ្ញា ក់រខនែមរនាះរ ើយ។ អាប្ស័យ

រហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
990 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦៥-៨៦៦ រោងរៅរេើពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដា

របរវណី រស់ អួង ដ ស ថ្ងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E3/6260  និង ពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

 រស់ ស ខ ខអ េ ឯកសា រេខ E3/6314។ 

991 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦៦ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ៤៣០។ 

992 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ក.៥.ង។ 

993 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤២។ 

994 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ង.១.ខ និងខផនកខាងរប្កាម V.ង.១.ជ។ 
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ច. ភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន  

380. កនុងកថាខណឌ  ២៤៣ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើប្ករខ័ណឌ ខដេប្តូវបាន

ររងកើតរ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងកនុងកថាខណឌ  ៤៩-៥៤ និង 

៦១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង995។ ររើរទាះរីជាប្សរជាមួយនឹងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកថាខណឌ ទាងំរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានរធ្វើផេយុរៅនឹងប្ករខ័ណឌ រៅកនុងសំអាងរហត  រស់ខាួន និងរដ្ឋយសា ខក

ខានកនុងកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវប្ករខ័ណឌ រនះ996។ កនុងកា ោបំ្ទកា អះអាងរនះ រខៀវ សំផន បានរោង

រៅរេើចំណ ចខដេរោទប្រកាន់ថាផេយុោន រៅកនុងេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន ដូចបានេិេណ៌នាកនុងកថាខណឌ  

១៧៥៧-១៧៥៨ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ997។ 

381. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយកនុងកា 

វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើភ្លេផេយុោន  ឬភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ខដេបានរោទប្រកាន់រៅកនុង

េសតតុាងរនាះ998។  

382. ប្ករខ័ណឌ គតិយ តតខដេបានដកប្សង់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងកថាខណឌ  ៤៩-៥៤ និង ៦១ កនុងសាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំមានទំនាក់ទំនងជាក់ខសដងរៅនឹងកា ជំទាស់រនះ និងរេើកប្ចំខដេរៅកនុងអំណះ

អំណាងខាងរេើ។  

383. កនុងកថាខណឌ  ១៧៥៧-១៧៥៨ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញថា ខអម 

រអឿន េ ំខមនជាសាកសីគួ ឱយរជឿជាក់បាន។ ោត់បានអះអាងថា សកខីកមម រស់សាកសីរនះ“មានភ្លេផេយុោន  

និងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ជារប្ចើន” និងបានេិេណ៌នាថា “កា ចងោំប្គរ់មា៉ា ត់”នូវរទឧរទេសនាម រស់ោត់

 
995 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៣ រោងរៅរេើវិធាន ៨៧(៣) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ រសចកដី

សរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា អន រលាមតាមវិធាន ៩២ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E96/7)។ សំណ ំ

រ ឿង ០០២ រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នចរមាើយ រស់សាកសី ជន ងរប្ោះ និងរដើមរណដ ឹង ដា

របរវណី និងប្រតិោ ឹកសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E299។ រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (E305/17)។ 

996 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៣។  

997 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៤៣, រជើងទំេ័  ៣៤៧។  

998 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣៩-១៤២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខដេថាអំពាវនាវឱយខសវង កខាម ងំ ជាកា “េ ំគួ ឱយរជឿ”999រ ើយ។ ខអម រអឿន ប្តូវបានោត់ទ កផងខដ ថា 

មានកា ភ្លន់ប្ច ំពាក់េ័នធរៅនឹងកាេរ ិរចទិថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ និងថា បានផតេ់“កា េនយេ់រផសងៗោន ជា

រប្ចើន” អាប្ស័យរេើអនកសួ សំណួ ោត់1000។ ជាេទធផេ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង“េ ំអាចសំអាងរដ្ឋយសមរហត ផេរៅរេើសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន”បានរ ើយ និងថា កា 

មិនរអើរេើរេើភ្លេផេយុោន រនះររើរទាះរីជាប្តូវបានគូសរញ្ញា ក់កនុងរេេសួ សំណួ ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក៏ជា

កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះកនុងរំរេញកាតេវកិចច រស់ខាួនរដើមបីផតេ់រសចកដីសរប្មចខដេមានមូេដ្ឋា នោំ

ប្ទសមប្សរ1001។   

384. ខផនកខតមួយគត់ខដេប្តូវបានជំទាស់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ មានកនុងរជើងទំេ័  ១៩០៤ ថ្ន

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង1002។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ោត់េ ំបានរង្ហា ញកំហ សជាក់លាក់ទាក់ទង

រៅនឹងកា រោងេមអិត និងទូេំទូលាយខដេមានរៅកនុងរនាះ1003។ រជើងទំេ័ រនះ ករឃើញកនុងកថាខណឌ  

 
999 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៧។ 

1000 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៨។ 

1001 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៨។ 

1002 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៣៨៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

រជើងទំេ័  ១៩០៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទីទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២០-២៩ និង 

៣៦-៣៧។ 

1003 រជើងទំេ័  ១៩០៤ ដកប្សង់ទាងំមូេថា៖ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១២ (ពាន ោន) ឯកសា រេខ E1/73.1 

ទំេ័  ១៧-១៨ (រញ្ញា ក់ថាោត់រឃើញ “អ ៊ុំ ខហម” ចូេ ួមដឹកនា ំ“កា អរ់ ំនរោបាយជាន់ខពស់” រៅឯរ  ើកីឡា ដេ់កមាម េិបាេ 

និងបាន មាឹកដ្ឋស់រតឿនេីរ ឿងកា កសាងប្ររទស រធ្វើរម៉ាចឲ្យ ើកចរប្មើន រហើយមានសហក ណ៍ រហើយខណនាេំីកា ក ំឲ្យរេាើតរេាើន

កនុងកា  ស់រៅ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ េី េួន) ឯកសា រេខ E1/96.1 ទំេ័  ៧០-៧១ 

( មាឹកេីវគគរ ៀនសូប្តដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំផន រៅ “សាលាររចចករទសសូរវៀត” ខដេកនុងវគគរនាះ សាែ នភ្លេនរោបាយខាងរប្ៅ 

និងថ្ផេកនុង នងិ “ខាម ងំទូរៅ” ប្តូវបានយកមកេិភ្លកា)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ េី េួន) ឯក

សា រេខ E1/100.1 ទំេ័  ៨២-៨៣ ( មាឹកេីអនកចូេ ួមវគគអរ់ ំចំនួន ៤០ នាក់ រៅសាលាររចចករទស  សូរវៀត ខដេកនុងរនាះ

 ួមមានកមាម េិបាេខដេប្តូវចូេមនេី  ៨៧០ និងប្កសួងកា រ រទស កមាម េិបាេនិងយ ទធជននានា)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៧ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១២ (អ  ង ង ងរហឿង) ឯកសា រេខ E1/103.1 ទំេ័  ៨៤-៨៥ ( មាឹកថាប្រេនធ រស់ោត់បានប្បារ់ោត់ថា បាន

ចូេ ួមវគគអរ់ ំមួយ រស់ រខៀវ សំផន រៅវិទាសាែ នររចចកវិទា (ក-១៥) រនាេ រ់េីេួករគប្ត រ់មកប្ររទសកមពជុា)។ ប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៧១-៧៧, ៨៣-៨៤ ( មាឹកេីកា េិភ្លកាេី “មហា

រលាតរផ្លា ះ មហាអសាច  យ” រៅរ  ើកីឡា ជាមួយ  រ៉ា េ េត ននួ ជា នងិ រខៀវ សំផន ខដេជាអនកខងាង ួមជាមួយ ហ ូ នឹម ខដេខងាង

រៅកាន់ “អនកចូេ ួមប្រខហេ ២.០០០ នាក់”  ួមទាងំអនកខដេមានឋានៈ “ទាររំផ ត” រេខា ឬអន រេខាប្សុក)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃ

ទី ២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២១-២៩, ៣៦-៣៧ (រញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន មាន
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៦០៧ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិភ្លកាវតតមាន រស់ 

រខៀវ សំផន និងកា ររប្ងៀន រស់ោត់រៅកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយខដេរ ៀរចំរ ើងរៅរ  ើកីឡា

(ក-៦) និងវិទាសាែ នររចចកវិទាមិតតភ្លេខខម -សូរវៀត(ក-១៥) រៅចរនាា ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង 

១៩៧៨ ខណៈរេេមានវតតមាន រស់ នួន ជា និង រមដឹកនាកំមាម េិបាេដថ្ទរទៀតថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 

អនកចូេ ួមរៅវគគរណដុ ះរណាដ េរនាះមានចំនួនជិត ១០០ នាក់។ េួករគប្តូវបានខណនារំផសងៗអំេីរោេ

កា ណ៍រដិវតតន៍ សហក ណ៍ ររចចករទសកសិកមម និងរញ្ញា រសដាកិចច ខដេខណៈរនាះ រខៀវ សំផន បាន

ររប្ងៀនអំេីកា កំណត់ម ខសញ្ញា “ខាម ងំ” និងតាម ក“ជនកបត់”។ 

385. រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខអម រអឿន ខដេជាអតីតប្គូរេទយ បានចូេ ួមវគគរណដុ ះរណាត េមួយកនុងចំរណាម

វគគរណដុ ះរណាដ េទាងំរនាះរៅរ  ើកីឡា ខដេ រ៉ា េ េត, នួន ជា, រខៀវ សំផន និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត 

 

វតតមានរៅកនុងវគគខណនា ំរស់ រ៉ា េ េត អំេី “មហារលាតរផ្លា ះ មហាអសាច  យ” រហើយអនកខដេមិនអន វតតតាម “មហារលាតរផ្លា ះ 

មហាអសាច  យ” ប្តូវោត់ទ កថាជាខាម ងំ រហើយ រខៀវ សំផន បានខងាងអំេី “កា ខសវង កជនកបត់រដិវតតនិងខាម ងំរងករ់”)។  ប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/116.1 ទំេ័  ៤ (រញ្ញា ក់ថាោត់បានចូេ ួមកនុងវគគរ ៀនសូប្តរៅ

រ  ើកីឡា រៅច ងឆ្ន ំ១៩៧៧)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១២ (ជា សាយ) ឯកសា រេខ E1/124.1 ទំេ័  ២៥-៣៣, 

៥៩ (បាន មាឹកេីវគគរ ៀនសូប្ត ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅ យៈរេេេីរីរៅរួនថ្ងៃ រៅរ  ើកីឡា ឬវិទាសាែ នររចចករទស ខដេររប្ងៀន

រដ្ឋយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន អំេីកា សនសសំំថ្ច ខិតខំកា ង្ហ រដើមបីកសាងប្ររទស)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ 

(Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ទំេ័  ៦២-៦៣ (រេើករ ើងអំេីវគគរំពាក់រំរ៉ានខាងខផនកនរោបាយ ខដេបាន

ររប្ងៀនរដ្ឋយ រខៀវ សំផន និង នួន ជា អំេីប្រធានរទជារប្ចើន  ួមមានរញ្ញា កងទ័េ រសដាកិចច កា ទូត និងនរោបាយ)។ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី០៧ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/190.1 ទំេ័  ១៥-១៦ ដកប្សង់េីរសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ 

P. Short៖ រ៉ា េ េត៖ ប្រវតតិថ្នស រិនតអាប្កក់មួយ ឯកសា រេខ E3/9 ទំេ័  316-317 ERN  00396524-00396525 (ភ្លសា

អង់រគាស) (និោយអំេីកា អរ់ ំនរោបាយដេ់អនកប្ត រ់មកវិញ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ  ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ឯក

សា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤-៤១, ៥៣, ៦៦-៧១, ៧៧, ៨១-៨៦ ( មាឹកអំេីវគគរ ៀនសូប្តេី  រធ្វើរ ើងរៅឆ្ន ំ១៩៧៦ ឬ១៩៧៧ 

និងឆ្ន ំ១៩៧៨ ខដេកនុងវគគរនាះ រខៀវ សំផន បានររប្ងៀនដេ់អនកចូេ ួមប្រខហេ ៤០០ រៅ ៥០០ នាក់ អំេីទំហំកា ង្ហ  គឺកា ផ

េិតប្សូវឲ្យបានរីរតានកនុងមួយហិចតា និងអំេីអនកចូេថ្ដជាមួយរវៀតណាម)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី០៦ ខខមិង នា 

ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/82.1 ទំេ័  ១៤-១៥ ( មាឹកេីវគគរ ៀនសូប្តរៅរ  ើកីឡា និងប្រខហេជាអាចរៅវិទា

សាែ នររចចករទស “កខនាងមួយរៅចរនាា ះរ  ើកីឡា និងផាូវសហេ័នធ  សសី”] ខដេកនុងវគគរនះ ោត់បានរឃើញរ ម្ ះ រខៀវ សំផន ជា

អនកចូេ ួមមាន ក់ រ៉ា ខនតោត់ោំថាបានរឃើញខត នួន ជា រ៉ា រណាណ ះ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា 

រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧៦-៧៨ ( មាឹកេីប្េឹតតិកា ណ៍េី  ខដេោត់បានរឃើញ រខៀវ សំផន ខដេមតងរៅវតតឧណណ រលាម និងមតង

រទៀតរៅរ  ើកីឡា)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ េ ី េួន) ឯកសា រេខ E1/97.1 ទំេ័  ៨១ 

(រញ្ញា ក់ថា “កា រណតុ ះគំនិតដឹកនា ំ និងរោេជំហ មរនាគមន៍វិជាា  និងនរោបាយ គឺជាភ្ល កិចច រស់កា ិោេ័យនរោបាយ” 

ដូចជាគណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍។ 
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មានវតតមាន។ ររើរទាះរីជា ខអម រអឿន ប្តូវបានដកប្សង់ជារប្ចើនចំណ ចរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងក៏រដ្ឋយ ក៏េសតតុាង រស់ោត់ប្តូវបានវាយតថ្មាហមត់ចត់រំផ តកនុងកថាខណឌ  ៦០៧, ៣៩៤២, 

៣៩៤៣ និង ៣៩៦៧៖ ខផនកថ្នសាេប្កមខដេពាក់េ័នធរៅនឹងមីទេីង និងវគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយ និង

ជាេិរសសកា កំណត់ម ខសញ្ញា  និងកា តាម កខាម ងំ។ កនុងកថាខណឌ ទាងំរនះ និងកនុងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ 

ខអម រអឿន គឺជាប្រេេមួយកនុងចំរណាមប្រេេជារប្ចើនខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

កនុងកា ្នដេ់កា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នពាក់េ័នធរៅនឹងខាឹមសា ថ្នរទឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំផន និងកា 

ចូេ ួម រស់ោត់កនុងវគគរណដុ ះរណាដ េអរ់ ំ។ តាមកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ថា មានភ្លេផេយុោន

កនុងេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន ខដេោត់បានចងអេ់រង្ហា ញរៅរេេជំន ំជប្មះ តាមកា សនមតប្តូវបាន

េិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា េិភ្លកាសរប្មច និងបានងាឹងខងាងរៅរេេ្នរៅ

ដេ់កា សរប្មចរនាះ។  

386. ជាកា េំបាកកនុងកា ទទួេយកថា ជាកំហ សទូរៅតាម យៈវិធី្សាស្តសតកាត់ជាដ ំៗ រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើ

េសតតុាង រស់ ខអម រអឿន ខដេផេយុេីវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេសននិដ្ឋា នេសតតុាងជា

 ួមរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ដូរចនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឆ. កា េរមអៀងថ្នវរបធ្ម៌ 

387. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រៅប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញភ្លេេរមអៀងថ្នវរបធ្ម៌រៅ

រេេសំរៅរៅរេើេកខខណឌ  ស់រៅ និងអនាម័យរៅទំនរ់ប្តពាងំងម។ រខនែមរេើរនះ និងរដើមបីរជៀសវាងកា 

រំថ្េា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីសំអាងរៅរេើកា រំេាឺ រស់សហកា ើជនជាតិខខម កនុងកា វាយតថ្មាប្េឹតតិ

កា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងរៅចរនាា ះរេេេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខតរេើចំណ ចសដីេីវរបធ្ម៌ខខម រៅ

រេេរនាះ ជាជាងតាម យៈចកខុវិស័យសម័យរចចរុបនន1004។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ខកខានកនុងកា អន វតតន៍រោេកា ណ៍ទាងំរនះ ជាក់ខសដងភ្លគរប្ចើនរំផ តរៅកនុងកា យេ់រឃើញសដីេីកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ ខដេ “េ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងនូវរ ិរទថ្នវរបធ្ម៌សងគម”1005។ 

 
1004 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៦២, ១២៩៨ និង រជើងទំេ័  ៤៦៤៨។ 

1005 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១១៤០-១១៤៤ និង ១១៥៧-

១១៦២។ 
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388. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវឧទា ណ៍ណា

មួយខដេកនុងរនាះរៅប្កមបានរំថ្េាកា េិតរដ្ឋយសា ភ្លេេរមអៀងថ្នវរបធ្ម៌រ ើយ1006។  

389. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានរញ្ញា ក់កនុងកថាខណឌ  ៦២ សាេប្កម រស់ខាួនថា៖ “អងគជំន ំជប្មះ

បានខផអករៅរេើកា រំេាឺ រស់សហកា ើជនជាតិខខម កនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់ បាន រស់

សាកសីរដើមបីរជៀសវាងភ្លេេរមអៀងខផនកវរបធ្ម៌”1007។ 

390. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កនុងកា ផដេ់អាន ភ្លេរៅរេើរោេកា ណ៍រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ជារប្ចើនរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ពាក់េ័នធទីមួយ

រៅនឹងេកខខណឌ អាហា  និងអនាម័យរៅទីតាំងឧប្កិដាកមមមួយចំនួន និងទីេី េកខណៈថ្នកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។   

391. ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ អាហា  និងអនាម័យ រខៀវ សំផន បានរោងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើកថាខណឌ  

១២៩៨ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ខផនកប្តឹមប្តូវកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺ

កថាខណឌ  ១៣២៧ រៅវិញរនាះរទ ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា “មាន  យរប្ចើនររាម

អាហា រាេ់រេេ”1008។ 

392. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង

អាហា ោម នអនាម័យេ ំបានឆាះុរញ្ញច ងំភ្លេេរមអៀងខផនកវរបធ្ម៌រ ើយ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានឆាះុរញ្ញច ងំោ៉ា ង

ប្តឹមប្តូវនូវេសតតុាង រស់សាកសីជារប្ចើនខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងត លាកា ពាក់េ័នធរៅនឹងេកខខណឌ ទាងំ

រនះ1009។ 

 
1006 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៥២-១៥៥។ 

1007 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២។ 
1008 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣២៧ និងរជើងទំេ័  ៤៥៤៨។ 

1009 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣២៧ និងរជើងទំេ័  ៤៥៤៨ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឈ្ ំ រសង) ឯកសា រេខ E1/331.1 ទំេ័  ៤៨។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ខសន 

ស ផ ន) ឯកសា រេខ E1/323.1 ៥៧ (េនយេ់ថា “ររើនិោយេី  យវិញររាមររ រ ើងជិតឈឹ្ង”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៥ (តក់ រ  យ) ឯកសា រេខ E1/333.1 ទំេ័  ៤៦-៤៧ ERN 01450462-63។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ញា  

ឆ្ន ំ២០១៥ (សម សាក់) ឯកសា រេខ E1/340.1 ទំេ័  ៣០ ERN 01479115 (“  យររាមរ ើងរមម    យររាមរមម អស់រហើយ”)

។ 
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393. ទីេី  រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេេរមអៀងថ្ន

វរបធ្ម៌រដ្ឋយបានខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសា ណាខដេមានកនុងកថាខណឌ  ១១៤០-១១៤៤ និង ១១៥៧-១១៦២ 

ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ។ អំណះអំណាងរនះប្តូវបានេិោ ណារេើខាឹមសា រៅកនុងសាេដីការនះទាក់ទង

រៅនឹងរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ កថាខណឌ ទាងំរនះប្តូវបានវាយតថ្មាប្តង់ចំណ ចខដេរង្ហា ញនូវវិធី្

សាស្តសតជាទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេោំបាច់

កនុងកា រជៀសវាងភ្លេេរមអៀងថ្នវរបធ្ម៌។ 

394. កនុងកថាខណឌ  ១១៤០-១១៤៤ និង ១១៥៧-១១៦២ ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើង

ថា កា ោត់ទ កកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំជារទរេមើសកនុងរ ិរទកមពជុាបានរោទជារញ្ញា ពាក់េ័នធ

រៅនឹងសកេនិយមរធ្ៀរនឹងភ្លេជាក់ខសដង1010។ ររើរទាះរីជាសញ្ញា ណថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេ

សាមីខាួនទាងំេី បានសម័ប្គចិតតរចចរុបននរសេើ កាា យជាកា រញ្ាតតិជាសកេក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំខមនជាក ណីរៅ

កនុងប្ររទសកមពជុារៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដ 1011។ កនុងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន រេើក

រ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា អន ម័តនូវវិធី្សាស្តសតគតិយ តត/មន 

សសសាស្តសតខដេង្ហយនឹងវិវ ឍ និងរដ្ឋយសា េ ំរអើរេើរៅរេើភ្លេប្សរដៀងោន ជាសំខាន់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍តាមប្រថ្េណីខខម  និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេបានរកើតរ ើងរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ1012។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាេ ំប្តឹមប្តូវថា សមាព ធ្សងគម និងឪេ កមាដ យេ ំអន ញ្ញា តឱយ

រ គគេជំទាស់រៅនឹងជរប្មើសឪេ កមាដ យ រស់ខាួនអំេីកា រប្ជើសរ ើសរដីប្រេនធរ ើយ និងដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានទសសនៈេរមអៀងរៅ កកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមប្រថ្េណី និងបានររងកើតកា ររៀរ

 
1010 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤០។ 

1011 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤១ (កត់សមាគ េ់ថា ប្កម ដារបរវណីកមពជុារញ្ាតតិកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរដ្ឋយមានកា រោងខតកា ឯកភ្លេេីឪេ កមាដ យ)។ 

1012 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤៤-១១៤៥ (សំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់អនកជំនាញ Peg 

LEVINE ខដេេិេណ៌នាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថាជា “រកណឌ ” ជាជាង“កា រងខំ” (ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (Peg LEVINE) ឯកសា រេខ E1/481.1 ទំេ័  ៤-៥)) និង ១១៥៧-១១៦០ (កត់សមាគ េ់

ថា ររើរទាះរីជាសិទធិអំណាចផ្លា ស់រដូ កនុងកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយេីឪេ កមាដ យរៅអជាា ធ្ មូេដ្ឋា ន និងអងគកា ក៏រដ្ឋយ ក៏ដំរណើ 

កា “មានេកខណៈប្សរដៀងោន រៅនឹងកា  ររៀរចំរធ្វើរ ើងប្សរតាមប្រថ្េណី”)។ 
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រធ្ៀរមិនេិតអំេីភ្លេខ សខរាកោន ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិហ៍កនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ1013។ ខផអករេើរ

  ិរទថ្នវរបធ្ម ៌អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីវាយតថ្មារេើេកខណៈថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមកា ផស ំ

ផគុំថា ជាខផនកមួយសំខាន់ថ្នវរបធ្ម៌កមពជុាយូ េង់មករហើយម ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រ៉ា ខនតផេយុរៅ

 វិញបានកំណត់េ ំប្តឹមប្តូវនូវច ិតេកខណៈថ្នកា  ងទ កខរសាកខដេរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ខដេរធ្វើរ ើងតាម ររៀររផសងកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ1014។ 

395. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរទ

រញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េ ំបានខផអករៅរេើសញ្ញា ណេ ំប្តឹមប្តូវថ្នសកេនិយម ឬភ្លេជាក់ខសដងថ្ន

វរបធ្ម៌រ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានវាយតថ្មាេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងរដ្ឋយខផអករេើទសសនៈ

សម័យរចចរុបនន ឬចកខុវិស័យមិនេិតដថ្ទរទៀតប្រហាក់ប្រខហេរនាះរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ កា យេ់រឃើញ

ទាងំរនះបានខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនខដេបានឆាងកាត់រទេិរសាធ្ន៍

ទាងំរនះ និងបាននិោយអំេីរញ្ញា ថារតើ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រទរញ្ញា រប្កាម ររកមពុ

ជាប្រជាធិ្ររតយយរនាះប្សរតាមប្រថ្េណីខដេប្តូវបាន ំេឹងទ ករនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ សាកសី និងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីទាងំរនះបានអះអាងផងខដ អំេីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេបានរ ៀរចំ

រ ើងរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ផ្លេ េ់ខតមដង1015។    

 
1013 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦១ (បានេិោ ណារខនែមរេើកា ទទួេបានកា យេ់ប្េមេី

រដីប្រេនធ រខនែមរេើកា យេ់ប្េមេីអាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នកនុងកា រង្ហា ញដំរណើ កា  ររើរទាះរីជារទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍អាច

ប្តូវបានរដ្ឋយប្តឹមប្តូវ)។ 

1014 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦២។ 

1015 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩ រជើងទំេ័  ១២០៨១-១២០៨៣ រោងរៅរេើ

ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ជ ំ សារមឿន) ឯកសា រេខ E1/321.1 ទំេ័  ៥១-៥៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ ក

កកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឃិន វា៉ា ត) ឯកសា រេខ E1/325.1 ទំេ័  ៦៨ និងប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឃិន វា៉ា ត) ឯក

សា រេខ E1/326.1 ទំេ័  ៨-៩។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រសៀង ោន់ងី) ឯកសា រេខ E1/394.1 ទំេ័  

១៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៣១, ៧០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 ទំេ័  ៨។  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ជា រ ៀរ) 

ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥៣, ៧៦-៧៧ និងប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ 

E1/467.1 ទំេ័  ៥៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័  ១១។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ខរ៉ាន ស ោន់) ឯកសា រេខ E1/482.1 ទំេ័  ៥៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (ខង៉ាត ោត) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៩៤។  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា 

រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦២។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៤៥-៤៦។ 
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396. រខនែមរេើរនះ អំណះអំណាងខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរៅកនុងរណដ ឹងសាទ កខ ប្តូវបានរង្ហា ញរេញ

រេញរៅម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងប្តូវបានរដិរសធ្រោេកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូ

ង។ កថាខណឌ  ៣៦៨៧ ថ្នសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរឆាើយតររៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ 

សំផន ខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយជាោំបាច់ប្សរដៀងោន រៅនឹងកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេរ ៀរចំតាមប្រថ្េណីកមពជុាខដ ។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់រេើករ ើងថា កា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ទាងំរនះេ ំបានរឆាើយតររៅនឹងទិដាភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់រលាកខាងេិច

រ ើយ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញគឺជាកា ប្េមរប្េៀង វាងប្គួសា េី ខដេកនុងរនាះអា មមណ៍ថ្នរសចកដីប្សលាញ់ និង

កា ឯកភ្លេ រស់អនាគតរដីប្រេនធេ ំបានរដើ តួនាទីសំខាន់រនាះរទ1016។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា៖ 

ផេយុេីកា រេើករ ើង រស់ប្កុមរមធាវើកា ពា កតី កា រ ៀរកា តាមកា ផសផំគុំរៅកនុងវរបធ្ម៌ រស់កមពជុាខ ស

ោន ោ៉ា ងខាា ងំរៅនឹងកា រ ៀរកា រដ្ឋយរងខំរៅកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេដីកាដរំណាះប្សាយបាន

រធ្វើកា រោទប្រកាន់។ កា រ ៀរកា តាមកា ផសផំគុំរៅកនុងវរបធ្ម៌កមពជុារៅម ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ 

ខផអករេើជំរនឿទ កចិតតោន រៅវញិរៅមក វាងឪេ កមាត យនិងកូន។ [...] អងគជនំ ំជប្មះទទួេយកជំហ  រស់

ប្កុមរមធាវើកា ពា កតីទាងំេី ខដេថា កា រ ៀរកា រៅកនុងវរបធ្ម៌កមពជុាមិនដូចោន រៅនឹងទសសនៈរលាកខាង

េិចអំេីកា រ ៀរកា រនាះរ ើយ។ [...] រៅកនុងវរបធ្ម៌ប្រថ្េណីខខម  កា វាយតថ្មានិងកា រប្ជើសរ ើសរនះប្តូវ

បានរផេ សិទធរិដ្ឋយកូនៗរៅឲ្យឪេ កមាត យ រដ្ឋយខផអករេើកា រជឿទ កចិតត។ ជាទូរៅ កា រ ៀរកា តាមកា ផស ំ

ផគុំមនិមានសមាសធាត ថ្នកា រងខំរ ើយ។ មនិមានេ័សតតុាងរង្ហា ញថា កា ប្រគេ់សិទធខិដេខផអករេើកា រជឿ

ទ កចិតតរនះ និងអតែិភ្លេថ្នប្រេន័ធប្គួសា ខដេមានកា យកចិតតទ កដ្ឋក់ និងដរំណើ កា ប្តឹមប្តូវរនាះ ប្តូវបាន

ប្រគេ់រដ្ឋយសម័ប្គចិតតរៅឲ្យរកស(អងគកា )រនាះរ ើយ រៅកនុង ររអំ ុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ច ង

រប្កាយ  សមាព ធ្សងគមមានឥទធេិេកប្មតិណា និងញឹកញារ់រ៉ា ណាណ  រៅកនុងកា រ ៀរកា ខររប្រថ្េណីរៅ

រេើេទធភ្លេកនុងកា យេ់ប្េមរដ្ឋយរស ើរនាះ គមឺិនពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេប្តូវបានរោទប្រកានរ់ៅ

កនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំរនះរ ើយ។ េ័សតតុាងខដេបានរេើករ ើងរៅកនុងខផនករនះរង្ហា ញោ៉ា ងចាស់េី

កា អន វតតរៅកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេមានភ្លេខ សោន ោ៉ា ងខាា ងំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាម

 

ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/461.1 ទំេ័  ៧៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ១៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ន វ ត) ឯកសា រេខ 

E1/411.1 ទំេ័ ៦០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៣៨ និងប្រតិោ ឹក

ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៣៦-៣៨, ៤០។ 

1016 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៧។ 
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ប្រថ្េណខីខម រដ្ឋយប្គួសា  រស់អនាគតរតីប្រេនធមនិបានចូេ ួមទាេខ់តរសាះ រៅកនុងកា ជខជកេិភ្លកា

សហគមន៍មនិបានចូេ មួមនិមានទំរនៀមទមាា រ់ប្រថ្េណីរៅកនុងេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រហើយរ គគេមាន ក់

ៗយេ់ប្េមរ ៀរកា រដ្ឋយសា ខតេ័យខាា ចរកសដ្ឋក់ទណឌ កមម។ [...] អណំះអំណាង រសរ់មធាវើកា ពា កតី

ពាក់េ័នធចំណ ចរនះប្តូវរដរិសធ្រោេ1017។ 

397. ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់អនកជំនាញ Peg LEVINE ខដេ រខៀវ សំផន បានសំអាងរៅរេើកនុងកា ោបំ្ទ

អំណះអំណាងរនះ1018 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្េសតតុាងរនះកនុងខផនកខាះសប្មារ់រហត ផេប្រ

ហាក់ប្រខហេោន រនះ និងកត់សមាគ េ់ថា៖ 

“ឯកសា ខដេអនកជំនាញមាន គឺមានចំនួនតិចជាងេ័សតតុាងទាងំអស់រៅចំរពាះម ខអងគជនំ ជំប្មះ។ កនុង

ក ណខីដេរោរេ់ រសអ់នកជំនាញខផអករេើរហត ផេ ខដេផេយុនឹងេ័សតតុាងខដេមានសា ៈសខំានខ់ាា ងំ

រៅចំរពាះម ខអងគជនំ ំជប្មះ ជាេិរសស ផេយុនឹងឯកសា ខដេរសសសេ់េី រររនាះទាក់ទងនឹងរទរបញ្ាតតិ

 រស់ រ.ក.ក. សតីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍និងចរមាើយកនុងសវនាកា  រស់អនកខដេធាា រម់ានរទេរិសាធ្ន៍

រ ៀរកា កនុងសម័យកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ  អងគជំន ជំប្មះនឹងប្ោនរោេរោរេរ់នាះ រដ្ឋយោត់ទ កថាមនិ

ប្តឹមប្តូវ”1019។ 

398. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញខាងរេើ

ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ប្តូវបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់រដ្ឋយភ្លេេរមអៀងថ្នវរបធ្ម៌រ ើយ។ អំណះ

អំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ជ. ពាកយចោមអារា៉ាម 

 
1017 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៨-៣៦៨៩, ៣៦៩១ (កត់សមាគ េ់ថា កនុងក ណីជារប្ចើន ឪេ ក

មាដ យ រស់សាមីខាួនេ ំជារ់ពាក់េ័នធកនុងេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េិធ្ីខសនរប្េនប្តូវបានរបាះរង់រោេ និងគូប្សក រប្ចើនគូរ ៀរកា 

កនុងរេេខតមួយ)។ 
1018 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(Peg LEVINE) ឯកសា រេខ E1/481.1 (េិេណ៌នាកា រ ៀរកា រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយថា ជា“កា រកណឌ ” និងថា 

ប្រជាជនេ ំប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរកា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ និងបានសននិដ្ឋា នថា េ ំមានរោេនរោបាយសដីេី

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រៅរេេោរ់រផដើម រររនាះ ររើរទាះរីជា ចនាសមព័នធថ្នរោេនរោបាយទាក់ទងរៅនឹងេិធ្ីរ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ៍ និងដំរណើកា បានវិវ ឍរ ើងប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ 

1019 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣១។ 
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399. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន យេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីភ្លេោំបាច់

សប្មារ់កា ប្រយ័តនប្រខយងរៅរេេវាយតថ្មាេសតតុាងចោមអារា៉ាមក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានរេើករ ើងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតផេយុខាួនឯងកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយសា ខកខាន

កនុងកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរោេកា ណ៍រនះ1020។ ោត់បានអះអាងថា កនុងរេេជំន ំជប្មះ សហប្េះរាជ

អាជាា  និងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ“ោរ់អា មមណ៍រេើប្រេេថ្ន […] ពាកយចោមអារា៉ាម ខដេប្តូវបាន

សាដ រ់កនុងត លាកា ” រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតផេយុោន កនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀត

ណាមខដេមកេីេូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត បំ្តូវបាននិ រទសរៅប្ររទសរវៀតណាម1021។   

400. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មា និងសំអាងរៅរេើេសតតុាងចោមអារា៉ាម1022។  

401. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់នូវរទដ្ឋា នគតិយ តតពាក់េ័នធសប្មារ់កា វាយតថ្មាអំេីេសតតុាង

ចោមអារា៉ាមដូចខាងរប្កាមថា៖ 

 រៅកនុងកា វាយតថ្មារៅរេើេ័សតតុាង អងគជនំ ំជប្មះេោិ ណារៅរេើចំណ ចខដេថាប្រេេ ថ្នពាកយចោមអា

 រា៉ាមមនិប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរនាះរទ  មួទាងំ “កាេៈរទសៈរផសងៗខដេរកើតជ ំវញិេ័សតតុាងចោមអារា៉ាម

 រនាះ” ។ រហត ដរូចនះ េ័សតតុាងចោមអារា៉ាមប្តូវបានទទួេយករដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន1023។ 

402. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់េីដំរូងរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនថា “ទមៃន់ និងតថ្មាជាេសតតុាងខដេប្តូវ

បានផដេ់រៅឱយេសតតុាង[ចោមអារា៉ាម] ជាធ្មមតាមានកប្មិតតិចជាងកា ផតេ់រៅឱយេសតតុាង រស់សាកសី

 
1020 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១២ (រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៩០៨, ៩១៩, ៩២១, ៩៧១, ៩៧៥, ៩៨៧, ៩៩១-៩៩២, ១០០៤-១០០៥, ១០០៧, ១០១១, ១០១៣-១០១៤, ១០៤៤, ១០៩៥, 

១២៦៦, ១៧៦២ និង ១៨៦៨)។ 

1021 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១២-៣១៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៥-៣៥០៧។ 

1022 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៥៦-១៦០។ 

1023 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465)  កថាខណឌ  ៣០២ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកត ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Karera 

(ICTR) អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-74-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ (“សាេ

ដីការ ឿងកដ ីKarera (ICTR)”) កថាខណឌ  ៣៩។ សាេដីការ ឿងកត ីPopović និងជនជារ់រោទរផសងរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  

១៣០៧។ រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kalimanzira អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-05-88-A សាេដីកា

ថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ (“សាេដីការ ឿងកដី Kalimanzira (ICTR)”) កថាខណឌ  ៩៦។ 

01718157
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខដេបានផដេ់េសតតុាងរប្កាមកា រធ្វើសមបង និងប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ”1024។ កថាខណឌ ដូចោន ថ្នសាេ

ដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីបានសរងកតរឃើញថា៖ 

 រនះជាយ តតសិាស្តសតខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយត លាកា ឧប្កិដាកមមអនត ជាតមិិនអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេថា េសតុ

 តាងចោមអារា៉ាមអាចទទួេយកបាន េ ះប្តាខតមានតថ្មាជាេសតតុាង  និងថា អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងមួយ

 អាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងចោមអារា៉ាមខដេេ មំានកា រញ្ញា ក់រខនែម កនុងកា រង្ហា ញេអីតែិភ្លេថ្នធាត ផស ំ

 រទឧប្កិដារ ើយ ររើរទាះរីជាកា ប្រុងប្រយ័តន គឺជាេកខខណឌ តប្មវូរៅកនុងកាេៈរទសៈខរររនះក៏រដ្ឋយ។ 

 […] ស  ររសចកតមីក អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងមានឆនាេ ន សិទធោិ៉ា ងទូេំទលូាយកនុងកា េិោ ណារដ្ឋយ

 ប្រុងប្រយ័តន និងរជឿជាក់រេើេសតតុាងចោមអារា៉ាមសប្មារ់រធ្វើជាមូេដ្ឋា ន ឬជាកា ោបំ្ទកនុងកា សរប្មច

 ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ  រហើយភ្លគីមាច ស់រណត ឹងសាទ កខប្តូវមានកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញឱយរឃើញថា េ ំមានត លាកា 

 អងគរហត សមប្សរណាមួយខដេអាចយកេសតតុាងខរររនះ មករធ្វើសំអាងរហត ជាក់លាក់រនាះរ ើយ1025។ 

 
1024 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០២ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  

៩៦ ដកប្សង់សាេដីការ ឿងកដ ីKarera (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩។ 

1025 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០២។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៨៨៩ ថ្នសាេដីកាសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៨៩ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅ

រេើកា រោងថ្នេសតតុាងចោមអារា៉ាមអនាមិកកនុងអន សស ណៈ ដ្ឋា េិបាេសហ ដាអារម ិក ខផអករេើមូេដ្ឋា នថា អន សស ណៈ

ទាងំរនះបានរង្ហា ញប្រេេ និងអាចប្តូវបានសនមតរដ្ឋយប្តឹមប្តូវរដើមបីឆាះុរញ្ញច ងំខាឹមសា ថ្នប្ររេេ និងច ិតេកខណៈចោមអារា៉ា

មេ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានជាទូរៅ។ រខនែមរេើរនះ អន សស ណៈរនះអាចប្តូវបានវាយតថ្មារដ្ឋយខផអករេើេ

សតតុាងរញ្ញា រកើរខនែម ជាេិរសស អតែរទកាខសតជារប្ចើន ខដេបានរង្ហា ញកនុងឯកសា កា ផសេវផាយរផសងៗ និងប្តូវបាននិេនធ

រដ្ឋយអនកសា េ័ត៌មានរផសងៗ និងកា េិេណ៌នារនាះស ីសង្ហវ ក់ោន រៅវិញរៅមក និងដូរចនះបានេប្ងឹងរខនែមនូវភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់

បានតាម យៈកា រញ្ញា ក់រខនែមរៅវិញរៅមក។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ផេយុកនុងសាេដីការ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង 

Ndindabahizi (ICTR) អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-71-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

កថាខណឌ  ១១៥។ សាេដីការ ឿងកដី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  ៧៧-៨០ (រដិរសធ្កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរដ្ឋយខផអករេើសកខី

កមម រស់សាកសីខដេេ ំប្តូវបានេមអិតទាក់ទងរៅនឹងកាេៈរទសៈជាក់ខសដងពាក់េ័នធ និងេ ំចាស់លាសថ់ារតើ កា រ ៀររារ់រនាះគឺេ

សតតុាងចោមអារា៉ាម ខដ  ឬោ៉ា ងណា)។ សាេដីការ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Muvunyi  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំ

រ ឿងរេខ ICTR-2000-55A-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ (“សាេដីការ ឿងកដី Muvunyi  (ICTR)”) កថា

ខណឌ  ៦៨-៧០ (យេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំបានអន វតតសមប្សរ និងកនុងកប្មិតខដេតប្មូវកនុងកា ខផអកកា ដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេទាងំប្សុងរៅរេើេសតតុាងមិនផ្លេ េ់ចោមអារា៉ាមោម នកា េមអិត និងកត់សមាគ េ់ថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត 

ផេអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត រដ្ឋយខផអកខតរេើពាកយចោមអារា៉ាមមិនចាស់លាស់ កនុងក ណីខដេេ ំមានភ្លេជាក់លាក់

រង្ហា ញនូវភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នចរមាើយខដេបានរោងរៅរេើ រស់សាកសី ប្តូវបានផតេ់រ ើយ)។ 

01718158
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

403. រៅកនុងសាេដីកាសំរណើរ ឿង ០០២/០១ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា “ប្តឹមខតអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើពាកយចោមអារា៉ាម រ៉ា ខនតេ ំបានផតេ់កា រោងជាក់លាក់ោបំ្ទ

អំណះអំណាងរនះរ ើយ”1026។ កនុងកថាខណឌ  ៣០៤ ថ្នសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា៖  

កា ខដេប្ោនខ់តអះអាងេីកំហ ស រដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញេសតតុាងោបំ្ទរខនែមឱយបានចាស់លាស់រនាះ គេឺ ំ

បានរំរេញតាមរទដ្ឋា នសតីេីកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរណត ឹងសាទ កខរ ើយ។ ររើរទាះរជីា អងគជនំ ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកាតេវកិចចប្តូវផតេ់សអំាងរហត រេញរេញក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំប្មះេ ំបានតប្មវូឱយរញ្ញា ក់អះអាង

ប្គរ់ជំហានថ្នកា ផតេ់សំអាងរហត  រស់ខាួនឱយបានេិសាត  រនាះរ ើយ រហើយអងគជនំ ំជប្មះប្តូវបានសនមតថា 

បានរធ្វើកា វាយតថ្មាោ៉ា ងប្តឹមប្តូវរាេ់េសតតុាងទាងំអសរ់ៅចំរពាះម ខខាួន ដរារណាោម នកា រង្ហា ញណា

មួយថាអងគជំន ជំប្មះេ បំានេិោ ណារេញរេញរេើេសតតុាងជាក់លាក់ណាមួយរនាះ [...]។ រខៀវ សផំន 

បានចងអេុរង្ហា ញផងខដ រៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រសអ់ងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំងូខដេបានខផអក

រដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវ តាមកា អះអាង រស់ោត់ រៅរេើេសតតុាងចោមអារា៉ាម [...] អងគជនំ ជំប្មះត លាកា 

កំេូេនឹងេិោ ណារេើអណំះអណំាងទាងំរនះ1027។  

404. រៅកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ទាងំរនះ រខៀវ សំផន ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះបានរោងរៅរេើកថាខណឌ ចំនួន

ដរ់ប្បារំួនថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយេ ំបានផដេ់អំណះអំណាងរខនែម និងប្តឹមខតេិេណ៌

នាេសតតុាងរនាះថា ជាពាកយចោមអារា៉ាម និងបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសំអាងរៅ

រេើបានរ ើយ1028។  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរប្មចមិនរធ្វើកា េិោ ណារេើអំណះអំណាងទាងំ

រនះរដ្ឋយខផអករេើទិដាភ្លេថ្នេកខខណឌ តប្មូវថា រនះជាកាតេវកិចច រស់មាច ស់រណដ ឹងសាទ កខខដេប្តូវរង្ហា ញ

ជាក់លាក់សមប្សរនូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាេ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចរធ្វើកា យេ់

រឃើញជាក់លាក់ខរររនះបាន។  

 
1026 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០៤។  

1027 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០៤។ 
1028 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១២ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៩០៨, ៩១៩, ៩២១, ៩៧១, ៩៧៥, ៩៨៧, ៩៩១-៩៩២, ១០០៤-១០០៥, ១០០៧, ១០១១, ១០១៣-១០១៤, 

១០៤៤, ១០៩៥, ១២៦៦, ១៧៦២ និង ១៨៦៨។ 
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405. រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា កថាខណឌ  ៣៥០៥, ៣៥០៧ និង ៣៤៣១ ថ្ន

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង មានកំហ ស1029។ កនុងកថាខណឌ  ៣៥០៥ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានអះអាងថា៖ 

 សាកសី និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណីបានរ ៀររារេ់ីដរំណើ រ ឿងអំេីកា បានរឃើញឬបានឮថាមានចំននួជន

 ជាតិរវៀតណាមជារប្ចើននាក់ប្តូវប្រមេូនិងជរមាៀសរចញ រហើយមនិខដេបានរឃើញ វេិប្ត ររ់ៅេូមិ

  រស់េកួរគរៅកនុងរខតតថ្ប្េខវងវញិរទ។ ក ណជីាក់ខសតងនមីយួៗថ្នប្កុមប្គួសា   រវៀតណាមខដេប្តូវបាន

 ប្រមូេ រញ្ាូនរចញ និងរឃើញមានកា ោករចញតាមទូក ប្តូវបានរង្ហា ញរៅេូមអិនាង់ប្ទា ឃ ខំប្េកថ្ប្ជ 

 ប្សុកកំេង់លាវ  រៅេូមរិពាធ្ិ៍ចិនាត  ំឃ សំាវ យអនេ  ប្សុកថ្ប្េខវង  និងរៅេូមអិងគ យស ឃ ខំប្េកអនេះ ប្សុក

 ថ្ប្េខវង។ អងគជនំ ជំប្មះកប៏ាន ករឃើញផងខដ ថា វាទំនងជាថា ប្រជាជនរវៀតណាមមួយចំនួនប្តូវបាន

 និ រទសរចញេីរខតតសាវ យរ ៀងរៅកាន់ប្ររទសរវៀតណាម រ៉ា ខនត េ័សតតុាងខដេមាន មិនបានរំរេញតាម

 រទដ្ឋា នតប្មូវកនុងកា រង្ហា ញេកី ណីជាក់លាក់ថ្នកា ជរមាៀសប្រជាជនរវៀតណាមរដ្ឋយរងខឲំ្យហួសេី

  វិមតិសងស័យ រៅកនុងរខតតសាវ យរ ៀងោរេ់ឆី្ន ំ១៩៧៥ រនាះរ ើយ
1030

។  

406. ទាក់ទងរៅនឹងកថាខណឌ ទាំងរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង

កា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេមកេីេូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត បំ្តូវបាននិ រទសរៅប្ររទសរវៀតណាមវិញ 

រដ្ឋយសា កា សននិដ្ឋា នរនះបានខផអកខតរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ដូង រអឿន ខដេអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា េសតតុាងចោមអារា៉ាម1031។ ជាេិរសស ោត់បានជំទាស់រៅនឹងកថា

ខណឌ  ៣៤៣១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

 
1029 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧៧។  

1030 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៥។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៣៥០៧ ខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា រទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញ 

រដ្ឋយសា មានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយោរ់តំាងេីឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងកា ររណដ ញជនជាតិរវៀតណាម

ខដេ ស់រៅកនុងកមពជុា និងថា ប្រជាជនរវៀតណាមកនុងចំនួនដ៏រប្ចើនមកេីរខតតថ្ប្េខវងប្តូវបានររណដ ញរចញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង 

១៩៧៦ និងមានរចតនាផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាមឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ប្ររទសកមពជុា។ 

1031 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465)  កថាខណឌ  ៧៣ និង ៣៤៣១ និង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧៧។ សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣ ខដេរញ្ញា ក់ថា “ពាកយស ំតាំងខាួនរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំប្តូវបានររងកើតរ ើង

រដ្ឋយសាែ រ័នត លាកា  និងអាប្ស័យរហត រនះេ ំទទួេបានសចចធា ណ៍ថ្នភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបាន និងតថ្មាជាេសតតុាងតិចតួច

ប្រសិនររើមាន”។ 
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ោរេ់ឆី្ន ំ១៩៧៥ មក រ ម្ ះ ដងូ រអឿន ខដេ សរ់ៅេូមរិពាធ្ិ៍ចិនាត  ំឃ ំសាវ យអនេ  ប្សុកថ្ប្េខវង រខតតថ្ប្េខវង បានឮថា

ជនជាតិរវៀតណាមខដេ សរ់ៅកនុងតំរន់ រស់ោត់រនាះ ប្តូវខតប្ត រ់រៅរវៀតណាម វញិ រហើយថា តាគី ោយមា៉ា ន ់

និងកូនរៅ រសេ់ួកោត់បានប្ត រ់រៅរវៀតណាម វិញ។ រ៉ា ខនតេកខណៈថ្នកា ប្ត ររ់ៅរវៀណាម វញិរនះ មនិប្តូវបាន

េិភ្លការខនែមរ ើយរៅកនុងត លាកា 1032។  

407. រដ្ឋយបានទទួេសាគ េ់ថា កាេៈរទសៈជ ំវិញកា ប្ត រ់រៅវិញ រស់េួករគេ ំប្តូវបានរំេាឺរខនែម និងោម ន

កា េនយេ់រហត ដូចរមដចបានអងគជំន ំជប្មះបាន្នដេ់កា យេ់រឃើញខរររនះ រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងថា “រដ្ឋយសា ោម នេសតតុាងផ្លេ េ់ ឬេមអិត កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ[ថា 

ជនជាតិរវៀតណាមខដេមកេីរពាធ្ិ៍ចិនាត  ំ ប្តូវបាននិ រទសរៅប្ររទសរវៀតណាមវិញ] បានខផអកខតរៅរេើ

េ័ត៌មានតិចតួច និងោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ [និង] ប្តូវទាត់រោេ”1033។ 

408. ដូចបានេិភ្លកាកនុងខផនក VII.ឃ.២ ថ្នសាេដីរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា យេ់រឃើញថា កា និ រទសបានរកើតរ ើង

ជាក់លាក់រៅេូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត ។ំ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ជាកា សមរហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើេសតតុាងចោមអារា៉ាម រស់ ដូង រអឿន  ួមជាមួយនឹងេសតតុាងដថ្ទរទៀតទាងំអស់ខដេអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូបានេិោ ណាកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទ

សរចញេីរខតតថ្ប្េខវង។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងចោមអារា៉ាម

រនះរធ្វើជាកា រញ្ញា ក់រខនែមរេើេសតតុាងដថ្ទរទៀតថ្នកា និ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េខវងរ ើយ។ 

409. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរៅកនុងកា កំណត់អំេីប្ករខ័ណឌ គតិយ តតសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងចោមអារា៉ាម។ អងគជំន ំ

 
1032 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ដូង រអឿន) ឯកសា រេខ E1/381.1 ទំេ័  ៥, ៦-៧, ១០ (“ស៖ រៅ

រេេចូេដេ់ ររខខម ប្កហម ឆ្ន ំ១៩៧៥ រតើរលាកប្សីមានធាា រ់ឮេ័ត៌មានណាថា ឲ្យប្រជាជនរវៀតណាមខដេ ស់រៅរេើដីខខម  

ឬករ៏ៅកនុងប្សុកេូមិ រស់រលាកប្សីហនឹង ឲ្យប្ត រ់រៅរវៀតណាម វិញរទ? មានរទ? ឆ៖ មាន រ៉ា ខនតខាុំ ោត់មិនរៅ ខាុំររួេោត់ខដ  

ោត់មិនរៅរទ ោត់ថាស ខចិតតរៅង្ហរ់ប្សុកខខម ច ះ។ ោត់អត់ វិេរៅ វិញរទ”) ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ដូង 

រអឿន) ឯកសា រេខ E1/381.1 ទំេ័  ១០ (“ស៖ រតើរលាកប្សីមានដឹងថា មានប្កុមប្គួសា រវៀតណាមខដេរគប្ត រ់រៅរវៀតណា

មរទ រៅរេេខដេមានកា ប្រកាសឲ្យប្រជាជនរវៀតណាមប្ត រ់រៅរវៀតណាមហនឹង? មានសាគ េ់ប្គួសា ណារទ? ឆ៖ មាន តាគី, 

ោយមា៉ា ន់ កូនរៅោត់រៅរវៀតណាមអស់ វិញទាងំអស់។ ដេ់រៅរហើយ ោតប់្ត រ់មក វិញមក។ ប្ត រ់មក វិញហនឹង ោត់សាា រ់

រៅតាហនឹង”)។ 

1033 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧៧។ 
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ជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មាជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់រេើេសតតុាងខដេប្តូវបានជំទាស់

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

២. កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងជាឯកសា  

410. រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាងជាឯកសា  រដ្ឋយ

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សជារប្ចើនរៅកនុងកា កំណត់អំេីភ្លេអាចរជឿ

ទ កចិតតបាន ភ្លេប្តឹមប្តូវ និងកា ជារ់ពាក់េ័នធថ្ន៖ (១) ឯកសា រៅសម័យរនាះ (២) កា ខងាង រស់ រខៀវ 

សំផន និងឯកសា របាះេ មពផាយ (៣) ចរមាើយរប្ៅត លាកា  (៤) កា រោសនា (៥) េសតតុាងខដេបាន

ទទួេយកតាម យៈកា រធ្វើទា  ណកមម (៦) េសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (៧) ឯកសា 

ខដេទទួេបានកា សនមតថា ប្តឹមប្តូវ និង (៨) េសតតុាង រស់អនកជំនាញ1034។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

រឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សអងគចារ់ អងគរហត  ឬឆនាេ ន សិទធិកនុងកា វាយតថ្មា

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាងជាឯកសា ខដេបានរេើករ ើងរនាះ1035។ រញ្ញា នីមួយៗរនះនឹង

ប្តូវរដ្ឋះប្សាយរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

ក. កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងជាឯកសា រៅសមយ័រនាះ 

411. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់វិធី្សាស្តសត រស់ខាួនកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងជាឯកសា ខដេបាន

រង្ហា ញចំរពាះម ខ1036។ កនុងកា វាយតថ្មារេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ភ្លគីទាក់ទងរៅ

នឹងតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា ខដេបានរេើករ ើងរៅរេេជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាង

រៅរេើ វិធាន ៨៧(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេតប្មូវថា េសតតុាងខដេប្តូវបានខផអករៅកនុងកា យេ់រឃើញ ប្តូវ

បានដ្ឋក់ឱយេិភ្លការដញរដ្ឋេ1037។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគូសរង្ហា ញកតាត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយ

តថ្មារេើេសតតុាងជាឯកសា  ដូចជា េកខណៈវិនិចិ័យតាម វិធាន ៨៧(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង កាេៈរទសៈថ្នេ

សតតុាងជាឯកសា  រញ្ញា ថារតើឯកសា រនាះជាឯកសា រដើម ឬងតចមាង ភ្លេចាស់លាស់ខដេអាចឱយយេ់

បាន ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  និងកា ខវះចរនាា ះខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ រញ្ញា ថារតើ ភ្លគីអាចជំទាស់រៅនឹងេសតុ

 
1034 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២២៤-២២៦, ២៥៧-៣១១, ៣១៤-៣៣០, ១៨១៩-១៨២៨, 

១៨៧៥។ 

1035 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦១-២៤៤។ 

1036 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១-៦៧។ 

1037 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១។ 
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តាង និងេ័ត៌មានោបំ្ទដថ្ទរទៀតថ្នភ្លេរជឿទ កចិតតបាន ខដ  ឬោ៉ា ងណា1038។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏

បានវាយតថ្មាផងខដ រេើអតតសញ្ញា ណ កា េិនិតយ ភ្លេេរមអៀង ប្រេេ និងកា ជប្មុញថ្នប្រេេេសតតុាង1039

។  

412. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានអន វតតេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន នូវ

េកខណៈវិនិចិ័យខដេមានខចងកនុង វិធាន ៨៧(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង កនុងកា វាយតថ្មារេើតថ្មាជាេសតតុាងថ្ន

ឯកសា សម័យរនាះ1040។ ោត់បានចងអេុរង្ហា ញជាក់លាក់រៅរេើកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអំេីេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកំណត់រហត កិចចប្រជ ំ រស់គណៈមជឈិមខដេប្តូវបានផដេ់

រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam ជាប្រេ័នធរអ ិប្តូវនិក1041។  

413. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតមិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាង និងថា អំណះអំណាង រស់ោត់គរបីប្តូវបានរដិរសធ្រោេ1042។ 

414. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 1043។ 

i. េកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុា 

 
1038 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១។ 

1039 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១។ 

1040 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៣-៣២៤។ 

1041 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៥-៣២៨។ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរេើឯកសា ផដេ់

រដ្ឋយ Christopher GOSCHA រសៀវរៅកំណត់ប្តាមនេី ស-២១ និងរទសមាា សន៍ចំនួនរី រស់ រខៀវ សំផន។ សូមរមើេ សា 

ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៤ និងរជើងទំេ័  ៥១៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២១៧-២២៥ (ឯក

សា  រស់ GOSCHA), ២២៦, ១៤៦៤ (រសៀវរៅកំណត់ប្តាមនេី ស-២១), ១៨១៩-១៨២៨, ១៨៧៥ (រទសមាា សន៍)។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយតថ្មារេើឯកសា  រស់ GOSCHA និង

រសៀវរៅកំណត់ប្តាមនេី ស-២១ រៅកនុងសាេដីការនះ និងដូរចនះេ ំោំបាច់រញ្ញា ក់សារ ើងវិញរៅទីរនះ។ សូមរមើេខាងរេើ ខផនក 

V.ឃ.៤ និងខផនក V.ឃ.៥។ អំណះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងរទសមាព សន៍ចំនួនរីខដេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកខាងរប្កាម។ 

សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក V.ង.២.ខ។ 

1042 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦១-១៦៤។ 

1043 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៨១-១៨៣។ 
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415. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា េកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦  ប្តូវបានរញ្ញា ក់ថា

ប្តឹមប្តូវរដ្ឋយសាកសជីារប្ចើន  ួមទាងំ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច និង នួន ជា ប្េមទាងំេកខណៈប្រហាក់

ប្រខហេោន ថ្នពាកយរេចន៍ខដេរប្រើប្បាស់កនុងសំរៅឆ្ន ំ ១៩៧១ និងឆ្ន ំ ១៩៧៦1044។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រដ្ឋយសា សាមីជនថ្នឯកសា ឆ្ន ំ ១៩៧២ ខដេមានរសចកដីប្ពាងេកខនដិកៈរកសក មមយុនី

សដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧១ េ ំប្តូវបានសាគ េ់ អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវរធ្វើកា េិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន និងសំអាង

រៅរេើខាឹមសា ថ្នឯកសា ទាងំរនះប្តង់ចំណ ចខដេមានកា រញ្ញា ក់រខនែមរ៉ា រណាណ ះ1045។ 

416. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ៖ (១) បានរញ្ញា ក់ថា នួន ជា 

បានរញ្ញា ក់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦ (២) កា សំអាងរៅរេើេកខនដិកៈរកស

ក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦ ររើរទាះរីជាខវះកាេរ ិរចទិក៏រដ្ឋយ និង (៣) កា ររៀររធ្ៀរេកខនដិកៈរកស

ក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៦០, ១៩៧១ និង ១៩៧៦1046។ ោត់បានអះអាងថា កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ 

នួន ជា ប្តឹមខតបានរង្ហា ញទប្មង់ថ្នេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុារ៉ា រណាណ ះ រ៉ា ខនតេ ំបានអះអាងថា ឯកសា 

រនាះ (E3/130) គឺជាេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦ រនាះរទ1047។ ោត់បានជំទាស់រខនែមរទៀត

ថា រដ្ឋយសា េកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៦០ េ ំមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

េ ំអាចសំអាងរៅរេើរដើមបរីប្រៀររធ្ៀរេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧១ និង ១៩៧៦ បានរ ើយ។ 

ដូរចនះ កា យេ់រឃើញខដេបានខផអករេើេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុារនះោម នស េេភ្លេ1048។ 

417. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា រោទប្រកាន ់រស់ រខៀវ សំផន អំេីេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុា 

េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ1049។ 

418. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា េកខនដិកៈរកសក មមយុ

នីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦ “ប្តូវបានរញ្ញា ក់នូវភ្លេប្តឹមប្តូវរដ្ឋយសាកសជីារប្ចើន” ួមទាងំ នួន ជា រដ្ឋយសា អងគ

 
1044 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៤។ 

1045 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៤។ 

1046 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៥។ 

1047 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៥។ 

1048 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៥ និងរជើងទំេ័  ៥២៣ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសា

ទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៤, ៣៩៨។ 

1049 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៨។ 
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ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ចាស់លាស់ថា នួន ជា “បានរញ្ញា ក់ថា ឯកសា រេខ E3/130 ស ីស

ង្ហវ ក់ជាមួយនឹងកា ចងោំ រស់ោត់អំេីេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេមាន ៣០ មាប្តា និង ៨ ជំេូក” 

និង“បានផតេ់រោរេ់រេើរោេគំនិតថ្ន‘ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ’មានកនុងមាប្តា ៦ ថ្នេកខនតិកៈករសក មមយុ

នីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦”1050។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរេើកា េិតខដេថា កាងំ រហកចអា វ 

រៅ   ច និង នី កន បានរញ្ញច ក់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា រនះ រហើយ កាំង រហកចអា វ រៅ   ច បានរញ្ញា ក់

ជាក់លាក់ថា ឯកសា រនាះគឺជាសំរៅឆ្ន ំ ១៩៧៦។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ 

សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើឯកសា រនះ

ខដេជាសំរៅេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខផអករេើេសតតុាងទាងំអស់រៅកនុងកំណត់ប្តារនាះ

រ ើយ។ 

419. ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧០ ចំរពាះម ខក៏រដ្ឋយ ក៏

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច និងឯកសា របាះេ មព

ផាយទង់រដិវតតកនុងកា រប្រៀររធ្ៀរេកខណៈវិនិចិ័យសប្មារ់សមាជិកភ្លេរកស ខដេមានកនុងេកខនតិកៈ

រផសងរទៀត1051។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច ឬឯកសា 

ផសេវផាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំតប្មូវឱយេិភ្លការេើឯកសា 

ចមាងថ្នេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៦០ សប្មារ់កា វិភ្លគ រស់ខាួន និងថា កំហ សខដេជាសមមតិ

កមមពាក់េ័នធរញ្ញា រនះអាចរមាឃៈកា យេ់រឃើញទាងំអស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង សដីេីរទរបញ្ាតតិ

 
1050 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៤ និងរជើងទំេ័  ៩៥១ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ ប្រតិ

ោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជារ់រោទ នួន ជា) ឯកសា រេខ E1/21.1 ទំេ័  ១៤-១៥ (រញ្ញា ក់ថា ឯកសា ដូចោន

រៅនឹងកា ចងោំ រស់ោត់អំេីេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ខដេមាន ៣០ មាប្តា និង ៨ ជំេូក)។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៥ 

ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជារ់រោទ នួន ជា) ឯកសា រេខ E1/23.1 ទំេ័  ៣០-៣៣។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ 

២០១២ (នី កន) ឯកសា រេខ E1/76.1ទំេ័  ៧១-៧២ (“[ឯកសា រេខ E3/130] គឺជាេកខនតិកៈ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”)

។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ឯកសា រេខ E1/52.1 ទំេ័  ៥៣-៥៤។ 

1051 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៨ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៣ ខខ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ ២០១១ (កាងំ រហកកអា វ) ឯកសា រេខ E1/52.1 ទំេ័  ៥៧ (រៅរេេោត់បានសំរៅរៅរេើេកខនតិកៈខដេេិភ្លកាេកខណៈ

 វិនិចិ័យសប្មារ់តួនាទីថាន ក់ដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុា និងបានរញ្ញា ក់ថា េកខនដិកៈឆ្ន ំ ១៩៧១ និង ១៩៧៦ ខ សខរាកោន េីេកខនតិកៈ

ឆ្ន ំ ១៩៦០ ពាក់េ័នធរៅនឹងេកខណៈវិនិចិ័យ)។ ទង់រដិវតត ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/747 ERN 00064626-

00064628 ទំេ័  ៥-៨)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្នេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុារ ើយ។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ

 រស់ោត់អាចខផអករៅរេើេកខណៈវិនិចិ័យសប្មារ់សមាជិកភ្លេរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេមានកនុងេកខនតិ

កៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦០ ក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថារតើ កំហ សពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ

អាចរណាដ េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ដូចរមដចរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ទាងំរនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

ii. កំណត់រហត កិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ 

420. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នកំណត់រហត កិចចប្រជ ំ រស់គណៈអ

ចិថ្ស្តនតយ៍ខដេត លាកា ទទួេបានេីប្រេេរផសងៗជារប្ចើន1052។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន បានរផ្លដ តរៅ

រេើប្រេេទាងំរនាះខដេបានផដេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េតមកេ់ឯកសា កមពជុា(“DC-Cam”) តាម យៈប្រេ័នធ

រអ ិចប្តូនិក1053។ 

421. ម នរេេេិភ្លការេើអំណះអំណាងជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេប្តូវ ំឭករ ើងវិញនូវចំណ ចរនះដូចខាងរប្កាម។ ដំរូង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគូសរង្ហា ញទ

សសនៈ រស់ខាួន និងវិធី្សាស្តសតសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា ខដេបានផតេ់

រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam  ( ួមទាងំកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍) កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

កនុងរសចកដីសរប្មចភ្លា មៗខដេបានរដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា ឯកសា រនះទទួេបានសចចធា ណ៍គួ ឱយរជឿទ កចិតតបានតាមកា 

រញ្ញា ក់ដំរូង ឬខដេអាចជំទាស់បាន ( ួមទាងំកា រញ្ញា ក់នូវភ្លេប្តឹមប្តូវ)1054។ រនះបានខផអករេើខផនក

សំខាន់ថ្នសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ  ប្រធានមជឈមណឌ េ DC-Cam អំេីវិធី្សាស្តសតខដេ មជឈមណឌ េរនះបាន

ប្រមូេ និងតមកេ់ឯកសា ទាងំរនះ និងថា មជឈមណឌ េ DC-Cam បានរប្តៀមេកខណៈជួយដេ់ភ្លគីនូវកា 

 
1052 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ៥.១.២ “ ចនាសមព័នធ ដាបាេ៖  ចនាសមព័នធរកសក មមយុនីសដកមពជុា៖ គណៈអចិថ្ស្តនត

យ៍ និងគណៈមជឈិម៖ រញ្ញា រឋមពាក់េ័នធរៅនឹងកំណត់រហត គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍”។ 

1053 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៦-៣២៨។ 

1054 រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើរ ើងឱយដ្ឋក់ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសដីេីឧរសមព័នធ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា  ក១-ក៥ និងរៅនឹងឯកសា ខដេបានដកប្សង់កនុងកថាខណឌ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជំន ំជប្មះេី ខផនក

ដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E185 (“រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯក

សា  (E185)”) កថាខណឌ  ២៨។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ មានកនុងសំរណើស ំចារ់រដើមថ្នឯកសា 

សម័យរនាះឱយចមាងរ ើងវិញរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E168។ 
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រញ្ញា ក់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា ងតចមាងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង រដ្ឋយផដេ់ឱកាសឱយរផេៀងផ្លេ ត់ឯកសា រដើម

តាមកា រសនើស ំ1055។  

422.  វិធី្សាស្តសតរនះប្តូវបានទទួេយករដ្ឋយអងគជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា៖  

រនះអាប្ស័យរេើភ្លគខីដេជំទាស់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានសនមតរដ្ឋយត លាកា ថា ប្តឹមប្តូវ

តាមកា រញ្ញា ក់ដំរូង កនុងកា ជំទាស់សចចធា ណ៍រនះ រហើយកា រផេៀងផ្លេ ត់អាចប្តូវបានរសនើរ ើងរដ្ឋយភ្លគី

ខដេរធ្វើកា ជំទាស់រនាះ [...] តាម យៈកា រញ្ាូនប្កុមរមធាវើកា ពា កដី រស់ខាួនរៅមជឈមណឌ េ DC-Cam 

រដើមបីេិនិតយរផេៀងផ្លេ ត់ចាររ់ដើមថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានជំទាស់តាមកា រសនើស ំ”1056។  

រដ្ឋយសា េ ំមានមាច ស់រណដ ឹងសាទ កខណាមាន ក់បានផតេ់េសតតុាងរហត ផេសប្មារ់ជំទាស់សចចធា ណ៍ថ្នភ្ល

េប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា ទាងំរនាះ រប្ៅខតេីកា ជំទាស់ជា ួមរនាះ សចចធា ណ៍រនះរៅខតមានអតែិភ្លេ រហើយទ

 ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខខដេពាក់េ័នធរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ1057។ 

423. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ម័តសំអាងរហត ដូចោន រនះខដ ពាក់េ័នធរៅនឹងកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈ

អចិថ្ស្តនតយ៍ខដេផដេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២1058។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខាួនថា េិធី្កា  រស់មជឈមណឌ េ DC-Cam សប្មារ់កា 

ប្រមូេ និងតមកេ់ឯកសា  េ ំបានរង្ហា ញនូវកា រធ្វើឱយខ សសភ្លេរដើម កា រំថ្េា ឬកា រនាំរ ើយ1059។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ភ្លគីណាមួយខដេមានកដីបា មាចំរពាះភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នចារ់ចមាង

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ឬប្រេេ ឬភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នឯកសា អាចរសនើស ំរធ្វើកា េិនិតយឯកសា រដើមរៅ

មជឈមណឌ េ DC-Cam បាន1060។ រដ្ឋយសា េ ំបានទទួេរហត ផេរខនែម ឬអំណះអំណាងងមីេីភ្លគីពាក់

 
1055 រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  (E185) កថាខណឌ  ២៨។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ 

មានកនុងសំរណើស ំចារ់រដើមថ្នឯកសា សម័យរនាះឱយចមាងរ ើងវិញរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ 

ឯកសា រេខ E168។ 

1056 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 

1057 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៧៥-៣៧៦។ 

1058 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៨។ 

1059 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៨ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះរសចកដីសរប្មចសដីេីកា 

ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  (E185) កថាខណឌ  ២៨។ 

1060 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៨។ 
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េ័នធរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កំណត់រហត រនះមានេកខណៈប្តឹមប្តូវ និងជាឯកសា 

រៅសម័យរនាះខដេមាន“តថ្មាជាេសតតុាងសំខាន់”1061។ 

424. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានផដេ់ភ្លេគួ ឱយ

រជឿទ កចិតតបានតាមកា រញ្ញា ក់ដំរូង រៅរេើកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេបានផតេ់រដ្ឋយ

មជឈមណឌ េ DC-Cam េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញ ឬេនយេ់“ថារតើ មជឈមណឌ េ DC-

Cam បានរប្រើប្បាស់នីតិវិធី្ថ្នកា ទទួេបានេសតតុាងរនះដូចរមតចរ ើយ” រដើមបីេ ររំបាត់េទធភ្លេសប្មារ់

កា រប្ជៀតខប្ជកខាងរប្ៅ និងផតេ់“កា ធានាប្គរ់ប្ោន់ខផនកនីតិវិធី្តាមផាូវត លាកា ”1062។ រខៀវ សំផន បាន

 ំឭកថា ឆ្ង យ  ប្រធានមជឈមណឌ េ DC-Cam េ ំចង់រង្ហា ញរៅរេេផតេ់សកខីកមមអំេីទីកខនាងផ្លេ េ់ថ្នឯក

សា រដើមរដ្ឋយសា រហត ផេស វតែិភ្លេ និងសនតិស ខ និងបានរេើករ ើងរខនែមថា រហត ទាងំរនះេ ំប្តូវបាន

េនយេ់ប្គរ់ប្ោន់ដេ់ភ្លគីរ ើយ1063។ ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានរធ្វើកា រផេៀងផ្លេ ត់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា រដើមផ្លេ េ់ ឬតាម យៈអនកជំនាញ

ខដេោត់តាំងរដ្ឋយត លាកា រ ើយ1064។ ោត់បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញខដេខផអករេើេសតតុាងរនះ

គរបីប្តូវោត់ទ កជារមាឃៈ1065។ 

425. សហប្េះរាជអាជាា បាន ំឭកថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវខផនកនីតិវិធី្ឱយរកាះរៅសាកសីរដើមបីរញ្ញា ក់អំេីភ្លេ

ប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា  និងថា មានខតឯកសា រដើមខដេប្តូវដ្ឋក់ចូេសំណ ំរ ឿងរធ្វើជាេសតតុាងរនាះរទ។ ផេយុ

រៅវិញ រនះអាប្ស័យរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា កំណត់រេើទមៃន់ខដេប្តូវផតេ់រៅរេើេសតតុាង

ចំរពាះម ខរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងទាងំមូេ1066។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរេើក

អំណះអំណាងអំេីកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេផតេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam ខដេអងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញកំហ សរៅកនុងកា វាយ

តថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នកំណត់រហត ទាំងរនះខដេទទួេបានេី

 
1061 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០។ 

1062 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៦។ 

1063 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៧-៣២៨ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឆ្ង យ ) ឯកសា រេខ E1/38.1 ទំេ័  ៨-៩។ 

1064 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៨។ 
1065 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២៨ រជើងទំេ័  ៥៣០។ 

1066 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៣។ 
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ប្រេេរផសងៗ1067។ រខៀវ សំផន េ ំោំបាច់ប្តូវដឹងអំេីទីកខនាងថ្នឯកសា រដើមខដេទទួេបានរដ្ឋយមជឈ

មណឌ េ DC-Cam ខដេរនះបានផតេ់ឱកាសឱយោត់រសនើស ំេិនិតយបាន និងតាមកា អះអាង រស់សហប្េះ

រាជអាជាា ថា ោត់េ ំបានរង្ហា ញថា ោត់បានេាោមរធ្វើដូរោន ះ រ៉ា ខនតេ ំបានរជាគជ័យរនាះរ ើយ1068។ ដូរចនះ 

រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលារូងមានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់ថា កំណត់រហត 

កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេផដេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam គួ ឱយរជឿទ កចិតតបានប្គរ់ប្ោន់រដ្ឋយខផអក

រេើមូេដ្ឋា នថ្នកា យេ់រឃើញថ្នអងគរហត តាមផាូវត លាកា 1069។  

426. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានរហត ផេប្តូវប្បាសោកេីសំអាងរហត ដំរូង រស់ខាួនសដីេីចំណ ច

រនះ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានទទួេកា ជូនដំណឹង

ចាស់លាស់អំេីវិធី្សាស្តសតខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអន ម័តចំរពាះេ

សតតុាងរនះ និងរេេរវលាប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រសនើស ំេិនិតយរេើឯកសា   ួមទាងំកា ជួយេីអនកជំនាញ ប្រសិន

ររើោត់រជឿថា រនះជាកា ោំបាច់សប្មារ់កា កា ពា ខាួនរនាះ។ ោត់េ ំបានដ្ឋក់សំរណើស ំ និងរង្ហា ញមូេ

រហត  ឬអំណះអំណាងខដេអាចប្ោនរោេសចចធា ណ៍ខដេទទួេយកភ្លេគួ រជឿទ កចិតតបានថ្នកំណត់

រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេបានផតេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

យេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា ទីកខនាងថ្នឯកសា រដើមរនះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរដ្ឋយសា  រខៀវ 

សំផន អាចរសនើស ំរធ្វើកា េិនិតយបាន និងោត់ទ ករហត ផេ រស់ ឆ្ង យ  ខដេរដិរសធ្កនុងកា រង្ហា ញទី

កខនាងផ្លេ េ់ជាកា េនយេ់េកខណៈរ គគ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ. រទសមាា សន ៍ចរមាើយ នងិឯកសា ផសេវផាយ រស ់រខៀវ សផំន 

 
1067 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៩ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ៣៦៩-៣៧៥។ 

1068 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៤។ 

1069 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៤, ១៦៩។ 
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i. កិចចសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន 

427. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើប្រតិ

ោ ឹកថ្នរទសមាា សន៍ រស់ោត់ចំនួនរី (E3/4050, E3/4043 និង E3/4041)1070។ រោងតាមោត់បាន

ឱយដឹងថា ប្រតិោ ឹករទសមាព សន៍ទាងំរនះ ខវះ“េ័ត៌មានខដេអាចរធ្វើកា រផេៀងផ្លេ ត់រេើភ្លេប្តឹមប្តូវបានរនាះ

រ ើយ”1071 រដ្ឋយសា េ ំមានកាេរ ិរចទិខដេរទសមាា សន៍រនាះបានរធ្វើរ ើង និងរ ម្ ះសាមីជនខដេរធ្វើ

ប្រតិោ ឹករ ើងវិញ និងេ ំបានរេញរេញ រដ្ឋយសា បានរធ្វើប្រតិោ ឹកខតកា រឆាើយតរ រស់ោត់រៅនឹងអនក

យករទសមាា សន៍ រ៉ា ខនតេ ំមានប្រតិោ ឹករេើសំណួ សួ រ ើយ1072។ 

428. រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា កាេរ ិរចទិថ្នរទសមាា សន៍រនាះមានសា ៈសំខាន់រដ្ឋយសា ោត់

បានទទួេេ័ត៌មានងមីៗអំេី រររនាះតាម យៈកា អានអតែរទនិេនធ រស់ Philip SHORT1073។ រខនែមរេើ

រនះ រៅកនុងរសចកដីដកប្សង់ោម នចំណ ចណារញ្ញា ក់ថា ោត់បាននិោយអំេីកា ដឹង រស់ោត់រប្កាម ររកមពុ

ជាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេខ សោន េីកា ដឹងខដេោត់បានទទួេរប្កាយប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ1074។ ោត់បានរេើក

រ ើងថា រដ្ឋយសា េ ំអាចដឹងអំេីសំណួ ខដេរគសួ ោត់ ប្េមទាងំកា ដកប្សង់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងតាមខរររប្ជើសរ ើសមានន័យថា រ ិរទសំខាន់រនាះប្តូវបាត់រង់កនុងកា រង្ហា ញអំេីអវីជាក់លាក់ខដេ

ោត់ចង់សំរៅរៅរេើរនាះ និង ដូរចនះ កា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើកា បា៉ា ន់

សាម ន និងកា រំថ្េា1075។ ទាក់ទងរៅនឹងឯកសា រេខ E3/4041 ោត់បានរេើករ ើងថា ឯកសា ខដេបាន

 
1070 ប្រតិោ ឹកកិចចសមាា សន៍ជាមួយ រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4050 េ ំមានច ះកាេរ ិរចទិ ទំេ័  ១ ERN 00786553-

00786554។ ប្រតិោ ឹករទសមាា សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4043 េ ំមានច ះកាេរ ិរចទិ។ ប្រតិោ ឹករទ

សមាា សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4041 េ ំមានច ះកាេរ ិរចទិ ERN 00782543-00782544។ 

1071 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨១៩-១៨២៨, ១៨៧៥។ 

1072 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២០។ 

1073 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២០-១៨២១, ១៨២៤, ១៨៧៥។ 

1074 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២០, ១៨៧៥។ 

1075 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨១៩។ 
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រធ្វើប្រតិោ ឹករនាះរប្រើប្បាស់វង់ប្កចកកនុងោា មួយចំនួនខដេចង់មានន័យថា “េ ំខមនជាសំដីរដើម” រស់ោត់

1076។ ោត់បានរេើករ ើងថា កា យេ់រឃើញទាងំអស់ខដេទាញរចញេីឯកសា ទាងំរនះគរបីរមាឃៈ1077។ 

429. រោងតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងឯកសា 

រេខ E3/4050 និង E3/4043 េ មំានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ រដ្ឋយសា ោត់េ ំបានរអើរេើរៅរេើេសតតុាង

ដ៏រប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងកា កំណត់កា ដឹង រស់ោត់អំេី

ឧប្កិដាកមម ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអះអាងថា បានរញ្ញា ក់រខនែមរេើរទសមាា សន៍ទាងំរនះ1078។ 

តាមកា េិនិតយរដ្ឋយយ តតិធ្ម៌រេើរទសមាា សន៍ទាងំរនះអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នបានថា កិចចសមាា សន៍ទាងំរនះប្តូវ

បានខផអកទាងំប្សុងរៅរេើកា ចងោំ រស់ រខៀវ សំផន នូវប្េឹតតិកា ណ៍ េ ំខមនជាកា ប្សាវប្ជាវ រស់ោត់

រនាះរទ1079។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កា តវា៉ា  រស់ រខៀវ សំផន អំេីកា រោទប្រកាន់នូវេ រ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវខផនកខាះរៅកនុងរសចកដីដកប្សង់ និងកងវះកា កត់ប្តានូវសំណួ  េ ំជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងសា ៈសំខាន់ថ្នរសចកដីដកប្សង់ និងេ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់“ខាឹមសា ថ្នចរមាើយខដេរង្ហា ញឱយរឃើញ

ចាស់លាស់រដ្ឋយខាួនឯង”រនាះរ ើយ1080។ សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានរឆាើយតររៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ 

សំផន ពាក់េ័នធឯកសា  E3/4041។ 

430. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា “ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រញ្ញា ក់ថារតើ ឯក

សា រនាះ គឺជាឯកសា រដើម ឬជាប្រេេរដើម ខដ  ោ៉ា ងណា”1081។ រខៀវ សំផន េ ំបានរដិរសធ្កា ផតេ់រទ

សមាា សន៍ រស់ោត់ កំណត់ប្តាខខសអាត់ងតសរមាងខដេមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ឬកំហ សណាមួយរៅកនុង

ប្រតិោ ឹករនាះរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ រញ្ញា ខដេោត់បានរេើករ ើង េ ំខមនជាសញ្ញា ណរញ្ញា ក់ភ្លេ

 
1076 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២០-១៨២៨, ១៨៧៥។ 

1077 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២៣១។ 

1078 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២០, ១៨២៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៤-៤២១៨ និងរជើងទំេ័  ១៣៧៥៧-១៣៧៥៨។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ១៨៧៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣១។ 
1079 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៦។ 

1080 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៦។ 

1081 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-A  រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

ភ្លា មៗ រស់ Jadranko Prlić ប្រឆំ្ងនឹង‘រសចកដីរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់រមធាវើកា ពា កដី Prlić រសនើស ំឱយេិោ ណារ ើងវិញនូវ

រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ទទួេយកេសតតុាងជាឯកសា ’ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ កថាខណឌ  ៣៤។ 
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ប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា  ដូរចនះ អំណះអំណាង រស់ោត់េ ំជារ់ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះរទ។ ទាក់ទងរញ្ញា រនះ ោត់េ ំ

បានផតេ់កា េនយេ់អំេីមូេរហត ដូចរមដចបានជាអតតសញ្ញា ណថ្នអនករធ្វើប្រតិោ ឹកមានេកខណៈសំខាន់ អា

ប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះេ ំោំបាច់េិោ ណារខនែមរទៀតរ ើយ។ 

431. កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំបាននិោយតាមកា ចងោំផ្លេ េ់ខាួនរនាះរទ រ៉ា ខនតបានខផអករេើ

កា ប្សាវប្ជាវខដេោត់បានរធ្វើរ ើងរៅរប្កាយប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ េ ំមានេសដតុាងោបំ្ទរ ើយ។ កនុងចំណ ចទី

មួយ (E3/4050) រខៀវ សំផន បានេនយេ់អំេីរោេគំនិត រស់ថាន ក់ដឹកនាថំ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ួមទាងំ

ខាួនោត់ផ្លេ េ់កនុងអំ ុងរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ទាក់ទងនឹងមូេរហត ខដេអនកជមៃឺប្តូវរៅរធ្វើកា 1082។ កនុងចំណ 

ចទីេី  (E3/4043) រខៀវ សំផន បានអះអាងចាស់លាស់ថា “រនាះគឺជាអវីខដេោត់បានរឃើញ”1083។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អតែរទរនាះមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់ចាស់លាស់តាមកា រង្ហា

ញខាងរប្ៅ ដូរចនះ នតែិភ្លេថ្នសំណួ  ខដេរៅប្គរ់ក ណីេ ំសូវសួ ជាញឹកញារ់រៅកនុងកា រឆាើយខដេមាន

េកខណៈខវងភ្លគរប្ចើនរនាះ េ ំមានន័យថា ខាឹមសា អតែរទដ៏សំខាន់រនាះប្តូវបានបាត់រង់រនាះរទ។ ដូចោន ខដ  

អតែរទខដេរខៀវ សំផន បានរខនែមចូេរដ្ឋយមានកា ផតេ់យ តតិកមម រស់ោត់អំេីកា  ងទ កខរវទនាខដេបាន

រងករៅរេើប្រជាជនរដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុា េ ំអាចរ៉ាះពាេ់ដេ់កា ដឹងជាក់ខសដងចាស់លាស់ រស់

ោត់បានរ ើយ។ ផេយុរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ោត់ ខដេថា ោា មួយចំនួនកនុងវង់ប្កចកកនុងកិចចសមាា ស

ន៍រេខឯកសា  E3/4041 “េ ំខមនជាសំដីរដើម រស់ោត់”1084 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញ

ថា មានពាកយខតមួយគត់រៅកនុងវង់ប្កចកខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីខកតប្មូវកំហ សរវយាក ណ៍រ៉ា រណាណ ះ

1085។ ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា មានេសតតុាងជារប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់រង្ហា ញនវូ

កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីឧប្កិដាកមមរនាះ និងថា រខៀវ សំផន េ ំបានេាោមទាេ់ខតរសាះកនុងកា រង្ហា ញ

ថា រទសមាា សន៍ទាងំរីរនះមានសា ៈសំខាន់ចំរពាះកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់ ដូចជាកា រង្ហា ញនូវភ្លេមិន

យ តតិធ្ម៌ណាមួយរនាះរ ើយ។ 

 
1082 ប្រតិោ ឹកថ្នរទសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4050 ERN 00786553 (“ប្រសិនររើរយើងសាេ ក់រសេើ  មាន

មន សសរប្ចើននឹងប្តូវសាា រ់។ ដូរចនះ អនកឈ្ឺ និងអនកជាប្តូវរធ្វើកា ទាងំអស់ោន ។ អនកខដេឈ្ឺេមមក៏រធ្វើកា ខដ ”)។ 

1083 ប្រតិោ ឹកថ្នរទសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4043 ERN 00780960-00780961។ 

1084 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៥។ 

1085 ប្រតិោ ឹកថ្នរទសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4041 ERN 00782543-00782544 (“អនកខដេប្តូវោរ់

ខាួន រៅកនុងប្ករខ័ណឌ រកសក មមយុនសីដកមពជុា”)។ 
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432. អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងកិចចសមាា សន៍ រស់ោត់ E3/4050, E3/4043 និង E3/4041 

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ii. ចរមាើយ និងឯកសា ផសេវផាយ រស់ រខៀវ សំផន 

433. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានអន ម័ត “ប្ករ

ខ័ណឌ កា ង្ហ រផសងថ្នកា វិភ្លគ”កនុងកា វាយតថ្មារេើសកខីកមម ផ្លេ េ់ោត់ និងឯកសា ផសេវផាយ1086។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ោម នមូេោំប្ទប្គរ់ប្ោន់1087។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតសរងខរកា រេើករ ើង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដី

េីវិធី្សាស្តសតទាក់ទងរញ្ញា រនះ រ៉ា ខនតេ ំបានេមអិតរខនែមនូវមូេរហត ខដេមានកំហ ស ឬនូវអវីរផសងេីរនះ និង

ដូចរមដចរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា េិោ ណារេើសា ណារនះ។ 

434. កនុងចំណ ងទីេី  រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“ប្រប្េឹតតផេយុខាួនឯង […] បាន

រំថ្េា និងរំរផាើសសំដី រស់ោត់ ឬឯកសា  ឬបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងដ្ឋក់រនេកុទាងំប្សុង”1088

។ សប្មារ់កា អះអាងរនះ ោត់បានរោងឆាងរៅរេើខផនកជារប្ចើនដថ្ទរទៀតថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់

ោត់1089។ តាមកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើកថាខណឌ ចំនួន ១៩ ខដេបានដកប្សង់រនាះ 

រឃើញថា មានកា រោងខតមួយគត់រៅរេើសកខីកមម រស់ោត់ ខដេកនុងរនាះោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាសកខីកមម រស់ោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សដីេីកា ទិរទៀន និងសវ័យទិរទៀន1090

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ខផអកខដេ រខៀវ សំផន អះអាងថា ជាកា រំថ្េារនាះ គឺជាកា 

 
1086 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ១៩២-១៩៥។ 

1087 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៧៥-១៧៦។ 

1088 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៧ រជើងទំេ័  ៣៨៥។ 

1089 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៧ រជើងទំេ័  ៣៨៥ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤៤, ១៣៩៥-១៣៩៨, ១៥២៦-១៥៤០។ 

1090 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៧ រជើងទំេ័  ៣៨៥ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៣៦។ 
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ដកប្សង់ទាងំប្សុងរចញេីសកខីកមម រស់ោត់ ដូរចនះអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កកា ដកប្សង់រនះ

ជាកា រំថ្េារ ើយ1091។ 

គ. ចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា  

435. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគូសរង្ហា ញវិធី្សាស្តសតថ្នកា វាយតថ្មារេើចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា ដូច

ខាងរប្កាម៖ 

កំណត់រហត ខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើងរៅខាងរប្ៅប្ករខណឌ នីតិវធីិ្ត លាកា  ដូចជា កំណត់រហត ខដេបានកត់

ប្តារដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណត ឹង ដារបរវណី  បាយកា ណ៍ រ ឿងរា៉ា វ

 រសជ់នរេៀសខាួនខដេេ បំានរធ្វើសមបង អតែរទសា េ័ត៌មាន មានតថ្មាជាេ័សតតុាងតិច ។ កនុងក ណីខដេ

សំអាងរហត ប្តូវបានខផអករេើខផនកខាះថ្នកំណត់រហត ខរររនះ ទ ហីក ណ៍ថ្នសំអាងរហត ប្តូវខតេនយេ់ឲ្យ

បានចាស់លាស់ ជាេិរសស ប្រសិនររើកា ផតនាេ រទាសេឹងខផអករៅរេើេ័សតតុាងខរររនះទាងំប្សុងឬជាសំខាន ់

។ រដើមបីេនិិតយរៅរេើភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នចរមាើយ រស់សាកសី អងគជំន ជំប្មះអាចេិោ ណាថា រតើចរមាើយរនាះស ី

សង្ហវ ក់ោន ជាមយួនឹងេ័សតតុាងរផសងរទៀតខដ ឬរទ និងេោិ ណារៅរេើេកខណៈថ្នេ័សតតុាងរនាះ ប្រសិនររើ

ចរមាើយស សីង្ហវ ក់ោន ។ ជាមួយោន រនះផងខដ  អងគជនំ ជំប្មះអាចេិោ ណាថា រតើចរមាើយេមី ន រសស់ាកសីស ី

សង្ហវ ក់ោន ខដ ឬរទ រហើយថារតើភ្លេមនិស ីសង្ហវ ក់ោន ប្តូវបានេនយេ់ឲ្យបានប្គរ់ប្ោនខ់ដ ឬរទ1092។ 

436. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រៅរេេអងគជំន ំជប្មះ “បាន

េិោ ណាថា ជាកា ខដេអាចរធ្វើរៅបានកនុងកា សំអាងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរៅរេើចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លា

កា  […] ដរារណាសំអាងរហត ប្តូវបានេនយេ់ចាស់លាស់”1093។ រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា 

“ប្ករខ័ណឌ គតិយ តតខរររនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិសដីេីនីតិវិធី្” និង“េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា រដ្ឋយចារ់រ ើយ”

1094។ កនុងកា ោបំ្ទកា អះអាងរនះ ដំរូង រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើសំអាងផាូវចារ់េី  រស់ អ.វ.ត.ក

. កនុងកា រញ្ញា ក់ថា ចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា េ ំទទួេបានសចចធា ណ៍ថ្នភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបាន

 
1091 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៦៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ

ផន) ឯកសា រេខ E1/198.1 ទំេ័  ១៧។ 

1092 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩ (រសចកដីដកប្សង់ប្តូវេ ររោេ)។  

1093 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៧។ 

1094 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៧។ 
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រ ើយ1095។ ទីេី  ោត់បានដកប្សង់រសចកដីសរប្មចភ្លា មៗ រស់ត លាកា  ICC ខដេរញ្ញា ក់ថា រតើឯកសា 

រនាះប្តូវបានររងកើតរ ើងសប្មារ់រោេរំណងថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្េហមទណឌ  ខដ  ឬោ៉ា ងណា គឺជាកតាត

មួយចំរណាមកតាត ជារប្ចើនខដេពាក់េ័នធសប្មារ់កា វាយតថ្មាេភ្លេគួ រជឿទ កចិតតបាន1096។ ទីរី រខៀវ សំ

ផន បានរោងរៅរេើសាេដីកាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1097 ខដេកនុងកា 

គូសរង្ហា ញវិធី្សាស្តសត រស់ខាួនសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើភ្លេសមរហត ផេថ្នកា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

រៅរេេប្រឈ្មជាមួយនឹង […] េសតតុាងខដេមានតថ្មាទារ (ដូចជា ចរមាើយរប្ៅប្ករខណ័ឌ ត លាកា  […]) 

ទំនងជាថា កា េនយេ ់រសអ់ងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងទាក់ទងរៅនឹងមូេរហត ដូចរមដចបានជាអងគជនំ ជំប្មះ

្នដេ់កា សននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត ណាមួយរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងខដេរោទជារញ្ញា រនាះ នឹងមានសា ៈ

សំខានោ់៉ា ងខាា ងំសប្មារ់កា កំណត់ថារតើ កា សននិដ្ឋា នរនាះសមរហត ផេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ខផអកតាមវធិាន

ទូរៅ កនុងក ណីខដេេសតតុាងជាមេូដ្ឋា នសប្មារ់កា សននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត ររើរមើេរៅទំនងជារខាយ 

តប្មូវឱយមានកា េនយេរ់ខនែមរប្ចើនជាងកា ខដេមានមេូដ្ឋា នខផអករេើេសតតុាងមានតថ្មាខពសរ់នាះ1098។ 

437. រខៀវ សំផន បានដកប្សង់ឧទាហ ណ៍ចំនួនរួនខដេោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានខផអក

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេខតរៅរេើចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា រ៉ា រណាណ ះ”1099។ ឧទាហ ណ៍រនះជារ់ពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា រប្រើប្បាស់ឯកសា ប្សាវប្ជាវ និងចរមាើយ រស់សាកសីខដេបានកត់ប្តារដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam 

រដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេី (១) ភ្លេខ សោន កនុងកា ទទួេបាន ររ

អាហា 1100 (២) ជាតិេនធខុសប្សឡាយខាងមាដ យ1101 (៣)  ចនាសមព័នធទំនាក់ទំនងសប្មារ់រោេនរោ

 
1095 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៧-៣០៨ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចរេើសា ណា រស់

សហប្េះរាជអាជាា ប្សរតាមវិធាន ៩២ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E96/7) កថាខណឌ  ២៩។ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០៤/១ 

(D308/3) កថាខណឌ  ១០៣-១០៨។ 

1096 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៩ រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Katanga នងិ 

Ngudjolo Chui អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07 រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់

អយយកា សដីេីតារាងរញ្ាីេសតតុាងថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១០ កថាខណឌ  ២៧។ 

1097 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១០។ 

1098 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩០។ 

1099 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១១ រជើងទំេ័  ៤៨១។  

1100 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

1101 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤៤-១០៤៥។ 
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បាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា1102 និង (៤) អតែិភ្លេថ្ន“មនេី សនតិស ខោ៉ា ងតិច ២០០ កខនាង”1103។ រខៀវ សំ

ផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា “រញ្ញា ក់ជាក់លាក់នូវប្រេេថ្នឯកសា រនាះ 

[…] និងេ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេជារ់ពាក់េ័នធ និងភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបាន”1104។ 

438. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន គរបីរដិរសធ្រោេ េីរប្ពាះោត់ខក

ខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សរៅកនុងប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វាយតថ្មារេើ

ចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា  កា អន វតតន៍ថ្នប្ករខ័ណឌ កា ង្ហ រនាះ ឬកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងខដេបាន

រោងរៅរេើរនាះ1105។ 

439. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានរដ្ឋះប្សាយចំណ ចរនះថ្នអងគចារ់កនុងសាេដីកា

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា៖  

េសតតុាងជាលាយេកខណអ៍កស  រសស់ាកសីខដេេ បំានរង្ហា ញខាួនចំរពាះម ខអងគជនំ ជំប្មះសាលាដំរូង និងេ ំ

ប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរដ្ឋយអងគជំន ជំប្មះ និងភ្លគី ជាទូរៅប្តូវផតេ់តថ្មាទារជាងេសតតុាង រស់សាកសី

ខដេបានផតេ់សកខីកមមចំរពាះម ខអងគជនំ ំជប្មះ។ ជារោេកា ណ៍ តថ្មាជាេសតតុាងទារប្តូវផតេ់រៅឱយេសតុ

តាងខដេេ ំទទួេបានជាក់លាក់សប្មាររ់ោេរណំងកា ជំន ជំប្មះប្េហមទណឌ  ខដេខ សេីកំណត់រហត 

សាដ រ់ចរមាើយខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត1106។ 

កា សំអាងរៅរេើយ តតិសាស្តសតគួ ឱយរជឿជាក់បានថ្នត លាកា  ECtHR អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

រញ្ញា ក់ថា “កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេ ំអាចខផអកខតមួយម ខ ឬជាសំខាន់រៅរេើេសតតុាង រស់សាកសីខដេរមធាវើ

កា ពា កដីេ ំមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេរ ើយ ដរារណាមានកា កតាត ងាឹងខងាងត េយភ្លេជាអតែិភ្លេ រដើមបីឱយ

ជនជារ់រោទមានឱកាសរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេកនុងកា ជំទាស់រៅនឹងេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុរេើខាួន”1107។ 

440. រខៀវ សំផន េ ំបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើសំអាងផាូវចារ់ណាមួយខដេេ ំស ីសង្ហវ ក់ជាមួយនឹងរទដ្ឋា នរនះ។ 

េិតណាស់ រសចកដីសរប្មចខដេោត់បានេិភ្លកាបានរញ្ញា ក់ថា ប្តូវមានកា ប្រុងប្រយ័តនជាេិរសសរៅ

 
1102 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤២៩-១៤៣០។ 

1103 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥២៥។ 

1104 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១១។ 

1105 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៧០-១៧៣។ 

1106 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ 

1107 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ 
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រេេវាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា  និងជាកា ប្ររសើ ររើសិន

ត លាកា គូសរញ្ញា ក់រេញរេញនូវសំអាងរហត  រស់ខាួនទាក់ទងរញ្ញា រនះ។ ដូចកនុងរ ឿងកដី ០០២/០១1108 

កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើតប្មូវកា ោំបាច់កនុងកា ខផអកកា យេ់រឃើញ

 រស់ខាួនរៅរេើេសតតុាងខដេប្តូវដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា េិភ្លការដញរដ្ឋេ និងបានសាដ រ់សា ណាេមអិត

 រស់ភ្លគីទាក់ទងរញ្ញា រនះ1109។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដឹងចាស់លាស់ថា រមធាវើកា ពា កដីេ ំមានឱ

កាសសួ រដញរដ្ឋេសាមីជនថ្នចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  និងថា រនះមានផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើទមៃន់

ខដេប្តូវផតេ់រៅឱយេសតតុាងរនាះ1110។ ដូរចនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សអងគចារ់។ 

441. ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវេិោ ណារៅរេើកា ជំទាស់ទីេី  រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេខតរៅរេើចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា  “រដ្ឋយោម នកា 

 វិភ្លគផាូវចារ់ហមត់ចត់ និងកា វាយតថ្មាេមអិត”ចំនួនរួនរេើក1111។ កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខដេថា ប្រជាជនងមីបានទទួេ ររអាហា តិចជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា ន បានខផអករេើសកខីកមម រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីចំនួនប្បាេំី នាក់ខដេកា រ ៀររារ់ រស់េួកោត់ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយរទសមាា ស

ន៍ រស់ រ ៀេ សន ជាមួយមជឈមណឌ េ DC-Cam1112។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  កា យេ់រឃើញពាក់

េ័នធរៅនឹងជាតិេនធខុសប្សឡាយខាងមាដ យ ជាចមបង បានខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដា

របរវណីជារប្ចើន1113។ ដូរចនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ កា យេ់រឃើញរនះបានខផអកខតមួយម ខ ឬ

ជាសំខាន់រៅរេើចរមាើយរប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរៅរេើទូ រេខរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេបានផតេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានរដ្ឋះប្សាយោ៉ា ងេមអិតរេើកា ជំទាស់ រស់រមធាវើកា ពា កដី រៅនឹង

សចចធា ណ៍ថ្នភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានខដេបានផតេ់ឱយឯកសា េីមជឈមណឌ េ DC-Cam រៅកនុងរណដ ឹង

 
1108 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ 

1109 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១។ 

1110 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។  

1111 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១១។  

1112 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣១។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថា

ខណឌ  ១០១៦។ 

1113 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤៤-១០៤៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៤២៤ រជើងទំេ័  ១១៥៤៧។ 

01718177
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សាទ កខរនះ និងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1114 រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារខនែមរេើភ្លេ

គួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នទូ រេខ ខដេបានផតេ់រដ្ឋយមជឈមណឌ េ DC-Cam1115។ ច ងរប្កាយ ររើរទាះរជីា

រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា មានមនេី សនតិស ខោ៉ា ងតិច ២០០ កខនាង បានខផអក

ជាសំខាន់រេើ បាយកា ណ៍ រស់មជឈមណឌ េ DC-Cam1116ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់

កា វាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្ន បាយកា ណ៍រនាះខដ 1117។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

េិោ ណារឃើញថា កា វាយតថ្មាទាងំរនះជាកា សមរហត ផេ និងកត់សមាគ េ់ថា រៅកនុងប្គរ់ក ណី រខៀវ 

សំផន ខកខានកនុងកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា រតើកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះបានខផអករៅរេើេសតតុាងរនះ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. កា រោសនា 

442. រៅកនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “រសចកដីខងាងកា ណ៍ខដេបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់

រោេរំណងរោសនា អាចកាត់រនែយភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបាន”1118។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា កា ផសេវផាយតាមវិទយុ និងទសសនាវដដីទង់រដិវតត និងយ វជនរដិវតត គឺជាឧរក ណ៍រប្រើប្បាស់កនុង

រោេរំណងផសេវផាយជាសាធា ណៈ និងថា អងគជំន ំជប្មះបានដឹងចាស់លាស់អំេីរញ្ញា រនះរៅរេេកា 

វាយតថ្មារេើេសតតុាងរនះ1119។ 

443. រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងវិធី្សាស្តសតខដេបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

សប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងខដេមានកនុងកា រោសនា រ៉ា ខនតបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា េ ំបានអន វតតសមប្សររេើេសតតុាងចំរពាះម ខ1120។ ោត់បានរេើក

រ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានប្រប្េឹតតផេយុខាួនឯងរដ្ឋយេ ំបានេិោ ណាថា ឯកសា ថ្នកា រោស

 
1114 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ង.២.ក.ii។ 

1115 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៥៥។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ១៤២៩-១៤៣០។ 

1116 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៤៩។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ១៥២៥។ 

1117 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៤៨-៣៩៤៩, ៣៩៥១។ 

1118 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E៤៦៥) កថាខណឌ  ៦៥។ 

1119 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E៤៦៥) កថាខណឌ  ៤៧២, ៤៧៩។ 

1120 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២។ 
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នាមានភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានតិចតួចតាម យៈកា រកប្សាយរេើស នេ កថារោសនាប្តង់ ខដេរនះជា

កា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នអវិជាា មាន”1121។ ជាឧទា ណ៍ជាក់លាក់ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើ (១) “ស នេ 

កថាខដេោត់បានខងាងពាក់េ័នធនឹងជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងេិធី្ ំឭេខួរមួយកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ”1122 និង (២) កា ប្ោនរោេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា េ ំខមនជាកា រោសនាថ្ន“ វិធានខដេ

បានផសេវផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតតខដេថា សាវ មីេ ិោរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយសម័ប្គចិតត […] ររើ

រទាះរីជាវិធានរនះសែិតកនុងចំរណាមរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ទាងំ ១២ ប្រកា ខដេសមាជិកថ្នរកសក មមយុនីសដ

កមពជុាប្គរ់ ូរប្តូវខតរោ េ”1123។ ោត់បានសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“សំអាងខតរៅរេើ

ឯកសា រោសនារដើមបីដ្ឋក់េិ  ទធ ខដេរនះមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគ

ចារ់ជារប្ចើន និងថា កា យេ់រឃើញរនាះប្តូវោត់ទ កជារមាឃៈ”1124។ 

444. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណាថា កា ខងាងខដេបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់រោេរំណងរោ

សនា អាចកាត់រនែយជាអរបរ មានូវភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបាន1125។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់

សមាគ េ់ស ីសង្ហវ ក់ោន ថា កា វាយតថ្មា រស់ខាួនបានេិោ ណារៅរេើេសតតុាងមួយចំនួនខដេមានេកខណៈ

រោសនា1126។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រនះអាប្ស័យរេើឆនាេ ន សិទធិ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ ប្រេេថ្នកា ខងាងរនាះជាក់ខសដងបានកាត់រនែយ

ជាអរបរ មាថ្នភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានថ្នេសតតុាង ខដ  ឬោ៉ា ងណា ដូចបានរញ្ញា ក់តាម យៈពាកយថា 

“អាច” រដ្ឋយេិោ ណារេើកាេៈរទសៈ ប្រេេថ្នេសតតុាង និងប្រេេថ្នកា ជប្មុញទឹកចិតត1127។ 

445. ឧទាហ ណ៍ជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងរនាះេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខកខានកនុងកា អន វតតនូវវិធី្សាស្តសត រស់ខាួនរ ើយ។ ោត់េ ំបានរង្ហា ញចំណ ចជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់ថ្ន

“ស នេ កថា រស់ោត់ខដេបានខងាងពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងេិធី្ ំឭកខួរកនុងកមពជុាប្រជាធិ្

 
1121 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២។ 

1122 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៥៥១-១៥៦០។ 

1123 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១១៩៣។ 

1124 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២។ 

1125 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៨៦។ 

1126 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥, ២៨២, ៤៧២, ៤៧៩, ៣៧៤៧។ 

1127 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១។ 

01718179
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ររតយយ”1128 និងខផអកតាមកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើកថាខណឌ ខដេបានដកប្សង់

រនាះ េ ំរឃើញមានស នេ កថាខដេោត់ចង់សំរៅរៅរេើ ឬមូេរហត ដូចរមតចខាះខដេអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើរនាះរ ើយ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងឧទាហ ណ៍ទីេី  រស់ោត់ រខៀវ សំផន 

ប្តឹមខតបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីយេ់រឃើញថា ខាឹមសា ថ្នទសសនាវដដីទង់រដិវតតខខវិចិិ

កា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ មានតថ្មាជាេសតតុាង ររើរទាះរីជាប្តូវបានោត់ទ កថា ជាឧរក ណ៍រោសនាក៏រដ្ឋយ1129។ 

តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា ឧទាហ ណ៍រនះហាក់រីដូចជាផេយុោន រៅនឹង

កា អះអាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា វាយតថ្មារេើរសចកដីខងាងកា ណ៍

ខដេបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់រោេរំណងរោសនារនាះថា េ ំអាចរជឿទ កចិតតបាន។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើេសតតុាងខដេមានអតែិភ្លេទាងំអស់  ួមទាងំទសសនាវដដីទង់រដិវតត និង

បាន្នដេ់កា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នសមប្សរថា “ររើរទាះរីជាកា សម័ប្គចិតត រស់រ គគេ គឺជាខផអកថ្ន

រោេកា ណ៍រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់រកសក៏រដ្ឋយ ក៏ជាក់ខសដងកា យេ់េី រស់សាមីជនទាងំេី េ ំសូវសំ

ខាន់ដូចកា រោ េតាមកា ខណនា ំរស់អងគកា ខដ ”1130។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សកនុងកា វាយ

តថ្មារេើឯកសា រោសនារនះ។ 

446. កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានសំអាងខតរៅរេើឯកសា រោសនា

កនុងកា ដ្ឋក់េិ  ទធ”រង្ហា ញឱយរឃើញនូវេកខណៈផេយុោន  និងេ ំសមរហត ផេ េីរប្ពាះមានកា េិោ ណាបាន

រធ្វើរ ើងជាងមួយ យទំេ័ រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើេសតតុាងរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ោត់

ខកខានផងខដ កនុងកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេបានខផអករៅរេើកា រោសនា និងប្តឹមខត

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានប្រប្េឹតតកំហ អងគចារ់ជារប្ចើន និងថា  […] កា យេ់រឃើញរនាះ

ប្តូវោត់ទ កជារមាឃៈ”1131។ រខនែមរេើរនះ សា ណារនះេ ំបានរេើកឧទាហ ណ៍ជាក់លាក់អំេីកា យេ់

រឃើញខដេបានសំអាងរៅរេើស នេ កថា រស់ោត់ខដេោម នកា រញ្ញា ក់ចាស់លាស់ពាក់េ័នធនឹងជនជាតិរវៀ

តណាម និងទង់រដិវតតខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រៅកនុងឧទាហ ណ៍ទាងំេី រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

 
1128 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២ រជើងទំេ័  ៤៣៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  

១៥៥១-១៥៦០។ 

1129 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២, ១១៩៣។  

1130 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨។ 

1131 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២។ 

01718180
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សំអាងរៅរេើេសតតុាងជារប្ចើន ួមទាងំកា រោសនា1132។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

ង. េសតតុាងទទួេបានតាម យៈកា រធ្វើទា  ណកមម 

447. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “េសតតុាងជារ់ពាក់េ័នធនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមេ ំអាចរប្រើប្បាស់

សប្មារ់រញ្ញា ក់កា េិតថ្នខាឹមសា រនាះបានរ ើយ”1133។ ក ណីមានហានិេ័យថ្នេសតតុាងខដេជារ់ពាក់េន័ធ

រៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគួសរញ្ញា ក់ថា “េសតតុាងរនះប្តូវដករចញេីកិចច

ដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើកខេងខត៖ (១) ភ្លគីបានតវា៉ាសចចធា ណ៍រនះរដ្ឋយខផអករេើអតែិភ្លេថ្នេសតតុាងដថ្ទ

រទៀត ឬ (២) កា រប្រើប្បាស់េសតតុាងរនះគឺជាក ណីរេើកខេងដូចមានខចងកនុងមាប្តា ១៥ ថ្នអន សញ្ញា

ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម(“CAT”)1134។ រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឱយដឹងថា េសតតុាង

ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម អាចទទួេយកបានប្រសិនររើកា រប្រើប្បាស់រនាះេ ំបានរំពានរេើកា 

ហាមោត់កា សំអាងរៅរេើខាឹមសា រដើមបីរញ្ញា ក់កា េិត1135។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់

រខនែមថា ររើរទាះរីជាមានហានិេ័យេិតប្បាកដថា ចរមាើយសា ភ្លេរៅមនេី សនតិស ខកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររ

កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមក៏រដ្ឋយ ក៏េ័ត៌មានជាសតាន ម័តមួយចំនួន

ខដេមានកនុងចរមាើយសា ភ្លេរនាះ េ ំខមនជាខផនកថ្នចរមាើយសា ភ្លេរនាះរទ អាប្ស័យរហត រនះេ ំប្តូវដក

រចញរ ើយ1136។ េ័ត៌មានខដេប្តូវអន ញ្ញា ត ួមមានអតតសញ្ញា ណ និងកាេរ ិរចទិថ្នកា ោរ់ខាួន រស់អនក

ជារ់ឃ ំ កា ឃ ំោងំ ឬកា ករមេចខដេប្តូវបានកត់ប្តាកនុងអំ ុងរេេច ះរ ម្ ះរៅមនេី សនតិស ខ ឬរៅរេេ

 
1132 កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតិរវៀតណា

ម និងរទប្រេ័យេូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតណាម បានខផអករេើប្រេេរផសងៗថ្នេសតតុាងរប្ៅេីស នេ កថាមិនជាក់លាក់ រស់ោត់ 

និងកា រោសនា។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ទំេ័  ១៧១៤-១៧៤២។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២ រជើងទំេ័  ៤៣៨ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថា

ខណឌ  ១៥៥៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១៣។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ 

រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩២ រជើងទំេ័  ៤៣៨ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  

១៥៥៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១៧។ 

1133 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤។ 

1134 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤។ 

1135 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៥។ 

1136 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៦។ 

01718181
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ោរ់រផដើមថ្នឯកសា ខដេមានចរមាើយសា ភ្លេ រ៉ា ខនតេ ំខមនរៅកនុងចរមាើយសា ភ្លេរនាះខាួនឯងរទ1137។ មតិ

រៅប្កម FENZ ថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា េសតតុាងខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

រធ្វើទា  ណកមមអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញប្េឹតតិកា ណ៍ជាជាងកា េិត រ៉ា ខនតប្តឹមខតរដើមបីរង្ហា ញថា

រតើ មានសកមមភ្លេអវីខាះខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើងជាកា រឆាើយតររៅនឹងចរមាើយសា ភ្លេរនាះ1138។ 

448. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា រកប្សាយ រស់ខាួន

រេើមាប្តា ១៥ ថ្នអន សញ្ញា ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមរៅរេេអងគជំន ំជប្មះបានទទួេយកេសតតុាងរចញ

េីរសៀវរៅកំណត់រហត  ឬរញ្ាីរ ម្ ះអនកជារ់ឃ ំថ្នមនេី សនតិស ខខដេទទួេបាន និងរនាេ រ់មកបានសំអាង

រៅរេើេសតតុាងរនាះរដើមបីររងកើតកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម និងប្េឹតតិកា 

ណ៍ដំរូងថ្នកា របាសសមាអ តេូមិភ្លគរូព៌ា1139។ ោត់បានអះអាងថា រដ្ឋយរហត ថាកំហ សរនះរមាឃៈ“កា 

យេ់រឃើញមួយចំនួន”ទាក់ទងរៅនឹង“សញ្ញា ណថ្នរោេនរោបាយករមេចសប្តូវ”1140 អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេ“ជាោំបាច់ប្តូវរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះរដើមបីសា ៈសំខាន់ទូរៅចំរពាះយ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក.

”1141។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា 

កា រប្រើប្បាស់េសតតុាងខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម អាចរធ្វើរៅបានដរារណាេ ំប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់រដើមបីរញ្ញា ក់កា េិត1142 ខដេផេយុោន រៅនឹងយ តតិសាស្តសតអនត ជាតិខដេហាមោត់កា រប្រើប្បាស់

ចរមាើយខដេទទួេបានតាម យៈកា រធ្វើទា  ណកមម1143។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានសំអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើរសៀវរៅកំណត់រហត  ឬរញ្ាីរ ម្ ះអនកជារ់ឃ ំថ្នមនេី សនតិស ខ 

និងបានយេ់រឃើញថា ឯកសា ទាងំរនាះខដេមានរសចកដីសរងកត រស់អនករធ្វើទា  ណកមម ប្តូវបានអន ញ្ញា ត

ដរារណាឯកសា រនាះេ ំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញកា េិតថ្នចរមាើយសា ភ្លេ រស់ជន ងរប្ោះថ្នកា 

 
1137 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៦។ 

1138 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៧។ 

1139 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៩-២៨៧, ២៨៩-២៩០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  

៣០-៣១។ 

1140 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៣១។ 

1141 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៥៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៨៨។ 

1142 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៦៣-២៨៧។ 

1143 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៦៩។ 

01718182



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

285 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រធ្វើទា  ណកមម1144។ ោត់បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាង

រៅរេើរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី សនិ តស ខប្កាំងតាោន់ រដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមរេើកា និ រទសជនជាតិរវៀត

ណាម និងរសៀវរៅកំណត់រហត  រស់ េូេ ផ្លេី រៅមនេី  ស-២១ រដើមបីោំប្ទកា ោរ់ខាួន និងកា សួ យក

ចរមាើយ រស់ សួស រៅ រៅ ឈ្ូក រេខាតំរន់ ២៤ ថ្នេូមិភ្លគរូព៌ា រៅមនេី ស-២១ កនុងខខ សីហា ដេ់ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦1145 ដូរចនះកា យេ់រឃើញខផអករេើេសតតុាងរនាះគរបរីដិរសធ្រោេ1146។  

449. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគ

ចារ ់ និងេ ំបានេិេណ៌នាប្គរ់ប្ោន់នូវេយសនកមមខដេទទួេ ង1147។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា 

កា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើមាប្តា ១៥ ថ្នអន សញ្ញា ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម មាន

េកខណៈប្សរោន ជាមួយនឹងរោេរំណងថ្នអន សញ្ញា រនះ និងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូ

េខដេថា “េ័ត៌មានខដេរកើតរចញេីរ គគេខដេេ ំខមនជាជន ងរប្ោះថ្នកា រធ្វើទា  ណកមម ដូចជា អនករធ្វើ

ទា  ណកមម អាចរប្រើប្បាស់បាន”1148។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវថា យ តតិសាស្តសតេ ំបានរង្ហា ញចាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់េសតតុាង

ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយផ្លេ េ់រដ្ឋយរ គគេដថ្ទខដេជាខផនក

ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខដេររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទរដ្ឋយសា កា រធ្វើទា  

ណកមម1149។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សអងគចារ់តាម យៈកា រប្រើប្បាស់រសៀវរៅកំណត់រហត  និងរសៀវរៅកត់ប្តាខដេប្តូវបាន

 
1144 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៨៩។ 

1145 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ១១១៥, ២២៧៤។ រសៀវរៅកំណត់ប្តាប្កាងំតាោន់ ឯកសា រេខ E3/5860 េ ំមានកាេរ ិរចទិ ERN 

00270815-00270816, 00270876, 00270874-00270881, 00270883, 00068026, 00270891, 00270895, 

00270896។ រសៀវរៅកំណត់ប្តា រស់ េូេ ផ្លេី រៅមនេី សនតិស ខ ស-២១ ឯកសា រេខ E3/8368។ 

1146 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩០។ 

1147 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២០៣-២០៤, ២១៦-២១៨។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៤៨-៤៩។ 

1148 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២០៥-២០៧។ 

1149 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២០៩-២១០។ 
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សួ រដញរដ្ឋេ និងថា រសៀវរៅទាងំរនះ“គឺជាកា សួ យកចរមាើយ ជាជាងចំណា សដីេីកា សួ យកចរមាើយ”

1150។  

450. សហរមធាវើនាមំ ខយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 1151។ 

451. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់រ ើងវិញនូវកា សរប្មចេីដំរូង រស់ខាួនថា “រេើកខេងក ណីេិរសស

ខដេបានកំណត់កនុងប្ររោគទីេី ថ្នមាប្តា ១៥ ថ្នអន សញ្ញា ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម េ័ត៌មានខដេ

ទទួេបានរដ្ឋយសា េទធផេថ្នកា រធ្វើទា  ណកមម េ ំអាចទទួេយកបានជាេសតតុាងរនាះរទ”1152។ ទាក់ទង

រៅនឹងក ណីរេើកខេងកនុងមាប្តា ១៥ រនាះ េសតតុាងអាចទទួេយកបានប្រឆំ្ងនឹងរ គគេខដេប្តូវបាន

រោទប្រកាន់េីកា រធ្វើទា  ណកមម រដើមបីរធ្វើជាេសតតុាងរង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្នចរមាើយសា ភ្លេរនាះ1153។ គួ 

កត់សមាគ េ់ ក ណីរេើកខេងរនះអន វតតខតកនុងកាេៈរទសៈខដេរ គគេរនាះមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់“ខដេ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់េីកា រធ្វើទា  ណកមម” រហើយចរមាើយសា ភ្លេរនាះប្តឹមខតអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបី

រង្ហា ញថា បានរធ្វើរ ើងរប្កាយកា រធ្វើទា  ណកមមរ៉ា រណាណ ះ1154។  

452. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញផងខដ ថា រដ្ឋយខផអករេើរោេរំណងថ្នអន សញ្ញា ប្រឆំ្ង

នឹងកា រធ្វើទា  ណកមម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រកប្សាយណាមួយរេើមាប្តា ១៥ ខដេនឹង

កាត់រនែយអាន ភ្លេដ្ឋច់ខាត និងេ ំអាច ំរលាេរំពានបានថ្នកា ោមោត់ និងកា រំាងកា រធ្វើទា  ណកមម

1155 និងថា ក ណីរេើកខេងរនាះគរបីប្តូវបានរកប្សាយកនុងន័យ ឹតតបិត1156។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា រក

ប្សាយ ឹតតបិតរេើមាប្តា ១៥ រនះ េ ំបានតប្មូវឱយ“ដករចញនូវឯកសា ទាងំមូេជ ំវិញកា សួ យកចរមាើយ

 
1150 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២១១។ 

1151 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៨១-១៨៣។ 

1152 រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងរញ្ាីឯកសា រ ៀររារ់សំអាងរហត រេញរេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា 

រេខ F26/12 កថាខណឌ  ៤៧ (“រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់ (F26/12)”)។  

1153 មាប្តា ១៥ ថ្នអន សញ្ញា ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម និងអំរេើរនាេ រររនាែ ក ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម មហាសននិបាត រសចកដមី

រប្សចរេខ 39/46 ឯកសា អងគកា សហប្រជាជាតិរេខ A/39/51 ថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ២៦ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ១៩៨៧។ 

1154 អនកនិេនធ Lene Wendland៖ កូនរសៀវរៅសដីេីកាតេវកិចច រស់ ដារប្កាមអន សញ្ញា អងគកា សហប្រជាជាតិប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើ

ទា  ណកមម (ឆ្ន ំ ២០០២) ទំេ័  ៥៦។ 

1155 រសចកដីសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស ់កថាខណឌ  ៤០។ 

1156 រសចកដីសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស ់កថាខណឌ  ៦៧។ 
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 រស់ជន ងរប្ោះថ្នកា រធ្វើទា  ណកមម”1157។ អាប្ស័យរហត រនះ ប្រសិនររើកំណត់ប្តាសួ យកចរមាើយមាន

េ័ត៌មានរចញេីរ គគេខដេេ ំខមនជាជន ងរប្ោះ ឯកសា រនះអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញ“សំណួ 

ខដេប្តូវបានសួ  រ គគេខដេមានវតតមាន ឬអំ ុងរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ និងកា រធ្វើទា  ណកមមជាេិរសស”

1158។  

453. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្សរ

ជាមួយនឹងអន សញ្ញា ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម និងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេ

ថា “េសតតុាងពាក់េ័នធនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមេ ំអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រញ្ញា ក់កា េិតថ្នខាឹមសា រនាះ

រ ើយ”1159។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា េសតតុាងខដេទទួេបានេីចរមាើយពាក់េ័នធនឹងកា រធ្វើ

ទា  ណកមម អាចទទួេយកបានដរារណាកា រប្រើប្បាស់រនាះេ ំបានរំពានរេើកា ហាមោត់នូវកា សំអាង

រៅរេើខាឹមសា ថ្នចរមាើយពាក់េ័នធនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមកនុងកា រញ្ញា ក់កា េិត1160។ មា៉ាងវិញរទៀត កប្មិត

ថ្នកា រងកឱយឈ្ឺោរ់អាចររងកើតចរមាើយមិនេិតរចញេីអនកជារ់ឃ ំខដេប្តូវបានរធ្វើទា  ណកមម។ ជាឧទាហ 

ណ៍ មានក ណីជារប្ចើនខដេអនកជារ់ឃ ំបានសា ភ្លេថា ជាភ្លន ក់ង្ហ  CIA, KGB និងរវៀតណាម។ ចរមាើយ

សា ភ្លេរនាះអាចប្តូវបានេិោ ណាសមរហត ផេថា ជាចរមាើយខដេរធ្វើរ ើងរប្កាមរធ្វើទា  ណកមម ឬកា 

រងខិតរងខំតាមេកខណៈរប្ចើនសណាា នរចញេីអំរេើរោ រៅរេើ ូរកាយ និងកា រងកនូវកា ឈ្ឺោរ់តាម យៈ

កា ដ្ឋក់ ំខានកា រដករដ្ឋយសរមាងឮៗ កា រធ្វើឱយេ័យខាា ច និងកា រប្រើេបិចកេប្គរ់ប្គងផាូវចិតត។ ចរមាើយ

ខដេបានទទួេរនាះប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអាជាា ធ្ រដើមបីរង្ហា ញកា េិតថ្នចរមាើយសា ភ្លេ រស់អនកជារ់

ឃ ំរនាះខដេថា ោត់គឺជាភ្លន ក់ង្ហ  CIA, KGB ឬ រវៀតណាម និងកា ោក់ផាយតាមវិទយុ។ ចរមាើយសា ភ្លេ

រនាះេ ំខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងត លាកា ថ្នចារ់កនុងកា រង្ហា ញថា អវីខដេជន ងរប្ោះថ្នកា រធ្វើទា  ណ

កមមបានសា ភ្លេរនាះជាកា េិតរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា េិតខដេថា ជន ងរប្ោះប្តូវបានរធ្វើទា  ណ

កមម និងបានសា ភ្លេរនាះ អាចដឹងបាន និងអាចជារ់េសតតុាងពាក់េ័នធថ្នកា រធ្វើបាររេើអនកប្រឆំ្ងនឹង ររ

រនាះ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា មតិជំទាស់រៅប្កម FENZ ខដេថា េ័ត៌មាន

ខដេមានកនុងេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម អាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញប្េឹតតិកា ណ៍ជា

ជាងកា េិតថ្នចរមាើយរនាះ រ៉ា ខនតប្តឹមខតរដើមបីកំណត់ថារតើ មានសកមមភ្លេអវីខាះខដេរកើតរចញេីប្េឹតតិកា ណ៍

 
1157 រសចកដីសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស ់កថាខណឌ  ៦៨។ 

1158 រសចកដីសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស ់កថាខណឌ  ៦៨។ 

1159 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤។ 

1160 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៥។  
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ខដេចរមាើយសា ភ្លេប្តូវបានរធ្វើរ ើង1161។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ 

សអងគចារ់កនុង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងខដេរកើតរចញេី

ចរមាើយពាក់េ័នធនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម។ 

454. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងកា រោទប្រកាន់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងពាក់

េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា េ័ត៌មានសតាន ម័តមួយចំនួនខដេ

មានកនុងរសៀវរៅកំណត់រហត  និងរញ្ាីរ ម្ ះអនកជារ់ឃ ំខដេប្តូវបានច ះកាេរ ិរចទិ និងអតតសញ្ញា ណ

អនកជារ់ឃ ំ និងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម េ ំសែិតរប្កាមេកខខណខ ថ្ន វិធានរនាះ និងអាចទទួេ

យកបានជាេសតតុាង  ួមទាងំេ័ត៌មានខដេរកើតរចញេីរ គគេខដេេ ំខមនជាជន ងរប្ោះថ្នកា រធ្វើទា  ណកមម

1162។ ដូចោន ខដ   ូរងត រស់អនកជារ់ឃ ំខដេចូេមនេី ស-២១ អាចអន ញ្ញា តរធ្វើជាេសតតុាងរដ្ឋយសា រនះ

ជា ូរងតថ្នកំណត់ប្តា និងេ ំខមនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមរ ើយ។  េ័ត៌មានដូចជាជីវប្រវតតិ

 រស់ជន ងរប្ោះ៖រ ម្ ះ អាយ  ទីេំរៅ ម ខ រ េីម ន និងរសចកដីេមអិតដថ្ទរទៀត អាចប្តូវបានដករចញ

ប្រសិនររើទ កកនុងចរមាើយសា ភ្លេអាចោត់ទ កថា ទទួេបានតាម យៈកា រងខិតរងខំ1163។ រនាេ រ់េីបានេនិិ

តយរេើកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើ

រសៀវរៅកំណត់រហត ប្កាងំតាោន់1164 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ប្ររោគតូចមួយខដេ

ថា“កនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ អងគកា បានប្រមូេផដុំយួន និងបានរញ្ាូនប្ត រ់រៅរវៀតណាម វិញ” ប្តូវបាន

រប្រើប្បាស់រដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រហើយោម នេ័ត៌មានសដីេីជីវ

ប្រវតតិ រស់អនកជារ់ឃ ំរ ើយ1165។ រនះេ ំខមនជាេ័ត៌មានខដេទទួេបានេីអនកជារ់ឃ ំ រ៉ា ខនតគឺជាកា រង្ហា ញ

នូវកា េិតខដេបានកត់ប្តាផាូវកា  រស់អនកជារ់ឃ ំ។ អាប្ស័យរហត រនះ  រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញនូវកំហ សរៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវរសៀវរៅកំណត់រហត ប្កាងំតាោន់

សប្មារ់កា រញ្ញា ក់រខនែម និងអំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណា

រឃើញថា កា សំរៅ រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរសៀវរៅ

 
1161 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៧។ 

1162 រសចកដីសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស ់កថាខណឌ  ៦៨។ 

1163 រសចកដីសរប្មចរេើរសចកដីជំទាស ់កថាខណឌ  ៦៨។ 

1164 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៥។ 

1165 រសៀវរៅកំណត់ប្តាប្កាងំតាោន់ ឯកសា រេខ E3/5827 េ ំមានកាេរ ិរចទិ ទំេ័  ៥-៦ ERN 00270859-00270860

។  
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កំណត់រហត  រស់ េូេ ផ្លេី រៅមនេី ស-២១ កនុងកា រដ្ឋះប្សាយកា ោរ់ខាួន សួស រៅ ខដេជារេខា

តំរន់ ២៤ ថ្នេូមិភ្លគរូព៌ា1166 ខកខានកនុងកា រំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរេើរណដ ឹងសាទ កខ។ ប្តឹមខត

កា រោទប្រកានកំ់ហ សខដេេ ំបានរង្ហា ញនូវផេ់រ៉ាះពាេ់រេើសាេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

ជាទូរៅេ ំអាចទទួេយកបានសប្មារ់កា េិនិតយរណដ ឹងសាទ កខរេើអងគរសចកដី1167។ រោងតាមរហត ផេ

រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញកំហ សណាមួយខដេតប្មូវឱយ

មានកា ចូេអនតរាគមន៍រេើរណដ ឹងសាទ កខរៅកនុង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វាយតថ្មា

រេើេសតតុាងពាក់េ័នធនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម ដូរចនះរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះ។ 

ច. េសតតុាង រសស់ាកស ីនិងរដើមរណដ ងឹ ដារបរវណី 

i. ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សាមីជនខដេេ ំបានមកផតេ់សកខីកមម 

455. រៅកនុងកា គូសរញ្ញា ក់អំេីវិធី្សាស្តសតកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា 

េសតតុាងអាចប្តូវផតេ់ទមៃន់តិចតួច កាេណាររើប្រេេ ឬសាមីជនេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ1168។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរខនែមថា ចរមាើយខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើងរប្ៅប្ករខ័ណឌ នីតិវិធី្តាមផាូវត លាកា  ួមទាងំ

ចរមាើយេីមជឈមណឌ េ DC-Cam និងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី មានតថ្មាជាេសតតុាង

ទារ1169។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកថា មូេរហត នឹងប្តូវបានេនយេ់ ប្រសិនររើកា យេ់រឃើញ

ណាមួយបានខផអកកនុងខផនកខាះរេើចរមាើយរនាះ1170។ រៅរេេសួ រដញរដ្ឋេអំេីភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នចរមាើយ

 រស់សាកស ី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចេិោ ណារេើកា រញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀត និង

េកខណៈថ្នេសតតុាងរនាះ1171។ 

 
1166 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩០ និងរជើងទំេ័  ៤៣៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២៧៤។ រសៀវរៅកំណត់ប្តា រស់ េូេ ផ្លេី រៅមនេី សនតិស ខ ស-២១ ឯកសា រេខ 

E3/8368។ 

1167 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៦៤។ 

1168 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។ 

1169 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។ 

1170 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។ 

1171 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។ 

01718187



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

290 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

456. រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា អន វតត “ប្ករខ័ណឌ

គតិយ តតខដេ ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ” រៅរេើតថ្មាជាេសតតុាងថ្នចរមាើយជា

លាយេកខណ៍អកស  រស់សាមីជនខដេេ ំអាចមកផតេ់សកខីកមមបាន1172ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ តាម យៈ៖ 

(១) កា សំអាងខតរៅរេើចរមាើយរនាះទាក់ទងរៅនឹងសកមមភ្លេ និងអំរេើ រស់ជនជារ់រោទ1173 (២) កា 

រប្រើប្បាស់ចរមាើយរនាះជំនួសសកខីកមមផ្លេ េ់មាត់1174 ខដេរណាត េឱយមានកំហ សដខដេៗកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ និង ០០២/០២1175។  

457. ដំរូង ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតត“រដ្ឋយឥតសមគួ  និងកនុងន័យទូេំទូលាយ”

នូវប្ករខ័ណឌ គតិយ តតសដីេីតថ្មាជាេសតតុាងថ្នចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រដ្ឋយបានខផអកកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ

ោម នកា ផដេ់សំអាងរហត  ឹងមំា និងោម នកា រញ្ញា ក់ថា សាកសី ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានេ ំបានផតេ់សកខី

កមមកនុងត លាកា រ ើយ1176។ ទីេី  ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់

រដ្ឋយសា បានខផអកកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើេសតតុាងខដេេ ំបានសួ រដញរដ្ឋេទាក ់ទងរៅនឹងសកមមភ្លេ និង

អំរេើ រស់ជនជារ់រោទ “[...] រដ្ឋយោម នកា ងាឹងខងាងតាម យៈរោេកា ណ៍សួ រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ”

1177។ ោត់បានទិរតៀនភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេអន ញ្ញា តឱយរប្រើ

ប្បាស់េសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ ថារនះជាកា អន វតតន៍ផេយុរៅនឹងរទដ្ឋា នអនត ជាតិ ខដេបាន

សងកត់ធ្ៃន់ជាដរាររេើសា ៈសំខាន់ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ផ្លេ េ់មាត់ និងតប្មូវកា ោំបាច់កនុងកា ពា សិទធិ

 រស់ជនជារ់រោទ1178។ ោត់បានរោទប្រកាន់ថា ោត់ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរដ្ឋយខផអករេើចរមាើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស ខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ ខដេបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិថ្ននីតិវិធី្ និងរណាត េ

ឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌1179។ ោត់បានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំននួ

ប្បាចំំណ ចខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថាបានខផអកខតរេើចរមាើយខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ មានដូចជា៖ 

(១) អំរេើមន សសោតកនុងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់អនកជារ់ឃ ំេី នាក់រ ម្ ះ រហ ើស 

 
1172 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៣-២៩៥។ 

1173 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៦-៣០០។ 

1174 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០១-៣០២។ 

1175 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៣-៣០៥។ 

1176 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៣-២៩៥។ 

1177 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៦-៣០០។ 

1178 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៩។ 

1179 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០០។ 

01718188
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និង ទូច1180 (២) អំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េទាក់ទងរៅនឹងកា ករមេចជនជាតិរវៀតណាម

ប្បាមំួយនាក់1181 (៣) កា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន1182 (៤) កា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់រៅកនងុ

កា អន វតតន៍រោេនរោបាយសដីេីរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍1183 និង (៥) កា និ រទសជនជាតិរវៀតណា

មេីេូមិអនាង់ប្ទា1184។  

458. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

រៅកនុង វិធី្សាស្តសតទូរៅចំរពាះេសតតុាងជាលាយេកខណ៍អកស  និងថាអងគជំន ំជប្មះបានរដ្ឋះប្សាយចាស់

លាស់រេើរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងចរមាើយរប្ៅត លាកា រនាេ រ់េីផតេ់ឱកាសឱយភ្លគីរធ្វើកា ជំទាស់រៅនឹងេសតុ

តាង1185។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង និងខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវេយសនកមមរដ្ឋយសា រទដ្ឋា នតប្មូវថ្នរណដ ឹងសាទ កខរនាះ1186។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងផងខដ ថា ោត់បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវថ្នកា វាយតថ្មា រស់

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើចរមាើយជាលាយ

េកខណ៍អកស កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1187។ ពាក់េ័នធរៅនឹងប្ករខ័ណឌ គតិយ តត ខដេបានកំណត់រដ្ឋយអងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងជាលាយេកខណ៍អកស  ជាេិរសសចរមាើយរប្ៅ

ត លាកា  សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតមិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា សរប្មច

 រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ និងហាក់រីដូចជារសនើស ំឱយេិោ ណារ ើងវិញរដ្ឋយោម នកា រំរេញតាម

 
1180 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៨៦៣-៨៧៣។ 

1181 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៨៤២-៨៤៧។ 

1182 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

1183 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤។ 

1184 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤ និងរជើងទំេ័  ៤៦៨, ៤៦៩ រោងរៅរេើសា ណារណដ ងឹ

សាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៦-៧១៨។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣០។ 

1185 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២២២-២២៣។ 

1186 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២២១។ 

1187 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២២៤។ 
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េកខខណឌ តប្មូវថ្នរទដ្ឋា ន1188។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា 

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេណាមួយប្តូវបានខផអកខតរៅរេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រដ្ឋយោម នកា សួ រដញរដ្ឋ

េប្គរ់ប្ោន់រនាះរ ើយ1189។ ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កដីបា មា រស់ រខៀវ សំផន 

អំេីកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ េ ំមានមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់តាម យៈកា រប្រើ

ប្បាស់“ វិធី្សាស្តសតជំទាស់តាមខផនករដ្ឋយរោងរៅរេើកថាខណឌ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”

1190។ 

459. សហរមធាវើនាមំ ខបានោបំ្ទសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 1191 និងបានរេើករ ើងថា រ ឿងកដីយ តតសិា

ស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក. បានអន ញ្ញា តឱយរប្រើប្បាស់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រដ្ឋយមានកា ធានាផាូវចារ់

1192។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា រៅរេេសវនាកា ខដេមានេសតតុាងជារ់ពាក់េ័នធប្តូវបានរេើក

រ ើង ភ្លគីមានឱកាសរសនើស ំឱយដ្ឋក់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រធ្វើកា សួ រដញរដ្ឋេ។ ដូចរនះ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ប្តឹមប្តូវនូវប្ករខ័ណឌ គតិយ តតជាធ្ មាន1193។ 

460. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា េី សំខាន់ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូង (១) បានអន វតតរទដ្ឋា នគតិយ តតប្តឹមប្តូវកនុងកា វាយតថ្មារេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់

សាមីជនខដេេ ំអាចមកផតេ់សកខីកមម និង (២) កំហ សកនុងកា វាយតថ្មា និងកា សំអាងរៅរេើចរមាើយជា

លាយេកខណ៍អកស កនុងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេោត់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រញ្ញា រនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរនតរនាេ រ់ខាង

រប្កាម។ 

461. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើរញ្ញា ទីមួយ រស់ រខៀវ សំផន រឃើញថា ជាកា ជំទាស់រៅនឹង

ប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេតាមកា អះអាង រស់ោត់ថា បានរណាដ េឱយមាន

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេខដេខផអកខតមួយម ខ ឬជាសំខាន់រេើេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ1194។ 

 
1188 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២២១, ២២៦។ 

1189 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២២៧, ២២៩-២៣០។ 

1190 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២២៩-២៣០។ 

1191 សូមរមើេ សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៨១-១៨៣, ២៤០-២៤១។ 

1192 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២២៩-២៣១។ 

1193 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៣៣-២៣៩។ 

1194 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៧, ៣០០, ៣០២, ៣០៥, ៨៤៣។ 
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462.  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា តាម វិធានទូរៅ ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សាកសី 

ដូចជាសាមីជនខដេេ ំបានចូេមករង្ហា ញខាួនចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងេ ំប្តូវបានសួ រដញ

រដ្ឋេកនុងត លាកា ប្តូវបានផតេ់តថ្មាតិចតួច1195។ ចរមាើយរប្ៅត លាកា ខដេបានទទួេរប្ៅប្ករខ័ណឌ នតិី

 វិធី្តាមផាូវត លាកា  ដូចជាពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី  បាយកា ណ៍ អតែរទកាខសត ប្តូវ

ផដេ់តថ្មាជាេសតតុាងទារ1196។ ររើកាេណាអងគជំន ំជប្មះសំអាងរៅរេើេសតតុាងទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះ

មានរនេកុកនុងកា ផតេ់កា េនយេ់អំេីកាេៈរទសៈខដេអាចឱយអងគជំន ំជប្មះរធ្វើកា សននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត 

រដ្ឋយខផអករៅរេើេសតតុាងរនាះ ខដេកា រធ្វើដូរចនះមានសា ៈសំខាន់ោ៉ា ងខាា ងំសប្មារ់កំណត់អំេីរញ្ញា ថារតើ 

កា សននិដ្ឋា នរនាះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយសមរហត ផេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា1197។  

463. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់តថ្មា

ជាេសតតុាងទារថ្នចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សាមីជនខដេេ ំបានមកផតេ់សកខីកមមកនុងត លាកា ៖  

អងគជនំ ំជប្មះបានទទួេយករខនែមរទៀតនវូចរមាើយ រស់រ គគេខដេបានទទួេម ណភ្លេឬរេើសេរីនះ រ

ស់សាកសីខដេេ បំានចូេខាួនមកផតេ់សកខីកមម  មួទាងំសប្មាររ់ោេរំណងថ្នកា រង្ហា ញនវូសកមមភ្លេ និង

អំរេើ រស់ជនជារ់រោទ និងរទាះជាោ៉ា ងណាកដបីានកត់សមាគ េ់ថា ចរមាើយទាងំរនះមានតថ្មាជាេសតតុាងតិច

តួច និងថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេ ំអាចប្តូវបានខផអកខតមួយម ខ ឬជាសំខាន់រេើចរមាើយរនះរទ។ ររើរទាះរីជា

ចរមាើយរនះមានតថ្មាជាេសតតុាងទារជាងសកខីកមម រសស់ាកសីខដេបានរង្ហា ញខាួនចំរពាះម ខអងគជនំ ំជប្មះក៏

រដ្ឋយ ក៏រៅខតជាប្រេេសំខាន់ថ្នេសតតុាងជាេរិសសរៅរេេខដេចរមាើយរនាះបានទទួេតាម យៈសាែ រន័

ត លាកា 1198។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងវិធី្សាស្តសតខាងរេើរនះ និងកត់សមាគ េ់ថា សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឆាះុរញ្ញា ងំចាស់លាស់ថា “ក ណីខដេកា យេ់រឃើញបានខផអកកនុងខផនកខាះរេើ

ចរមាើយរនាះ សំអាងរហត សប្មារ់កា យេ់រឃើញប្តូវខតបានេនយេ់ចាស់លាស់ ជាេិរសស កនុងក ណី

ខដេកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេបានខផអកទាងំប្សុង ឬជាសំខាន់រៅរេើេសតតុាងរនាះ”1199។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

 
1195 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ 

1196 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ 

1197 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩០។ 

1198 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ២៩៦។ 

1199 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។ 
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ដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់រេើេកខខណឌ តប្មូវកនុងកា រប្រើប្បាស់រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តននូវចរមាើយរប្ៅត លា

កា  និងបានគូសរង្ហា ញនីតិវិធី្រៅរេេសំអាងរៅរេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេេ ំប្តូវបានសួ 

រដញរដ្ឋេ។ ររើកាេណាកា យេ់រឃើញបានសំអាងខតរៅរេើចរមាើយរនះ អងគជំន ំជប្មះប្តូវេនយេ់នូវកា

េៈរទសៈខដេផតេ់យ តតិកមមរេើក ណីរេើកខេងចំរពាះ វិធានទូរៅ។ 

464. កនុងកា ោបំ្ទអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា វិធី្សាស្តសតរស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បាន ំរលាេរំពាន

រេើរោេកា ណ៍សួ រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ” រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខក

ខានកនុងកា “ផតេ់សំអាងរហត  ឹងមំាដេ់រសចកដីសរប្មច រស់ខាួន និងជួនកាេ […] ប្តឹមខតរង្ហា ញថា 

សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរនាះេ ំប្តូវបានសាដ រ់កនុងត លាកា ”1200។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

សរងកតរឃើញថា ប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់ អ.វ.ត.ក. េ ំតប្មូវឱយផតេ់សំអាងរហត សប្មារ់កា វាយតថ្មារេើ

ខផនកនីមួយៗថ្នេសតតុាងរ ើយ1201 និងជាក់ខសដងេ ំអាចអន វតតបាន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណា

រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សជា ួមរៅកនុង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងចំរពាះេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា ជំទាស់រនះបានប្បារ់អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេអំេីេទធភ្លេថ្នកំហ សខផនកអងគរហត ទាក់ទងរៅនឹងរសចកដីសននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត ជាក់

លាក់។ 

465. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងរធ្វើកា វាយតថ្មាតាម យៈកា សរងកតរឃើញថា រទដ្ឋា នអនត ជាតិទទួេ

សាគ េ់ វិធានខដេេអប្ររសើ រំផ តសដីេីេសតតុាងប្តង់ថា េសតតុាង រស់សាកសីខដេដ្ឋក់ឱយសួ រដញរដ្ឋេ

រនាះ មានេកខណៈេអប្ររសើ ជាងកា ដ្ឋក់ចរមាើយខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ។ រនះគឺជាសិទធិទទួេបាន

កា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវខដេប្តូវបានធានាកនុងចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. និងកមពជុាតាម យៈកា អន ម័ត

តាមមាប្តា ១៤ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ (“ICCPR”) 1202។ រខៀវ សំផន 

ទំនងជាជំទាស់រៅនឹងរោេជំហ  រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សដីេីរញ្ញា

រនះ និងបានទិរតៀននូវអវីខដេោត់រៅថា កា សរប្មចអន ញ្ញា តឱយកា រប្រើប្បាស់េសតតុាងខដេេ ំប្តូវបាន

សួ រដញរដ្ឋេ1203 ខដេតាមកា រេើករ ើង រស់ោត់ថា ផេយុរៅនឹងរសចកដីសរប្មច រស់ត លាកា  ICTY 

 
1200 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៥-៣០០។ 

1201 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៧ និងរជើងទំេ័  ៧១៨។  

1202 មាប្តា ១៤ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា 

រេខ 999 U.N.T.S. 171 និង 1057 U.N.T.S. 407។ 

1203 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៩។ 
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និង ICC1204។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់ អ.វ.ត.ក. េ ំបានររងកើត

រទដ្ឋា នសប្មារ់កា ទទួេយកេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ ដូចកនុង វិធាន ៦៨ ថ្ន វិធានសដីេីនីតិវិធី្ 

និងេសតតុាង រស់ត លាកា  ICC និង វិធាន ៩២សេួន ថ្ន វិធានសដីេីនីតិវិធី្ និងេសតតុាង រស់ត លាកា  ICTY 

រនាះរទ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា សរប្មចកនុងរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba ខដេអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍

 រស់ត លាកា  ICC បាន ករឃើញកំហ សកនុងកា ទទួេយក រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  

ICC នូវ“ចរមាើយខដេប្តូវបានរធ្វើកំណត់ប្តាេីម នទាងំអស់ រដ្ឋយោម នកា វិភ្លគរេើចរមាើយនីមួយៗរដ្ឋយ

ប្រុងប្រយ័តន”1205 និងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ រស់ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់

នឹង Karadžić ទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេយកេសតតុាងរដ្ឋយោម នកា សួ រដញរដ្ឋេប្សរតាម វិធាន ៩២ 

សេួនថ្ន វិធាន រស់ត លាកា  ICTY1206 េ ំអាចអន វតតបានចំរពាះរ ឿងកដីរចចរុបននរ ើយ។ 

466. ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរប្រើប្បាស់

េសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរដើមបីដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ ដរារណាមានកតាត ងាឹងខងាងប្គរ់ប្ោន់ថ្នេសតុ

តាងរនាះ។ រនះប្សរតាមរទដ្ឋា នប្រេ័នធចារ់អង់កាូសាក់ស ងសដីេីេសតតុាងខដេបានវិវ ឍអស់ យៈរេេជា

រប្ចើនសតវតស ៍ និងបានឆាះុរញ្ញច ងំកនុងអន សញ្ញា នានាសដីេីសិទធិមន សស។ ប្រេេថ្នចរមាើយ និងកាេៈរទសៈជ ំ

 វិញកា ររងកើតរនាះមានសា ៈសំខាន់។ រនះប្តូវខតបានេិោ ណាថារតើ ជាកា ររប្មើផេប្ររោជន៍ផ្លេ េ់ខាួន 

ឬថារតើ មានទំនាស់ផេប្ររោជន៍ និងថារតើ មានរហត ផេសមប្សរខដេសាមីខាួនេ ំអាចមកផតេ់សកខីកមម

កនុងត លាកា កនុងកា រញ្ញា ក់កា េិតថ្នខាឹមសា  ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ចរមាើយរនះប្តូវខតបានេិនិតយរដ្ឋយខផអករេើ

ខាឹមសា ថ្នេសតតុាងដថ្ទរទៀតសប្មារ់ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន  រៅរេេងាឹងខងាងរេើតថ្មាជាេសតតុាងខដេប្តូវផតេ់

រៅឱយតាមក ណីជាក់ខសដង។ ជាឧទាហ ណ៍ កា េិភ្លការខនែមរទៀតអាចតប្មូវឱយរធ្វើរ ើង ប្រសិនណាររើ

សាកសដីថ្ទរទៀតបានផដេ់េសតតុាងប្រហាក់ប្រខហេោន រនាះ។ ទាងំអស់រនះគឺជារញ្ញា សំខាន់កនុងកា េិោ 

ណារៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះរធ្វើកា ងាឹងខងាងរេើតថ្មាជាេសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ។  

 
1204 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៩។ 

1205 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 សាេដីកាថ្នរណដ ងឹ

សាទ កខ រស់រលាក Jean-Pierre Bemba Gombo និង អយយកា ទេ់នឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III 

ចំណងរជើងថា “រសចកដីសរប្មចរេើកា ទទួេយករធ្វើជាេសតតុាងនូវឯកសា ខដេមានកនុងរញ្ាីេសតតុាង រស់អយយកា ”ថ្ងៃទី ០៣ 

ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១១ កថាខណឌ  ៧៨-៨១។  

1206 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karadžić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ IRMCT-13-55-A សាេដីកា ថ្ងៃទី 

២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩ កថាខណឌ  ១៦២។ 

01718193



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

296 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

467. ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់រដ្ឋយខផអកខតរៅរេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  “រដ្ឋយោម នកា យកចិតតទ កដ្ឋក់ផត

េ់សំអាងរហត  ឹងមំាដេ់រសចកដីសរប្មច រស់ខាួន”1207 ដូចបានកំណត់ខាងរេើ កដីបា មាទូរៅ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអំេីតថ្មាជាេសតតុាងថ្នេសតតុាងរប្ៅត លាកា  ប្តូវបានឆាះុរញ្ញច ងំកនុងសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង។ គួ កត់សមាគ េ់ថា កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ចរមាើយជាលាយេកខណ៍

អកស  រដ្ឋយោម នឱកាសសួ រដញរដ្ឋេមានតថ្មាជាេសតតុាងតិចតួច និងេ ំអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបី

រញ្ញា ក់សកមមភ្លេ និងអំរេើ រស់ជនជារ់រោទបានរទ1208។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭករខនែមរទៀត

ថា៖  

ចរមាើយខដេរធ្វើរ ើងរប្ៅប្ករខណ័ឌ នីតិវិធី្ រស់ត លាកា  […] មានតថ្មាជាេសតតុាងទាររដ្ឋយខាួនឯង។ 

រៅរេេកា យេ់រឃើញបានសអំាងកនុងខផនកខាះរេើចរមាើយរនះ សំអាងរហត សប្មារ់កា យេ់រឃើញប្តូវខត

បានេនយេ់ចាស់លាស់ […]។ កនុងកា សួ រដញរដ្ឋេភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នចរមាើយ រសស់ាកសី អងគជនំ ំជប្មះ

អាចេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ចរមាើយរនាះប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមេីេសតតុាងដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា និង

ប្រសិនររើមាន ប្តូវេិោ ណារេើេកខណៈថ្នេសតតុាងរនាះ។ អងគជនំ ំជប្មះអាចេោិ ណាថារតើ ចរមាើយម 

នៗ រសស់ាកសីមានេកខណៈស សីង្ហវ ក់ោន រៅវញិរៅមក និងថារតើ ភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន រនះប្តូវបានេនយេ់

ប្គរ់ប្ោន់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា1209។  

468. រនះគឺជារ ិរទទូរៅសប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់មន សសេី នាក់

រៅមនេី ឃ ំោងំេនំរប្កាេ៖ អនកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ “រហ ើស” ខដេប្តូវបានរធ្វើបារ និងសមាា រ់រដ្ឋយសនតិស ខ

មនេី ឃ ំោងំរនាះ រហើយអនកជារ់ឃ ំមាន ក់រទៀតរ ម្ ះ “ទូច” ខដេបានសាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ខដេោត់

បានទទួេ ង1210។ កា ដ្ឋក់េិ  ទធរេើ រខៀវ សំផន េីរទមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅ

មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ បានខផអកខតរៅរេើអងគរហត ទាងំរនះរ៉ា រណាណ ះ1211។  

 
1207 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៥។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០២។ 

1208 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៨ និងរជើងទំេ័  ១៧០ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ចិច

េិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥២៥-៥៣៥, ៥៤១-៥៥១។ 

1209 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩។ 

1210 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១០, ៣១១៥-៣១១៧។ 

1211 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៥-៣១១៧។ 
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469. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេេ ំប្តូវបានសួ 

រដញរដ្ឋេរនាះ គឺជាេសតតុាងខតមួយខដេនារំៅដេ់កា យេ់រឃើញសដីេីេិ  ទធភ្លេសប្មារ់កា សាា រ់ រស់ 

រហ ើស និង ទូច រៅកនុងសហឧប្កិដាកមម ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា ប្រសិនររើដូរចនះខមន រតើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ដេ់កា យេ់រឃើញរនាះ ខដ  ឬរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតក់

សមាគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ អួង ដ ស 

និង ស ខ ខអ េ1212 រៅរេេេិោ ណារេើកា សាា រ់ រស់ រហ ើស និងបានរង្ហា ញថា ពាកយស ំតាងំខាួនជារដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីនីមួយៗបានរញ្ញា ក់រខនែមរៅវិញរៅមករេើ“ទិដាភ្លេសំខាន់ៗថ្នរហត កា ណ៍  ួមទាងំ

អតតសញ្ញា ណ រស់ជន ងរប្ោះ េកខណៈថ្នកា វាយប្រហា  េកខខណឌ ថ្នកា សាា រ់ និងចំណាត់កា រប្កាយ

មករេើសាកសេរនាះ”1213។ ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ 

បានរឃើញផ្លេ េ់ខេនកនូវកា វាយប្រហា ដូចោន  និងបានយេ់រឃើញថា កា រ ៀររារ់ រស់េួកោត់គួ រជឿ

ទ កចិតតបាន1214។ ទាក់ទងរៅនឹងរហត កា ណ៍ថ្នកា សាា រ់ រស់“ទូច” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំ

អាងខតរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ស ខ ខអ េ1215។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា េសតតុាងអាចរជឿទ កចិតតបាន និងរធ្វើជាតំណាងថ្នេំនាកំា រធ្វើបាររៅមនេី ឃ ំោំងេនំរប្កាេ1216។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើធាត ផសសំតាន ម័ត និងអតតរនាម័តិកនុងកា រង្ហា ញអំរេើមន សសោត

ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ1217។  

470. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងកា េិនិតយរេើេសតតុាងចំរពាះម ខ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា “រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់រៅប្តពាំងប្េីង 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា ទីរនាះគឺជាទីតាងំសមាា រ់មន សសរ ើយ”1218។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមថ្នអំរេើមន សសោតរៅេនំរប្កាេ

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់អនកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ រហ ើស និង ទូច បានខផអកខតរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ

 
1212 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០, ៣១១០។ 

1213 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០។ 

1214 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០, ៣១១៥។ 

1215 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០១។ 

1216 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០១, ៣១១៦។ 

1217 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៥, ៣១០២, ៣១១៦ និងរជើងទំេ័  ១០៥២២។ 

1218 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៤។ 

01718195



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

298 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចំនួនេី  រស់ អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ ខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដា

របរវណីនីមួយៗ រស់េួកោត់1219។ ររើរទាះរីជាកា ទទួេសាគ េ់ជាទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ថា េសតតុាងរនះមានតថ្មាជាេសតតុាងទាររដ្ឋយខាួនឯងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានេនយេ់ថា កា រ ៀររារ់

 រស់ អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

នីមួយៗ រស់េួកោត់ និងមាន“ទិដាភ្លេថ្នរហត កា ណ៍  ួមទាងំអតតសញ្ញា ណ រស់ជន ងរប្ោះ េកខណៈថ្ន

កា វាយប្រហា  េកខខណឌ ថ្នកា សាា រ់ និងចំណាត់កា រប្កាយមករេើសាកសេ”1220។ ររើរទាះរីជាអងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា កា រ ៀររារ់ទាំងរនះបានរង្ហា ញអតែិភ្លេថ្នេសតតុាងផ្លេ េ់ជាក់លាក់

ថ្នកា សមាា រ់រៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេក៏រដ្ឋយ ក៏ អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ ខដេបានម ណភ្លេរនាះេ ំខដេ

បានមកផដេ់សកខីកមមកនុងត លាកា ខដ  និងកនុងក ណីោម នេសតតុាងដថ្ទរទៀត ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស 

ខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់េួករគខតមួយម ខរនាះ េ ំ

អាចរង្ហា ញអំរេើមន សសោតហួសេីវិមតិសងស័យបានរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់រឃើញថា កា សមាា រ់អនកជារ់ឃ ំ រហ ើស និង ទូច រៅេនំរប្កាេ េ ំអាចប្តូវបានរង្ហា ញសមរហត 

ផេតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នរទដ្ឋា នរង្ហា ញេសតតុាងរ ើយ។  

471. ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា ផេយុរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ដ្ឋក់េិ  ទធោត់េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោតរេើជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ រដ្ឋយខផអកខតរៅរេើចរមាើយជាលាយ

េកខណ៍អកស មួយខដេោម នមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់1221 សាកសី រឆ្ម ខស បានផតេ់សកខីកមមកនុងត លាកា កនុងសំ

ណ ំរ ឿង ០០២/០១ អស់ យៈរេេេី ថ្ងៃ និងបានផតេ់េសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណា

មប្បាមំួយនាក់។ ជាេិរសស ោត់បានផតេ់សកខីកមមថា “ទាក់ទងរៅនឹងប្កុមមន សសប្បាមួំយនាក់រនាះ ខាុំបាន

ទទួេរញ្ញា េី រៅ សារ ឿន ឱយករមេចេួករគ”1222។ ររើរទាះរីជាោត់េ ំបានរេើករ ើងជាក់លាក់អំេីជនជាតិ

 
1219 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០-៣១០១, ៣១១៥-៣១១៦។ 

1220 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០។ 

1221 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២៩៥ និងរជើងទំេ័  ៤៤៤ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសា

ទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៤២-៨៤៧។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថា

ខណឌ  ៣០២ និងរជើងទំេ័  ៤៦១ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៤២-៨៤៧, 

១០៥៥។ 

1222 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៨៥។ 
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រវៀតណាមកនុងសកខីកមម រស់ោត់ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រៀររធ្ៀរចរមាើយ រស់ោត់កនុង

កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ និងសកខីកមមកនុងត លាកា ម នរេេរធ្វើកា កំណត់ថា ោត់បានផតេ់“ចរមាើយស ីស

ង្ហវ ក់ោន ”អំេីកា ករមេចមន សសប្បាមំួយនាក់រនាះខដ 1223។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រឆ្ម 

ខស បានសំរៅរៅរេើ“ប្កុមខតមួយថ្នជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានសំរៅរៅរេើរៅកនុងចរមាើយ រស់

ោត់ថា បាន‘ករមេចេួករគ’តាមរញ្ញា  រស់រមរញ្ញា កា កងេេរេខ ៨០១”1224។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយ រស់ រឆ្ម ខស និងសកខីកមម រស់ោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងការង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណា

មប្បាមំួយនាក់ប្តូវបានសមាា រ់រៅអូ កខនសង1225។  

472. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

រដ្ឋយបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់េីរទឧប្កិដាថ្នកា 

និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីេូមិអនាង់ប្ទា រដ្ឋយខផអកខតរៅរេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស េី 

រ៉ា រណាណ ះ1226។ កា រង្ហា ញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមេី

េូមិអនាង់ប្ទា បានខផអករៅរេើសកខីកមម រស់ រៅ សាក់ និងចរមាើយ រស់ ឯម រ  ននឹម រៅចំរពាះម ខសហ

រៅប្កមរស ើរអរងកត1227។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែម ដូរចនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូកំហ សកនុង

 វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងអាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ1228

។  

 
1223 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩២៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៨៥។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ 

E1/177.1 ទំេ័  ១៣។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី រឆ្ម ខស ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/405 ទំេ័  

៧ ERN 00401303។ 

1224 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩២៦។ 

1225 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.គ.៣។ សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ខ.២.ច។ សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ច.៤.គ។ 
1226 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤ និងរជើងទំេ័  ៤៦៨, ៤៦៩ រោងរៅរេើសា ណារណដ ងឹ

សាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៦-៧១៨។ 

1227 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣០។ 

1228 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ឃ.២។ 

01718197
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473. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារខនែមរទៀតថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា “កា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់‘កនុងកា អន វតតន៍

[រោេនរោបាយរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ]៍ ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយសរមដចនររាតតមសីហន ’”េ ំ

ប្តូវបានរេើកេមអិត1229។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កូនរសៀវរៅ រស់សរមតចនររាតតម

សីហន  គឺជាខផនកមួយថ្នេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងកា 

ររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ វាងរោធិ្នេិកា ជាមួយនឹងស្តសតីវ័យរកមង1230

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះរដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន េ ំបានរំេាឺអំេីេកខណៈថ្ន

កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬថារតើកំហ សរនាះបានរណាដ េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ដូចរមដចរ ើ

យ។  

474. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយចំនួនេី  រស់ ស ្ ង និង ង ង[រថាង] គឹមឃ ន ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមរេើកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន េ ំបានរេើកមូេ

ដ្ឋា នោបំ្ទថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សដូចរមដចរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន រប្ៅខតេីកា 

អះអាងថាមានតថ្មាជាេសតតុាង“តិចតួចណាស់”ចំរពាះេសតតុាងរនាះ1231។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

 ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាេសតតុាង រស់អនកេូមិប្បាេំី នាក់ និងសមាជិកថ្នកងសនតិ

ស ខខដេប្រតិរតតិកា រៅវតតអូ ប្តកួនខណៈរៅរេេមានកា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅវតតរនាះ1232។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ និងឯកសា ខដេរញ្ញា ក់រខនែមរេើ

កា សមាា រជ់នជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន1233។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណា

 
1229 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣០៤។ 

1230 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៦-៣៥៩០ រោងរៅរេើ កនុងចំរណាមរនាះ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃ

ទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 ទំេ័  ១២-១៥, ១៦, ២៧។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ណ រ ងីម)។ កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី រសង អ េ ឯកសា រេខ E3/5833 ទំេ័  ៦-៧ ERN 

00408326-00408327។ 

1231 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៩។ 

1232 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១១៦០-១១២២០។ 

1233 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១២១៥-១១២២០ (រោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីរផសងៗ)

។  

01718198
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រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រំេាឺនូវកំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា វាយតថ្មារេើ

េសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន និងរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះ1234។ 

ii. កា វាយតថ្មារេើចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

475. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “េ ំរដ្ឋយសា ពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំប្តូវបាន

ររងកើតរ ើងរដ្ឋយសាែ រ័នត លាកា  ពាកយស ំរនះទទួេបានសចចធា ណ៍ថ្នភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបាន និងប្តូវ

បានផតេ់តថ្មាជាេសតតុាងតិចតួចប្រសិនររើមាន”1235។ 

476. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ររើ់រទាះរីជាមានកា ទទួេសាគ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏“អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំខដេ

ញរញើតនឹងសំអាងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរៅរេើពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងឧរសមព័នធសាម

ញ្ាៗ ខដ ”1236។ ជាេិរសស ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឧរសមព័នធរៅ

នឹងពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមមកេីេូមិអងគ យស

ប្តូវបានររណដ ញរចញ1237។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ំរលាេរំពានរេើរទដ្ឋា នថ្នកា 

វាយតថ្មាផ្លេ េ់ខាួនរេើេសតតុាង រៅរេេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ឧរសមព័នធរៅនឹងពាកយស ំ

តាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់ខត“រញ្ញា ក់រខនែមរេើអតែិភ្លេថ្នេំនាកំា ផ្លា ស់

ទីជនជាតិរវៀតណាម” រ៉ា ខនតរនាេ រ់មកបានប្រប្េឹតតហួសកា កំណត់កនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន1238។ ោត់

បានអះអាងរខនែមរទៀតថា ឧរសមព័នធរនាះេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រញ្ញា ក់រខនែមរេើកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥1239។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ ោត់បានជំទាស់

រៅនឹងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “អងគរហត ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន អាចប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់រដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមរៅវិញរៅមក”កនុងកា រង្ហា ញអងគរហត ខដេរ គគេកនុងេូមិដថ្ទរទៀតកនុងរខតតថ្ប្េ

 
1234 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ខ.១.ខ។ 
1235 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣។ 

1236 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៥។  

1237 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៦, ៩៧៨។ 

1238 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧៨។ 

1239 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧៩-៩៨០។ 
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ខវងប្តូវបានររណដ ញរចញ និងនិ រទសរៅប្ររទសរវៀតណាមវិញ1240។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា 

យេ់រឃើញពាក់េ័នធប្តូវខតរមាឃៈ និងប្រកាសថា កា ជំន ំជប្មះរនះជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ1241។ 

477. សហប្េះរាជអាជាា បានទទួេសាគ េ់ថា កា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើពាកយស ំតាងំខាួន

ជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអំេីកា និ រទសកនុងេូមិអងគ យស“អាចមានកំហ ស”1242។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដ ី

សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានរោទប្រកាន់ និងសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទ

និ រទសកនុងរខតតថ្ប្េខវងទាងំមូេ និងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនះបានខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងថ្នកា និ រទសរចញេីេូមិេី ៖ អនាង់ប្ទា និងរពាធ្ិ៍ចិនាត ំ1243។ ដូរចនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញថា កំហ សរនះបានរមាឃៈសាេប្កម ឬរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌1244។ 

478. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានរោទប្រកាន់ 

និងដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទនិ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីរខតតថ្ប្េខវងទាងំមូេ1245។ សហរមធាវើនាមំ ខ

បានរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា  និងបានរញ្ញា ក់

ចាស់លាស់ថា ឯកសា រនាះបានសំអាងរៅរេើខតប្តង់ចំណ ចមានកា “រញ្ញា ក់រខនែមរៅរេើអតែិភ្លេថ្ន

េំនាថំ្នកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥”1246។ កា រោងរនះេ ំមានភ្លេោំ

បាច់កនុងកា ្ន កកា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះរ ើយ1247។ 

479. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា “កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ

”1248ជារប្ចើនបានខផអករៅរេើពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីក៏រដ្ឋយ ក៏អំណះអំណាង រស់ោត់

 
1240 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៧៩-៩៨០។ 

1241 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៦។ 

1242 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៣៦។ 

1243 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៣៦។ 

1244 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៣៦។ 

1245 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ កថាខណឌ  ២១២។ 

1246 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១២ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

៣៤៣២។ 

1247 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២១២។ 

1248 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៥។ 
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បានរេើក“ឧទាហ ណ៍”ខតមួយខដ 1249។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរប្មចមិនេិោ ណារេើកា អះ

អាងខដេេ ំមានមូេដ្ឋា នោំប្ទប្គរ់ប្ោន់ និងដូរចនះប្តូវេិនិតយខតរេើឧទាហ ណ៍ជាក់លាក់រនាះខតរ៉ា រណាណ ះ។ 

ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសមិនរធ្វើកា យេ់រឃើញខដេហួសេីវិមតិសងស័យពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា និរទសជនជាតិរវៀតណាមេីេូមិអងគ យសរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានក់តសមាគ េ់ថា ររើ

រទាះរីជាេសតតុាងមួយចំនួន“រង្ហា ញ”ថា អងគរហត ទាងំរនះបានរកើតរ ើងក៏រដ្ឋយ ក៏“រនះបានរង្ហា ញតាម 

យៈឧរសមព័នធរៅនឹងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងដូរចនះ មានតថ្មាជាេសតតុាងតិចតួច”1250

។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ចរមាើយរនះប្តឹមខត“រញ្ញា ក់រខនែរេើអតែិ

ភ្លេថ្នេំនាកំា ផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥”1251។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កេំូ

េ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងវិធី្សាស្តសតខដេបានផតេ់តថ្មាតិចតួចដេ់េសតតុាងរនះ។ 

480. មា៉ាងវិញរទៀត រៅកនុងកា យេ់រឃើញសដីេីកា និ រទសកនុងរខតតថ្ប្េខវង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើក

រ ើងអំេីេូមិអងគ យសជាទីតាងំខដេកា និរទសប្តូវបាន“ ករឃើញ” ខដេហួសេីវិមតិសងស័យ1252។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយកសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោា រនះមានកំហ ស។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី សហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងប្តឹមប្តូវថា កំហ សរនះេ ំបានរណាដ េឱយមាន

ភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រ ើយ។ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន ខដេពាក់េ័នធនឹងកា និ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េ

ខវង បានខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា និ រទសរចញេូមិេី ដថ្ទរទៀត។ 

រនះប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ រៅ ហ ង ខដេរង្ហា ញេំនាំ

កា ផ្លា ស់ទី។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

481. រខៀវ សំផន បានយយេ់ប្សរជាមួយប្ករខ័ណឌ គតិយ តតខដេអន ម័តរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

សប្មារក់ា វាយតថ្មារេើសកខីកមមរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រ៉ា ខនតបានទទួេសាគ េ់ថា រនះប្តូវបានតមកេ់រដ្ឋយ

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1253។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញ

 
1249 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៦។ 

1250 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣២។ 

1251 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤២២។ 

1252 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៥។  

1253 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៧-៣១៨។ 
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ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរំរេញកាតេវកិចចកនុងកា រសនើស ំឱយេិោ ណារ ើងវិញ និងដូរចនះសា ណារនះេ ំោំបាច់

េិោ ណារខនែមរទៀតរ ើយ។ 

482. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

ខដេ“េ ំគួ ឱយរជឿទ កចិតត និងរជឿជាក់បាន”1254 និងខកខានកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់ និងរជឿ

ទ កចិតតបានពាក់េ័នធរៅនឹងកាេៈរទសៈទាងំអស់កនុងរ ឿងកដីរនះ1255។ កនុងកា រង្ហា ញកំហ សរនះ រខៀវ សំផន 

បានរេើករ ើងថា “ឧទាហ ណ៍ថ្នកា ទទួេយកេសតតុាងដ្ឋក់រនេកុ រស់ ខអម រអឿន ខដេបានសនមតរទ

ឧរទេសនាមថាជា រស់ោត់ខដេបានរធ្វើរ ើងរៅកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េមួយរនាះ គឺជាកា រង្ហា ញនូវវិធី្ខដេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណី។ រនះក៏ជាកា េិតផងខដ ចំរពាះរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជា រ ៀរ ពាក់េ័នធរៅនឹងខាឹមសា ថ្នរទឧរទេស

នាមខដេបានខងាងសដីេីប្រធានរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ”1256។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

សរងកតថា រខៀវ សំផន ប្ោន់ខតដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា រោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតកនុងសា ណារណដ ឹងសា

ទ កខ រស់ោត់ ខដេប្តូវបានវាយតថ្មាេមអិតកនុងសាេដីការនះ។ 

ឆ. ឯកសា ខដេទទួេបានសចចធា ណ៍ 

483. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សចចធា ណ៍ខដេអាចជំទាស់បានថ្នភ្លេជារ់ពាក់េ័នធ និងភ្លេគួ រជឿទ ក

ចិតតបានតាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង  ួមទាងំកា រញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវ រៅរេើឯកសា ខដេទទួេបានេីមជឈមណឌ េ 

DC-Cam និងឯកសា ខដេបានដកប្សង់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២1257។ រដ្ឋយបានខផអករៅ

រេើប្ករខ័ណឌ គតិយ តតខដេបានកំណត់កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង

ប្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ម័តវិធី្សាស្តសត

ដូចោន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២1258។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រនះអាប្ស័យរេើភ្លគីខដេ

 
1254 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៩។ 

1255 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៨។ 

1256 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣១៩។ 
1257 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៦។ រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រៅរេើឯកសា  (E185) 

កថាខណឌ  ២០។ 

1258 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៣៤។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 
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ជំទាស់រៅនឹងភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតតបាន ឬភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នេសតតុាង កនុងកា កំណត់ និងផតេ់រហត ផេរដើមបី

ជំទាស់សចចធា ណ៍រនាះ1259។ រញ្ញា រនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយខផអករេើក ណីជាក់ខសដង1260។ 

484. រខៀវ សំផន រេើករ ើងថា  វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ គឺជាកំហ សអងគចារ់ 

រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន“ ួមរញ្ចូេកា ធានាប្គរ់ប្ោន់ឱយប្សរតាមរទដ្ឋា នេសតតុាងកនុង

ចារ់ប្េហមទណឌ ”1261។ ោត់បានអះអាងថា កា ធានារនះគរបី“រោ េឱយបានតឹង  ឹង េីរប្ពាះេសតតុាងខដេ

បានរង្ហា ញរនាះអាចរធ្វើឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំ”រដ្ឋយសា រេេរវលាកនាងផ តរៅយូ ឆ្ន ំោរ់តាងំេីប្េឹតតិកា 

ណ៍រនាះ1262។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Prlić “បានរង្ហា ញ

ប្ករខ័ណឌ កា ង្ហ  ឹតតបិតជាងសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើភ្លេប្តឹមប្តូវ រដើមបីធានានូវរទដ្ឋា នសដីេីេសតតុាង” 

និងថា រនះបានរង្ហា ញថា ជាកា “មិនប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ទទួេយកសចចធា ណ៍ខដេអាចជំទាស់បានថ្នភ្លេ

ប្តឹមប្តូវខដេេ ំប្តូវបានរធ្វើយ តតិកមមរដ្ឋយេកខណៈវិនិចិ័យសតាន ម័ត រ៉ា ខនតប្តឹមខតរង្ហា ញនូវនីតិវិធី្ថ្នកា 

 វិភ្លគរដ្ឋយខផអករេើកា កំណត់កនុងកប្មិតជាក់លាក់មួយរនាះរ៉ា រណាណ ះ”1263។ ោត់បានរេើករ ើងជាេិរសស

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានផតេ់សំអាងរហត ដេ់កា ជំទាស់ជារប្ចើនរៅនឹងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯក

សា  GOSCHA និងរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១1264 និងជាទូរៅថា កា យេ់រឃើញេ ំជាក់លាក់ដថ្ទ

រទៀតខដេបានខផអករេើេសតតុាងខដេប្តូវបានទទួេយកប្សរតាមប្កមខ័ណឌ កា ង្ហ  ប្តូវរដិរសធ្រោេ

1265។ 

485. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំទទួេរជាគជ័យរដ្ឋយសា ោត់ប្តឹម

ខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងខដេេ ំបានរជាគជ័យកនុងរណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ

 
1259 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៦។ 

1260 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៦។ 

1261 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២១។ 

1262 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២១។ 

1263 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២២ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដ ីដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić 

និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០១៧ (“សាេដីការ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 

1264 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២២ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ២១៧-២២៦។ 

1265 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២២។ 
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ោម នកា ផដេ់មូេរហត ងមីសប្មារ់កា េិោ ណារ ើងវិញរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នេីដំរូង1266។ សហប្េះរាជអា

ជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសាេដីការ ឿងកដី Prlić1267។ ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បាន

រឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត កនុងកា រឆាើយតរសប្មារ់រសចកដីសរប្មចសដីេី

ភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នឯកសា ទាងំរនះ1268។ 

486. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះបានទទួេយកេីដំរូងនូវវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1269។ ជាងមីមដងរទៀត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្សា 

ណាេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េកខណៈេសតតុាងកនុងរ ឿងរនះ“ជាេិរសស

អាចរធ្វើឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំ” និងតប្មូវឱយមានប្ករខ័ណឌ ថ្នកា វិភ្លគរផសងខ សេីកា អន វតតកនុងរ ឿងកដីដថ្ទ

រទៀត។ ោត់បានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវនូវរោេកា ណ៍គតិយ តតទាក់ទងរៅនឹងកា រញ្ញា ក់ភ្លេប្តឹម

ប្តូវថ្នឯកសា ខដេប្តូវបានជំទាស់កនុងសាេដីការ ឿងកដី Prlić។ ដូចសហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញ

ប្តឹមប្តូវកនុងកា រដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា ទទួេយក“រសៀវរៅកំណត់រហត ផ្លេ េ់

ខាួន រស់ Mladić” ថា អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានសរងកតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រនាះបានេិោ ណារញ្ញា ថ្នកា រញ្ញា ក់ភ្លេប្តឹមប្តូវោ៉ា ងទូេំទូលាយ និងបានកត់សមាគ េ់កតាត រផសងៗខដេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះបានេិោ ណា1270។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានកត់សមាគ េ់ថា “កា រង្ហា ញ

ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា េ ំខមនជាេកខខណឌ តប្មូវដ្ឋច់រដ្ឋយខ កសប្មារ់កា ទទួេយកេសតតុាងជាឯកសា 

រនាះរទ” និងបានរញ្ញា ក់ថា មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សណាមួយកនុងកា អន វតតន៍

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវឆនាេ ន សិទធិកនុងកា ទទួេយក“រសៀវរៅកំណត់រហត ផ្លេ េ់ខាួន រស់ 

Mladić” រធ្វើជាេសតតុាងរដ្ឋយេ ំបានរធ្វើកា វិភ្លគរេើច ិតេកខណៈកា និេនធ ឬេ័ត៌មានរខនែមអំេីកាេៈរទ

សៈខដេរសៀវរៅរនះបាននិេនធរ ើង1271។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងងមីរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
1266 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៣៨។ 

1267 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៣៨-២៣៩។ 

1268 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៤០។ 

1269 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៦៩-៣៧៦។ 

1270 សាេដីការ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១២១។ 

1271 សាេដីការ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១២១។ 
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487. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរេើសា ណាជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅ

នឹងកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេបានទទួេេីមជឈមណឌ េ DC-Cam, ឯកសា  GOSCHA 

និងរសៀវរៅកំណត់ប្តាមនេី -២១ រៅកនុងសាេដីការនះ1272។   

ជ. េសតតុាង រស់អនកជំនាញ 

488. ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងខដេបានផដេ់រដ្ឋយអនកជំនាញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះនឹងេិនិតយេិច័យរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើប្រេេខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអនកជំនាញ កនុងកា រធ្វើ

រសចកដីសននិដ្ឋា ន និងបានេនយេ់ថា កនុងក ណីកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត បានសំអាងរៅរេើកិចចកា  រស់

អនកជំនាញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនឹងប្តូវខសវង កកា រំេាឺចាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងប្រេេជាក់លាក់

ខដេអាចរផេៀងផ្លេ ត់បាននូវេ័ត៌មានខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នមតិរោរេ់ រស់អនកជំនាញ1273។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងនឹងផតេ់ទមៃន់តិចតួចរៅរេើេសតតុាង រស់អនកជំនាញខដេប្រេេេ ំអាចេិនិតយ ឬេ ំអាចរផេៀង

ផ្លេ ត់បានរេញរេញ1274។ 

489. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងវិធី្សាស្តសតខដេបានរេើករ ើង រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងខដេបានផតេ់រដ្ឋយអនកជំនាញក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានអះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មះេ ំបានអន វតតប្ករខ័ណឌ រនះប្តឹមប្តូវ“ជាេិរសសរដ្ឋយេ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹង

កា រដ្ឋះរនេកុ”1275។ ោត់បានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេឱយរមាឃៈកា យេ់រឃើញខដេ ងកា 

ជំទាស់រនះ និងប្រកាសកា ជំន ំជប្មះរនះថា េ ំប្តឹមប្តូវ1276។ រដ្ឋយសា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

សដីេីចំណ ចរនះប្តូវបានរេើករ ើងរេញរេញពាក់េ័នធរៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

នូវេសតតុាង រស់អនកជំនាញ Peg LEVINE និង NAKAGAWA Kasumiin ទាក់ទងរៅនឹងរទរោទថ្ន

 
1272 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣២២ រជើងទំេ័  ៥០៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២១៧-២២៥, 

២២៦។   

1273 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៦។ 

1274 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៦។ 

1275 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣០។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ១៦។ 

1276 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០។ 
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រោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ1277 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ

កនុងខផនកខដេពាក់េ័នធកនុងសាេដីការនះ។ 

VI. ការពោទម្រកានកំ់ហ ្កនរង្ វិោលភាពថ្នកិចចព្ ើរ្ួរតារផេូវត លាការ និង្ការជំន ំជម្រះ 

ក.  វសិាេភ្លេថ្នកចិចរស ើរស ួតាមផាូវត លាកា  

១. អងគចារ ់

490. រៅកនុងរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ខាួន រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានជំន ំជប្មះរេើអងគរហត េ ំប្តឹមប្តូវចំនួនប្បាេំី រៅកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ខដេេ ំសែិតកនុង

 វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា  ដូចបានកំណត់រដ្ឋយដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និង

ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រខនែម1278។  

491. រៅកនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រោេរំណងថ្នអញ្ាប្តកមមតាម វិធាន 

៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង គឺរដើមប“ីរញ្ញា ក់ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរៅម នកា ោរ់រផតើមសាត រ់េសតតុាង” និងជា

េទធផេថា “សំរណើណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹងសិទធិអំណាចកនុងកា រដ្ឋះប្សាយខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ

ខដេប្តូវបានរេើករ ើងរប្កាយរេេកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់កា ដ្ឋក់អញ្ាប្តកមម គរបីោត់ទ កថា យឺត

រេេ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ”1279។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ច ិតេកខណៈថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ 

រខៀវ សំផន ថា ជា“កា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់ខាួនកនុងកា ជំន ំជប្មះអងគរហត មួយចំនួន”1280 នងិ

រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ បានរញ្ញា ក់ថា អញ្ាប្តកមមរនះប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកាេរ ិរចទិខដេប្តូវ

បានកំណត់រដ្ឋយ វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1281។ អញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងអងគរហត ចំននួ

ប្បាេំី ប្តូវបានរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រេើកខេងខតកា ជំទាស់ រស់ោត់ទាក់ទង

 
1277 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០៩-១២១០។ 

1278 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៨-១៥៩។ រសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស ់

រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២១៧។ អងគរហត ជាទូរៅពាក់េ័នធរៅនឹង៖ (១) ប្សុកប្តំាកក់ (២) ទំនរ់ប្តពាងំងម (៣) 

ទំនរ់១មករា (៤) េនំរប្កាេ (៥) ប្កាងំតាោន់ (៦) អូ កខនសង (៧) កា របាសសមាអ ត (៨) កា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករៅ

សហក ណ៍ប្តំាកក់។ 

1279 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦១។ 

1280 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦២, ១៦៥។ 

1281 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦១, ១៦៥។ 
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រៅនឹងរទរោទថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរ៉ា រណាណ ះ1282ប្តូវបានរេើករ ើងទាន់រេេ និងជាអញ្ាប្ត

កមមរឋម1283។  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើអងគរសចកតីថ្នអញ្ាប្តកមមរនះ និងបានរដិរសធ្

អញ្ាប្តកមមរផសងរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ថារេើកយឺតរេេ រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា ប្តូវបានរេើករ ើង

រប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នរេេរវលាកំណត់រដ្ឋយ វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1284។  

492. រៅដំណាក់កាេរណត ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់

តាម យៈកា កំណត់ច ិតេកខណៈថ្នសំរណើ រស់ខាួនថា ជាអញ្ាប្តកមមយឺតរេេខផអកតាម វិធាន ៨៩ និងកា 

យេ់រឃើញថា េ ំអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់1285។ ជាេិរសស ោត់បានរេើករ ើងថា៖ (១)  វិធាន ៨៩

(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា ផាូវចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. កនុង វិសាេភ្លេថ្នចារ់សតី

េីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. និងេ ំបានអន វតតចំរពាះយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងអងគ

រហត រនាះរ ើយ1286 (២) កា កំណត់ច ិតេកខណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើសំរណើស ំថាជា

អញ្ាប្តកមម គឺជាេកខណៈខររឱកាសនិយម និងរប្ជើសរ ើសតាមកា ចង់បាន1287 (៣) អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សខដេរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ តាម យៈកា មិនបានរដ្ឋះប្សាយរេើអងគរសចកតីថ្ន

សំរណើស ំ រស់ោត់1288។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើសា ណានីមួយៗរនះតាម

េំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។  

 
1282 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥៩ (ក) រោងរៅរេើរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២១៩-២៧៦។ 

1283 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៣-១៦៤ (អញ្ាប្តកមមជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទថ្នកា 

និ រទសជនជាតិរវៀតណាម ខដេបានរេើករ ើងដំរូងរដ្ឋយ រអៀង សា ើ និងរប្កាយរេេោត់សាា រ់ ប្តូវបានយកមករប្រើប្បាស់

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន)។ 

1284 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥ ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ជារប្ចើនខដេបានរ ៀររារ់កនុងកថា

ខណឌ  ១៥៩ (ខ) ដេ់ (ឆ)។ 

1285 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៧៥-៧៦។ 

1286 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៥-៣៤២។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨៤។ 

1287 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៥, ៣៤៣-៣៤៦។ 

1288 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៥, ៣៤៧-៣៥០។ 
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ក. កា រោទប្រកានកំ់ហ សកនុងកា កំណត់ច ិតេកខណៈរេើសំរណើស ំពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកិចច

រស ើរសួ ថា ជាអញ្ាប្តកមម 

493. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន អាចរសមើនឹង“កា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត

ធិ្កា កនុងកា ជំន ំជប្មះរេើអងគរហត មួយចំនួន” ដូរចនះប្តូវដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា កំណត់ថ្នកាេរ ិរចទិតាម

 វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1289។ រៅដំណាក់កាេរណត ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា  វិធាន ៨៩(១)

(ក) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា ខផនកចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយ

ចារ់សតីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.  និងជាផេវិបាកថា  វិធានរនះ និងកាេរ ិរចទិេ ំអន វតតចំរពាះកា ជំទាស់

រៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអងគរហត រនាះរ ើយ1290។ កនុងកា ោបំ្ទ ោត់បាន

អះអាងថា  វិធាន ៨៩(៣) និង ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រៅរេេេិនិតយជា ួម បានរង្ហា ញថា  វិធាន ៨៩(១) ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា កនុងន័យចារ់ និងរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេខតរ៉ា រណាណ ះ1291។ 

រខនែមរេើរនះ ោត់បានរេើករ ើងថា “ោម នភ្លគីណារៅ អ.វ.ត.ក.” បានរកប្សាយរផសងោន នូវយ តាត ធិ្កា 

ដូចមានខចងកនុង វិធាន ៨៩(១) និង ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងបានរោងរៅរេើយ តតិសាស្តសតថ្នអងគរ រ ជំន ំជប្មះ

រដើមបីោបំ្ទអំណះអំណាង រស់ខាួន1292។  

494. ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា សំរណើ រស់ោត់យឺតរេេ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ោត់មាន

សិទធិកនុងកា រេើកកា ជំទាស់ទាងំរនះរៅម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ1293 រៅប្គរ់ក ណីទាងំអស់ និង

ថា  វិធានថ្ផេកនុងេ ំបានអន ញ្ញា តឱយោត់រេើកកា ជំទាស់រនះរៅម នកា ោរ់រផតើមថ្នកា ជំន ំជប្មះរ ើយ1294។ 

ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា  វិធាន ៧៤ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេខចងអំេីរណត ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកា

ដំរណាះប្សាយកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេម នកា ជំន ំជប្មះ និង វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងេ ំបានផតេ់ឱយ

ោត់នូវសិទធិរធ្វើដូរោន ះរ ើយ1295។ រខនែមរេើរនះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា  វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វធិាន

ថ្ផេកនុងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ សនីតិវិធី្ អន វតតរៅរេើកិចចរស ើរសួ  រ៉ា ខនតេ ំអន វតតរេើដីកាដំរណាះប្សាយ

 
1289 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥។ 

1290 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៦។ 

1291 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៧-៣៣៨។ 

1292 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៩-៣៤២។ 

1293 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៧៩-៨០។ 

1294 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៦៦-៦៧, ៧៣-៧៤, ៧៩-៨០។ 

1295 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៦៧-៦៨, ៧៤-៧៦, ៧៧-៧៨, ៨៣។ 
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1296។ រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយសា ដីការំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើង

ថា រ ឿងកតីរនះប្តូវដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមប្ករខ័ណឌ ថ្នយ តាត ធិ្កា ោម នខដនកំណត់ ហូតដេ់ថ្ងៃរៅម នកា រញ្ចរ់

សវនាកា រេើអងគរសចកតី។ ដូរចនះ ោត់បានជំទាស់រៅនឹងសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា ខដេបានរេើក

រ ើងថា រាេ់រញ្ញា ខដេទាក់ទងរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះប្តូវខតរដ្ឋះប្សាយរៅម នកា ជំន ំជប្មះ

1297។ 

495. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានកំណត់ថា កា រេើករ ើង រស់ោត់ ផ តកាេរ ិរចទិខផអកតាម វិធាន ៨៩(១) 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1298។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរកប្សាយរំថ្េា វិធានថ្ផេកនុង និងេ ំ

រអើរេើរេើយ តតិសាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ1299។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រៅ

រេេេិនិតយកនុងរ ិរទ និងរដ្ឋយផេយុរៅនឹង វិធាន ៧៤(៣)(ក) និង ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ពាកយ“យ តាត ធិ្កា ”

កនុង វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានសំរៅរៅរេើ“យ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះ”1300ខដេមានេកខ

ណៈទូេទំូលាយជាង និងេ ំបានកប្មិតប្តឹមយ តាត ធិ្កា ខផនកចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. រនាះរទ។ រោងតាម

សហប្េះរាជអាជាា  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា កាេរ ិរចទិកនុង វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធាន

ថ្ផេកនុង អន វតតចំរពាះកា ជំទាស់រេើ“យ តាត ធិ្កា ខផនកនីតិវិធី្”ខដេប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិ

 វិធី្ និងេ ំបានអន វតតចំរពាះ“កា ជំទាស់រេើយ តាត ធិ្កា ដ្ឋច់ខាត” ឬ“ខផនកចារ”់1301។ សហប្េះរាជអាជាា

បានរេើករ ើងថា កា រកប្សាយខរររនះ ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណង រស់អញ្ាប្តកមមកនុងកា រញ្ញា ក់េី

 វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរៅម នរេេោរ់រផតើមថ្នកា ជំន ំជប្មះ និងរដើមបីធានាបាននូវដំរណើ កា ប្រសិទធ

 
1296 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៧៧-៧៨។ 

1297 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨៤-៨៥ រោងរៅរេើរសចកតីសរប្មចកនុងសណំ ំ

រ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីសំរណើ រស់

សហប្េះរាជអាជាា ស ំដកេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E95/8/1/4  កថាខណឌ  ១០។ 

1298 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៣-២៧៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៤-៩៥។ 

1299 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៤-២៧៥។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៤-៩៧។ 

1300 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៦។  

1301 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៧។ 
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ភ្លេ និងមានសណាដ រ់ធាន រ់េអ1302។ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើ វិធាន ៧៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុងខដេកំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវជំន ំជប្មះតាមដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ និង វិធាន ៧៦(៧) 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងថា ដីកាដំរណាះប្សាយខកតប្មូវរាេ់កំហ សថ្នកា មិនរោ េតាម វិធានរញ្ាតតិកនុង

កា រស ើរសួ 1303។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា  វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង 

េ ំអន វតតចំរពាះដីកាដំរណាះប្សាយរៅរេេខដេរញ្ញា រនាះេ ំបានររើកផាូវឱយរតឹងឧទធ ណ៍ និងថា រនះគឺជា

មូេរហត ខដេយនតកា អញ្ាប្តកមមកនុង វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង មានអតែិភ្លេកនុងកា ធានាថា  វិសាេ

ភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះមានេកខណៈចាស់លាស់រៅម នរេេោរ់រផដើម1304។ 

496. រោងតាមសហរមធាវើនាមំ ខ បានឱយដឹងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានខផអកកា កំណត់ភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់ រស់ខាួនរៅរេើកា រកប្សាយអងគចារ់េ ំប្តឹម

ប្តូវ1305 និងបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកា ខកខានកនុងកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ អំាច

រេើកអញ្ាប្តកមម រស់ោត់រៅម នកា ោរ់រផតើមកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង1306។ ជាេិរសស សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរេើ៖ (១)  វិធាន ៧៦ ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងថា កា ជំទាស់មួយចំនួនប្តូវខតរធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេកិចចរស ើរសួ 

1307 និង (២) យ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេរង្ហា ញថា ោត់េ ំប្តូវបានរារំាងតាមនីតិវិធី្កនុងកា រេើក

អញ្ាប្តកមម រស់ោត់រៅម ខសហរៅប្កមរស ើរអរងកត អងគរ រ ជំន ំជប្មះ ឬសូមបីខតរៅរេេោរ់រផដើមថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ជំន ំជប្មះ1308។  

497. រខនែមរេើរនះ សហរមធាវើនាមំ ខបានជំទាស់រៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា  វិធាន ៧៤

(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានរារំាងចាស់លាស់ដេ់ោត់កនុងកា រធ្វើរណត ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ

សដីេីរញ្ញា ថ្ន វិសាេភ្លេ និងបានអះអាងថា៖ (១) រៅខតជារញ្ញា ខដេោម នរដ្ឋះប្សាយនូវអវីខដេរៅថា 

 
1302 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៨។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៤-៩៥, ៩៧។ 

1303 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៥-៩៦។ 

1304 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៦-៩៧។ 

1305 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៣៩ (ចំណងរជើង) ១៤៧។ 

1306 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៣៩-១៤០។ 

1307 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៤១។ 

1308 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៤២-១៤៥។ 
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យ តាត ធិ្កា តាម វិធាន ៧៤(៣)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរនាះ (២) អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានេប្ងីកសិទធិអំណាចរេើរ

ណត ឹងឧទធ ណ៍ហួសេី វិធាន ៧៤(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេោំបាច់កនុងកា រារំាងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ

សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និង (៣) អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ជំហ ថា កា មិនរោ េ វិធាន

រញ្ាតតិរៅកនុងកា រស ើរសួ  ប្តូវខតបានរដ្ឋះប្សាយរដ្ឋយអងគរ រ ជំន ំជប្មះ1309។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា  វិធាន ៧៤(៣)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងប្តូវខតបានរកប្សាយថា បានអន ញ្ញា តឱយរធ្វើ

រណត ឹងឧទធ ណ៍រេើរញ្ញា ទាងំរនះរៅរេេេិនិតយរដ្ឋយរធ្ៀរជាមួយនឹង វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេ

ខចងថា កំហ សនីតិវិធី្កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្តូវបានខកតប្មូវ និងេ ំអាចប្តូវបានរេើករ ើងរៅចំរពាះ

ម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរ ើយ1310។ រៅប្គរ់ក ណី សហរមធាវើនាមំ ខ

បានរេើករ ើងថា ររើរទាះរីជាេ ំអាចរដឹងឧទធ ណ៍បានរៅចំរពាះម ខអងគរ រ ជំន ំជប្មះ រខៀវ សំផន គរបីបាន

រេើករញ្ញា រនះរធ្វើជាអញ្ាប្តកមមរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាេ រ់េីោត់បានដឹងភ្លា មៗរនាះ1311

។  

498. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកចារ់ជាធ្ មាន និងសរងកតរឃើញថា ខផអកតាម វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង អញ្ាប្តកមមខដេពាក់េ័នធរៅនឹង (ក) យ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ខ) រញ្ញា ខដេតប្មូវ

ឱយមានកា  េត់រណត ឹងអាជាា  និង (គ) រមាឃភ្លេថ្នចំណាត់កា ខផនកនីតិវិធី្រនាេ រ់េីដីការញ្ាូនរៅជំន ំ

ជប្មះប្តូវបានដ្ឋក់ “គរបីរេើករ ើងោ៉ា ងយូ  ៣០(សាមសិរ)ថ្ងៃ រប្កាយេីដីកាដំរណាះប្សាយចូេជា

សាែ េ  ររើមិនរធ្វើដូរចនះរទ អញ្ាប្តកមមរនះមិនអាចប្តូវបានទទួេយករ ើយ”1312។  វិធាន ៨៩(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង អន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរចញរសចកតីសរប្មច រស់ខាួនសតីេីអញ្ាប្តកមម“ភ្លា មៗ ឬរៅរេេ

ជាមួយោន នឹងសាេប្កមរេើអងគរសចកតី”1313 និង វិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងអំេីសាេប្កមរញ្ញា ក់

កនុងចំរណាមរនាះថា “អងគជំន ំជប្មះប្តូវេិនិតយរេើរញ្ញា  ថារតើអំរេើរនាះអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាខដេសែិតរៅ

កនុងយ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក. ខដ  ឬោ៉ា ងណា”1314។  

 
1309 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៥-៦។ 

1310 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៦-៧។ 

1311 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៩។ 

1312  វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1313  វិធាន ៨៩(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1314  វិធាន ៩៨(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

499. ទាក់ទងរៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន1315 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា ខផអកតាមកា េនិិ

តយ ួមោន រេើ វិធាន ៨៩(៣) និង ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរង្ហា ញថា  វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ជារ់ពាក់េ័នធខត

រេើយ តាត ធិ្កា ខផនកចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. រ៉ា រណាណ ះរនាះរទ1316។ ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

សរងកតរឃើញថា  វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រោងរៅរេើយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

ចំខណក វិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក.1317។ រខនែមរេើរនះ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា  វិធាន ៨៩(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះរចញរសច

កតសីរប្មច រស់ខាួនរេើអញ្ាប្តកមម“រៅរេេដំណាេោន នឹងសាេប្កមរេើអងគរសចកតី” កនុងកាេៈរទសៈ

ខដេកា ជំទាស់រេើយ តាត ធិ្កា រនះ បានខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខផនកអងគ

រហត  ឬតប្មូវឱយមានកា វាយតថ្មា ួមោន  វាងអងគរហត  និងអងគចារ់រនាះ1318។  វិធានរនះេ ំបានរារំាងដេ់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រចញរសចកតីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម“ភ្លា មៗ” ឧទាហ ណ៍ កនុងក ណីខដេ

កា ជំទាស់មួយរៅរេើយ តាត ធិ្កា ខផនកចារ់ ប្តូវបានរេើករ ើងរៅម នរេេោរ់រផតើមកា ជំន ំជប្មះ1319។ 

ជាេទធផេ  វិធាន ៨៩(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងេ ំបានផតេ់កា ោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ដេ់កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា វិធាន ៩៨ និង វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងទាងំេី ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“យ តាត ធិ្កា កនុងន័យចារ់ 

និងរោេកា ណ៍ថ្ននីតាន កូេភ្លេ”1320រ ើយ។  

 
1315 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៦-៣៤២។ 

1316 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៧-៣៣៨។ 

1317  វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  វិធាន ៩៨(៣) និង វិធាន ៩៨(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1318  វិធាន ៨៩(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៩។ អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រសចកតីខណនាភំ្លគីពាក់េ័នធរៅនឹងអញ្ាប្តកមម និងរញ្ញា ពាក់េ័នធ ថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា 

រេខ E51/7 ទំេ័  ៣។ អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ េ័ត៌មានរខនែមពាក់េ័នធរៅនឹងអញ្ាប្តកមម 

ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306 (“អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E306)”) 

កថាខណឌ  ២។ 

1319 សូមរមើេ ឧ. រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើអញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង សា ើ តាម វិធាន ៨៩ (ោម នកា កាត់រទាសេី 

ដងរេើរទរេមើសខតមួយ និងកា អន រប្ោះរទាស និងរេើកខេងរទាស) ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចកិា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/15។ 

រសចកតីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កតី(កា ផ តអាជាា យ កាេរេើឧប្កិដាកមមកនុងប្សុក) ថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ E122 (“រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើអញ្ាប្តកមម (E122)”) ។ 

1320 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៧-៣៣៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

500. ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ពាកយរេចន៍ខ សោន ថ្ន វិធាន ៨៩(១)(ក) និង 

 វិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរង្ហា ញេីរោេរំណង និងថា កា េិនិតយតាមធ្មមតាថ្ន វិធានទាងំេី រនះ អាចរអា

យអងគជំន ំជប្មះសននិដ្ឋា នបានថា យ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេសំរៅរៅរេើកនុង វិធាន ៨៩

(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង មានេកខណៈខ សខរាកោន េីយ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក. កនុង វិធាន ៧៤(៣)(ក) និង 

៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា  វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង 

សំរៅោ៉ា ងទូេំទូលាយរៅរេើយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង  ួមទាងំយ តាត ធិ្កា ថ្នអងគរហត  

និងអងគចារ់ ចំខណក វិធាន ៧៤(៣)(ក) និង ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា ខផនកចារ់ រស់

ត លាកា ដូចបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយចារ់សតីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.។ កា រកប្សាយរនះ ប្សរជាមួយនឹងរោេ

រំណងថ្ន វិធាន ៨៩ កនុងកា “ជប្មុញ […] កិចចកា  ដាបាេត លាកា ប្រសិទធភ្លេ និងសណាដ រ់ធាន រ់េអ”1321 

និង“រញ្ញា ក់អំេី វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរៅម នរេេោរ់រផតើមសវនាកា រេើេសតតុាង”ដូចបានរញ្ញា ក់

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង1322។  

501. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ប្ករខ័ណឌ ថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ រស់ អ.វ.ត.ក. បាន

កំណត់នូវកា ផ្លត ច់រចញេីោន  វាងកិចចរស ើរសួ  និងដំណាក់កាេជំន ំជប្មះដូចបានកំណត់កនុង វិធាន ៧៦(២) 

និង ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  វិធាន ៧៦(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងអន ញ្ញា តឱយភ្លគីរសនើស ំរមាឃភ្លេរេើខផនកណា

មួយថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចរស ើរសួ 1323   ើឯ វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានរារំាង

 
1321 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៨ រោងរៅរេើរ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milutinovic និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-T រសចកតីសរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់ Nebojša Pavkovic 

ស ំរដិរសធ្ដីការញ្ាូនរៅជំន ជំប្មះប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ខផអករេើមូេដ្ឋា នថា ប្កុមប្រឹកាសនតិស ខអងគកា សហប្រជាជាតិបានររងកើត

រដ្ឋយខ សចារ់នូវត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់អតីតប្ររទសយូរហាគ សាា វើ ថ្ងៃទី ២១ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ កថាខណឌ  

១៥។ 

1322 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦១។ 

1323  វិធាន ៧៦(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ សូមរមើេផងខដ  រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើសំរណើ រស់ មាស ម ត ស ំអងគរ រ 

ជំន ំជប្មះរធ្វើកា រកប្សាយោ៉ា ងទូេំទូលាយអំេី វិសាេភ្លេថ្នរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ និងរញ្ញា ក់ដំរណើ 

កា នីតិវិធ្ីសប្មារ់រមាឃភ្លេដីកាដំរណាះប្សាយ ឬកនុងខផនកខាះ ប្រសិនររើោំបាច់ ថ្ងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

D158/1 (“រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើសំរណើ រស់ មាស ម ត (D158/1)”) កថាខណឌ  ២០ (ទាក់ទងរៅនឹងសា

 ណា រស់ មាស ម ត ខដេរេើករ ើងថា ោត់េ ំអាចដឹងម នបានអំេីកា រចញដីកាដំរណាះប្សាយ ថារតើោត់នឹងប្តូវរញ្ាូនរៅជំន ំ

ជប្មះរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នអងគរហត ខដេេ ំប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  អងគរ រ ជំន ំជប្មះ

បានរញ្ញា ក់ថា “រមធាវើកា ពា កតីមានឱកាសប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយ រៅម នកា រចញដីកាដំរណាះប្សាយនូវភ្លេមិនប្រប្កតីខដេ
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ភ្លគីកនុងកា រេើកកំហ សនីតិវិធី្ខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនាះ រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬអងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ េីរប្ពាះ“ជាកមមវតែថុ្នរណត ឹងឧទធ ណ៍ ដីកាដំរណាះប្សាយប្តូវខតខកតប្មូវកំហ សថ្ន

កា មិនរោ េ វិធានរញ្ាតតិកនុងកា រស ើរសួ ”1324។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា រោេរំណងថ្នរទរបញ្ាតតិទាងំរនះ“គឺរដើមបីធានាថា ភ្លគី […] រធ្វើចំណាត់កា 

រដ្ឋយយកចិតតទ កដ្ឋក់កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា សតីេីនីតិវិធី្រៅដំណាក់កាេម នកា ជំន ំជប្មះ រដើមបីក ំឱយ

រញ្ញា រនះរ៉ាះពាេ់ដេ់ដំរណើ កា ថ្នកា ជំន ំជប្មះ”1325។ កនុងក ណី រញ្ញា រនះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា មនិ

រោ េ វិធានរញ្ាតតិកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ េ ំទាន់ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេម នកា 

ជំន ំជប្មះ  វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អាចរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងប្រហាក់ប្រខហេោន រដើមបីរដ្ឋះ

ប្សាយអញ្ាប្តកមមខដេរៅរសសសេ់រនះរៅរេើយ តាត ធិ្កា ខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

“មិនឱយរេើសេី៣០(សាមសិរ)ថ្ងៃរប្កាយរេេដីកាដំរណាះប្សាយចូេជាសាែ េ ”1326។ ជាេទធផេរឃើញ

ថា កា ជំទាស់ពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា ខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ

រកើតរចញេីកា មិនរោ េ វិធានរញ្ាតតិកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ អាចសែិតរប្កាម វិសាេភ្លេថ្ន វិធាន ៨៩(១)

(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។  

502. ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា  ហូតដេ់រេេរចញសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង “េ ំមានភ្លគីណារៅ អ.វ.ត.ក. បានរកប្សាយយ តាត ធិ្កា ខដេមានខចងកនុង វិធាន ៨៩(១) និង 

 វិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរផសងោន រនាះរទ”1327 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកសាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០១  រស់ខាួន។ ទាក់ទងរៅនឹង វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់

ថា “ជាដំរូង រោេគំនិតថ្នអញ្ាប្តកមមប្តូវខតបានយេ់រដ្ឋយប្តឹមប្តូវខផអករេើកា យេ់ដឹង រស់ភ្លគី” និង

ថា  វិធានរនះ“បានសនមតទ កជាម នថា ភ្លគីមានេទធភ្លេ ករឃើញនូវកងវះយ តាត ធិ្កា ខដេ ងកា រោទ

ប្រកាន់រនាះប្តឹមកាេរ ិរចទិខដេបានកំណត់រដ្ឋយចារ់”1328។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះបានរង្ហា ញ

 

បានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នកចិចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីរស ើរអរងកត និងមានសិទធិជាក់លាក់ផងខដ កនុងកា រសនើស ំរមាឃភ្លេនូវភ្លេ

មិនប្រប្កតីរនាះ”)។ 

1324  វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ មាប្តា ២៥៦ ថ្នប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពជុា។ សាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថា

ខណឌ  ២៥២។ 

1325 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦០ (រញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1326  វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1327 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៩។  

1328 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

នូវភ្លេខ សោន  វាងកំហ សខផនកយ តាត ធិ្កា  ខដេ“េ ំបានរារំាងដេ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្េីដំរូង”ជាមួយនឹង

កា ជំទាស់ខផនកយ តាត ធិ្កា ដ្ឋច់ខាតខដេប្រសិនររើរជាគជ័យអាចរមាឃៈកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្1329។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានដឹងជាម ននូវកា រកប្សាយោ៉ា ងទូេំទលូាយមួយរេើ វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង ខដេេ ំបានកប្មិតចំរពាះអញ្ាប្តកមមរៅរេើយ តាត ធិ្កា “ខផនកចារ់” រស់អងគជំន ំជប្មះ ខដេជា

ោំបាច់អាចសែិតរប្កាមប្ររេទថ្នកា ជំទាស់រេើយ តាត ធិ្កា ដ្ឋច់ខាត។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

េិោ ណារេើសា ណា រស់ភ្លគីសតីេីេកខណៈថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន ដូចខាងរប្កាម។  

503. សំអាងផាូវចារ់ដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរនាះ មានកា ជារ់ពាក់េ័នធតិចតួច1330។ រខៀវ សំផន 

បានសំអាងរៅរេើរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសំរណើស ំអន រលាម

តាម វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រ៉ា ខនតមិនប្សរតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងសតីេីអញ្ាប្តកមម1331។ 

អាប្ស័យរហត រនះ កា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ប្សរតាម វិធាន ៩៨(៣) ថ្ន វិធាន

ថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះ“មានកាតេវកិចចេិនិតយរេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើខដេបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយជនជារ់រោទ អាច

រសមើនឹងរទឧប្កិដា ខដ  ឬោ៉ា ងណា”1332រនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រកប្សាយប្តឹមប្តូវថ្ន វិធាន ៨៩(១) 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ រខនែមរេើរនះ កា រញ្ញា ក់ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះខដេថា “កា ជំទាស់ខដេរោទប្រកាន់

កំហ សកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ ‘ចាស់ណាស់េ ំខមនជារញ្ញា យ តាត ធិ្កា ’”1333ប្តូវខតេិនិតយរដ្ឋយរធ្ៀរ

នឹង វិធាន ៧៤(៣)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដេខចងថា ជនជារ់រោទអាចរតឹងឧទធ ណ៍រេើដីកា ឬរសចកតីសរប្មច

ខដេ“អះអាងរញ្ញា ក់នូវយ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក.”1334។ ផេយុរៅនឹង វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង  វិធាន ៧៤

 
1329 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣១។ 

1330 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤០-៣៤២។ 

1331 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដកេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនងជរមាា ះ

ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E95 

(“សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនង (E95)”) កថាខណឌ  ៦។ រសចកតី

សរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំដកេកខខណឌ ទំនាក់ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា 

កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E95/8 (“រសចកដីសរប្មចកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា សដីេីេកខខណឌ ទំនាក់ទំនង (E95/8)”)។ 

1332 រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ រំ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា សដីេីេកខខណឌ ទំនាក់ទំនង (E95/8) កថាខណឌ  ៩ 

និងរជើងទំេ័  ៣១។ 

1333 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤១។ 

1334  វិធាន ៧៤(៣)(ក) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (រញ្ញា ក់រខនែម)។ 

01718215
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

(៣)(ក) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា ដូចបានកំណត់រៅកនុងជំេូក II ថ្នចារ់សតីេីកា 

ររងកើត អ.វ.ត.ក. ខដេរ ៀររារ់នូវយ តាត ធិ្កា រេើ ូររ គគេ រេេរវលា និងកមមវតែថុ្នរ ឿងកតី រស់ អ.វ.ត.ក

.1335។ កា ជំទាស់រៅរេើកំហ សនីតិវិធី្កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ េ ំខមនជារញ្ញា យ តាត ធិ្កា ខផអករេើ វិធាន

ជាក់លាក់រ ើយ។ 

504. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេរេើករ ើងថា  វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“យ តាត ធិ្កា កនុងន័យចារ់ និង

រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ”រ៉ា រណាណ ះ1336។  រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សរ

រៅនឹងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានអះអាងថា “សំរណើណាមួយខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសិទធិអំណាចកនុង

កា រដ្ឋះប្សាយខផនកនានាថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេប្តូវបានរេើករ ើងរនាេ រ់េីផ តកា កំណត់កាេរ ិរចទិ

សប្មារ់កា ដ្ឋក់អញ្ាប្តកមម គរបីោត់ទ កថា យឺតរេេ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ”1337។ ររើរទាះរីជាភ្លគីអាច

េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តកនុងកា រេើកអញ្ាប្តកមមរៅរេើកំហ សយ តាត ធិ្កា  ខដេេ ំបានរារំាងដេ់កិចចដំរណើ កា 

នីតិវិធី្េីដំរូង រនាេ រ់េីកា ផ តកំណត់កាេរ ិរចទិខដេមានខចងកនុង  វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងក៏រដ្ឋយ 

ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញថា តាមកា អន វតតន៍ជាក់ខសដង វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធាន

ថ្ផេកនុង ប្តឹមខតអាចប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរដ្ឋះប្សាយរេើកងវះយ តាត ធិ្កា ចាស់ប្កខ ត មានន័យថា កងវះ

យ តាត ធិ្កា ខដេរង្ហា ញឱយរឃើញតាមអាកា ៈខាងរប្ៅ1338 និងថា ជនជារ់រោទមានសិទធិរេើអញ្ាប្តកមម

ខដេអាចរមាឃៈកា ជំន ំជប្មះ“រៅរេេណាខដេខាួនសរប្មចកា ពា អតែប្ររោជន៍ផ្លេ េ់ខាួន”1339។ អា

ប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវេិោ ណារេើេកខណៈថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន។ 

505. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា 

រស ើរអរងកតថា ជា“កា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា សប្មារ់កា ជំន ំជប្មះរេើអងគរហត មួយចំនួន ខដេប្រសិន

 
1335 ជំេូក II ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើតអងគជនំ ំជប្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុាសប្មារ់កា កាត់រសចកដីឧប្កិដាកមមខដេបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី ១០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ នស/ កម/១០០៤/០០៦  វិធាន ៧៤

(៣)(ក) (“ចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.”) និងវិធាន ៧៤(៣)(ក) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។  

1336 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៨។ 

1337 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦១ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1338 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣០។ 

1339 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ររើទទួេយក នឹងអាច េត់រណដ ឹងអាជាា ថ្នរទរោទខដេបានខផអករៅរេើរនាះ”1340។ រខៀវ សំផន បាន

រេើករ ើងថា កា ជំទាស់ រស់ោត់មានេកខណៈដ្ឋច់ខាត និងរដើមបី េត់រណត ឹងអាជាា  និងកាត់រនែយមូេ

ដ្ឋា នផាូវចារ់សប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ1341។ ោត់បានអះអាងថា កា ជំទាស់ រស់ោត់េ ំមានេកខណៈជា

កា ជំទាស់រេើយ តាត ធិ្កា ខផនកនីតិវិធី្ កនុងចំរណាមរនាះ េីរប្ពាះយ តាត ធិ្កា ប្ររេទរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

រញ្ញា ដូចជាដីការកាះឱយរង្ហា ញខាួនខដេរចញេ ំប្តឹមប្តូវខផអកតាមកា រេើករ ើង រស់ោត់ខដេមានេកខ

ណៈខ សខរាកេីអញ្ាប្តកមមរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា រស ើរអរងកត1342។ រដ្ឋយខផអករេើសាេដីកាថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០១ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ររើរទាះរីជាកា ជំទាស់ រស់ោត់យឺតរេេក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបទីទួេបានយ តាត ធិ្កា ខដេខាួនេ ំស័កតិសមនឹងមានរនាះរទ1343។ ោត់បានរេើករ ើង

ថា កា ជំទាស់ រស់ោត់អាចប្តូវបានរេើករ ើងរៅប្គរ់រេេ1344។ ផេយុរៅវិញ សហប្េះរាជអាជាា បាន

រេើករ ើងថា អញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន គឺជាកា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា ខផនកនីតិវិធី្ោ៉ា ងចាស់លាស់ 

រដ្ឋយសា បានជំទាសរ់ៅនឹង“ វិសាេភ្លេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”រដ្ឋយខផអករេើកា េ ំបានរោ េ

 វិធានរញ្ាតតិកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ រហើយេ ំខមនជាយ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក. រនាះរទ1345។  

506. ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករ ើងថា កា 

ជំទាស់ខផនកយ តាត ធិ្កា ដ្ឋច់ខាតអាចប្តូវបានរេើករ ើងប្គរ់រេេរនាះ ផេយុរៅនឹងជំហ  រស់ោត់រៅកនុង

សា ណាជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ខាួនខដេថា  វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងកាេរ ិរចទិថ្ន

 
1340 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦២។ 

1341 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨១-៨៣ (ប្រតិោ ឹកថ្នសវនាកា រេើរណត ឹងសា

ទ កខរប្រើប្បាស់ពាកយ“ជាសា វ័នត” កា សំរៅោ៉ា ងជាក់ចាស់រៅរេើអវីខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានោត់ទ កថា ដ្ឋច់ខាត)

។  

1342 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨២-៨៣ (រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អញ្ាប្ត

កមមខដេោត់បានរេើករ ើងេ ំជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធ្ិកា ខផនកនីតិវិធ្ីដូចបានរកប្សាយរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ។ 

រៅកនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានផតេ់ជាឧទាហ ណ៍ថ្នរញ្ញា យ តាត ធ្ិកា ខផនកនីតិវិធ្ី ខដេដីកា

រកាះឱយរង្ហា ញខាួនប្តូវបានរញ្ាូនរៅជនជារ់រោទតាមេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវ ឬថា ត លាកា ដថ្ទរទៀត អាចមានសមតែកិចចកនុងកា 

ជំន ំជប្មះកតីរនះបាន។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា ជំទាស់ រស់ោត់ ោម នអវីពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនាះរទ និងដូរចនះ ជាសា វ័

នត(ដ្ឋច់ខាត))។  

1343 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨៣-៨៤។ 

1344 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨២, ៨៤-៨៥។ 

1345 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៦។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៦-៩៧។ 
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 វិធានរនះពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា ខផនកចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក.1346។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេិោ ណារឃើញថា អញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើ វិសាេភ្លេថ្នកា រស ើរអរងកត រង្ហា ញឱយ

រឃើញតាម យៈកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ និងអាច កបានរៅម នកា ផ តកំណត់ថ្នកាេរ ិរចទិខដេមានខចង

កនុង វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគរហត កនុងដីកា

ដំរណាះប្សាយរេើសចំនួនអងគរហត ខដេបានមានរៅកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  ឬដីកាសននិ

ដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រខនែម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រញ្ញា រនះអាច ករឃើញ

បានររើរទាះេ ំខមនកនុងអំ ុងរេេថ្នកា រស ើរសួ 1347 ោ៉ា ងរហាចណាស់ប្តឹមរេេរចញដីកាដំរណាះ

ប្សាយរៅថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ េី រៅរីខខរៅម នកា ផ តកំណត់ថ្នកាេរ ិរចទិកនុង វិធាន ៨៩ ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុងខដ 1348។ 

507. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អញ្ាប្តកមមខដេមានេកខណៈដ្ឋច់ខាតជារ់់

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជំទាស់រៅរេើយ តាត ធិ្កា រស់ អ.វ.ត.ក. ដូចជាយ តាត ធិ្កា រេើ ូររ គគេ និងកមមវតែថុ្ន

រ ឿងកតី ដូចបានរ ៀររារ់កនុងជំេូក II ចារ់សតីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.។ រខនែមរេើរនះ អញ្ាប្តកមមដ្ឋច់ខាត

រនះ គឺជាកា ជំទាស់ខដេតប្មូវឱយ េត់រណដ ឹងអាជាា ដូចមានខចងកនុងមាប្តា ៧ ថ្នប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពុ

ជាទាក់ទងរៅនឹងកា  េត់រណដ ឹងអាជាា  ដូចជា កា ផ តអាជាា យ កាេ កា រេើកខេងរទាសទូរៅ និងអាជាា

អស់ជំន ំ1349។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ខដេរេើករ ើងថា 

រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន “បានជំទាស់រៅនឹង‘ វិសាេភ្លេថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង’រដ្ឋយខផអករេើកា មិន

រោ េ វិធានរញ្ាតតិខដេ ងកា ជំទាស់រៅកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ រ៉ា ខនតេ ំបានជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់ 

អ.វ.ត.ក. ផ្លេ េ់រនាះ” រទើរកា ជំទាស់ រស់ោត់េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា ដ្ឋច់ខាត និងប្តូវសែិត

រប្កាមកា ខកតប្មូវតាម យៈកា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេីរទរោទ1350។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

 
1346 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៣៥-៣៤២ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1347 រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើសំរណើ រស់ មាស ម ត (D158/1) កថាខណឌ  ២០។ 

1348 ដីកាដំរណាះប្សាយ (D427)។ 

1349 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣១។ រសចកតីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើញ្ាតតិ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅ

នឹងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកិចចរស ើរសួ  (E51/3, E82, E88 និង E92) ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E116។ មាប្តា 

៧ ថ្នប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពជុា។  វិធាន ៨៩(១)(ខ) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1350 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Renzaho  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-97-

31-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថាខណឌ  ៥៥។ សាេដីការ ឿងកតី Karera  (ICTR) កថាខណឌ  ២៩៣។ សាេ
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សាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់ថា អញ្ាប្តកមម រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវសែិតរប្កាមកាេរ ិរចទិខដេ

បានកំណត់តាម វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរនាះរ ើយ1351។ 

ខ. កា រោទប្រកាន់អំេីឱកាសនិយមថ្នកា កំណត់ច ិតេកខណៈអញ្ាប្តកមម 

508. ទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីសរប្មចដំរូងកនុងកា រដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទថ្ន

កា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម1352 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបាន“េិោ ណា

ថា អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានសរប្មចេ ំរដ្ឋះប្សាយរេើទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងឧទធ ណ៍រនាះរទ” និងថា “កា ខក

ខានកនុងកា េិោ ណារេើរញ្ញា រៅរេេជំន ំជប្មះរប្កាមកាេៈរទសៈទាងំរនះ អាចរធ្វើឱយជនជារ់រោទោម ន

េទធភ្លេប្រសិទធភ្លេកនុងកា ជំទាស់កំហ សខផនកនីតិវិធី្កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ”1353។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិនិតយរេើ វិសាេភ្លេថ្នអញ្ាប្តកមមប្រឆំ្ងនឹងរទរោទថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម “រៅ

រេេរញ្ញា រនះប្តូវបានរេើករ ើងទាន់រេេ រៅរេេជំន ំជប្មះខដេជាអញ្ាប្តកមមខផអកតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង”1354។  

509. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានកំណត់ច ិតេកខណៈថ្នអញ្ាប្តកមមតាមកា ចង់

បាន រស់ខាួនខតរ៉ា រណាណ ះ” េីរប្ពាះ (១) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានេិោ ណា

អងគរសចកតីថ្នសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា មួយចំនួនខដេបានរេើករ ើងខផអកតាម វិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង ខណៈរេេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានទទួេសាគ េ់ថា សំរណើទាងំរនះគឺជាអញ្ាប្តកមម1355  (២) 

 

ដីការ ឿងកដី Muvunyi  (ICTR) កថាខណឌ  ២០។  សាេដីការ ឿងកត ី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntagerura  និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-46-A សាេដីកាថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៦ កថាខណឌ  ២៩។  

1351 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦១, ១៦៥។ 

1352 រសចកដីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កតីពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធ្ិកា រេើរទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងកឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306/5 (“រសចកដីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា 

កតី (E306/5)”) កថាខណឌ  ៩-១០ និងខផនកសរប្មចរសចកតី។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្ជាដំរូងរនះសា ណា រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធ្ិកា  រស់អងគជំន ំជប្មះរេើរទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខផអករេើ

មូេដ្ឋា នខដេថា ោត់“មានឱកាសេិនិតយភ្លេមិនប្រប្កតីខដេរោទជារញ្ញា រនាះ” និងថា ោត់“េ ំបានរង្ហា ញ […] រញ្ញា ថ្នកា 

ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវខដេតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះរៅដំណាក់កាេរនះ”។ 

1353 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៤។ 

1354 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៤។ 

1355 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៤។  
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សំរណើខដេទាក់ទងរៅនឹងរទរោទថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម េ ំប្តូវបានខផអករេើ វិធាន ៨៩ ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង និងបានរេើករ ើងដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីអញ្ាប្តកមមដថ្ទរទៀត និងបានដ្ឋក់រប្កាយកា ផ តកំណត់ថ្ន

កាេរ ិរចទិតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និង (៣) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើសំរណើ

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយខផអករេើសិទធិ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា ទទួេបាន

កា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងគរបីបានរធ្វើរ ើងដូចោន រៅនឹងសំរណើ រស់ជនជារ់រោទខដ 1356។ ជាកា រឆាើយ

តរ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា កំណត់ច ិតេកខណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអំេី“កា អន វតតន៍ដូចោន ខផនកនីតិវិធី្រេើកា និ រទស” ខដេខផអកតាមសហប្េះរាជអាជាា  អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំរៅរដ្ឋយស ីសង្ហវ ក់ោន ថា ជាអញ្ាប្តកមម1357។ 

510.  ជាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេខ សប្តូវថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួមទប្មង់ទីរី1358 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សំរណើរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រសនើ

ស ំឱយខកខប្រប្ររេទរទរោទខផអកតាម វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1359។ ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេអាចទទេួ

យកបានតាមទប្មង់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “រេើកខេងខតមានេកខខណឌ តប្មូវជាអាទិ

ភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ” អងគជំន ំជប្មះ“រៅប្គរ់រេេអាចខកខប្រប្ររេទរទរោទខដេមានរៅកនុង

ដីកាដំរណាះប្សាយខដេបានខកខប្រ”1360 រដ្ឋយកា ប្រកាសសំរណើរនះថា អាចទទួេយកបានតាមទប្មង់

ខផអកតាម វិធាន ៩៨ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1361។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំដក

េកខខណឌ ទំនាក់ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ1362 

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំរណើរដ្ឋយខផអកតាម វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ស ំខកតប្មូវកា កំណត់និយមន័យថ្ន

 
1356 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៣-៣៤៥។ 

1357 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៩។ 

1358 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយោត់ទ កសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ទីរីជាទប្មង់មួយខរររទៀត

ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E100 (“សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា សំណ ំរ ឿង ០០២ 

សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ III (E100)”)។ 

1359 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ III (E100) កថាខណឌ  ១។ 

1360 រសចកតីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើកា អន វតតន៍សហឧប្កិដាកមម ួម ថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 

E100/6 (“រសចកដីសរប្មចកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (E100/6)”) កថាខណឌ  ២៥។ 

1361 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (E100/6) ទំេ័  ១៦ (ខផនកសរប្មចរសចកតី)។  

1362 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនង (E95)។  
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ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ1363។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា កំណត់ខរររនះ“សែិតទាងំ

ប្សុងកនុងសិទធិអំណាចខដេជាឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង” និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

“រៅប្គរ់រេេអាចកំណត់តាមចារ់ជាធ្ មានកនុងក ណីរនះបាន”1364។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

សរងកតរឃើញថា រៅរេេរនាះសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា េ ំប្តូវបានខផអក ឬទទួេយកជាអញ្ាប្តកមម

ប្សរតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរនាះរទ។ ររើរទាះរីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំរៅរដ្ឋយភ្លន់ប្ច ំ

រៅរេើសំរណើរនាះថា ជាអញ្ាប្តកមមកនុងអន សស ណៈឆ្ន ំ ២០១៤ ក៏រដ្ឋយ1365 ក៏រនះេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា 

រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានទទួេសាគ េ់ថាសំរណើទាំងរនាះគឺជាអញ្ាប្តកមម”ប្សរតាម វិធាន 

៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1366ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដ 1367។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេោិ ណា

រឃើញថា កា សំរៅរៅរេើកនុងអន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរប្កាយកា េិតរនាះ េ ំអាចខកខប្រ

មូេដ្ឋា នថ្នភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់កនុងរសចកតីសរប្មចម នៗ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រ ើយ។  

511. ទីេី  ទាក់ទងរៅនឹងអញ្ាប្តកមមពាក់េ័នធនឹងរទរោទថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម ខដេប្តូវបានរេើក

ជាដំរូងរដ្ឋយ រអៀង សា ើ1368 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេថា 

អញ្ាប្តកមមរនះេ ំបានខផអករេើ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ ផេយុរៅវិញ តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ថា 

អញ្ាប្តកមមរនះគឺជាខផនកថ្នញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ រសនើស ំេ ររោេខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយរដ្ឋយសា 

កំហ សខផនកនីតិវិធី្(“ញ្ាតិត រស់ រអៀង សា ើ”) រហើយប្តូវបានដ្ឋក់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីប្ររេទថ្នអញ្ាប្តកមម ួម

ោន  រស់ រអៀង សា ើ។ ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់ រអៀង សា ើ បានអះអាងថា 

“ចារ់កមពជុា និង វិធាន រស់ អ.វ.ត.ក. េ ំបានខចងរេើកាេរ ិរចទិ និងនីតិវិធី្សប្មារ់កា េ ររោេ ឬខក

ខប្រខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយរដ្ឋយសា កំហ សខផនកនីតិវិធី្រនាះរទ”1369 រ៉ា ខនតថា “រេេរវលាសមប្សរ

កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះ គឺ […] រៅម នរេេកា ជំន ំជប្មះបានោរ់រផដើម […] រដ្ឋយសា សិទធិ រស់

 
1363 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនង (E95) កថាខណឌ  ៦។ 

1364 រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា សដីេីេកខខណឌ ទំនាក់ទំនង (E95/8) កថាខណឌ  ៩។ 

1365 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E306)។ 

1366 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៤។  

1367 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៤។ 

1368 ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ ស ំេ ររោេខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយរដ្ឋយសា មានកំហ សនីតិវិធ្ី ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១១ (ដ្ឋក់រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១) (ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ (E58)) ឯកសា រេខ E58។  

1369 ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ (E58) កថាខណឌ  ១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជូនដំណឹងេមអិតអំេីរទរោទ”1370។ រៅរេេរនាះ សហប្េះរាជអាជាា បាន

ជំទាសរ់ៅនឹងភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់ថ្នសំរណើរនះខផអករេើមូេដ្ឋា នថា  វិធាន“េ ំបានអន ញ្ញា ត

ឱយមានសំរណើស ំេ ររោេ ឬខកខប្រខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយដរារណាបានចូេជាសាែ េ រនាះរទ”1371

។ រដ្ឋយសា  រអៀង សា ើ បានដ្ឋក់រញ្ាីជាក់លាកស់ដីេីអញ្ាប្តកមម រហើយញ្ាតតិសតីេីកា និ រទសេ ំប្តូវបាន

រញ្ញា ក់អះអាងថា ជាអញ្ាប្តកមម រទើរសហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា គរបីរដិរសធ្រោេ1372។ 

512. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រៅម នកា ោរ់រផដើមថ្នកា រ ៀរចំជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំរៅរដ្ឋយស ីសង្ហវ ក់ោន រៅរេើញ្ាតតិ រស់ រអៀវ សា ើ ថាជា

អញ្ាប្តកមមប្សរតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ដូចកា រេើករ ើង រស់សហប្េះរាជអាជាា រ ើយ1373។ រៅ

រេេសវនាកា រឋមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសាដ រ់អំណះអំណាងផ្លេ េ់មាត់

ទាក់ទងរៅនឹងរាេ់រញ្ញា ខដេអងគជំន ំជប្មះបានោត់ទ កថា ជាអញ្ាប្តកមមកនុង វិសាេភ្លេថ្ន វិធាន ៨៩ ថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង1374។ កា ជំទាស់ រស់ រអៀង សា ើ រៅនឹងរទរោទថ្នកា និ រទស េ ំសែិតកនុងចំរណាមអញ្ាប្ត

កមមនានាខដេប្តូវបានេិភ្លកាកនុងអំ ុងរេេថ្នសវនាកា រនះ1375។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំរៅ

រៅរេើញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ ថា ជាអញ្ាប្តកមម រៅរេេអងគជំន ំជប្មះបានេនា រេេកា រចញរសចកតី

សរប្មច រស់ខាួនរៅរេេរប្កាយ“ខផអករេើកមមវតែថុ្នកា ជំន ំជប្មះរេើកដំរូង” និងខណៈរេេខដេបាន

សនមតច ិតេកខណៈថ្នញ្ាតតិដថ្ទរទៀតថា ជាអញ្ាប្តកមមរនាះ1376។  

 
1370 ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ (E58) កថាខណឌ  ២ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1371 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រៅនឹង “ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ ស ំេ ររោេខផនកខាះថ្នដីកា

ដំរណាះប្សាយ រដ្ឋយសា កំហ សនីតិវិធ្ី” ថ្ងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E58/1 (“សា ណាតរ រស់សហប្េះ

រាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រៅនឹងញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ (E58/1)”) កថាខណឌ  ៣ ។ 

1372 “សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹងញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ (E58/1) កថាខណឌ  ៤។ 

1373 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៩។ 

1374 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (E100/6)។ សូមរមើេផងខដ  អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E141)។  

1375 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E1/4.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯក

សា រេខ E1/5.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ E1/6.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ 

E1/7.1។ 

1376 ដីកាសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E124) កថាខណឌ  ៩ និងរជើងទំេ័  ៧ (រប្រៀររធ្ៀរញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ ស ំេ រ ជា

មួយឹង “ដំរណាះប្សាយថ្នអញ្ាប្តកមមខាងរប្កាម”)។ 
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513. រោងតាមខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅម នកា ោរ់

រផតើមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានសរប្មចរេើខផនកខាះថ្នញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ “ខដេរសនើស ំថា ខផនកខាះថ្នដីកា

ដំរណាះប្សាយប្តូវេ ររោេ រដ្ឋយសា កំហ សនីតិវិធី្”ទាក់ទងរៅនឹងរទរេមើសខដេមានខចងកនុងប្កម

ប្េហមទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៥៦1377។ រៅរេេេិោ ណារឃើញថា “ញ្ាតតិស ំេ ររោេ ឬខកខប្រដីកាដំរណាះប្សាយ 

ជាទូរៅេ ំខមនជាខផនកថ្នប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់ អ.វ.ត.ក.”1378 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រេើអងគរសចកតីថ្នសំរណើរនះខផអករេើសិទធិ រស់ រអៀង សា ើ កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ  ួមទាងំ

សិទធិទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីេកខណៈថ្នរទរោទមករេើ ូរោត់ និងមានរេេរវលាប្គរ់ប្ោន់កនុងកា 

រប្តៀមរ ៀរចំកា កា ពា ខាួន1379។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា “រនះគឺជាអវីខដេគរបីបានរធ្វើរ ើងជាមួយនងឹ

សំរណើស ំទាងំអស់ រស់ោត់ ររើរទាះរីជាប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអញ្ាប្តកមម ខដ  ឬោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ”1380 

ចំខណកសហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានសំអាងរៅរេើ“កា រកប្សាយភ្លន់ប្ច ំ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា កំណត់ច ិតេកខណៈរនាះ”1381 និងថា រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“កា ជំទាស់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កមួយរដ្ឋយ រអៀង សា ើ កនុងខផនករផសង

មួយថ្ន”ញ្ាតតិ រស់ោត់1382។ 

514. ខផអកតាមខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាះរីជារសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានកប្មិតប្តឹមខផនកខាះថ្នញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ ខដេបានជំទាស់រៅនឹងរទរេមើស

កនុងប្កមប្េហមទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៥៦ និងេ ំខមនកា ជំទាស់ រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទថ្នកា និ រទសជន

ជាតិរវៀតណាមក៏រដ្ឋយ1383 ក៏កនុងខផនកថ្នញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ បានរោទប្រកាន់អំេីកំហ សខផនកនីតិវធីិ្

ប្តង់ចំណ ចខដេថា ខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេសំរៅរៅរេើឧប្កិដាកមមប្សរតាមមាប្តា ៣ ងមី ថ្ន

ចារ់សតីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ខកខានកនុងកា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់ដេ់ជនជារ់រោទអំេីេកខណៈថ្នរទ

 
1377 ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ (E58) កថាខណឌ  ៣-៧។  រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សតីេីអញ្ាប្តកមម 

(E122) កថាខណឌ  ២។ 

1378 រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សតីេីអញ្ាប្តកមម (E122) កថាខណឌ  ១៦។ 

1379 រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សតីេីអញ្ាប្តកមម (E122) កថាខណឌ  ១៦។ 

1380 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៦។ 

1381 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៩។ 

1382 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រជើងទំេ័  ៩៦៩។ 

1383 រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សតីេីអញ្ាប្តកមម (E122) កថាខណឌ  ២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រោទប្រឆំ្ងនឹងោត់ និងដូរចនះជាកា រមាឃៈរដ្ឋយសា កំហ សខផនកនីតិវិធី្1384។ រខនែមរេើរនះ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា  ហូតដេ់ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ រទើរអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូង និង រខៀវ សំផន1385 បានោរ់រផដើមសំរៅរៅរេើញ្ាតតិសតីេីកា និ រទសថា ជាអញ្ាប្តកមម1386 ខណៈ

រេេខដេសហប្េះរាជអាជាា បានរញ្ញា ក់អះអាងជំហ  រស់ខាួនេីដំរូងពាកេ់័នធរៅនឹងភ្លេអាចទទួេយក

បានតាមទប្មង់ថ្នសំរណើស ំថា “កា តវា៉ា រៅរេេជំន ំជប្មះពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ សខផនកនីតិវិធី្ខដេ ងកា 

រោទប្រកានក់នុងដីកាដំរណាះប្សាយ ជាក់ចាស់េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរដ្ឋយ វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង

”1387។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ច ិតេកខណៈញ្ាតិតសតីេីកា និ រទស

ថា ជាអញ្ាប្តកមមកនុងរសចកតីសរប្មច រស់ខាួនក៏រដ្ឋយ1388 ក៏អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេិនិតយរេើអញ្ាប្តកមមរនះ

ខផអកតាម វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដេជាកា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងកនុងកា ជំន ំជប្មះរេើអងគរហត រនាះខដ ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់រទដ្ឋា ន

សប្មារ“់កា ជំទាស់ខផនកនីតិវិធី្សមរហត ផេ និងជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេមិនប្រប្កតីខដេបានរកើត

រ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេម នកា ជំន ំជប្មះ”1389។  

515. ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតស ីស

ង្ហវ ក់ោន ទាងំប្សុងកនុងកា រដ្ឋះប្សាយសំរណើ ឬអញ្ាប្តកមមខដេរកើតរចញេីកំហ សខផនកនីតិវិធី្ខដេ ងកា 

រោទប្រកានក់នុងដំណាក់កាេម នកា ជំន ំជប្មះ និងកនុងដំណាក់កាេរផសងៗថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងសំ

ណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំ

ជប្មះបានរចញសាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២  ើឯកាេរ ិរចទិសប្មារ់

អញ្ាប្តកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ផ តកំណត់កនុងរដើមឆ្ន ំ ២០១១1390 និងថា ររើរទាះរីជាជនជារ់រោទទាងំ

 
1384 ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ (E58) ឯកសា រេខ E58។ 

1385 រសចកតីសននិដ្ឋា នរមធាវើកា ពា កតី រខៀវ សំផន សតីេីអញ្ាប្តកមមខដេអងគជំន ំជប្មះមិនទាន់បានរដ្ឋះប្សាយ ថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306/2 ចំណងរជើង និងកថាខណឌ  ១, ៣។ 

1386 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E306) កថាខណឌ  ៥។ សូមរមើេរខនែម រសចកដីសរប្មចរេើ

អញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កដី (E306/5) កថាខណឌ  ៥។ 

1387 សា ណាតរ ួម រស់សហប្េះរាជអាជាា  រៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងអញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306/4 កថាខណឌ  ៦ (រញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1388 រសចកដីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កដី (E306/5)។ 

1389 រសចកដីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កដី (E306/5) កថាខណឌ  ៦។ 

1390 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អស់កនុងសំណ ំរ  ឿង ០០២ បានរេើកអញ្ាប្តកមមខផអកតាម វិធាន ៨៩(១)(ក) និង(ខ) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញា ដូចជា កា ផ តអាជាា យ កាេសប្មារ់រទឧប្កិដាកនុងប្សុក និងអនត ជាតិ កា រេើកខេងរទាស និង

អន រប្ោះរទាសកា ោម នកា កាត់រទាសេី ដងរេើរទរេមើសខតមួយ រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ យ តាត ធិ្កា 

រេើកមមវតែថុ្នរ ឿងកតីក៏រដ្ឋយ1391 ក៏េ ំមានជនជារ់រោទណាមាន ក់បានជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា ខផនកអងគរហត 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខផអកតាម វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខដ ។ 

516. រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង សា ើ រៅរេើ

រទរោទថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម ខដេរប្កាយមកប្តូវបានយកមករប្រើប្បាស់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

មានេកខណៈខ សខរាកេីអញ្ាប្តកមមនានា រស់ រខៀវ សំផន ររើរទាះរីជាប្តូវបានដ្ឋក់េីដំរូងតាម វិធាន ៨៩ 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ខដ  ឬោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អញ្ាប្តកមមរនះប្តូវ

បានដ្ឋក់រៅម នកា ោរ់រផដើមថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ និងកនុងកាេរ ិរចទិខដេប្តូវបានេនា រេេសប្មារ់

អញ្ាប្តកមម1392។ ដូរចនះ តាមកា យេ់រឃើញេីដំរូងខដេថា យ តាត ធិ្កា កនុង វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្ផេ

កនុង អាច ួមរញ្ចូេអញ្ាប្តកមមរៅរេើយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីអងគរហត  អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរប្កាយមកេ ំមានកំហ សកនុងកា កំណត់ច ិតេកខណៈថ្នកា ជំទាស់សតីេីកា និ រទសថា 

ជាអញ្ាប្តកមម និងកនុងកា េិោ ណារេើអងគរសចកដីខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ។ ផេយុរៅវិញ អញ្ាប្តកមមដថ្ទរទៀត

 រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរេើករ ើងជារេើកដំរូងរៅកនុងរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេច ះ

 
1391 អញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង សា ើ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាម វិធាន ៨៩ (កា ផ តអាជាា យ កាេសប្មារ់កា  ំរលាេរំពាន

ធ្ៃន់ធ្ៃ ) ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០១ ឯកសា រេខ E46។ អញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កតី រអៀង សា ើ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ E44។ អញ្ាប្តកមមពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធ្ិកា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា 

រេខ E46។ អញ្ាប្តកមមពាក់េ័នធរៅនឹងកា  េត់រណត ឹងអាជាា (ឧប្កិដាកមមកនុងប្សុក) ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 

E47។ អញ្ាប្តកមម ួមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២  ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/3។ រសចកតីសរងខរថ្នអញ្ាប្តកមម

 រស់ រអៀង សា ើ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្សរតាម វិធាន ៨៩ និងកា ជូនដំណឹងអំេីរោេរំណងថ្នកា មិនអន វតតតាមអន សស 

ណៈរប្ៅផាូវកា នារេេអនាគត ខដេរចញជំនួសរសចកតីសរប្មចមានសំអាងរហត  រស់ត លាកា  ខដេជាកមមវតែថុ្នកា េិនិតយរេើ

រណត ឹងឧទធ ណ៍ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/4។ 

1392 រធ្ៀរ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៥ និងរជើទំេ័  ៥៥០។ សូមរមើេ អន សស ណៈអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ អញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/1 ទំេ័  ២ (អន សស 

ណៈរនះបានសំរៅរដ្ឋយភ្លន់ប្ច ំរៅរេើ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១១ ថា ជាកាេរ ិរចទិ និងប្តូវរញ្ញា ក់ថា ថ្ងៃទី ២៥ ខខ

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ រៅវិញរទ)។ អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ អញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ E51/5។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧ ឬរៅដំណាក់កាេរណដ ឹងសាទ កខ ជារប្ចើនឆ្ន ំរនាេ រ់េីកា រចញដីកាដំរណាះ

ប្សាយរៅថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០។ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើកោំប្ទភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់

ថ្នអញ្ាប្តកមមរនះនូវ វិធានសតីេីនីតិវិធី្ដថ្ទរទៀត រេើកខេងខតសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងសិទធិ

ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទមករេើ ូរោត់រ៉ា រណាណ ះ1393។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

រដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាងរនះដូចខាងរប្កាម។  

គ. កា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ 

517.  ជាជរប្មើស រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សរណាត េឱយមាន

ភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់ថា អញ្ាប្តកមម រស់ោត់រៅរេើ វិសាេភ្លេថ្នកិចច

រស ើរសួ មានេកខណៈសំខាន់ខដេអងគជំន ំជប្មះប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើអងគរសចកតី រដ្ឋយេ ំគិតេីកា កំណត់

ច ិតេកខណៈ ឬររើរទាះរីជាប្តូវបានរេើករ ើងរៅរេេណាក៏រដ្ឋយ1394។ ោត់បានអះអាងថា អញ្ាប្តកមម

ប្តូវខតបានេិោ ណាររើរទាះរីជារៅរប្ៅកាេរ ិរចទិខផអករេើ“ភ្លេប្តឹមប្តូវជាសា វ័នត និងដំរណើ កា សម

ប្សរ” និងរដ្ឋយសា សា ៈសំខាន់ថ្នសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទរេើ ូរោត់ ោត់េ ំ

គរបបី្តូវបានរារំាងកនុងកា រេើករ ើងអំេីកំហ សនីតិវិធី្រៅកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ សូមបីរៅដំណាក់

កាេរណត ឹងសាទ កខរ ើយ1395។ ដូរចនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញថា អញ្ាប្តកមម រស់ោត់េ ំអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់រនាះគរបីទ កជារមា

ឃៈ។ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះបានេិនិតយរេើអងគរសចកតីថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ោត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

គរបសីរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ ូរោត់ខផអករេើរទរោទខដេអងគជំន ំជប្មះបានជំន ំជប្មះរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវ

រនាះ1396។  

518. សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ប្ករខ័ណឌ ខផនកនីតិវិធី្ រស់ អ.វ.ត.ក. បានប្ររមើេដឹងជាម នថា រញ្ញា

រៅម នកា ជំន ំជប្មះទាងំអស់នឹងប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរៅម នរេេោរ់រផដើមកា ជំន ំជប្មះ និងថា រខៀវ សំផន 

ខកខានកនុងកា រេើកោបំ្ទភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់នូវកា អះអាង វិធានសតីេីនីតិវិធី្ ឬយ តតិសាស្តសត

 
1393 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៦, ៣៤៩។ 

1394 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៧, ៣៥០។ 

1395 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៨-៣៤៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៨០។ 

1396 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៥០។  
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1397។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ប្រេ័នធគតិយ តត“មាន វិធានជារប្ចើនខដេតប្មូវថា រញ្ញា មយួ

ចំនួនប្តូវរេើករៅរេេជាក់លាក់ណាមួយ” និងថា កា ខកខាន រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រេើកអំណះអំណា

ង រស់ោត់កនុងរេេរវលាសមប្សរ ឆាះុរញ្ញច ងំឱយរឃើញេីកងវះកា យកចិតតទ កដ្ឋក់សមប្សរ1398។ ច ង

រប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានកា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេីរទរោទ រទើរោត់អាចេិនិតយបានរេើ

 វិសាេភ្លេថ្នកា រស ើរអរងកតភ្លា មៗរនាេ រ់េីទទួេបានសំណ ំរ ឿងរៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ រ៉ា ខនត

រៅខតខកខានដខដេកនុងកា រេើកអញ្ាប្តកមម រស់ោត់ ហូតដេ់ថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧1399។  

519. សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិខផអករេើ“កា សននិដ្ឋា នេ ំប្តឹមប្តូវរដ្ឋយចាស់ប្កខ តថ្នអងគរហត ” ឬថា រសចកតីស

រប្មច រស់ខាួន“មានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ និងេ ំសមរហត ផេ ខដេជាកា  ំរលាេនូវឆនាេ ន សិទធិរនាះ”1400។ ខផអក

តាមសហរមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹងថា រខៀវ សំផន េ ំបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរញ្ញា ខផនកអងគរហត ខដេេ ំ

ប្តឹមប្តូវរនាះ1401 និងេ ំបានេនយេ់មូេរហត ដូចរមតចបានជាកា ជំទាស់ រស់ោត់េ ំអាចប្តូវបានរេើករ ើង

រៅដំណាក់កាេដំរូង និងេ ំបានផតេ់រហត ផេដូចរមតចបានជាអញ្ាប្តកមមយឺតរេេរនះ គរបបី្តូវបាន

អន ញ្ញា ត រដើមបីធានាបាននូវភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្1402។ រៅរេេសហរមធាវើនាមំ ខបាន

រេើករ ើងថា រនេកុរនះគឺជា រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង

កា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួន1403 សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា កា វាយតថ្មារេើភ្លេប្តឹមប្តូវកនងុ

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្តូវខត (១)“ងាឹងខងាងជាមួយនឹងសិទធិ រស់ភ្លគីរផសងៗ”
1404 និង (២)“េិោ ណារេើ

កា េនា រេេោ៉ា ងយូ កនុងកា រេើកអំណះអំណាងខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនាះ”1405។ រដ្ឋយខផអករេើ

 
1397 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៨-២៧៩។ 

1398 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៧៩។ 

1399 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៨០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩៣-៩៥។ 

1400 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៤៨-១៤៩។ 

1401 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៤៩។ 

1402 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៥០។ 

1403 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៥១។ 

1404 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៥២។ 

1405 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៤៦, ១៥៣។ 
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កតាត ទាងំរនះ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា កា អន ញ្ញា តឱយ រខៀវ សំផន រេើកអំណះអំណាង រស់

ខាួនរៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះ េ ំមានភ្លេោំបាច់កនុងកា ធានាបាននូវសិទធិ រស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា 

ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ េីរប្ពាះ វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកតីរនះ េ ំមានអវី ឬេ ំគរបីជាកា ភ្លា ក់រផអើេដេ់ ូរោត់រ ើយ

1406។ ខដេផេយុរៅវិញ អាចនឹងរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីកនុងកា ទទួេបានកិចច

ដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្តឹមប្តូវ និងេិតប្បាកដ1407។  

520. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌

រដ្ឋយសា កា ខកខានកនុងកា រដ្ឋះប្សាយរេើអងគរសចកតីថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ោត់1408។ ដូរចនះ រខៀវ សំផន 

បានជំទាសរ់ៅនឹងកា សរប្មចរដ្ឋយប្ររោេ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កនុងកា មិនរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន 

សិទធិ រស់ខាួនរដ្ឋះប្សាយរេើអងគរសចកតីថ្នអញ្ាប្តកមមយឺតរេេ រស់ោត់។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សិទធិអំណាចខដេជាឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា 

េិោ ណារេើអញ្ាប្តកមមយឺតរេេ ប្តូវបានកប្មិតរដ្ឋយសា េកខខណឌ ោំបាច់ថ្ន វិធាន ៨៩(១)(ក) ថ្ន វិធាន

ថ្ផេកនុងខចងថា អញ្ាប្តកមមណាមួយ“គរបបី្តូវបានរេើករ ើងោ៉ា ងយូ  ៣០(សាមសិរ)ថ្ងៃរប្កាយរេេដីកា

ដំរណាះប្សាយចូេជាសាែ េ ”1409។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី  វិធាន ៣៩(៤)(ខ) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងបានខចងថា 

“តាម យៈពាកយស ំ រស់ភ្លគីពាក់េ័នធ ឬតាមគំនិតផដួចរផដើម រស់ខាួន […]  អងគជំន ំជប្មះអាចទទួេសាគ េ់ថា

មានស េេភ្លេចំរពាះកិចចទាំងឡាយណាខដេបានរធ្វើរប្កាយរេេកំណត់ខដេមានខចងកនុង វិធានទាងំរនះ

ប្តូវបានផ ត េត់ ប្រសិនររើខាួនយេ់រឃើញថាប្តឹមប្តូវសមរហត ផេ”1410។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិនិតយេីដំរូងនូវសំរណើមួយចំនួនខដេរោទប្រកាន់កំហ សខផនកនីតិវិធី្ខផអករេើសិទធិ រស់

ជនជារ់រោទ កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ1411។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង មានកំហ សរដ្ឋយសា បានសរប្មចកនុង

 
1406 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៥៤-១៥៥។ 

1407 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៥៤, ១៥៦-១៥៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១ ឯកសា រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៩ (សាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងរទរោទពាក់េ័នធប្សុកប្តំាកក់)។ 

1408 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៧, ៣៥០។ 

1409  វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1410  វិធាន ៣៩(៤)(ខ) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1411 រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សតីេីអញ្ាប្តកមម (E122) កថាខណឌ  ១៦។ 
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កា មិនរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនរដ្ឋះប្សាយអញ្ាប្តកមមយឺតរេេ រស់ រខៀវ សំផន រេើអងគរសចកតី ខដ  

ឬោ៉ា ងណា។ 

521. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានអន ម័តយកវិធី្សាស្តសតមិនរប្ជៀតខប្ជកទាក់ទងរៅនឹង

រសចកតីសរប្មចខដេជាឆនាេ ន សិទធិ និងប្តូវរធ្វើអនតរាគមន៍កនុងកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងខតកនុងក ណី៖ (១) កា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិរនាះបានខផអករេើកា រកប្សាយខដេមានកំហ ស

រង្ហា ញឱយរឃើញចាស់ប្កខ កថ្នអងគចារ់ (២) បានខផអករេើកា សននិដ្ឋា នខផនកអងគរហត ខដេេ ំប្តឹមប្តូវ

ចាស់ប្កខ ក (៣) រសចកតីសរប្មចរនាះមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ និងេ ំសមរហត ផេខដេជាកា  ំរលាេរេើ

ឆនាេ ន សិទធិ1412។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើ

កំហ សខផនកអងគរហត  ឬអងគចារ់ណាមួយរ ើយ ផេយុរៅវិញបានខផអកកា រេើករ ើង រស់ខាួនរៅរេើភ្លេេ ំ

ប្តឹមប្តូវជាសា វ័នត និងសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទរេើ ូរោត់1413។  

522. ជាដំរូង រខៀវ សំផន បានខផអករៅរេើយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងកា ោបំ្ទសា

 ណា រស់ោត់ខដេថា “អញ្ាប្តកមមប្តូវខតបានេិោ ណាររើរទាះរីជាប្តូវបានដ្ឋក់យឺតរេេក៏រដ្ឋយ”ខផអក

រេើភ្លេប្តឹមប្តូវជាសា វ័នត និងដំរណើ កា សមប្សរ1414។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើងរនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណត ឹង ដារបរវណីខដេថា រសចកតី

សរប្មចខដេបានសំអាងរនាះបានផតេ់កា រំេាឺតិចតួចសតីេីកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកដីរចចរុបនន1415។ កា េោិ 

ណា រស់រៅប្កមខតមួយ ូរខដេថា “អញ្ាប្តកមម […] ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថ្នភ្លេប្តឹមប្តូវជាសា វ័

នត និងដំរណើ កា សមប្សរ និងថា អញ្ាប្តកមមរនាះនឹងប្តូវបានេិោ ណាររើរទាះរីជាប្តូវបានដ្ឋក់យឺតរេេ

ក៏រដ្ឋយ”1416 ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំរណើស ំេនា រេេ ២០ ថ្ងៃខងមរទៀតសប្មារ់ដ្ឋក់អញ្ាប្តកមមកនុងអ ំុង

រេេថ្នដំណាក់កាេម នកា ជំន ំជប្មះ និងេ ំអាចរប្រៀររធ្ៀរបាននឹងសាែ នកា ណ៍រចចរុបននខដេអញ្ាប្តកមម

 
1412  វិធាន ១០៤(១)ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៦-៩៨។ 

1413 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៩។ 

1414 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៩ រោងរៅរេើរ ឿងកដី  ដាអាជាា ទេ់នឹង Turinabo និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត រៅប្កមខតមួយ ូរ (IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ IRMCT-18-116-PT រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិស ំរខនែម

រេេរវលាដ្ឋក់អញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ (“រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដីTurinabo និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

(IRMCT)”) ទំេ័  ២។ 

1415 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៤៦ និងរជើងទំេ័  ៣០១។ 

1416 រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដីTurinabo និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (IRMCT) ទំេ័  ២។ 
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ខដេរកើតរចញេីដំណាក់កាេម នកា ជំន ំជប្មះ ប្តូវដ្ឋក់រារ់ឆ្ន ំរប្កាយមក និងរៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះ

1417។ រខនែមរេើរនះ រសចកតីសរប្មចរនះេ ំប្សរជាមួយនឹងយ តតិសាស្តសតទូរៅខដេថា កា កំណត់កាេ

រ ិរចទិប្តូវរោ េ រេើកខេងខតមានក ណីេិរសសខដេអាចរធ្វើយ តតិកមមកា ដ្ឋក់អញ្ាប្តកមមយឺតរេេបាន

1418។ 

523. សំអាងផាូវចារ់រខនែមខដេបានរោងរៅរេើរដ្ឋយ រខៀវ សំផន1419 ប្តឹមខតឆាះុរញ្ញច ងំនូវរោេកា ណ៍

ខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់ថា រេើកខេងកាេៈរទសៈេិរសស ភ្លគីប្តូវសែិតរប្កាមកាតេវកិចចរេើករញ្ញា ណា

មួយថ្នអំណះអំណាងរៅម ខអងគរ រ ជំន ំជប្មះ ឬអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“រៅរេេខដេខាួនអាចរធ្វើដូរោន ះ

បានរដ្ឋយសមប្សរ”1420 និងថា “កា ខកខានកនុងកា ជំទាស់រៅកនុងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ជាធ្មមតានឹង

រណាត េអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ េ ំរធ្វើកា េិោ ណា រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា របាះរង់រោេសិទធិ”1421។ 

 
1417 រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដីTurinabo និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (IRMCT) ទំេ័  ១-២។ 

1418 សូមរមើេ ឧ.  រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Baton Haxhiu អងគជនំ ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-84-

R77.5-A រសចកតីសរប្មចសតីេីភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់ថ្នរសចកតជីូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម 

ថ្ងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ កថាខណឌ  ១៦។ រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Munyarugarama អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (IRMCT) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IRMCT-12-09-AR14 រសចកតីសរប្មចសតីេីរណត ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងកា រញ្ាូនសំណ ំរ ឿង រស់ Phénéan 

Munyarugarama រៅប្ររទស ៉ាូហាវ ន់ដ្ឋ និងញ្ាតតិអយយកា ស ំេ រ ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ កថាខណឌ  ១៦។ រ ឿងកតី  ដា

អាជាា  ទេ់នឹង Kayishema និង Ruzidana អងគជនំ ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-95-1-A សាេដីកា 

(សំអាងរហត ) ថ្ងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេដីការ ឿងកដ ីKayishema និង Ruzidana (ICTR)”) កថាខណឌ  ៤៦-

៤៨។ 

1419 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៤៩ រជើងទំេ័  ៥៥៦។ 

1420 សាេដីការ ឿងកតី Šainović (ICTY) កថាខណឌ  ២២៣។ រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ (“សាេដីការ ឿងកដី Simić

និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ២៥។  រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Naser Orić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (IRMCT) 

IRMCT-14-79 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើស ំកា អន ញ្ញា តរធ្វើរណត ឹងឧទធ ណ៍រេើរសចកតីសរប្មច រស់រៅប្កមខតមួយ ូរថ្ងៃទី 

១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥, ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ កថាខណឌ  ១៤។  រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nyiramasuhuko និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-42-A ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (“សាេដីការ ឿង

កដី Nyiramasuhuko និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR)”) កថាខណឌ  ៦៣។ រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kambanda អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-97-23-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០០ កថាខណឌ  ២៥, ២៦, ៤១។ 

1421 រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Niyitegeka អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-14-A សាេដីកា ថ្ងៃទី 

០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Niyitegeka (ICTR)”) កថាខណឌ  ១៩៩។ សាេដីការ ឿងកដី Simić និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២៥។ សូមរមើេរខនែម រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Boškoski និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ
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ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះមួយចំនួនបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា “រោេកា ណ៍សតីេីកា របាះរង់រោេសិទធិេ ំគរបី

រារំាងជនជារ់រោទទាងំប្សុងកនុងកា រេើកំហ សកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះសប្មារ់រេើកដំរូងរៅដំណាក់

កាេរណត ឹងឧទធ ណ៍ក៏រដ្ឋយ”1422 ក៏រនេកុរនះសែិតរេើមាច ស់រណត ឹងសាទ កខកនុងកា រង្ហា ញថា េយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ បានរណាត េមកេីកងវះខដេ ងកា រោទប្រកានថ់្នកា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់កនុងកប្មិតមួយខដេបាន

រធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ជាសតាន ម័តដេ់េទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទកនុងកា រប្តៀមរ ៀរចំកា កា ពា ខាួន1423។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវេយសនកមមខរររនាះ។  

524. រខៀវ សំផន អាចេិនិតយរេើ វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ រៅរេេខដេោត់បានទទួេកា អន ញ្ញា តចូេរមើេ

សំណ ំរ ឿងរៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ និងប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នរទរោទ

រេើ ូរោត់ តាម យៈដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ និងដីការំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្1424។ ដូរចនះ ោត់មាន

រេេប្គរ់ប្ោន់ និងមរធ្ាបាយសប្មួេកនុងកា រប្តៀមរ ៀរចំកា កា ពា ខាួន សូមបីពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត 

ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា រេើសេីអវីខដេមានកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  ឬដីកាសននិដ្ឋា ន

រញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រខនែម។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន 

គរបីបានរេើករដ្ឋយសមរហត ផេនូវអញ្ាប្តកមម រស់ខាួនរៅដំណាក់កាេដំរូង ឧទាហ ណ៍ តាម យៈ

សំរណើស ំរមាឃភ្លេតាម វិធាន ៧៦(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រដ្ឋយសា ជនប្តូវរោទអាចចូេរមើេសំណ ំរ ឿង 

និងមាន“ឱកាសប្គរ់ប្ោន់កនុងកា េិនិតយរៅម នកា រចញដីកាដំរណាះប្សាយនូវភ្លេមិនប្រប្កតីណាមួយខដ

េបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រស ើរអរងកត និងមានសិទធិខដេខចងចាស់លាស់ពាក់

េ័នធនឹងនីតិវិធី្កនុងកា រសនើស ំរមាឃភ្លេនូវភ្លេមិនប្រប្កតីរនាះបាន”1425។  

 

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-82-A សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១០ កថាខណឌ  ១៨៥។ រ ឿង

កតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Naletilić និង Martinović អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-34-A សាេដីកាថ្ងៃទី 

០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៦ (“សាេដីការ ឿងកដីNaletilić និង Martinović (ICTY)”) កថាខណឌ  ២១។ 

1422 សាេដីការ ឿងកដ ីNiyitegeka (ICTR) កថាខណឌ  ២០០។ 

1423 សាេដីការ ឿងកដី Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២៥។ 

1424 រសចកដីសរប្មចរខំរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) និងឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកតីសរប្មចរខំរករខនែមសំណ ំរ ឿង 

០០២ និង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E301/9/1.1 (“ឧរសមព័នធរៅនឹង

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1)”)។ 

1425 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ មាស ម ត (D158/1) កថាខណឌ  ២០។ 
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525. រខនែមរេើរនះ  វិធាន ២១ ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខចងថា “ចារ់សតីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.  វិធានថ្ផេកនុង រសចកតី

ខណនាអំន វតត និងរទរញ្ញា  ដាបាេជាធ្ មាន ប្តូវបានរកប្សាយរដើមបីកា ពា ជានិចចកាេនូវអតែប្ររោជន៍

 រស់ជនជារ់រោទ និងជន ងរប្ោះ” និងថា “កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្តូវខតយ តតិធ្ម៌ និងរដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ 

និងកា ពា ត េយភ្លេ វាងសិទធិ រស់ភ្លគី” និងថា “កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខត្នដេ់ច ង

រញ្ចរ់កនុងរេេរវលាសមប្សរ”1426។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា អន ញ្ញា តកា 

ជំទាសរ់ៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ រៅច ងរញ្ចរ់ថ្នកា ជំន ំជប្មះ រដ្ឋយោម នយ តតិកមមប្តឹមប្តូវ អាច

នឹងរងកឱយមានកា េនា រេេឥតសមប្សរកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ និងរ៉ាះពាេ់ដេ់សិទធិ រស់រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី។ អាប្ស័យរហត រនះ រនាេ រ់េីបានេិោ ណារេើកា រេើករ ើង រស់ភ្លគី អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា រសចកតីសរប្មចអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានេកខ

ណៈមិនយ តតិធ្ម៌ និងេ ំសមរហត ផេខដេររងកើតបានជាកា  ំរលាេនូវឆនាេ ន សិទធិ។ 

២. កា ជទំាសរ់ៅនងឹយ តាត ធ្កិា  រសអ់ងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំងូកនុងកា ជនំ ជំប្មះអងគរហត មយួចនំនួ និង

កា យេរ់ឃើញពាកេ់ន័ធ 

526. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា កំណត់ វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្

កា  រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតរដ្ឋយខផអករេើសំអាងរហត ថា៖ (១) “កប្មិតថ្នភ្លេេមអិត”ខ សខរាកោន

 វាងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងដីកាដំរណាះប្សាយ និង (២) ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរ

សួ គរបបី្តូវបានេិោ ណា“រដ្ឋយខផអករេើឯកសា ោបំ្ទទាងំអស់”1427។ ោត់បានអះអាងថា  វិសាេភ្លេ

ថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា បានខផអកខតរៅរេើអងគរហត ខដេប្តូវបានកំណត់ប្ររេទគតិយ តតរដ្ឋយស

ហប្េះរាជអាជាា  និងេ ំខមនអងគរហត ខដេបានរង្ហា ញកនុងេសតតុាងោបំ្ទ1428។ ោត់បានរខនែមថា រោង

តាម វិធាន ៥៣(១) និង ៦៧(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងដីកាដំរណាះ

ប្សាយ ប្តូវ ួមរញ្ចូេរសចកដីសរងខរអងគរហត  និងកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តត ររើមិនដូរោន ះរទ ដីកាទាងំេី 

ោត់ទ កជារមាឃៈ និងោម នស េេភ្លេ1429។  

 
1426  វិធាន ២១ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1427 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54 

(“រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន”) កថាខណឌ  ៣៥១។ 

1428 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៥២-៣៦៦។ 

1429 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៥៤-៣៥៦។ 
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527. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវនូវកប្មិតថ្នភ្លេេមអិតខដេ

តប្មូវកនុងដីការញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងដីការញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រខនែមកនុងកា កំណត់ វិសាេភ្លេថ្ន

កិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា 1430។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ជាកា សមប្សរសប្មារ់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា កំណត់ថា  វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា  រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតប្តូវបាន

កប្មិតរដ្ឋយអងគរហត ខដេមានរៅកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  ឬដីការញ្ាូនរ ឿងរស ើរសួ 

រខនែមរូក ួមជាមួយនឹងរជើងទំេ័  និងឧរសមព័នធ1431។  

528. សហរមធាវើនាមំ ខយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា ទ ហីក ណ៍ណាមួយខដេេ ំប្តូវបានរដិរសធ្

រដ្ឋយសា រេើកយឺតរេេគរបីរដិរសធ្រោេរេើអងគរសចកដី1432។ 

529. ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ដីកាដំរណាះប្សាយរោទប្រកាន់ហួសអងគរហត 

ខដេមានកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានជំន ំជប្មះេ ំប្តឹមប្តូវ

រេើអងគរហត ទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កប្មិតថ្នកា េមអិតខដេតប្មូវកនុងដីកា

សននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងដីកាដំរណាះប្សាយមានេកខណៈខ សខរាកោន 1433។ រៅកនុងកា កំណត់

រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវសំអាងរហត  រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះខដេថា “ររើរទាះរីជារសចកដី

សរងខរថ្នអងគរហត  និងប្ររេទរទរេមើសខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ តប្មូវឱយមានអតែិភ្លេរៅដំណាក់កាេ

ថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ក៏រដ្ឋយ ក៏‘កា េិេណ៌នាេមអិតជាងរនះថ្នអងគរហត ជាសតាន ម័ត 

និងកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតបានតប្មូវឱយមានកនុងដីកាដំរណាះប្សាយខដ ”1434។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានកំណត់ថា កនុងកា កំណត់នូវ វិសាេភ្លេថ្នអងគរហត រៅចំរពាះម ខសហរៅប្កមរស ើរអរងកត អងគ

 
1430 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1)  កថាខណឌ  ២៥៣-២៥៤។ 

1431 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៥៥-២៥៦។ 

1432 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១១២ រោងរៅរេើសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(F54/1) កថាខណឌ  ២៤៥-៣៥៩។ 

1433 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦។ 

1434 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦ រោងរៅរេើដីកាសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាសរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតសដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម ថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា 

រេខ D97/15/9 (“ដីកាសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (D97/15/9)”) កថាខណឌ  ៩២។ 
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ជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើអងគរហត កនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ “រដ្ឋយខផអករេើឯកសា ោបំ្ទ

ទាងំអស់ខដេប្តូវបានរោងរៅរេើរៅកនុងរជើងទំេ័  ឬកនុងឧរសមព័នធរនាះ”1435។ 

530. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា េី ចំណ ច៖ (១) ថារតើ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានអន វតតរទដ្ឋា នគតិយ តតប្តឹមប្តូវសប្មារ់កា កំណត់អងគរសចកដីថ្នរ ឿងកដី ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

និង (២) ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា េិោ ណាថា អងគជំន ំជប្មះមានយ តាត ធិ្កា កនុង

កា ជំន ំជប្មះអងគរហត មួយចំនួន និងររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

ក. រទដ្ឋា នគតិយ តតសប្មារ់កំណត់អងគរសចកដីថ្នរ ឿងកដី 

531.  វិធាន ៥៣(១)-(២) និង ៥៥(១)-(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងកំណត់និយមន័យថ្ន វិសាេភ្លេកិចចរស ើរសួ តាមផាូវ

ត លាកា  រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត។ ប្សរតាម វិធាន ៥៣(១) ថ្នវិធាថ្ផេកនុង ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿង

ឱយរស ើរសួ ប្តូវមាន៖  

ក) រសចកដីសរងខរអេំអីងគរហត  ខ) ប្ររេទរទរេមើសខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ គ) រទរបញ្ាតតិចារ់ខដេ

មានកំណត់ និងដ្ឋក់រទាសរទឧប្កិដារនាះ ឃ) រ ម្ ះ រសរ់ គគេខដេប្តូវរធ្វើកា រស ើរអរងកត ប្រសិនររើមាន 

និង ង) កាេរ ិរចទិ និងហតែរេខា រស់សហប្េះរាជអាជាា ទាងំេី ។ 

 វិធាន ៥៥(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខចងថា “សហរៅប្កមរស ើរអរងកតប្តូវរធ្វើកា រស ើរសួ ខតអងគរហត ណាខដ

មានខចងកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  ឬដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រខនែម”។ 

532. គួ កត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរប្ជើសរ ើសរេើកសារ ើងវិញនូវរញ្ញា ខដេបានសរប្មចេីម ន ួចរហើយ

រដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត និងរៅប្កមអងគរ រ ជំន ំជប្មះ ខដេមានអាណតតិជំន ំជប្មះរញ្ញា ទាងំរនះកនុង

អំ ុងរេេថ្នកិចចរស ើរសួ  និងរៅដំណាក់កាេរណដ ឹងឧទធ ណ៍ចំរពាះម ខអងគរ រ ជំន ំជប្មះ។ រប្ៅេីរនះ 

រខៀវ សំផន មានឱកាសប្គរ់ប្ោន់រេើករញ្ញា រនះជាអញ្ាប្តកមមកនុងដំណាក់កាេថ្នកា ជំន ំជប្មះបានរដ្ឋយ

ទាន់រេេ។ រដ្ឋយសា ជាត លាកា ច ងរប្កាយថ្ន អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះ

ប្សាយរញ្ញា រនះ រដើមបីអតែប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌ និងផដេ់សចចភ្លេផាូវចារ់ និងកា រញ្ញា ក់ច ងរប្កាយ។  

 
1435 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧។ 

01718234
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

533. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគរ រ ជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ បានរញ្ញា ក់ថា សហរៅប្កម

រស ើរអរងកតតប្មូវឱយរស ើរសួ កាេៈរទសៈជ ំវិញអំរេើខដេបានរ ៀររារ់កនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរ

សួ  ឬដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រខនែម1436។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានកំណត់កាេៈរទសៈរនាះថា 

ជាកាេៈរទសៈមួយខដេ“កនុងរនាះរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់បានប្រប្េឹតតរ ើង និងបាន ួមចំខណក

ដេ់កា កំណត់ប្ររេទគតិយ តត”1437។  អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានកំណត់រខនែមរទៀតថា កាេៈរទសៈរនាះ“េ ំ

ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអងគរហត ងមី និងដូរចនះគឺជាខផនកថ្នកិចចរស ើរសួ ”1438។ 

534. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញថា សិទធិទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទគឺជាសិទធិ

សា វ័នត រស់ជនប្តូវរោទ1439។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះ

ខដេថា “ភ្លេជាក់លាក់ថ្នអងគរហត ខដេបានសរងខរកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ អាច និងប្តូវ

ខតរេើករ ើងជាក់ខសដង និងរដ្ឋយស េេភ្លេកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ រដើមបីផដេ់កា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់

ដេ់រមធាវើកា ពា កដីអំេីរទរោទខដេកា ជំន ំជប្មះប្តូវខផអករៅរេើកនុងកា រនតដំរណើ កា នីតិ វិធី្”1440។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគរហត ខដេបានផតេ់កនុងរជើងទំេ័  និងឧរសមព័នធខដេ

ភ្លា រ់រៅនឹងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា 1441។ 

 
1436 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយខដេរោទប្រកាន់ កាងំ រហកកអា វ រៅ “  ច” ថ្ងៃទី ០៥ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ D99/3/42 (“រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០១ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ 

(D99/3/42)”) កថាខណឌ  ៣៥។ 

1437 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០១ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D99/3/42) កថាខណឌ  ៣៥។ 

1438 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០១ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D99/3/42) កថាខណឌ  ៣៥។ 

1439  វិធាន ២១(១)(ឃ) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ មាប្តា ៩(២) ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ ដីកាសរប្មច

សំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៩២។   

1440 ដីកាសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៩២។ 

1441 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រៅប្កមអនត ជាតិថ្នអងគរ រ ជំន ំជប្មះបានអន ម័តិវិធ្សីាស្តសតប្រហាក់ប្រខហេ

ោន កនុងកា រដ្ឋះប្សាយ វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា ។ សូមរមើេ រសចកដីេិោ ណាសំណ ំរ ឿង ០០៤/២ រេើសំរណើ

 រស់ រអា អាន ស ំឱយរមាឃៈកិចចរស ើរសួ ពាក់េ័នធនឹងទួេររង នងិវតតអងគញុដី និងរទរោទនានាទាក់ទងរៅនឹងទួេររង មតិ

 រស់រៅប្កម BEAUVALLET និង BAIK ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ D299/3/2 កថាខណឌ  ៥២។ រសចកដី

សរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ ទាក់ទងរៅនឹង (១) រណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ មាស ម ត ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចរេើសំរណើប្បាំរួនស ំ

ឱយអងគរ រ ជំន ំជប្មះរមាឃៈសំរណើ និង (២) សំរណើេី ស ំរមាឃៈខដេប្តូវបានរោងរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត មតិ រស់

រៅប្កម BEAUVALLET និង BAIK ថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ D165/2/26 កថាខណឌ  ១៥០។ រសចកដី

សរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ មាស ម ត ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីមរប្សច រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត 

01718235
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ដូរចនះ កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា “កប្មិតថ្នកា េមអិត” វាងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរ

សួ  និងដីកាដំរណាះប្សាយេ ំគរបីខ សខរាកោន រនាះ1442 េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា េិោ ណារេើដីកា

សននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ “រដ្ឋយខផអករេើឯកសា ោបំ្ទទាងំអស់” និងរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ។ 

ខ. កា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ជំន ំជប្មះអងគរហត មួយចំនួន និងកា 

យេ់រឃើញពាក់េ័នធរនាះ 

535. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្

កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអងគរហត មួយចំនួនទាក់ទងរៅនឹង៖ (១) ប្សុកប្តាំកក់ (២) ទំនរ់

ប្តពាងំងម (៣) ទំនរ់ ១ មករា (៤) េនំរប្កាេ (៥) ប្កាងំតាោន់ (៦) អូ កខនសង (៧) កា ដ្ឋា នសាងសង់

ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង (៨) កា របាសសមាអ ត និង (៩)  វិធានកា រេើេ ទធសាសនិកកនុងសហក ណ៍

ប្តាកំក់។  

536. ទាក់ទងរៅនឹងប្សុកប្តាំកក់ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់

រៅរេេអងគជំន ំជប្មះបានកំណត់ថា  វិសាេភ្លេេូមិសាស្តសតថ្នរទរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយបាន ួម

រញ្ចូេសហក ណ៍ទាងំអស់កនុងប្សុកប្តាំកក់ ខដេរនះបានរណាត េឱយមានកា េប្ងីករដ្ឋយខ សចារ់នូវ

 វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ1443។ ោត់បានអះអាងថា ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រ ៀររារ់ខតឃ ំ

មួយចំនួនដូចជា (១) គូស (២) សំររាង (៣) ប្តពាងំធំ្ខាងតបូង (៤) ប្តាំកក់ (៥) ប្តពាងំធំ្ខាងរជើង (៦) 

ខញ៉ាងញ៉ាង (៧) ខប្ស រនាង និង (៨) តារេម កនុង វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា រ៉ា រណាណ ះ1444។  

 

HARMON សដីេីសំរណើ រស់ មាស ម ត ស ំឱយអងគរ រ ជំន ំជប្មះរមាឃៈសំរណើេី ស ំរំរេញកិចចរស ើរសួ  មតិ រស់រៅប្កម 

BEAUVALLET និង BWANA ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ D134/1/10 កថាខណឌ  ៤។  

1442 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៥១។ 

1443 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៦៧-៣៦៩។ 

1444 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៦៨។ 

01718236
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537. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើកា េិនិតយរដ្ឋយេ ំប្តឹម

ប្តូវរេើដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតតប្មូវឱយរស ើរអរងកតសម

ប្សររេើអងគរហត ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់1445។ 

538. សហរមធាវើនាមំ ខបានោបំ្ទសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា 1446។ 

539. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “រៅរេេេិនិតយជា ួម” អងគរហត ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុង

ដីកាដំរណាះប្សាយជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ទាងំអស់កនុងប្សុកប្តាកំក់ទាំងមូេ មិនប្តឹមខតប្បារំីឃ ំ

រ៉ា រណាណ ះរទ1447។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្កា ជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់ខាួនរដ្ឋយខផអក

រេើមូេដ្ឋា នថា ជាកា រេើករ ើងយឺតរេេេីរប្ពាះរនះេ ំប្តូវបានរេើករ ើងចំរពាះអងគរ រ ជំន ំជប្មះ ឬជា

អញ្ាប្តកមមប្សរតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរ ើយ1448។ 

540. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រនះរៅកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា ន

រញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់ជារេើកដំរូង និងេ ំបានជំទាស់រៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នរទរោទកនុង

ដីកាដំរណាះប្សាយរៅម ខអងគរ រ ជំន ំជប្មះ ឬជាអញ្ាប្តកមមរៅម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយបានសននិដ្ឋា នថា សំរណើ រស់ោត់ស ំឱយយេ់រឃើញថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានជំន ំជប្មះេ ំប្តឹមប្តូវនូវអងគរហត ខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ គរបីប្តូវ

បានរេើករ ើងប្សរតាម វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1449។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា “អំណះ

អំណាង រស់ភ្លគីខដេេ ំមានសកាដ ន េេអាចរធ្វើឱយរសចកដីសរប្មចខដេ ងកា ជំទាស់ប្តូវរដិរសធ្ ឬខក

ខប្រ អាចប្តូវរដិរសធ្រោេភ្លា ម […] រដ្ឋយេ ំោំបាច់េិោ ណារេើអងគរសចកដី”1450។ អាប្ស័យរហត រនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើកា ជំទាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងឃ ំទាងំប្បារំីកនុងប្សុកប្តាកំក់

រខនែមរទៀតរ ើយ និងរដិរសធ្សំរណើរនះ។ 

 
1445 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៨១។ 

1446 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១១៨-១២០។ 

1447 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨០៨។ 

1448 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨០៩។ 

1449 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II.ខ។ 

1450 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០។ 

01718237
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541. រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បាន

េប្ងីក វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា កនុងកា  ួមរញ្ចូេកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ឬកា និ រទស

រដ្ឋយរងខំជនជាតិរវៀតណាមរចញេីកមពជុា និងដូរចនះកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នកា និ រទស និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍កនុងប្សុកប្តាកំក់ និងរខតត

ថ្ប្េខវងប្តូវរដិរសធ្រោេ1451។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគខផនកខាះរេើក

ថាខណឌ  ១២ ថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ខដេបានេិេណ៌នាអំេីរោេនរោបាយថ្នកា រ ើសរអើ

ង និងកា ករមេចជនជាតិរវៀតណាមរដ្ឋយោម នកា រេើករ ើងអំេីកា និ រទស1452។ ោត់បានរេើករ ើងថា 

អងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមបានខផអករៅរេើឯកសា កនុងឧរសមព័នធរៅនឹងដីកា

សននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ   ួមទាងំ “រសៀវរៅរមម ”1453 និងរសៀវរៅ រស់ Ben KIERNAN រ៉ា ខនតេ ំ

ប្តូវបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់កនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ 1454។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា េិោ ណាថា កា រេើករ ើងអំេី“កា និ រទស”កនុងចំរណាមរទ

ឧប្កិដាខដេប្តូវរស ើរអរងកតកនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  តប្មូវឱយសហរៅប្កមរស ើរអរងកតប្តូវ

រស ើរសួ កា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីកមពជុា1455។ ោត់បានរខនែមថា កា កំណត់ប្ររេទរទរោទ

រនះពាក់េ័នធរៅនឹងដំណាក់កាេរីថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំថ្នប្រជាជនទាងំមូេ មិនខមន“កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិ

រវៀតណាម”រៅប្ររទសរវៀតណាមរនាះរទ1456។  

542. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ តប្មូវឱយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត

រស ើរសួ រោេនរោបាយសដីេីផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាម ខដេរប្កាយមកបានវិវ ឍរៅជាកា ករមេច1457។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរេើឯកសា ោបំ្ទទាងំអស់រៅនឹងដីកាសននិដ្ឋា ន

 
1451 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨០-៣៨៥។ 

1452 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨០។ 

1453 សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ  ៥៥១ “រសៀវរៅរមម ” ប្តូវបានសំរៅផងខដ ថាជា “ឯកសា រមម ”។ 

1454 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨១។ 

1455 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨៤។ 

1456 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨៥។ 

1457 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៨៤។ 
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រញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ខដេបានេិេណ៌នាកនុងចំរណាមរនាះ នូវស នេ កថាឱយ“ររណដ ញរចញប្រជាជនរវៀត

ណាមខដេជាប្កុមជនជាតិភ្លគតិច” និងរញ្ាីរ ម្ ះប្គួសា ខដេប្តូវបានរដ្ឋះដូ ជាមួយរវៀតណាម1458។ 

543. ពាក់េ័នធរៅនឹងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងកមពជុា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកត

រឃើញថា រអៀង សា ើ ដំរូងបានរេើកកា ជំទាស់រនះរធ្វើជាមូេដ្ឋា នថ្នរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះ

ប្សាយ និងរប្កាយមកជាអញ្ាប្តកមមរៅម នកា ររើកសំណ ំរ ឿង ០០២1459។ រនាេ រ់េីម ណភ្លេ រស់ោត់ 

និងកា សួ រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រខៀវ សំផន បានរេើកអញ្ាប្តកមមជំទាស់រៅនឹងរទរោទ

ថ្នកា និ រទស1460។ រដ្ឋយរហត ថា អញ្ាប្តកមមប្រឆំ្ងនឹងកា និ រទសប្តូវបានរេើករ ើងទាន់រេេរៅ

ដំណាក់កាេជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើអងគរសចកដីថ្នអញ្ាប្តកមមរនះ1461។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា “កា រោទប្រកាន់ខផនកអងគរហត ប្តូវបានជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់ដេ់ជនជារ់

រោទថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតប្តូវររើកកិចចរស ើរសួ រេើអងគរហត ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង រដើមបីជប្មុ

ញរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាថ្នកា រ ើសរអើងប្រឆំ្ងជនជាតិរវៀតណាម  ួមទាងំតាម យៈកា 

ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា និ រទស” និងបានរដិរសធ្កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគរហត ខដេ

ររងកើតជាកា និ រទស េ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុង វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា 1462។ 

544. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតតប្មូវឱយរស ើរសួ “រៅរេើ”អងគ

រហត ជាជាងកា កំណត់ប្ររេទរទរេមើស។ អាប្ស័យរហត រនះ រទរោទខដេបានរសនើរ ើងថ្នកា និ រទស

កនុងកថាខណឌ  ១២២ កនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ខដេបានេិេណ៌នាកនុង

កថាខណឌ  ៣៧-៤២ ថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  េ ំមានអាន ភ្លេរេើ វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ 

 រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា រញ្ញា ក់

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ “បានរ ៀររារ់ចាស់លាស់នូវ

‘កា ន ិរទស’កនុងចំរណាមរទឧប្កិដាខដេសែិតរប្កាមកា រស ើរសួ រនាះ”1463 មានកំហ ស។ 

 
1458 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៨៤។ 

1459 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៣។ 

1460 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៣។ 

1461 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៤, ១៦៦-១៦៨ 

1462 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨។ 

1463 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨។ 
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545. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារឃើញថា កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេប្ងីករដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវ នូវ វិសាេភ្លេថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រដើមបី ួមរ

ញ្ចូេអងគរហត ងមី1464 េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ ររើខផអកតាមកា េិនិតយសមប្សររេើឯកសា រនាះ។ រនាេ រ់េីកា 

េិនិតយរេើខផនកពាក់េ័នធថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងឧរសមព័នធរនាះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូ

េសរងកតរឃើញថា កថាខណឌ  ៣៧-៧២ កនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ដំណាក់កាេរីថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរដ្ឋយរងខំ និងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម េ ំបានរេើករ ើង

អំេីកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីកមពជុា1465។ កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ខផអករៅរេើកថាខណឌ  ១២ (ច) ថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ខដេេិេណ៌នាអំេី“រោេនរោបាយ

ថ្នកា រ ើសរអើង និងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម”1466។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើឯកសា ោបំ្ទខដេបានរេើករ ើងកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកថាខណឌ  

១២ និង ៧០ ថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ  និងកនុងឧរសមព័នធរនាះ។ ជាឧទាហ ណ៍ ឧរសមព័នធ គ 

 ួមរញ្ចូេរញ្ាីឯកសា េសតតុាងខដេប្តូវបាន វិភ្លគរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា   ួមជាមួយនឹងកា េិេណ៌នាថ្ន

ឯកសា  និងកា រោងរៅរេើរេខទំេ័ ខដេោបំ្ទអងគរហត ខដេបានរោទប្រកាន់កនុងដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូន

រ ឿងឱយរស ើរសួ 1467។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ខផនកអងគរហត សដីេីកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរសៀវរៅេី កាេខដេមានកនុងឧរសមព័នធ គ “រសៀវរៅរមម ៖ 

អងគរហត  និងេសតតុាងថ្នអំរេើ ា្ នពាន និងកា រញ្ចូេកមពជុាជាឧរសមព័នធ រស់រវៀតណាម”ខដេជួយដេ់ 

កា រង្ហា ញនូវ“រចតនារ ើសរអើងរេើជនជាតិរវៀតណាម” និងរសៀវរៅ រស់ Ben KIERNAN “ ររ រ៉ា េ 

េត៖ េូជសាសន៍ អំណាច និងប្រេ័យេូជសាសន៍ កនុងកមពជុារប្កាម ររខខម ប្កហម ឆ្ន ំ ១៩៧៥-៧៩” ខដេ

ជួយរង្ហា ញកនុងចំរណាមរនាះ“កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំនូវជនជាតិេនធរុវៀតណាម និងរចតនារ ើសរអើង”1468។ 

រនាេ រ់េីកា េិនិតយរេើកា រោងរៅរេើឯកសា េសតតុាងខដេបានរេើករ ើងរនាះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រសៀវរៅ រស់ Ben 

 
1464 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨០-៣៨៥។ 

1465 ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ សំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ D3 (“ដីកាសននិដ្ឋា ន

រញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ សំណ ំរ ឿង ០០២ (D3)”) កថាខណឌ  ៣៧-៧២។ 

1466 ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ សំណ ំរ ឿង ០០២ (D3) កថាខណឌ  ១២ (ច)។ 

1467 ឧរសមព័នធ គ៖ ឯកសា េសតតុាងដថ្ទរទៀត ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ D3/IV។ 

1468 ឧរសមព័នធ គ៖ ឯកសា េសតតុាងដថ្ទរទៀត ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ D3/IV ERN 00271578, 00271584-

00271585។ 
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KIERNAN បានរោងចាស់លាស់រៅរេើ“រោេនរោបាយកនុងកា ‘ររណដ ញរចញ’ជនជាតិេនធរុវៀតណា

មខដេ ស់រៅរេើទឹកដីកមពជុា”1469។  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ខាឹមសា ថ្នឯកសា 

ខដេបានរេើករ ើងកនុងឧរសមព័នធ គ ថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ខដេេ ំខមនជាអងគរហត ងមី គឺជា

េសតតុាងថ្នអងគរហត ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំនូវជនជាតិរវៀតណាមរចញេីកមពជុាខដេសហរៅប្កម

រស ើរអរងកតតប្មូវឱយរស ើរសួ រនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សអងគចារ់តាម យៈកា ជំន ំជប្មះរេើកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម

រចញេីកមពជុា និងរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ។ 

546. ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ថ្ន (១) កា សាា រ់ខដេរណាដ េមកេី

េកខខណឌ  ស់រៅកនុងប្សុកប្តាកំក់1470 (២) កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើអនក ដា

កា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម កនុងប្សុកប្តាំកក់1471 (៣) កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ

រេើប្រជាជនងមីកនុងប្សុកប្តាំកក់1472 (៤) កា សាា រ់ខដេមិនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រងអត់អាហា កនុងប្សុក

ប្តាកំក់1473 (៥) អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងទប្មង់ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅទំនរ់ប្តពាងំងម1474 

(៦) កា ករមេចខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅវតតបារាយណ៍ជាន់ខដក1475 (៧) កា សាា រ់រដ្ឋយសា រប្ោះថាន ក់រៅ

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា1476 (៨) “កា រ ើសរអើង”រេើប្រជាជនងមីរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ នងិ

 
1469 រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ    B. Kiernan ៖  រររ៉ា េ េត ៖ េូជសាសន៍ អំណាច អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍កនុង ររខខម ប្កហម 

ឆ្ន ំ១៩៧៥-១៩៧៩  (របាះេ មពផាយរេើកទីេី ) ឯកសា រេខ E3/1593 ទំេ័  ៨៦-៨៩ ERN 00637441-00637444 

(េិភ្លកាចំណ ចខដេរេើករ ើងរដ្ឋយ រ៉ា េ េត កនុងមហាសននិបាតខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួមទាងំរទរញ្ញា “ឱយររណដ ញជនជាតិ

រវៀតណាមទាងំអស់”), ទំេ័  ៩១-៩២ ERN 00637446-00637447 (“រ៉ា េ េត បានសងកត់ធ្ៃន់នូវសា ៈសំខាន់ថ្នរញ្ញា ជរមាៀស

ជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់រចញេីទឹកដីកមពជុា”), ទំេ័  ៨៦ ERN 00637441 (“រកសក មមយុនីសដកមពជុារញ្ញា ឱយ[ជនជាតិរវៀត

ណាមទាងំអស់រចញេីកមពជុា] រៅម នខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ប្តឹមច ងខខ កញ្ញា  ជនជាតិរវៀតណាមជាង ១៥០.០០០ ប្តូវបាន

ប្រមូេផដុំ និងរញ្ាូនរៅប្ររទសរវៀតណាម”), ទំេ័  ៤៤៦ ERN 00637821 (“រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានររណដ ញប្រជាជនស ី

 វិេរវៀតណាមចំនួន ១៥០.០០០ នាក់រចញេីកមពជុាប្តឹមខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ […]”)។   

1470 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៧០-៣៧១។ 

1471 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៧២-៣៧៣។ 

1472 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៧៤-៣៧៧។ 

1473 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៧៨-៣៧៩។ 

1474 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨៦-៣៨៧។ 

1475 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៨៨-៣៨៩។ 

1476 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៩១។ 
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រេើជនជាតិោមរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនារៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា1477 (៩) កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនេី

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា1478 (១០) េេកមមរដ្ឋយរងខំជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ នងិ 

ក-១៧1479 (១១) កា សួ យកចរមាើយ ឬកា រធ្វើទា  ណកមមរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតរៅេនំរប្កាេ1480 (១២) កា 

រធ្វើឱយបាត់ខាួនទាក់ទងរៅនឹង ក-១១ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា េនំរប្កាេ1481 (១៣) កា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្ន

កា ឃ ំោងំរៅប្កាងំតាោន់1482 (១៤) កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក រៅប្កាំងតាោន់1483 (១៥) កា រធ្វើ

ទា  ណកមមរៅប្កាំងតាោន់1484 (១៦) កា រធ្វើបាររដ្ឋយកងសនតិស ខ និងអនកសួ យកចរមាើយរៅប្កាំងតាោ

ន់1485 (១៧) កា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរៅប្កាងំតាោន់1486 (១៨) កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េជូ

សាសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាមរៅអូ កខនសង1487 (១៩) កា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

រដ្ឋយសា “ខវះកា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសត” និង“កា រធ្វើបាររេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេបានរងករ ើងរេើអនក

ជារ់ឃ ”ំរៅអូ កខនសង1488 (២០) កា សាា រ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧរទេវរហត ទាក់ទងនឹងកា ង្ហ រៅកា ដ្ឋា នសាង

សង់ប្េលានយនតរៅរខតតកំេង់ឆ្ន ំង1489 (២១) កា របាសសមាអ តហួសេីេូមិភ្លគពាយ័េយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ នងិ

េូមិភ្លគរូព៌ាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨1490 និង (២២) កា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករៅសហក ណ៍ប្តាកំក់1491។ 

547. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ទាងំរនះជារេើកដំរូងកនុង

រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់រៅថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧ ឬរៅរណដ ឹង

 
1477 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៩៣, ៣៩៥។ 

1478 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៩៦។ 

1479 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៩៧-៣៩៨។ 

1480 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៣៩៩-៤០០។ 

1481 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤០១-៤០៣។ 

1482 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤០៤-៤០៧។ 

1483 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤០៨-៤០៩។ 

1484 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤១០-៤១១។ 

1485 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤១២-៤១៣។ 

1486 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤១៤-៤១៥។ 

1487 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤១៦-៤១៧។ 

1488 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤១៨-៤១៩។ 

1489 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១៨។ 
1490 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤២០-៤២៤។ 

1491 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤២៦-៤៣៤។ 
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សាទ កខ។  ំឭកថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់

រដ្ឋយសា បានោត់ទ កកា រោទប្រកាន់ទាងំរនះថា ជាអញ្ាប្តកមមខដេគរបីប្តូវបានរេើកកនុង យៈរេេ ៣០ 

ថ្ងៃដូចបានកំណត់រដ្ឋយ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងបានរដិរសធ្រោេ1492 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

ប្តូវរដិរសធ្រោេភ្លា មៗរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិោ ណារេើអងគរសចកដីរ ើយ។ 

ខ. រទរោទខដេេ មំានេសតតុាងោបំ្ទប្គរប់្ោនក់នុងដកីាដរំណាះប្សាយ 

548. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានរដិរសធ្រោេភ្លា មៗ

នូវអំណះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទខដេេ ំមានេសតតុាងោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ប្រឆំ្ងនឹងោត់រដ្ឋ

យសា ខវះភ្លេជាក់លាក់1493។ ោត់បានអះអាងថា អំណះអំណាង រស់ោត់មានេកខណៈចាស់លាស់ប្គរ់

ប្ោន់ និងជាក់លាក់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើកា េិោ ណា និងរឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង

រនាះប្សរតាម វិធាន ១០១(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1494។ អងគរហត ខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងកា រោទប្រកាន់ោត់

រនាះេ ំបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង“ប្គរ់ប្ោន់ថ្នរទរោទ”1495។ 

549. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“េ ំបាន

រអើរេើ”រេើអំណះអំណាង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងយ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអងគរហត 

មួយចំនួនកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ1496។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាច

យេ់ប្ច ំរេើអំណះអំណាងកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន រដ្ឋយសា 

ភ្លេេ ំជាក់លាក់ថ្នឯកសា កា រកខប្រភ្លសា1497។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កា ជំទាស់រៅនងឹ

យ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានរារំាងរដ្ឋយរេេរវលា រដ្ឋយសា ោត់េ ំបានរេើករ ើង

កនុង យៈរេេ ៣០ ថ្ងៃប្សរតាម វិធាន ៨៩(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1498។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើង

រខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើចំណ ចនីមួយៗថ្នកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេមិនប្គរ់

 
1492 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.ក.១។ 

1493 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៣៩-៤៤០។ 

1494 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤១-៤៤៣។ 

1495 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៣-៤៤៤។ 

1496 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣០៦-៣០៩។ 

1497 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣០៧។ 

1498 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣០៨។ 
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ប្ោន់ថ្នេសតតុាងម នរេេកំណត់ថារតើ អងគរហត ប្តូវបានរង្ហា ញ“ហួសេីវិមតិសងស័យ”រប្កាម វិធាន ៨៧

(១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ខដ  ឬោ៉ា ងណា1499។ សហប្េះរាជអាជាា បានកត់សមាគ េ់ថា ខផអកតាមកា េិនិតយរនះ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹងរហត កា ណ៍ថ្នកា សមាា រ់

ជនជាតិរវៀតណាមេី ក ណីកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងកា សមាា រ់រៅប្េលានយនតរហាះ ឬទីតាងំខកប រនាះ

រ ើយ1500។  

550. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញកំហ សណាមួយរដ្ឋយសា កា រដិរសធ្ភ្លា

មៗ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនេិនិតយរេើអងគរសចកដីថ្នអំណះអំណាងរនះ1501។ សហរមធាវើនាមំ ខ

បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កអំណះអំណាង រស់ោត់ជាអញ្ាប្តកមម និងបាន

រដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា យឺតរេេ1502។  

551. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតខកខានកនុងកា 

ប្រមូេអងគរហត ប្គរ់ប្ោន់រដើមបីរង្ហា ញរទរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទរទរោទណាមួយខដេោត់សំរៅរេើថា ោម នេសតុ

តាងោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ ឬេនយេ់រញ្ញា ថារតើ អងគរ រ ជំន ំជប្មះតប្មូវឱយជំន ំជប្មះកា ជំទាស់ណាមួយពាក់េ័នធ

រញ្ញា រនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា1503។ 

552. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ភ្លគីប្តូវបាន ំេឹងឱយផដេ់កា រោងជាក់លាក់រៅរេើទំេ័ ប្រតិោ ឹក

ពាក់េ័នធ ឬកថាខណឌ កនុងរសចកដីសរប្មចខដេប្តូវបានជំទាស់1504។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំតប្មូវឱយ

 
1499 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣០៩។ 

1500 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣០៩ និងរជើងទំេ័  ១១១២។ 

1501 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦១-១៦៣។ 

1502 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៤។ 

1503 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៩-១៨០។ 

1504 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាសរប្មច ួម រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត ឯកសា 

រេខ D250/3/3 ច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ និងដីកាសរប្មចឯកសា រេខ D250/3/2 ច ះថ្ងៃទី  ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១០ សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីថ្ងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ 

D250/3/2/1/5 (“រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាននូវរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

(D250/3/2/1/5)”) កថាខណឌ  ២២ រោងរៅរេើ។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blaškić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-95-14-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Blaškić (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៣។ 
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ផដេ់កា េិោ ណាេមអិតរេើសា ណាខដេមានេកខណៈមិនចាស់លាស់ ផេយុោន  ឬប្សរេចប្សេិេ ឬមាន

ភ្លេមិនប្គរ់ប្ោន់រផសងៗខដេរង្ហា ញឱយចាស់លាស់ និងជាផាូវកា 1505។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់

សមាគ េ់ថា កនុងកា រេើករ ើងអំេីរទរោទខដេោម នេសតតុាងោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើ

ខផនកថ្នរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់កនុងរជើងទំេ័ ខតមួយ រដ្ឋយោម នរញ្ញា ក់កថា

ខណឌ កនុងដីកាដំរណាះប្សាយខដេោត់បានោត់ទ កថា“មានកំហ សខផនកនីវិតិវិធី្”រនាះរ ើយ1506។ ោត់បាន

រោងរៅរេើខតអងគរហត ថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើរៅរេើប្រជាជនងមី និងអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា 

ណ ដាខខម កនុងសហក ណ៍ប្តាំកក់ រធ្វើជាកា ជំទាស់រៅរេើភ្លេប្គរ់ប្ោន់ថ្នេសតតុាងសប្មារ់ោបំ្ទរទរោទ

រៅកនុងរជើងទំេ័ កនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់1507។ កនុងសា ណារណដ ឹងសា

ទ កខ ោត់បានជំទាស់រេើអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

និងបានអះអាងថា អងគរហត រនះេ ំប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយរទរោទខដេមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់1508។ ររើ

រទាះរីជា រខៀវ សំផន មានរំណងចង់ជំទាស់អងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា ររ់ដ្ឋយសា កា អត់អាហា 

កនុងប្សុកប្តាំកក់កនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់រៅរេេជំន ំជប្មះ ថាេ ំមានេ

សតតុាងោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ខកខានកនុងកា រធ្វើដូរោន ះខដ 1509។ ជាកា រឆាើយតរ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា រដិរសធ្ភ្លា មៗនូវអំណះ

អំណាង រស់ោត់រដ្ឋយសា េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទពាក់េ័នធរញ្ញា រនះរ ើយ។ 

 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Rutaganda អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-3-A  សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៦ ខខ 

ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៣ (“សាេដីការ ឿងកដី Rutaganda (ICTR)”) កថាខណឌ  ១៩។ 

1505 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាននូវរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី (D250/3/2/1/5) កថាខណឌ  ២២ 

រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-96-23/1-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០២២ (“សាេដីការ ឿងកដKីunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

(ICTY)”) កថាខណឌ  ៤៣។ 

1506 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៩៤-២៩៩។ 

1507 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩៨ រជើងទំេ័  ២៧០ រោងរៅរេើរសចកដី

សននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៩៤២-៩៤៨, ១០២២-១០២៨ (ពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរេើប្រជាជនងមី), ១២៥៤-១២៧១ (ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរេើអតតីអនក ដាកា 

ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម )។ 

1508 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៥-៤៤៧។ 

1509 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៩៤-២៩៩។ 
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553. រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាះរីជាមានកា រដិរសធ្សា ណា

រនះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរនតេិោ ណារេើអងគរហត ខដេ ងកា រោទប្រកាន់ថា េ ំមានេ

សតតុាងោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដ  ដូចជាអងគរហត ពាក់េ័នធនឹង (១) កា សាា ររ់ដ្ឋយ

សា កា អត់អាហា កនុងសហក ណ៍ប្តាំកក់ (២) “កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង”រៅរេើប្រជាជនងមីកនុងសហ

ក ណ៍ប្តាកំក់ និង (៣) “កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង”រៅរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម កនុង

សហក ណ៍ប្តាកំក់1510។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយជារនតរនាេ រ់នូវសា ណា រស់ភ្ល

គី និងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។ 

១. កា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

554. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវឱយរធ្វើកា ជំន ំជប្មះអងគរហត ថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ខដេបានរកើត

រ ើងរៅកនុងសហក ណ៍ប្តាំកក់1511។ ោត់បានអះអាងថា េសតតុាងដ្ឋក់រនេកុពាក់េ័នធនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយ

សា កា អត់អាហា កនុងប្សុកប្តាកំក់ជារ់ពាក់េ័នធនឹងរៅនឹងប្េឹតតិកា ណ៍ខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមឃ ំសំររាង 

និងតារេម និងេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ោបំ្ទរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ1512

។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានេប្ងីក វិសាេភ្លេថ្ន

កា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ទាងំអស់1513។ 

555. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន មានកំហ សរដ្ឋយខផអករេើកា រក

ប្សាយរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ1514។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ោត់េ ំបានរអើរេើ

រេើេសតតុាងថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងប្សុកប្តាំកក់ េ ំខមនកនុងឃ ំសំររាង និងតារេមរនាះ

រទ1515។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា េសតតុាងថ្ន“កា សាា រ់មន សសជារប្ចើន […] រដ្ឋយសា កា អត់

អាហា ” និង“ខវះរសបៀងកនុងសហក ណ៍”កនុងប្សុករនាះ ប្េមទាងំេសតតុាងថ្នកា សាា រ់ប្ទង់ប្ទាយធំ្រដ្ឋយ

 
1510 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៩-១៨០, ៨១១-៨១៣។ 

1511 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៥-៤៤៧។ 

1512 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៦។ 

1513 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៧។ 

1514 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១១។ 

1515 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១១។ 
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សា កា អត់អាហា កនុងឃ ំសំររាង និងតារេមរង្ហា ញថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានរំរេញតាមេកខ

ខណឌ ថ្នរទដ្ឋា នសដីេីកា រង្ហា ញេសតតុាងសប្មារ់ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្សរតាម វិធាន ៦៧(៣) ថ្ណ

 វិធានថ្ផេកនុង1516។  

556. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េទាក់ទងរៅនឹងកា ដកហូតអាហា  ទីជប្មក កា ខងទាខំផនករវជាសា

ស្តសត និងអនាម័យ និងទាក់ទងរៅនឹងផេវិបាកថ្នេេកមមធ្ៃន់ធ្ៃ កនុងប្សុកប្តាំកក់“ទាំងមូេ” អាប្ស័យរហត 

រនះរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន1517។ 

557. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ផេយុរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េសតុ

តាងថ្នកា សាា ររ់ដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងប្សុកប្តាំកក់ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមឃ ំចំនួនេី 1518 ដីកាដំរណាះ

ប្សាយបាន ួមរញ្ចូេេសតតុាងពាក់េ័នធខដេបានមកេីឃ ំជាងទង គូស និងប្តពាងំធំ្កនុងប្សុកប្តាំកក់1519។ 

រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា េសតតុាងកនុងដីកាដំរណាះប្សាយពាក់េ័នធរៅនឹង

កា សាា ររ់ដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងប្សុកប្តាកំក់ មានេកខណៈ“សដួចរសដើង”ខដេេ ំអាចោបំ្ទកា ជំន ំ

ជប្មះរ ឿងកដី រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់កា រោទប្រកាន់េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា 

សមាា រ់ ង្ហគ េរនាះរ ើយ1520។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េមានអតែិភ្លេ ររើរទាះរីជាចំនួនជន ងរប្ោះប្តូវកប្មិតតិចតួចក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា េ ំ

មានកា កំណត់ចំនួនអរបរ មារនាះរទ1521។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោងរៅរេើ

 
1516 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១១។ 

1517 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១១។ 

1518 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៦។ 

1519 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១៣ រជើងទំេ័  ១២៨៧ រោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ

សាកសី រស់ កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ស ក ស ត ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/5835 ទំេ័  ២-

៣ ERN 00163521-00163522, ទំេ័  ៦ ERN 00163525។ 

1520 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៦-៤៤៧។ 

1521 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntakirutimana និង Ntakirutimana អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

96-10-A និង ICTR-96-17-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេដីការ ឿងកដ ី Ntakirutimana  និង 

Ntakirutimana (ICTR)”) កថាខណឌ  ៥១៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krstić អងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ រំ ឿង

រេខ IT-98-33-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Krstić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៥០១។ សាេ

ដីការ ឿងកដីStakić (ICTY) កថាខណឌ  ២៦០-២៦១។ 
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ចរមាើយ រស់សាកសីជារប្ចើនខដេេិេណ៌នាអំេីទំហំថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ប្េមទាងំកងវះ

រសបៀងកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់1522។  

558. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា ជាកំហ សចំរពាះកា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ 

ណារេើរទរោទថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយខផអករេើអងគរហត ថ្នកា សាា រ់

រដ្ឋយសា កា ដកហូតអាហា  ទីជប្មក កា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសត និងអនាម័យ និងផេវិបាកថ្នេេកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ 1523។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងរដ្ឋយខផអករេើកា ខកខាន រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំតប្មូវ

ឱយជំន ំជប្មះរេើអងគរហត ថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ខដេបានរកើតរ ើងរៅកនុងសហក ណ៍ប្តាំ

កក់រនាះ ដូរចនះរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះ។ 

២. “កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង”រៅរេើប្រជាជនងមីរៅកនុងសហក ណ៍ប្តាំកក់ 

559. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រៅរេេរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះបានតប្មូវសមប្សរឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើប្រជាជនងមីរៅកនុងស

ហក ណ៍ប្តាំកក់1524។ ោត់បានអះអាងថា េសតតុាងកនុងកថាខណឌ  ៣០៥ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេោំប្ទ

កា រោទប្រកាន់នូវកា  ឹតតបិត“សិទធិខផនកនរោបាយ” រស់ប្រជាជនងមី េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់1525។ ោត់

បានអះអាងថា កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ រៅន  ោ៉ា វ និង េិេ ោង ខដេជាអនកតាងំទីេំរៅកនុងឃ ំ

សំររាង េ ំបានោបំ្ទរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតកនុងកថាខណឌ  ៣០៥ ថ្នដីកាដំរណាះ

 
1522 ដីកាដំរណាះប្សាយ(D427) កថាខណឌ  ៣១២ រជើងទំេ័  ១២៨២-១២៨៣ រោងរៅរេើ កនុងចំរណាមរនាះ កំណត់រហត 

សាដ រ់ចរមាើយសាកសី សឹម រឈ្ៀង ឯកសា រេខ E3/7980 ច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំេ័  ៥ ERN 00165304 

(“ប្រធានឃ ំមិនបានខវេ់ខាវ យេីប្រជាជនរ ើយ។ ោត់បានទ កឱយេួករគសាា រ់រដ្ឋយសា អត់អាហា ”)។ កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់

ចរមាើយសាកសី ស ក ស ឹម ឯកសា រេខ E3/5519 ច ះថ្ងៃទី២៣ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំេ័  ៦ ERN 00408334 (“ស៖ ដេ់រេេ

អត់មានអងក ហូរប្គរ់ប្ោន់ដូចរនះ រតើប្រជាជនមានជំង ឺឬសាា រ់រដ្ឋយសា អត់បាយ ឬរទ? ឆ.៤២៖ មានអនកឈ្ឺរប្ចើន និងសាា រ់

រដ្ឋយសា ជំងឺ។ […] ស៖ រតើរលាកមានសាគ េ់អនកណាខដេសាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់បាយ ខដ  ឬរទ? ឆ. ៤៣៖ បាទខាុំសាគ េ់ មាន

រ ម្ ះ តារ ៊ិន តាមា៉ា ក ោយ តង ។េ។”)។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី េិេ រឃៀង ថ្ងៃទី ២៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯក

សា រេខ E3/5135 ERN 00165295 ទំេ័  ២ (“បាយអត់ប្គរ់ប្ោន់ […] ខាុំរឃើញប្រជាជនអត់បាយ និងរកើតជមៃរឺហើម”)។  

1523 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១១។ 

1524 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៨-៤៥០។ 

1525 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៩។ 
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ប្សាយ េីរប្ពាះមានខត េិេ ោង មាន ក់បានរឆាើយថា ប្រជាជនងមី“េ ំមានសិទធិកាា យជាប្រធានកង ឬប្រធាន

េូម”ិ និងថា េសតតុាងខតមួយរនះេ ំប្គរ់ប្ោន់រ ើយ1526។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ ថា កា ដ្ឋក់េ ិ ទធ

ភ្លេ រស់ោត់សប្មារ“់កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង”រៅរេើប្រជាជនងមី ថាជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយ

សា មូេរហត នរោបាយរេើប្រជាជនងមី គឺជាកំហ ស និងប្តូវរដិរសធ្រោេ1527។ 

560. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ភ្លន់ប្ច ំរដ្ឋយរជឿថា កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើ

ប្រជាជនងមីកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ប្តឹមខតជាកា  ឹតតបិតសិទធិខផនកនរោបាយខដេេ ំ

អាចេួករគរធ្វើជារមកងខតរ៉ា រណាណ ះ1528។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅ

រេើេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេោបំ្ទអងគរហត ថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើប្រជាជនងមីរៅកនុងសហក 

ណ៍ប្តាកំក់ និងបានរង្ហា ញថា ប្រសិនររើប្រជាជនងមីប្តូវបាន“ប្គរ់ប្គង”រដ្ឋយប្រជាជនមូេដ្ឋា ន ប្រជាជនងមី

េ ំអាចកាន់ការ់តួនាទីខដេប្គរ់ប្គងរេើប្រជាជនមូេដ្ឋា នរនាះរទ  ួមទាងំតួនាទីជាប្រធានកងផងខដ 1529។ 

561. កនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ និង

បានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរេើករ ើងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម វិធានកា 

តឹង  ឹង និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនដថ្ទរទៀតកនុងសហក ណ៍  ួមទាងំសែិតរប្កាមកា តាមដ្ឋន

ោ៉ា ងដិតដេ់ រស់ឈ្ារខដេអាច្នរៅដេ់កា ោរ់ខាួន និងកា  ងទ កខជាញឹកញារ់រដ្ឋយសា រញ្ញា

ស ខភ្លេ1530។ 

562. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងកា រោទប្រកាន់ថា កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើប្រជាជនងមីប្តូវបានកប្មិត

ប្តឹមកា  ឹតតបិតរេើសិទធិខផនកនរោបាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយ

រង្ហា ញេសតតុាងរខនែមថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើប្រជាជនងមី ដូចជាកា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា 

ប្គរ់ប្គង រស់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន កា ខរងខចករៅកនុងកងេេកមមខ សៗោន  កា  ងទ កខរដ្ឋយសា រញ្ញា ស ខ

 
1526 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៤៩។ 

1527 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥០។ 

1528 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១២។ 

1529 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១២។ 

1530 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ៣០៦, ៣១៣, ៣១៩, ១៤១៨។ 
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ភ្លេ និងកា អរ់ ំខកខប្រ1531។ រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើប្រជា

ជនងមីរៅកនុងសហក ណ៍ប្តាំកក់ទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខាន

កនុងកា រង្ហា ញថា រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ គឺជាកំហ ស។ 

៣. “កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង”រៅរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងសហក ណ៍ប្តាំកក់ 

563. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានប្រកាសថា 

ខាួនបានតប្មូវឱយេិោ ណារេើអងគរហត ថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា 

ណ ដាខខម រៅកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់1532។ ជាេិរសស ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា កា រដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា កា រោទប្រកាន់កនុងកថាខណឌ  ៣១៩ ថ្ន

ដីកាដំរណាះប្សាយខដេអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ោា រំមើេ

ោ៉ា ងដិតដេ់រនាះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រោទប្រកាន់រេើោត់េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្ន

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ1533។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា ដ្ឋក់ចំណាត់ថាន ក់អងគរហត ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនថ្នអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា 

ណ ដាខខម កនុងប្សុកប្តាកំក់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ1534។ ោត់បានអះ

អាងថា កា រោទប្រកាន់កនុងកថាខណឌ  ៤៩៨ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយេ ំប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយេសតតុាងប្គរ់

ប្ោន់ និងអាប្ស័យរហត រនះ ោត់េ ំោំបាច់រឆាើយតររ ើយ1535។ ោត់បានរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់រញ្ចូេអងគរហត ថ្នកា តាមដ្ឋន និងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីត

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  រៅកនុងរោេនរោបាយខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជារទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងថា កា 

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះគរបីប្តូវរដិរសធ្រោេ1536។ 

 
1531 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣០៥-៣០៦, ៣១៣, ៣១៥។ 

1532 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥១។ 

1533 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥២-៤៥៣។ 

1534 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥៤។ 

1535 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥៤-៤៥៦។ 

1536 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥៧។ 
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564. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវនូវដីកាដំរណាះប្សាយ និងខក

ខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់ថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតតប្មូវឱយររើកកិចចរស ើរសួ អងគរហត នានាកនុងប្សុក

ប្តាកំក់ទាងំមូេ1537។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ោត់បានជំទាសរ់ៅនឹងតថ្មាជាេសតតុាងថ្នេសតុ

តាងសដីេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងេ ំបានរអើរេើេសតតុាងតាមរ ិរទ និង

រញ្ញា ក់រខនែមពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ1538។ សហប្េះរាជអាជាា បានរខនែមថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ

ថា េសតតុាងថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម េ ំបានរំរេញសមប្សរតាមរទ

ដ្ឋា នថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាងតាម វិធាន ៦៧(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1539។ 

565. ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន និងបាន

សននិដ្ឋា នថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានេិេណ៌នាអំេីកា របាសសមាអ តអនក“ខដេមាននិនាន កា ថ្ន ររ េន់ នេ់

”1540។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រខនែមថា ខផនកសដីេីសហក ណ៍ប្តាំកក់ប្តូវេិនិតយ ួមជាមយួ

ខផនកសដីេីមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ ខដេេិេណ៌នាអំេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ

 ដាខខម ទូទាងំប្សុកប្តាំកក់ទាំងមូេ1541។ 

566. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ផេយុរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកងវះេសតុ

តាងខដេរង្ហា ញថា អតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ោា រំមើេ1542 

េសតតុាងរខនែមកនុងដីកាដំរណាះប្សាយបានោបំ្ទអងគរហត ខដេ ងកា ជំទាស់រនាះ។  បាយកា ណ៍សដីេីសក

មមភ្លេខាម ងំបានជូនដំណឹងោ៉ា ងេិរសសដេ់អងគកា អំេីកា  ករឃើញអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររ េន់ នេ់ ប្បាំ

េី នាក់ មាន៖ អន រសនីឯក អន រសនីយ៍រទាស ឬប្តី ខដេរកើតរចញេីរទរញ្ញា អងគកា ឱយោរ់ខាួនប្កុមរនះ

កនុងឃ ំគូសប្សុកប្តាំកក់1543។ ពាក់េ័នធរៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េសតតុាងកនុងកថាខណឌ  

 
1537 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១៣។ 

1538 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១៣។ 

1539 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១៤។ 

1540 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១២ រោងរៅរេើ កនុងចរំណាមរនាះ ដីកាដំរណាះប្សាយសណំ ំ

រ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣០៩។ 

1541 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១២។ 

1542 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥២-៤៥៣។ 

1543 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៤៩៨ រជើងទំេ័  ២១៦០ រោងរៅរេើ កនុងចំរណាមរនាះ  បាយ

កា ណ៍សដីេីសកមមភ្លេខាម ងំឯកសា រេខ E3/2441 ទំេ័  ២០-២១ ERN 00270952-00270953 (“មានមាន ក់រទៀតរ ម្ ះ ជឹម 
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៣១៩ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយមានេកខណៈសដួចរសដើង និងថា កា ោា រំមើេរនាះេ ំមានេសតតុាងណាមួយោបំ្ទ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា “េ ំមាន វិធានទូរៅខដេខចងថា កា យេ់រឃើញឱយហួសេីវិមតិសងស័យ

េ ំអាចប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយសមប្សរ ប្រសិនររើមិនមានេសតតុាងោបំ្ទោរ់េីេី រ ើងរៅរនាះរទ។ 

ផេយុរៅវិញ ភ្លេសមរហត ផេថ្នកា យេ់រឃើញនឹងប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយខផអករេើកា ជារ់ពាក់េ័នធ និង

ភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបានថ្នេសតតុាង”1544។ 

567. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ

 រស់ ជាងំ ប្សីម ំ ខដេជាអនកតាងំទីេំរៅឃ ំខញ៉ាងញ៉ាង ប្សុកប្តាកំក់ បានេិេណ៌នាកា ោរ់ខាួនមន សស

ប្រមាណ ១០ នាក់  ួមទាងំអតីតរ៉ាូេីស និងទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងបានរេើករ ើងអំេីឈ្ា រ

េួចសាដ រ់មដងមាក េតាមផេះប្រជាជន និងទទួេភ្ល កិចចរធ្វើកា ោរ់ខាួន1545។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

សរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាសរ់ៅនឹងភ្លេអាចរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានថ្នចរមាើយ រស់ ជាងំ 

ប្សីម ំ1546 ខដេជាទូរៅគួ រជឿជាក់បាន និងអាចសំអាងរដ្ឋយសមរហត ផេរៅរេើកនុងកា រធ្វើរសចកដីសននិ

ដ្ឋា ន។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំេិោ ណារឃើញថា កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង និងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 

កនុងប្សុកប្តាំកក់ គឺជាកំហ សរ ើយ។ 

568. តាមកា េិនិតយរេើខាឹមសា ថ្នេសតតុាងខដេ ងកា ជំទាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតអនក ដាកា 

ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ រអៀរ 

  ច ខដេអះអាងថា “ររើប្រវតតិ ូរនិោយថា ជាទាហាន អនករនាះឯងប្តូវបាត់ខាួន” ខដេខ សេីកា រេើក

រ ើង រស់ រខៀវ សំផន ថា រអៀរ   ច ប្តឹមខតថា“ចាស់ជាបាត់ខាួន”រ៉ា រណាណ ះ1547។ ផេយុរៅនឹងកា រោទ

ប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគរហត ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 

 

សាវ ត សកដិ២ ប្តូវបានោរ់ខាួន។ […] សូមរាយកា ណ៍ជូនអងគកា  មានដូចខាងរប្កាមរនះ៖ […] រសនើទាក់ទងឃ ំ គ ស ោរ់េួក

អស់រនះផង”)។ 

1544 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤២៤។ 

1545 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ជាងំ ប្សីម ំ ច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5832 ERN 

00402468 (ស/ឆ ១២)។ 

1546 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥២-៤៥៣។ 

1547 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី រស់ រអៀរ   ច ច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/4627 ទំេ័  ៤-៥ 

ERN 00163492-00163493។ 

01718252
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កនុងប្សុកប្តាំកក់ ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយសាកសីខតមាន ក់គត់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សាកសី

េី នាក់ដថ្ទរទៀតខដេបានរេើករ ើងកនុងដីកាដំរណាះប្សាយបានរញ្ញា ក់អះអាងកា យេ់រឃើញរនះ1548។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា កា រោទប្រកាន់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា របាសសមាអ តអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រប្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយ

 បាយកា ណ៍ខដេោត់ោត់ទ កថា ស ីសង្ហវ ក់ោន 1549។  

569. អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានោត់ទ កអងគរហត ថ្នកា ោា រំមើេ និងកា រធ្វើ

ឱយបាត់ខាួនអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម កនុងប្សុកប្តាំកក់ថា ជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ។ 

570. រោងតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមាន

កំហ សកនុងកា ោត់ទ កអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  “កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើស

រអើង”រៅរេើប្រជាជនងមី និងអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ េីរប្ពាះអងគ

រហត រនះប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។ 

 
1548 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី រៅ ហា ន ច ះថ្ងៃទី២១ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5518 ទំេ័  ៤-៥ ERN 

00408316-00408317 (“រគរដើ ក រមើេន ណាខដេធាា រ់រធ្វើជាប្គូររប្ងៀន ឬទាហាន ឬអនករធ្វើកា ។ អនកខដេប្តូវបាន ក

រឃើញថា ជាទាហាន ឬប្គូររប្ងៀនប្តូវោរ់ខាួន និងនារំចញរៅមិនខដេរឃើញប្ត រ់មកវិញ។ ស៖ រតើរលាកមានោំរ ម្ ះអនក

ខដេប្តូវោរ់ខាួនរនាះរទ ? ឆ.២៣៖ ខាុំោំខាះ េន់ ហម (ប្រងប្រុសខាុំ) គឺជាទាហាន។ […] រគប្បារ់ថា េួកោត់ប្តូវរញ្ាូនរៅ

រ ៀនសូប្ត និងមិនខដេរឃើញប្ត រ់មកវិញ”)។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ផ្លន់ រឆន ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា 

រេខ E3/5524 ទំេ័  ៩ ERN 00414448 (“ស៖ ខាុំចង់សួ រលាកអំេីរេេខដេរលាករៅប្កាងំតាោន់កនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រៅ

រេេរនាះរតើប្កាងំតាោន់ខប្រប្រួេដូចរមដច ? ឆ.៤៤៖ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា រនាះេ ំទាន់បានេប្ងីក រ៉ា ខនតមានអនករទាសរប្ចើនជាងម ន”)។  

1549  បាយកា ណ៍អំេីសកមមភ្លេខាម ងំជូនប្សុកប្តំាកក ់ថ្ងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2048, ១៨.៣៣, ERN 

(EN) 00276563 (ជប្មារជូនអងគកា អំេីអតីតមស្តនតីរាជកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម េី នាក់ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណកនុងឃ ំ

ជាងទងប្សុកប្តំាកក ់ និងរសនើស ំរញ្ាូនេួករនះរៅមនេី សនតិស ខ)។ ERN (EN) 00276563 ( បាយកា ណ៍ជូនអងគកា ថា “២. 

ប្គួសា រោធាចំនួន ១០៦ ប្តូវបានករមេចរដ្ឋយអងគកា  ួមទាងំអនកខដេបានសាា រ់ស  រ ៣៩៣ នាក់។ ៣. ប្គួសា រោធាចំនួន 

២៣១ រៅរសសសេ់ […] ជប្មារជូនរកសថា មានប្គួសា រខនែមខាះរទៀតខដេេ ំទាន់ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថារតើ ជា

រោធា ខដ  ឬរទ”)។ ០០២៧៦៥៦៤ (ជប្មារជូនអងគកា ថា មូេដ្ឋា នប្សុកតារេម“បានេិនិតយ និងរបាសសមាអ តខាម ងំខដេមាន

ឋាននត សកដិរនាេ រ់េីបានទទួេកា ខណនាេំីរកស”)។ 

01718253
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គ. កងវះកា កណំតប់្ររេទគតយិ តតថ្នអងគរហត សតាន មត័ខដេប្តវូបានរោទប្រកានក់នុងសណំ រំ ឿង ០០២/

០២ 

571. រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រៅនឹង (១) កា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីរទដ្ឋា នគតិយ តត

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទ និងវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ (២)  វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ

ទាក់ទងរៅនឹងទីតាងំឧប្កិដាកមមមួយចំនួន និង (៣)  វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងប្កុមមួយចំនួន។ អំណះអំណាងទាំងរនះនឹងប្តូវេិោ ណាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខាងរប្កា

ម។ 

១. កា រោទប្រកាន់កំហ សកនុងរទដ្ឋា នគតិយ តតពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជូនដំណឹងរទរោទ 

572. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងពាក់េ័នធរៅនឹងរទដ្ឋា នគតិយ តតខដេតាមកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេអាចជាកា រោទប្រកាន់កំហ សកនុងរទដ្ឋា នគតិយ តតពាក់េ័នធនឹងកា ជូនដំណឹងអំេីរទរោទ និងវិសាេ

ភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះខដេបានអន វតតរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ ក

អំណះអំណាងទាងំរនះេ ំមានេកខណៈជាក់លាក់ និងេ ំចាស់លាស់ រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

នឹងប្តូវេិោ ណាជាសរងខររេើអំណះអំណាងទាងំរនះរដើមបីរំេាឺរទដ្ឋា នខដេប្តូវអន វតត1550។ 

573. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា កំណត់អំេីកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ប្តូវខតបានរំេាឺរដ្ឋយកា 

កំណត់ប្ររេទគតិយ តតថ្នអងគរហត  និងវាយតថ្មារដ្ឋយរោងរៅរេើខតអងគរហត ខដេបានរង្ហា ញរដ្ឋយ

សហរៅប្កមរស ើរអរងកតរ៉ា រណាណ ះ ខដេរនាះទំនងជា្នរៅដេ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់

ជនជារ់រោទ1551។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់ថា អងគជនំ ំ

ជប្មះនឹងេិនិតយដីកាដំរណាះប្សាយ“ទាងំមូេ” និងថា មានេកខណឌ តប្មូវខដេរទរោទប្តូវខតគូសរង្ហា ញ

ឱយបានជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់1552។ 

574. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់តាម យៈកា រោងរៅរេើេកខ

ខណឌ ខដេបានគូសរង្ហា ញរៅកនុងវិធាន ៦៧(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយ

 
1550 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៥៨។ 

1551 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៦០។  

1552 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៦១-៤៦២ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ សាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៣។ 
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កប្មិតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនប្តឹមអងគរហត ទាងំរនាះខដេបាន ួមរញ្ចូេកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ1553។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយរធ្វើកា េិនិតយរេើដីកាដំរណាះ

ប្សាយជា ួមជាជាងរប្ជើសរ ើសខផនកៗ1554។ 

575. សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានរេើកជាក់លាក់នូវអញ្ាប្តកមមចំនួនប្បាេំី ជារេើក

ដំរូងរៅរណដ ឹងសាទ កខរដ្ឋយេ ំបានផតេ់យ តតិកមម ឬេនយេ់ និងថា អញ្ាប្តកមមរនះេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តអន 

រលាមតាមវិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង1555។ 

576. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរកប្សាយវិធាន ៦៧(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងរដ្ឋយខផអករេើវិធាន ២១(១) ថ្នវិធាន

ថ្ផេកនុង និង ំឭកថា ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្តូវគូសរង្ហា ញអតតសញ្ញា ណ រស់ជនជារ់រោទ មានកា 

េិេណ៌នាអំេីអងគរហត សតាន ម័ត និងប្ររេទគតិយ តតរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត។ ដីការញ្ាូនរៅជំន ំ

ជប្មះប្តូវគូសរង្ហា ញស ីសង្ហវ ក់ោន នូវអងគរហត សតាន ម័តថ្នរ ឿងកដីឱយបានេមអិតប្គរ់ប្ោន់រដើមបីជូនដំណឹង

ជនជារ់រោទអំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នរទរោទប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ រដើមបីរប្តៀមេកខណៈកា ពា ខាួន

រដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ1556។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុាមានរទ

របញ្ាតតិប្រហាក់ខហេោន កនុងមាប្តា ២៤៧1557។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រខនែមថា រទដ្ឋា ន

អនត ជាតិតប្មូវថា ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្តូវគូសរង្ហា ញអងគរហត សតាន ម័តថ្នរ ឿងកដីឱបាននេមអិត

រដើមបីជូនដំណឹងដេ់ជនជារ់រោទចាស់លាស់អំេីរទរោទប្រឆំ្ងនឹងោត់ ដូរចនះ ោត់អាចរប្តៀមេកខណៈ

កា ពា ខាួន1558។  

 
1553 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៦៣។ 

1554 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១៥។ 

1555 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៨-១៨០។ 

1556 សូមរមើេ រសចកដីេិោ ណាកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៤ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ មតិ រស់រៅប្កម 

BAIK និង BEAUVALLET ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ D381/45 និង D382/43 កថាខណឌ  ១៨២។ 

1557 សូមរមើេ មាប្តា ២៤៧ ថ្នប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពជុា។ 

1558 រសចកដីសរប្មចសំណ រំ ឿង ០០២ រេើអញប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កដី (E122) រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់

នឹង Kupreškic និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៨៨។ រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០១ រេើសរណដ ឹងឧទធ ណ៍

ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D99/3/42) កថាខណឌ  ៤៧ រោងរៅរេើ សាេដីការ ឿងកដី ដអអាជាា  ទេ់នឹង Blaškić (ICTY) 

កថាខណឌ  ២០៩។  
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577. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើអំណះអំណាងរៅរេេជំន ំជប្មះខដេ រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទ និងវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ1559។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ 

ណាផងខដ រេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន រៅរេេជំន ំជប្មះខដេថា មានខតអងគរហត ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូខផនកប្េហមទណឌ  រស់ជនជារ់រោទរ៉ា រណាណ ះ រទើរអាចសំអាងរៅរេើបានរដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង1560។ រដ្ឋយេិោ ណារេើអំណះអំណាងទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកត

រឃើញថា វិធាន ៦៧(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខចងថា ដីកាដំរណាះប្សាយប្តូវខតគូសរង្ហា ញកា េិេណ៌នាអំេីអងគ

រហត ជាសតាន ម័ត និងកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តត1561។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារខនែម

រទៀតរេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន រៅរេេជំន ំជប្មះខដេថា រោេកា ណ៍ចារ់ទូរៅខចងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងគរបីកប្មិតកា យេ់រឃើញយ រស់ខាួនប្តឹមអងគរហត ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេកនុងដីកា

រញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ និងបានសននិដ្ឋា នថា កា រេើករ ើងរនះេ ំរោទជារញ្ញា រ ើយ1562។ រដ្ឋយសា  កេ ំ

រឃើញនូវប្រេេេិតប្បាកដថ្នកា ជំទាស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ដរារណាជនជារ់រោទ

បានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់នូវកា រោទប្រកាន់ចាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរោេកា ណ៍រនះ រទើរប្តូវេិោ ណា

រេើកា រោទប្រកាន់រនាះ។ រោងតាមខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងកា 

អន វតត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវរទដ្ឋា ន និងប្តូវេិោ ណារេើសា ណាជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន 

ខផអករេើកា អន វតតន៍រនាះដូចខាងរប្កាម។ 

578. ទាក់ទងរៅនឹងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ ងកា រោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងេិនិ

តយរេើដីកាដំរណាះប្សាយទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍ដូចកា ដកប្សង់ រស់ រខៀវ សំផន រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរញ្ញា ក់ថា “ដីកាដំរណាះ

ប្សាយប្តូវខតេិនិតយជា ួមរៅរេេកំណត់រទរោទ និងអងគរហត សតាន ម័តខដេោំប្ទរនាះ”1563។ រដ្ឋយ

សា កាតេវកិចចកនុងកា កា ពា សិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជនជារ់រោទប្សរតាមវិធាន ២១(១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង

 
1559 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៩។  

1560 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥០ (“រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា មានខត

អងគរហត កនុងដីកាដំរណាះប្សាយខដេជាសតាន ម័ត និងប្តូវបានកណំត់ថា បានដ្ឋក់រនេកុខផនកប្េហមទណឌ រេើជនជារ់រោទ រទើរ

អាចប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះកនុងសាេប្កម ដកប្សង់រដើមបីោបំ្ទវិធាន ៦៧(២) ថ្នវិធានថ្ផតកនុង និងយ តតិសាស្តសត

បារំាង”)។ 

1561 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥១។  

1562 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥០។ 

1563 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៣។  
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និង ំឭកនូវយ តតិសាស្តសតស ីសង្ហវ ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះថ្ន អ.វ.ត.ក.1564 ប្េមទាងំ វិធី្សាស្តសតខផនកចារ់ខដេ

បានររងកើតរ ើងរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ1565 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមថីា 

កនុងកា វាយតថ្មារេើដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ និងកា កំណត់ថារតើ ជនជារ់រោទទទួេបានកា ជូនដំណឹង

ប្គរ់ប្ោន់អំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នរទរោទប្រឆំ្ងោត់រដើមបីរប្តៀមេកខណៈកា ពា ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្តូវខតេិោ ណាជា ួម និងដូរចនះ កថាខណឌ នីមួយៗរនាះ េ ំគរបីេិនិតយដ្ឋច់

រដ្ឋយខ កេីោន  រ៉ា ខនតគរបីេិនិតយរដ្ឋយខផអកតាមរ ិរទថ្នកថាខណឌ ដថ្ទរទៀតកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ

1566។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សរប្មច រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេិនិតយរេើដីកាដំរណាះប្សាយជា ួមរ ើយ។ 

២. កា រេើករ ើងនវូកហំ សពាកេ់ន័ធរៅនឹងទតីាងំឧប្កដិាកមមខដេប្តវូបានរោទប្រកាន់ 

 
1564 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(E313) រជើងទំេ័  ១៦៨២។ រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះ

ប្សាយថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ D427/1/30 (“រសចកដីសរប្មចកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍(រអៀង សា ើ) ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/1/30)”) កថាខណឌ  ២៩៦។ រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយខដេេនា រេេកា ឃ ំខាួនររណាដ ះអាសននថ្ងៃទី ២១ ខខ មក

រា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ D427/5/10 (“រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីកា ឃ ំខាួនររណាដ ះអាសនន 

(D427/5/10)”) កថាខណឌ  ៣១។ 

1565 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ngirabatware អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-12-29-A សាេដីកា 

ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ (“សាេដីការ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ngirabatware (IRMCT)”) កថាខណឌ  ២៤៩។ រ ឿងកដី ដា

អាជាា  ទេ់នឹង Ngirabatware អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-54-T រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិ

រមធាវើកា ពា កដីស ំរដិរសធ្រដ្ឋយសា ខផអករេើកំហ សនីតិវិធ្ីកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដេបានខកខប្រ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០០៩ (“រសចកដីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី Ngirabatware រេើញ្ាតតសិ ំរដិរសធ្ (ICTR)”)កថាខណឌ  ២១។ សាេដីការ ឿងកដី 

Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៣០។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Mrkšič និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-13/1-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៩ (“សាេដីការ ឿងកដី Mrkšić និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៣៨។ សាេដីការ ឿងកដី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ១២៣។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់

នឹង Taylor អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ត លាកា េិរសសសប្មារ់ប្ររទសរសៀរា៉ា រ អូន (“SCSL”)) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-

2003-01-T រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិរមធាវើកា ពា កដីពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ សធ្ៃន់ធ្ៃ ខផនកនតីិវិធ្ីកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ រស់

អយយកា ខដេប្តូវបានខកខប្រទាក់ទងរៅនឹងកា តវា៉ាអំេីសហឧប្កិដាកមម ួម ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ (“រសចកដីសរប្មចរ ឿង

កដី  Taylor រេើញ្ាតតិសដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (SCSL)”) កថាខណឌ  ៧៦។ 

1566 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(E313) រជើងទំេ័  ១៦៨២។ 
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579. រខៀវ សំផន បានរេើកសា ណាជារប្ចើនពាក់េ័នធរៅនឹងទីតាងំឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់។ ោត់

បានអះអាងថា អងគរហត មួយចំនួនេ ំសែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

រដ្ឋយសា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតខកខានកំណត់អតតសញ្ញា ណអងគរហត រនាះកនុងដីកាដំរណាះប្សាយថា 

ជាអងគរហត សតាន ម័តខដេប្តូវបានកំណត់ប្ររេទគតិយ តត។  

(ក) ទាក់ទងរៅនឹងប្សុកប្តាំកក់ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

អងគចារ់រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា  អងគជំន ំជប្មះតប្មូវរដ្ឋយសមប្សរឱយជំន ំជប្មះ (១) កា 

សាា រ់ខដេេ ំខមនរដ្ឋយសា កា អត់អាហា   ួមទាំង“េកខខណឌ  ស់រៅេំបាករវទនា អនាម័យ កងវះ

កា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសតរូក ួមជាមួយនឹងផេវិបាកថ្នកា រធ្វើកា ធ្ៃន់ខដេដ្ឋក់រៅរេើជន ងរប្ោះ

”1567 (២) កា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា រៅរប្ៅប្សុកសំររាង និងតារេម1568 និង (៣) អរំេើ

ថ្នកា រ ើសរអើងជាជាងកា  ឹតតបិតរេើសិទធិនរោបាយរេើប្រជាជនងមី1569។ ោត់បានជំទាស់ផង

ខដ ថា អំរេើខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងគឺជាកា រ ើសរអើង 

រដ្ឋយសា រនះបានរកើតរ ើងទូទាងំប្ររទស1570 និងបានអះអាងថា េ ំមានកា យេ់រឃើញរៅកនងុ

ដីកាដំរណាះប្សាយខដេរង្ហា ញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើង1571។ 

(ខ) ទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់រៅរេេយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងមប្តូវបានរោទប្រកាន់ទាក់

ទងរៅនឹង“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” ជាជាងប្កុមទាំងរីខដេប្តូវ

បានកំណត់អតតសញ្ញា ណកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ មានដូចជា អតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  

ប្រជាជនងមី និងប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស1572។ 

 
1567 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៦៥-៤៧០។  

1568 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៧១-៤៧៤។  

1569 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៧៥, ៤៧៩-៤៨០ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសណំ ំ

រ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣០៤-៣០៦, ៣១៩, ១៤១៨។  

1570 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៧៧-៤៧៨, ៤៨០។  

1571 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៨០។  

1572 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៨២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៧។  
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(គ) ទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវរដ្ឋយសមប្សរឱយជំន ំ

ជប្មះ (១) កា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរប្ៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា1573 (២) កា សាា រ់រដ្ឋយសា 

ឧរទេវរហត 1574 និង (៣) អំរេើថ្នកា រ ើសរអើងខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ទាក់ទងរៅនឹងអតីត

ទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 1575។  

(ឃ) កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រទរោទថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរៅកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់

ឆ្ន ំងដីកាដំរណាះប្សាយ េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានរោងរៅរេើប្កុមណា

មួយកនុងចំរណាមប្កុមទាងំរីរនាះ ដូចជា អតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្រជាជនងមី និង

ប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស1576។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំមានយ តាត ធិ្កា ទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា ឧរទេវរហត ពាក់េ័នធនឹងកា ង្ហ 1577។ 

(ង) ទាក់ទងរៅនឹងប្កាងំតាោន់ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះ (១) បានររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេី“សប្តូវ” ជាជាងប្កុមទាងំរីខដេប្តូវ

បានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ1578 និងថា ប្កុមប្ររេទរនះេ ំប្តូវបានកំណត់ចាស់

 
1573 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៨៤-៤៨៦។  

1574 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៨៧-៤៨៩ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៣៨១-១៣៨៣, ១៣៨៧។ 

1575 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៩២។  

1576 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៩៣-៤៩៤ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៦-១៤១៧។ 

1577 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១៨, រខៀវ សំផន រេើកអំណះអំណាងរនះកនុងខផនកថ្នរណដ ឹង

សាទ កខរដ្ឋះប្សាយរេើកំហ សខដេរោទប្រកាន់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាថ្នអំរេើមន សសោតរៅកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលាយនត

រហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង េ ំខមនអំណះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ  និងកា ជំន ំជប្មះរនាះរទ។ អំណះ

អំណាងរនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរៅទីរនះេីរប្ពាះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធ្ិកា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាជាងអំរេើមន សស

ោតខដេបានរកើតរ ើងរៅប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង។ 
1578 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥០៥-៥០៧, ៥០៩ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសណំ ំ

រ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៦-១៤១៧។ 
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លាស់ប្គរ់ប្ោន់1579 (២) េ ំតប្មូវឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ថ្នកា រ ើសរអើងខផនកនរោបាយរេើប្រជា

ជនងមី អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 1580 (៣) គរបីររងកើតកា យេ់រឃើញខត

រេើអំរេើរ ើសរអើងខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ជាក់លាក់រៅមនេី សនតិស ខ ដូចជាកា ោរ់ខាួន កា អរ់ ំ

ខកខប្រ និងកា ករមេច និងថា រដ្ឋយសា កា ោរ់ខាួនបានរកើតរ ើងចំរពាះប្រជាជនទាងំអស់ ប្កុម

ជាក់លាក់រនាះេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតតធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្កុមដថ្ទរទៀតរ ើយ1581។  

(ច) ទាក់ទងរៅនឹងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

មានកំហ ស (១) រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវសមប្សរឱយជំន ំជប្មះអងគ

រហត ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងប្កុមខដេ“ជាសប្តូវ

េិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា […]” េីរប្ពាះប្កុមទាងំរនះ េ ំប្តូវបានកំណត់

ប្ររេទគតិយ តតថា ជាប្កុមមួយសែិតកនុងចំរណាមប្កុមទាងំរីខដេប្តូវបានកំណត់ជាក់លាក់ និងដ្ឋក់

ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះ ដូចជា អតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្រជាជនងមី 

និងប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស1582 និង (២) េីរប្ពាះប្កុមខដេកំណត់រោេរៅ

ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” េ ំបានខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់

រ ើយ1583។ 

(ឆ) ទាក់ទងរៅនឹងេនំរប្កាេ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគ

ចារ់រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវរដ្ឋយសមប្សរឱយជំន ំជប្មះអងគរហត 

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ រដ្ឋយសា អនកជារ់ឃ ំោងំរៅទីតាងំរនះេ ំ

 
1579 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥០៨-៥១០។ 

1580 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៩៦-៤៩៩ (ប្រជាជនងមី), ៥០០, ៥០៤ (អតីតទាហាន និង

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម )។ 

1581 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៩៧-៤៩៨ (ប្រជាជនងមី), ៥០១-៥០២ (អតីតទាហាន នងិ

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម )។ 

1582 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥១១-៥១៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៥៨៩-៦២៣។  

1583 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២។ 
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សែិតកនុងចំរណាមប្កុមទាងំរីខដេបានកំណត់អតតសញ្ាណាសប្មារ់កា កំណត់រោេរៅថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា រហត ផេរោបាយកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ1584។ 

580. រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា កា យេ់រឃើញទាងំអស់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើត

រ ើងរដ្ឋយ ំរលាេរំពានរេើវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់ខាួនប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

581. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេ

ប្តូវបានរដិរសធ្រៅរេេជំន ំជប្មះរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញរហត ដូចរមតចបានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំ

ហ សរនាះរ ើយ1585។ រខនែមរេើរនះ ពាក់េ័នធរៅនឹងទំនរ់ប្តពាងំងម ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង ប្កាងំ

តាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយ

ជំន ំជប្មះអងគរហត ខដេរង្ហា ញអំេី“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត” ខដេជាប្កុមទទួេ ងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

ខផអករេើកា េិនិតយប្តឹមប្តូវរេើដីកាដំរណាះប្សាយ និងថា “សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត” គឺជាប្កុមខដេ

ខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់1586។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានេនយេ់រេញ

រេញអំេីប្កុមជារប្ចើនខដេប្តូវបានោត់ទ កថា “សប្តូវ”រៅប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ1587។ 

582. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរេើកសា ណាងមីរៅរណដ ឹងសាទ កខរដ្ឋយេ ំបានផតេ់

យ តតិកមម ឬកា េនយេ់ និងថា អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់ទាងំរនះេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា អន រលាមតាមវិធាន 

៨៩ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង1588។ 

ក. សហក ណ៍ប្តាកំក់ 

583. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើសា ណា រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេថា រទរោទថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េគរបីកប្មិតប្តឹមកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  

រញ្ញា ស ខភ្លេ និងកា ករមេចជនជាតិរវៀតណាម1589។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្កា ខរងខចក

 
1584 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥១៤-៥១៦។ 

1585 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣២៣-៣២៧។ 

1586 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣១៥, ៣២៨-៣៣០, ៣៣២-៣៣៣, ៣៣៨-៣៣៧។ 

1587 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៣៣-៣៣៥, ៣៣៧។ 

1588 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៨-១៨០។ 

1589 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៣៨ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៨៥៨-៨៦៣, ៩២៤-៩៣១។ 
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ភ្លេខ សខរាកោន ខដេ រខៀវ សំផន េាោមរង្ហា ញ វាងកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  ជាមួយនឹងកា 

សាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ ឬេកខខណឌ រវជាសាស្តសត។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយ

បានរោងចាស់លាស់រៅនឹងរេើកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា កនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់1590 និងបាន

េិោ ណាថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោងផងខដ រៅរេើអនកខដេសាា រ់រដ្ឋយសា ទទួេកា េាបាេមិន

ប្គរ់ប្ោន់1591។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្អំណះអំណាងកនុងរេេជនំ ំ

ជប្មះ រស់ រខៀវ សំផន និងបានរញ្ញា ក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់អំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េកនុងសហ

ក ណ៍ប្តាកំក់រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេកខខណឌ ជា ួមខដេបានដ្ឋក់រៅទីរនាះ។ 

584. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នា និងរកប្សាយប្តឹមប្តូវរេើ

ដីកាដំរណាះប្សាយ1592។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា រៅរណដ ងឹសា

ទ កខ ភ្លគីេ ំអាចប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងខដេេ ំទទួេបានរជាគជ័យរៅរេេជំន ំជប្មះ

រ ើយ រេើកខេងខតភ្លគីអាចរង្ហា ញថា កា រដិរសធ្ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអំណះអំណាង

រនាះគឺជាកំហ សខដេតប្មូវឱយមានកា អតតរាគមន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ1593។ រខៀវ សំផន 

ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងរេេជំន ំជប្មះពាក់េ័នធរៅនឹងកា រកប្សាយរេើខផនកទាងំរនះ

កនុងដីកាដំរណាះប្សាយរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញកំហ សកនុងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អាប្ស័

យរហត រនះ អំណះអំណាងទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ1594។ 

 
1590 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១២។ 

1591 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១៣ (េិេណ៌នាអំេីកា េាបាេេ ំប្គរ់ប្ោន់ និងរនតថា៖ “រៅរេេមានមន សសសាា រ់ យករៅករ់រដ្ឋយោម ន

ជូនដំណឹងប្គួសា រ ើយ”)។ 

1592 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៨១, ១៣៨៧។ សូមរមើេផងខដ  ដីកាដំរណាះ

ប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣០២-៣២១។ ជាេិរសស រខៀវ សំផន កំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវថ្នកថាខណឌ  

៣១៣ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ រៅរេេោត់បានអះអាងថា កថាខណឌ រនាះេ ំរោងរៅរេើកា សាា រ់រដ្ឋយសា រញ្ញា ស ខភ្លេ។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កថាខណឌ រនាះបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា មានមន សសជារប្ចើនរខដេ ស់រៅកនុងសហក 

ណ៍ មានរញ្ញា ស ខភ្លេ និងបានសំរៅរៅរេើអនកខដេសាា រ់កនុងរ ិរទរនាះ។ 

1593 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០។  

1594 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក III.ក។ សូមរមើេផងខដ  ឧ. សាេដីការ ឿងកដី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ២៩០។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  

ទេ់នឹង Vasiljević អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

(“សាេដីការ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Vasiljević (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៦ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍នឹងមិនេិោ ណាអំណះអំណា
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585. ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាងខដេថា រទរោទថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់

អាហា  ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមឃ ំខតេី រ៉ា រណាណ ះ៖ សំររាង និងតាមរេម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារេើសា ណាដូចោន រនះ រស់ រខៀវ សំផន រេេជំន ំជប្មះ1595។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយ“បានេិេណ៌នាអំេីរ ឿងរា៉ា វខដេផេយុោន ថ្នកា សាា រ់

រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ”1596។ កនុងកថាខណឌ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ចងអេុរង្ហា ញរនាះរឃើញថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានេិេណ៌នានូវមូេរហត ដូចរមដចបានជា“សាកសី

រសេើ ខតទាងំអស់”បានអះអាងថា មានកងវះអាហា 1597។ ដីកាដំរណាះប្សាយបានរញ្ញា ក់ថា េសតតុាង

រង្ហា ញថា សាកសីបាន ំឭកអំេីមន សសខដេបានសាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  ឬេ ំបានរដិរសធ្អតែិភ្លេ

រនាះរ ើយ1598។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងខរ

ប្តឹមប្តូវនូវកា យេ់រឃើញថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ និងបានរធ្វើកា រកប្សាយសមរហត ផេរេើកា យេ់

រឃើញទាងំរនាះ1599។ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រកប្សាយរនះ រហើយសា ណា រស់

ោត់ខកខានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរណដ ឹងសាទ កខ។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្

រោេ។  

586. រៅដំណាក់កាេជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា អងគជំន ំជប្មះមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មាអំេីរទរោទថ្នកា រ ើសរអើងខផនកនរោបាយរេើប្រជា

ជនងមីរៅប្តាកំក់1600។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា ដីកាដំរណាះប្សាយមានកា យេ់រឃើញ

ជារប្ចើនសដីេីសិទធិខផនកនរោបាយ ដូចជា៖ (១) ប្រជាជនប្សុកប្តាកំក់ប្តូវបានខរងខចកជារីប្ររេទ ប្រជា

 

ងទាងំរនាះខដេមាច ស់រណដ ឹងសាទ កខខកខានកនុងកា រេើករ ើងនូវកំហ សខដេរោទប្រកាន់ និងប្តឹមខតផតេ់កា រកប្សាយជាជ

រប្មើសរផសងរេើេសតតុាង”)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gatete អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-00-61-

A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ កថាខណឌ  ១៥៦។ 

1595 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១១, ១១៤០-១១៤១។  

1596 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១១។ 

1597 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១២។  

1598 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១២។  

1599 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១២, ១៣៨១, ១៣៨៧។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេជាេិរសសរដិរសធ្កា អះអាងថា រដ្ឋយរោងរៅរេើេសតតុាងេី  សហរៅប្កមរស ើរអរងកតមានរំណងកប្មិតវិសាេ

ភ្លេថ្នទីតំាងទាងំរនាះ។  

1600 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១។ 
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ជនរេញសិទធិ ប្រជាជនរប្មុង និងប្រជាជនររញ្ាើ ខដេនឹងប្តូវបានខរងខចងរខនែមរទៀតកនុងកងេេកមមរផស

ងៗ1601 (២) មានសិទធិរនតិចរនតួចសប្មារ់ប្រជាជររញ្ាើខដេរគរៅថា ប្រជាជនងមី ឬប្រជាជន ១៧ រមសា 

រហើយកង រស់េួករគប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដ្ឋយប្រជាជនមូេដ្ឋា ន1602 និង (៣) ប្រជាជនងមីេ ំមានសិទធិខផនក

នរោបាយ េ ំអាចកាា យជាប្រធានកង និងប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដ្ឋយប្រជាជនរេញសិទធិ ឬប្រជាជនរប្មុង1603

។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរង្ហា ញ

ថា ប្រជាជនងមីបានទទួេ ងជាេិរសសរញ្ញា ស ខភ្លេរដ្ឋយសា ទីកខនាង ស់រៅងមីតាមជនរទ1604 និងថា 

អនកខដេប្តូវបានរគកំណត់ថា ជាសប្តូវ ប្តូវបានរញ្ាូនរៅកសាង1605។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា វិសាេភ្លេថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្រជា

ជនងមីគរបីកប្មិតឱយតូចដូចកា អះអាង រស់ោត់1606។  

587. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ យេ់ប្សរជាមួយនឹងកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើដីកាដំ

រណាះប្សាយ។ កា យេ់រឃើញខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញជាក់លាក់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញថា 

ប្រជាជនងមីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមអំរេើថ្នកា រ ើសរអើងខដេហួសេីកា  ឹតតបិតរេើសិទធិខផនកនរោបាយ

1607។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផងខដ ថា រទរោទទាងំរនះបានខផអករៅរេើកា សននិដ្ឋា ន

 រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតខដេថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយបានរកើតរ ើងរៅ“រសេើ ប្គរ់ទី

 
1601 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣០៥-៣០៦។ 

1602 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣០៥-៣០៦។ 

1603 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣០៥-៣០៦។ 

1604 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១៣។  

1605 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១៥។  

1606 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧១ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១៥។  

1607 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣០៤ ខដេរេើករ ើងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លា ស់ទី

រដ្ឋយរងខំកនុងប្ទង់ប្ទាយធ្ំ។  
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តាងំរៅកនុងវិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ ” ួមទាងំប្តាកំក់1608 ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងម ី

ជាក់ខសដង បានទទួេ ងកា រ ើសរអើងទូទាងំប្ររទស1609 និងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានតាមដ្ឋនោ៉ា ងហមត់ចត់ 

និងប្តូវោរ់ខាួនសប្មារ់កា និោយប្រឆំ្ងនឹងរកសក មមយុនីសដកមពជុារៅប្តាកំក់1610 និងថា រនាេ រ់េីកា មក

ដេ់ រស់ប្រជាជនងមីកនុងប្សុកប្តាកំក់ រេខាប្សុក និងឃ ំប្តូវបានរកាះប្រជ ំ“ខដេកនុងរនាះេួករគប្តូវបាន

ខណនាឱំយរបាសសមាអ តអនកជរមាៀសមកេី”ទីប្កុងេនំរេញ1611 និងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានោត់ទ កថា “ជាអនក

ប្រប្េឹតតរទរេមើសធ្ៃន់ធ្ៃ ” និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងអនកប្រប្េឹតតរទរេមើស“ប្សាេ”ជាក់ខសដង

1612។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងកា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរទរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ រដ្ឋយេ ំបាន

រង្ហា ញកំហ សណាមួយ និងរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញសមរហត ផេថា អំរេើ

ទូេំទូលាយថ្នកា រ ើសរអើងប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើប្រជាជនងមី។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

588. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្រខនែមរទៀតរដ្ឋយសា េ ំមានមូេដ្ឋា ននូវសា ណា រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេថា កា ខដេប្រជាជនដថ្ទរទៀតបានឆាងកាត់កា ប្រប្េឹតតរៅរេើោ៉ា ងេំបាករវទនារនាះ មានន័យ

ថា ប្រជាជនងមីេ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រ ើសរអើងរនាះរ ើយ។ កា ខដេថា ប្កុមដថ្ទរទៀតរប្ៅេី

ប្រជាជនងមី ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវ និងរ ើសរអើងរនាះ េ ំប្តូវបានជំទាស់ និងជាកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើ“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”1613។ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កេំូេរដិរសធ្កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេេ ំសមប្សរ និងេ ំគួ ឱយរជឿជាក់បាន

ខដេបានរខងវ ចំណារ់អា មមណ៍ រស់អងគជំន ំជប្មះរៅរេើកា យេ់រឃើញអំេីកា  ងទ កខ រស់ប្កុមជារប្ចើន

នូវេកខខណឌ ដ៏េំបាកកនុងប្សុកប្តាកំក់។ 

 
1608 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៦ 

1609 សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៦៣, ១៤១៧, ១៤២៤។ 

1610 សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១៩។ 

1611 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៤៩៨។ 

1612 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/១) កថាខណឌ  ៥២៤។ 

1613 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧០ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៧-១៤១៨។ 

01718265
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ខ. កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម 

589. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសនិនដ្ឋា នថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់‘“កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ

ប្រជាជនថា ជារោេរៅសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា ន ណាខដេេ ំយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងមរនាគមវិជាា  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា នឹងប្តូវដករចញ ខដេរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយ

សា មូេរហត នរោបាយ”’1614។ រដើមបី្ នរៅដេ់កា សននិដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បាន

េិោ ណារេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានកប្មិតរដ្ឋយដីកា

ដំរណាះប្សាយប្តឹមអំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្រជាជនងមី 

និងប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស1615។ កនុងកា រដិរសធ្អំណះអំណាងរនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបាន ំឭកកា យេ់រឃើញេីដំរូងជាទូរៅ រស់ខាួនខដេថា ររើរទាះរីជាដីកាដំរណាះប្សាយបាន

រោងរៅរេើខតប្កុមរីដូចកា េិេណ៌នា រស់ រខៀវ សំផន ក៏រដ្ឋយ ក៏ដីកាដំរណាះប្សាយរធ្វើដូរោន ះកនុងរោេ

រំណងរធ្វើជាឧទាហ ណ៍ និងជាតំណាងខដ 1616។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា 

ដីកាដំរណាះប្សាយបានរង្ហា ញថា ប្កុមថ្នប្ររេទទាងំរីរនះបានរនត ើកធំ្រ ើងជាដរារ និងថា អងគជំន ំជប្មះ

នឹងេិោ ណាកនុងក ណីពាក់េ័នធរេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងប្ររេទជាក់លាក់ថ្នសប្តូវខដេប្តូវ

បានកំណត់អតតសញ្ញា ណកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ1617។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា 

រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវសា ណាកនុងរេេជំន ំជប្មះរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញកំហ ស។ អំណះ

អំណាងប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

590. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឆាៀតឱកាសរនះរញ្ញា ក់សាជាងមីនូវកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខាួនសដីេីកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញប្សរោន កនុង

យ តតិសាស្តសត រស់ខាួនសដីេីកមមវតែថុ្នកា រ ើសរអើងរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយថា ររើរទាះរីជាប្កុមខដេ

ជាកមមវតែថុ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវខតខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់ក៏រដ្ឋយ ក៏អាប្ស័យរេើោ ើខដេជាអនកកំណ

 
1614 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៧។  

1615 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៤ រោងរៅរេើរសចកដីសននដិ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លកា

រដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ១០០៩ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ១៤១៧។ 

1616 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧០។  

1617 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧០។  
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ត់ប្កុមរនាះខដ 1618 និងថា ប្កុមរនាះ ឬប្កុមនានាខដេប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោ

បាយ អាច ួមរញ្ចូេរ គគេប្ររេទរផសងៗ ដូចជា៖ អនក ដាកា  និងសកមមជននរោបាយ រ គគេខដេមានទ

សសនៈ និងជំរនឿមួយចំនួន រ គគេខដេជាប្កុមជាតិសាសន៍ ឬជាតិេនធមួុយចំនួន រ គគេខដេតំណាងឱយវណណ ៈ

សងគម ឧទាហ ណ៍ (‘រញ្ាវនត’ រ េវជិត ឬវណណ ៈគហរតី)”1619។ ជាេិរសស ទាក់ទងរៅនឹងប្កុមច ងរប្កាយ

រនះ េួករគអាចកាា យជាកមមវតែថុ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ េ ំខមនរដ្ឋយសា សមាជិកទាងំអស់ ឬ

ភ្លគរប្ចើនប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយខ សខរាកេីទសសនៈ រស់ោ ើរ៉ា រណាណ ះរទ រ៉ា ខនតរដ្ឋយសា េួករគប្តូវបាន

សនមតរដ្ឋយោ ើថា ជាអនកប្រឆំ្ងសកាដ ន េេ ឬរេើសេីរនះជាឧរសគគរារំាងដេ់កា អន វតតន៍ ររៀរវា ៈ

នរោបាយ រស់ោ ើ1620។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា មានមូេដ្ឋា នសំអាងកនុងកា 

យេ់រឃើញកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរេើ

ប្កុមខដេបានប្រមូេផដុំ រដ្ឋយេ ំោំបាច់កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ ឬ រ ៀរវា ៈ ួមោន ណាមួយ ដរារណា

សប្តូវនរោបាយប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ រដ្ឋយខផអករេើរោេនរោបាយខដេរប្រើប្បាស់េកខណៈ

 វិនិចិ័យទូរៅមួយចំនួន ខណៈរេេប្រជាជនដថ្ទរទៀតទទួេបានរស ើភ្លេកនុងកប្មិតមួយ1621។ អាប្ស័យ

រហត រនះ រដ្ឋយ ំឭកកា យេ់រឃើញេីម ន រស់ខាួន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញថា 

“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” គឺជាប្កុមខដេខសដងឱយរឃើញចាស់លាស់ប្គរ់

ប្ោន់1622។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេផេយុរនាះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

591. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ 

រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ខផនកខដេពាក់េ័នធថ្នដីកាដំរណាះប្សាយមានកា យេ់រឃើញសដីេី

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្កុមខតមួយគត់ គឺប្រជាជនងមី1623 ប្េមទាងំសា ណាខដេរេើករ ើងថា អំរេើខតមួយ

ថ្នកា រ ើសរអើងពាក់េ័នធខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះគឺេកខខណឌ កា ង្ហ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាង កា កំណត់ទំហំកា 

 
1618 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៦៩។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧២។ 

1619 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៦៩ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧២។ 

1620 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៦៩។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧២។ 

1621 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៧៨។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៨២។ 

1622 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៦៩។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧៣, 

២៨២។ 

1623 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៥ រោងរៅរេើរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1)  កថាខណឌ  ១០១១។  
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ង្ហ ធ្ំជាង និងកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមេ ំសមប្សរ1624។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំ

រណាះប្សាយបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា ទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ‘“សប្តូវេិត ឬតាម

កា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្រប្េឹតត និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាង

ប្រជាជនដថ្ទរទៀត”’1625។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ផងខដ ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទ

ប្រកាន‘់“កា កំណត់អតតសញ្ញា ណប្រជាជនជារោេរៅសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា ន

ថា ន ណាខដេេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាគមវិជាា  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុានឹងប្តូវដករចញ ខដេរនះ

រសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ”’1626។ រដ្ឋយេិោ ណារេើរទរោទថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញទាងំមូេខដេបានរ ៀររារ់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្

អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន1627។ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ ស។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា 

592. កនុងកា យេ់រឃើញខដេ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញ ទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរប្ៅ

ទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ចំនួនប្រជាជនតិចតួចបានសាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ 

ឬរប្ោះថាន ក់កា ង្ហ រៅទំនរ់១មករា រ៉ា ខនតជាធ្មមតាអនកខដេធាា ក់ខាួនឈ្ឺធ្ៃន់ប្តូវរញ្ាូនប្ត រ់រៅេូមិ រស់

ខាួនវិញ ឬរៅររាងេាបាេតាមមូេដ្ឋា នជាកខនាងខដេេួករគបានសាា រ់រដ្ឋយសា កា េាបាេេ ំប្គរ់ប្ោន់”

1628។ កា យេ់រឃើញចំណ ចទីេី រនះរង្ហា ញថា ខផអកតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កា សាា រ់ជារប្ចើនខដេ

រងករ ើងរដ្ឋយសា េកខខណឌ រៅទំនរ់១មករាបានរកើតរ ើងរៅទីតាងំរនាះផ្លេ េ់។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ផេយុ

េីកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន កា យេ់រឃើញរនះជា ួមស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ និង

កា យេ់រឃើញនានា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធចំណ ចរនះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

 
1624 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៥ រោងរៅរេើរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1)  កថាខណឌ  ១០១៣-១០១៦។  

1625 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៥ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៨។  

1626 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៥ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៧។ 

1627 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៥។ 

1628 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦២៩។  
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សរងខរប្តឹមប្តូវនូវដីកាដំរណាះប្សាយ រៅរេេយេ់រឃើញថា ប្រជាជនបានសាា រ់រដ្ឋយសា េទធផេថ្ន

“េកខខណឌ ”កនុងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខ  ួមទាងំទំនរ់១មករា1629។ ផេយុេីកា អះអាង រស់ រខៀវ សំ

ផន ដីកាដំរណាះប្សាយេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា កា សាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងរៅទំនរ់១មករា រ៉ា ខនតប្តឹម

ខតថា កា សាា រ់រនាះបានរងករ ើងរដ្ឋយសា េកខខណឌ រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណា

ង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

593. ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះ“កា សាា រ់រដ្ឋយសា ឧរទេវរហត ”រៅទំនរ់១មករា។ កនុងក

ថាខណឌ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេោត់បានចងអេុរង្ហា ញរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិេ៌ណនារទរោទពាក់េ័នធរៅនឹងេកខខណឌ រៅទំនរ់រនាះរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេទាងំ“កា ដកហូតអាហា  ទី

ជប្មក កា ខងទារំវជាសាស្តសត និងអនាម័យ ប្េមទាងំកា រនឿយហត់អស់កមាា ំងរដ្ឋយសា កា ង្ហ ធ្ៃន់ និងេកខ

ខណឌ កា ង្ហ ោម នស វតែិភ្លេ”1630។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កា រញ្ញា ក់រនះបានសរងខររទ

រោទខដេបានរ ៀររារ់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ។ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា 

“មានឧរទេវរហត  ដូចជាបាក់ងម ឬបាក់ដីសងកត់មន សសសាា រ់”រៅទំនរ់១មករា1631 និងបានយេ់រឃើញជា

ទូរៅថា “េកខខណឌ ”រៅកា ដ្ឋា នរនះបានរងកឱយមានកា សាា រ់1632។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។  

594. ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េ ំមានអងគរហត ថ្នកា រ ើសរអើងប្តូវបានរោទប្រកាន់

ទាក់ទងរៅនឹងអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ 

រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយសា មូេរហត នរោ

បាយរៅកាដ្ឋា នរធ្វើកា   ួមទាងំទំនរ់១មករា រេើ“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”

 
1629 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣៥៩, ៣៦៣, ១៣៨១, ១៣៨៧, ១៣៨៩។ 

1630 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣៥៩, ៣៦៣, ១៣៨១, ១៣៨៧, ១៣៨៩។ 

1631 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣៦៣។  

1632 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៨៧។  
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1633។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរ ៀររារ់“អតីត

រោធា និងរ គគេិកស ីវិេខដេមានឋាននត ស័កដិកនុង ររសាធា ណ ដាខខម ” រធ្វើជាឧទាហ ណ៍ថ្នសប្តូវតាម

កា សនមត 1634។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាជាេិរសស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា អតីតទាហាន ឬអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណតាម យៈកា ប្សង់

ប្រវតតិ ូរ ោរ់ខាួន និងនាយំករៅមនេី សនតិស ខ1635 និងថា កងសនតិស ខមនេី ឃ ំោងំបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ

អនកខដេមានឋាននត ស័កដិ និងថា ប្គួសា អតីតអនក ដាកា ស ីវិេ និងរ៉ាូេីស ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ

រដើមបីោរ់ខាួន1636។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កកា យេ់រឃើញទាងំរនះររើរទាះរីជាជានិចចកាេេ ំ

មានអមជាមួយនូវកា ដកប្សង់ជាក់លាក់ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយក៏រដ្ឋយ ក៏ស ីសង្ហវ ក់ទាងំប្សុងជាមួយនឹង

រទរោទខដេបានគូសរង្ហា ញកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ។ ដីកាដំរណាះប្សាយបានយេ់រឃើញថា អតីតរោ

ធា និងរ គគេិកស ីវិេខដេមានឋាននត ស័កដិកនុង ររសាធា ណ ដាខខម  ជាទូរៅប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម

កា ប្រប្េឹតត និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងរៅកនុងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 1637 និងថា រ គគេជារប្ចើនខដេបានបាត់

ខាួនរៅទំនរ់១មករាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតីត ររសាធា ណ ដាខខម 1638។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រហើយសា ណា រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេផេយុេីរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ឃ. កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង 

595. ដូចបានរង្ហា ញេីដំរូង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្កា អះអាងទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា 

រទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានកប្មិតប្តឹមរីប្កុមខដេោត់បានចងអេុរង្ហា ញ មានដូចជា អតីតទា

ហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្រជាជនងមី និងប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស រហើយអងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានតមកេ់រោេជំហ រនះ1639។ ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេជាក់លាក់រទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខ

 
1633 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៥ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៨។  

1634 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៦-១៤១៨។  

1635 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦០, ១៦៨៧។  

1636 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦០, ១៦៨៧។  

1637 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៩។  

1638 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣៦៦។ 

1639 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៨៩៥៩០។ 
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រ ករមនញខផនកនរោបាយរៅកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បាន ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន និងបានរដិរសធ្អំណះអំណាងកនុងរេេជំន ំជប្មះ រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា មានកំហ សខផនកនីតិវិធី្កនុងដីកាដំរណាះប្សាយរដ្ឋយសា កា ខកខាន កនុងកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់ប្កុម

មួយកនុងចំរណាមរីប្កុមរនាះ1640។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា ដ្ឋា នប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង ប្កុមរោេរៅថ្នសប្តូវបាន ួមរញ្ចូេប្រជាជនទាងំអស់ខដេប្តូវ

បានសនមតថា ជាជនកបត់ ឬ“សមាសភ្លេមិនេអ”ខដេប្តូវបានផ្លា ស់ទីរៅរធ្វើកា រៅកា ដ្ឋា នរប្កាមេកខខណឌ

ដ៏េំបាករដើមបីេ តដំ រដ្ឋយសា កា ប្រប្េឹតត រស់េួករគប្តូវបានោត់ទ កថា ប្រឆំ្ងនឹងមាោ៌រកស ឬប្តូវបាន

ដ្ឋក់ទណឌ កមមសប្មារ់កា ជារ់ពាក់េ័នធនឹងអំរេើកបត់ខដេបានរោទប្រកាន់រនាះ ដូចបានេិេណ៌នាកនុងខផនក

ទាងំរនាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះ1641។ រខៀវ សំផន ប្តឹម

ខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញនូវកំហ ស។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ង. ប្កាងំតាោន់ 

596. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ជនជារ់រោទេីរទឧប្កិដា

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើ“សប្តូវេិត ឬ

តាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”ខដេបានកំណត់ថា ជាអនកខដេមានទសសនៈនរោបាយេិត ឬ

តាមកា សនមតខដេផេយុរៅនឹងរកសក មមយុនីសដកមពជុា ឬប្រឆំ្ងនឹងអនកខដេកាន់កាន់សិទធិអំណាចរៅកនុង

រកស1642។ រោងតាមដីកាដំរណាះប្សាយ រ គគេទាងំរនះនឹងប្តូវ“ោរ់ខាួនកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្សប្មារ់កា អរ ់ំ

ខកខប្រ និងកា ករមេច”រៅមនេី សនតិស ខ ួមទាងំប្កាងំតាោន់1643។ កនុងកា វិភ្លគរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណា និងបានរដិរសធ្រោេអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ទាក់ទងរៅនឹងប្កាងំ

តាោន់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណាខតរេើប្កុមរីសប្មារ់រោេរំណងថ្នរទរធ្វើទ កខរ ករមនញ

 
1640 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨១៩។ 

1641 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨២០ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣៨៩-៣៩២។ 

1642 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៣៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៦-១៤១៨។ 

1643 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៣៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៨។ 
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រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ មានដូចជា អតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្រជាជនងមី និងប្រជា

ជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស1644។ ដូចបានគូសរង្ហា ញេីដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំ

រឃើញកំហ សកនុងវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង1645។ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតជំទាស់រៅនងឹកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ ស។ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។  

597. ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា 

េិោ ណាថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រៅមនេី សនតិស ខប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ោរ់ខាួន កា អរ់ ំខក

ខប្រ និងកា ករមេច អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងដខដេ

សាជាងមីមដងរទៀតខដេប្តូវបានេិោ ណា និងរដិរសធ្រៅរេេជំន ំជប្មះ1646។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានខរងខចង វាង“កា ប្រប្េឹតត និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ”កនុង

សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ជាមួយនឹងកា ោរ់ខាួនរផសងៗ កា អរ់ ំខកខប្រ និងកា ករមេចរៅមនេី សនតិ

ស ខ1647។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េ ំមានអវីជាសតាន ម័តរេើក

រ ើងចំរពាះកា ខរងខចកភ្លេខ សោន រនះរ ើយ1648។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំ

ផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាង រស់ោត់រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញកំហ ស ដូរចនះប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។ រខនែមរេើរនះ ដូចបានរញ្ញា ក់េីដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា ខដេថា 

រ គគេដថ្ទរទៀតបានទទួេ ងកា  ំរលាេរំពានរនាះ បានរង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង 

ជាជាងអវីរផសងេីរនះ។ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេផងខដ ។  

598. ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើងខដេថា ដីកាដំរណាះប្សាយេ ំមានកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ណាមួយសដីេី

កា រ ើសរអើងរេើប្រជាជនងមី និងអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅប្កាងំតាោន់ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានសននិដ្ឋា នថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

 
1644 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៣៤ រោងរៅរេើរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1)  កថាខណឌ  ១២៥៥។  

1645 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៨៩-៥៩០, ៥៩៥។  

1646 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៣៥។  

1647 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៣៥ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង 

០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៨។   

1648 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៣៥។ 
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ខផនកនរោបាយបានរកើតរ ើង“រសេើ ប្គរ់ទីតាងំទាងំអស់កនុងវិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ ” ួមទាងំប្កាងំតាោ

ន់1649។ ដីកាដំរណាះប្សាយមានកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងមីបានទទួេ ងកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងទូ

ទាងំប្ររទស1650 និងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានោរ់ខាួនជាេិរសស និងប្តូវបាននាយំករៅឃ ំោងំ និងសមាា រ់

រៅប្កាងំតាោន់1651 និងថា មានកា ប្សង់ប្រវតតិ ូររៅប្សុកប្តាកំក់រដើមបីឱយរកសក មមយុនីសដកមពជុាអាច

របាសសមាអ តប្រជាជនងមី និងរញ្ាូនរៅប្កាងំតាោន់1652 និងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានោត់ទ កថា ជា“អនក

ប្រប្េឹតតរទរេមើសធ្ៃន់ធ្ៃ ” និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងអនកប្រប្េឹតតរទរេមើស“ប្សាេ”ធ្មមតា1653។ 

រខនែមរេើរនះ ដីកាដំរណាះប្សាយបានរង្ហា ញថា រោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសបានកំណត់រោេរៅរេើ

អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ខដេមានអតែិភ្លេរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុា

ប្រជាធិ្តររតយយ1654 និងថា អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន

រេេមកដេ់ប្សុកប្តាំកក់ និងប្តូវបានរញ្ាូនរៅប្កាងំតាោន់1655 និងថា អនកខដេប្តូវបានោរ់ខាួន នងិ

រញ្ាូនរៅមនេី សនតិស ខ ដូចជា ប្កាងំតាោន់ បានប្រឈ្មនឹងកា រ ើសរអើងម នរេេោរ់ខាួន អរ់ ំខកខប្រ និង

ករមេចខដេបានរនតរកើតរ ើងរេើេួករគរៅប្កាំងតាោន់1656។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរជឿជាក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយមានកា យេ់រឃើញជារប្ចើនខដេរង្ហា ញអំេីអតែិភ្លេថ្នកា រ ើសរអើង

ខផនកនយបាយរេើប្រជាជនងមី និងអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ួមទាងំប្កាងំតាោ

ន់។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ច. អូ កខនសង 

599. កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីអូ កខនសង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា និងបានរដិរសធ្អំ

ណះអំណាងរេេជំន ំជប្មះ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត 

នរោបាយអូ កខនសងគរបីកប្មិតប្តឹមសប្តូវរីប្ររេទខដេបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ 

 
1649 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៦។ 

1650 សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៦៣, ១៤១៧, ១៤២៤។ 

1651 សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៥០០ រជើងទំេ័  ២១៦៧។ 

1652 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៤៩៨។ 

1653 សូមរមើេ ឧ.  ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៥០០ រជើងទំេ័  ២១៦៧។ 

1654 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ២០៨-២០៩។ 

1655 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៤៩៨ រជើងទំេ័  ២១៥៩។ 

1656 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៨។ 
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មានដូចជា ប្រជាជនងមី អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត

 រ់មកេីរ រទស1657។ ដូចបានរង្ហា ញេីដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំ

ផន បានរេើកសារ ើងវិញនូវសា ណាកនុងរេេជំន ំជប្មះ រស់ោត់រេើចំណ ចរនះរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវ

កំហ ស និងបានរដិរសធ្សា ណារនះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់ចាស់លាស់នូវប្កុមខដេជាសប្តូវ រស់រកសក មមយុនីសដ

កមពជុា ឬប្រឆំ្ងនឹងមរនាគមវិជាា រនាះ ខដេប្តូវបានសនមតថាប្រឆំ្ងនឹងរដិវតតន៍ និងប្តូវបានោត់ទ កោ៉ា ង

ទូេំទូលាយថា ជាសប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត1658។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោង

តាមដីកាដំរណាះប្សាយ ប្កុមរនាះបាន ួមរញ្ចូេអនករនតះុរង្ហអ រ់រដិវតតន៍សងគមនិយម និងអនក ិះគន់ ឬអនក

ប្រឆំ្ងរកស ួមទាងំអនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹងទរងវើសកដិេូមិ ឬប្តូវបានរោទប្រកាន់នូវអំរេើខ សសីេធ្ម៌ និង

រ គគេខដេប្តូវបានសងស័យ ឬពាក់េ័នធនឹងកា ចូេថ្ដជាមួយសប្តូវ រស់រកស ប្េមទាងំជនជាតិរវៀតណាម 

និងអនកខដេសងស័យសហកា ជាមួយជនជាតិរវៀតណាម1659។ ទាក់ទងរៅនឹងអូ កខនសង អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ប្កុមរោេរៅថ្ន“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”បាន

ខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់រដើមបីកំណត់ថារតើ ផេវិបាកជាោំបាច់បានរកើតរ ើងរេើប្កុមរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា1660។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កា យេ់រឃើញខដេបានគូសរង្ហា ញកនុងដីកាដំរណាះ

ប្សាយ ដូចបានសរងខរប្តឹមប្តូវរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង1661 បានេនយេ់រេញរេញអំេីប្កុមរោេ

រៅរៅអូ កខនសង។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ឆ. េនំរប្កាេ 

600. កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីេនំរប្កាេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះ

ប្សាយបានរោទប្រកាន់ជនជារ់រោទេីរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើ“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”រៅមនេី សនតិ

 
1657 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២។  

1658 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២។  

1659 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៥៩១, ៦០០-៦០១, ៦១៣-៦១៤, ៦២០, ៦២២។ 

1660 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨៣។ 

1661 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង 

០០២ (D427) កថាខណឌ  ៥៩១, ៦០០-៦០១, ៦១៣-៦១៤, ៦២០, ៦២២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ស ខេនំរប្កាេ1662។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា និងបានរដិរសធ្អំណះអំណាងកនុងរេេជនំ ំ

ជប្មះ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរៅេនំ

រប្កាេគរបីកប្មិតប្តឹមសប្តូវរីប្ររេទខដេបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ មានដូចជា ប្រជា

ជនងមី អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងប្រជាជនកមពជុាខដេប្ត រ់មកេីរ រទស

1663។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវរជឿជាក់ខាួនឯងថា ប្កុម

កំណត់រោេរៅថ្ន“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”ខដេប្តូវបានសំរៅរៅរេើកនុង

ដីកាដំរណាះប្សាយ បានខសដងឱយរឃើញចាស់លាស់ប្គរ់ប្ោន់1664។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ 

ណាថា កនុងកា វាយតថ្មារេើវិសាេភ្លេថ្នប្កុមរនាះ ជាកា ោំបាច់ប្តូវេិនិតយខផនកសរប្មចរសចកដីច ង

រប្កាយថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ និងកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតថ្នអងគរហត ខដេចង់សំរៅរៅរេើទីតាងំឧប្កិដា

កមមរដ្ឋយរូក ួមជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត1665។ ទាកទ់

រញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់ចាស់លាស់នូវប្កុមខដេ

ជាសប្តូវ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា ឬមរនាគមវិជាា រនាះ ខដេប្កុមរនាះប្តូវបានសនមតថាប្រឆំ្ងនឹងរដិវតត

ន៍ និងជាសប្តូវខាងរប្ៅ និងអាចប្តូវបានោត់ទ កោ៉ា ងទូេំទូលាយថា ជាកា គំរាមកំខហងេិត ឬតាមកា ស

នមត។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រោងតាមដីកាដំរណាះប្សាយ ប្កុមរនះបាន ួម

រញ្ចូេគិញ ជនកបត់រដិវតតន៍ រវៀតណាម និងអនកឃ រឃិតជាមួយរវៀតណាម និង CIA1666។ អងគជំន ំជប្មះ

រជឿជាក់ថា សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមតបាន ួមរញ្ចូេ រ៉ា ខនតមិនកប្មិតប្តឹមខតប្កុមរីប្ររេទខដេបាន

រញ្ញា ក់លាក់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយរ៉ា រណាណ ះរនាះរទ។ 

601. ដូចបានរង្ហា ញេីដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា រខៀវ សំផន បានរេើកសារ ើងវិញនូវសា 

ណាកនុងរេេជំន ំជប្មះ រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា កប្មិតប្ររេទ“សប្តូវ”រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញកំហ ស និង

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះរដិរសធ្សា ណារនះ។  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ផងខដ ថា អងគជំន ំ

 
1662 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៣៦ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៦-១៤១៨។  

1663 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៣៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ១៧០។   

1664 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៣៨។ 

1665 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៣៨។ 

1666 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៣៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៦៣២, ៦៣៤, ៦៤០។ 

01718275
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់រេញរេញអំេីប្ររេទ“សប្តូវ”រៅេនំរប្កាេ រដ្ឋយបានខផអករេើកា េិនិតយ

រេញរេញ និងប្តឹមប្តូវរេើដីកាដំរណាះប្សាយ1667។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណាទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។  

៣. កា រោទប្រកានក់ំហ សពាកេ់ន័ធនឹងប្កមុជាកល់ាក ់

602. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់អតែិភ្លេថ្នរោេនរោ

បាយកំណត់រោេរៅ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា រដើមបីររងកើត“សងគមមួយោម នកា ប្រតិរតតិសាសនា និង

រសមើភ្លេោន រដ្ឋយោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ េ ររំបាត់រាេ់ជាតិេនធ ុ ជាតិសាសន៍ សាសនា េូជសាសន៍ កា 

ខរងខចកវណណ ៈ និងវរបធ្ម៌” ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាមរធ្ាបាយសរប្មចរោេរំណង ួម។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោងតាមដីកាដំរណាះប្សាយ ជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម និង

ប្កុមេ ទធសាសនិក ប្េមទាងំអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម   ួមទាងំអតីតអនក ដាកា ស ីវិេ និង

រ គគេិករោធា និងប្គួសា  រស់េួករគ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងេំនាមំួយខដេបានោរ់រផដើមម នឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងបានរនត ហូតដេ់ោ៉ា ងរហាចណាស់រៅថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩1668។ 

ក. ជនជាតិោម 

603. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណារឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិោមថា

ជាកមមវតែមុួយថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា1669។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវ

ឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់សមាជិកថ្នប្កុមរនះោរ់

តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា និងអូ ប្តកួន អំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េខដេជា

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅកនុងវិសាេភ្លេយ តាត ធិ្កា រេេរវលា និងេូមិសាស្តសតសប្មារ់កា សមាា រ់

 ង្ហគ េ អំរេើមន សសោតខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមមនេី សនតិស ខវតតអូ ប្តកួន េូមិប្ទា និងកា សមាា រ់ ើករាេ

 
1667 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៦៣២, ៦៣៤, ៦៤០។ 

1668 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៨៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ២០៥, ២០៧។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧២៨។  

1669 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៨៩ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧២៨។  
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ដ្ឋេោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងកា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ និងកា រធ្វើទា  ណកមម ោរ់តាងំេីពាក់កណាដ េឆ្ន ំ 

១៩៧៨ រៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា1670។ 

604. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះ

បានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះអំរេើមន សសោតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា ករមេចជនជាតិោម

ខដេបានរកើតរ ើងរៅេូមិប្ទា រដ្ឋយរហត ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកប្មិតវិសាេភ្លេប្តឹមមនេី សនតិស ខ

ប្កូចឆ្ម   និងអូ ប្តកួន1671។ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់កំហ សផងខដ កនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះរេើរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមតាម យៈសហ

ឧប្កិដាកមម ួម រដ្ឋយរហត ថា ោត់េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់អំេីកា ទទួេខ សប្តូវកនុងទប្មង់រនះរ ើយ1672។ 

605. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅេូមិប្ទា ប្តូវបានប្សូររញ្ចូេកនុងរទឧប្កិដា

ថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេេ ំប្តូវបានជំទាស់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន1673។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា រទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម រហើយដីកា

រំខរកសំណ ំរ ឿង និងវិសាេភ្លេរខនែមបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើជន

ជាតិោមសែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២1674។  

606. សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន គរបីរដិរសធ្រោេអន រលាមតាម

 វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង1675។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន បានទទេួ

សាគ េ់ចាស់លាស់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ោត់េីរទ“សមាា រ់ ង្ហគ េរេើជនជាតិោមោរ់

 
1670 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣១៨២។  

1671 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥១៧-៥១៨។  

1672 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥១៩។   

1673 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤០។ 

1674 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤១ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចរខំរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(E301/9/1) កថាខណឌ  ៤៣។  

1675 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំខ  (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៨-១៨០។ 
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រផដើមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ គួ កត់សមាគ េ់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខេូមិប្ទាកនុងេូមិភ្លគរូព៌ា និងមនេី សនតិ

ស ខវតតអូ ប្តកួនកនុងេូមិភ្លគមជឈិម”1676។ 

607. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ជនជាតិោមជារប្ចើនមកេីប្សុកប្កូចឆ្ម  ប្តូវ

បានោរ់ខាួន និងនាយំករៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា កខនាងខដេេួករគប្តូវបានោត់ទ កថា ជាជនជាតិោម និង

ប្តូវបានករមេច1677។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ តាម យៈកា េិនិតយដីកាដំរណាះ

ប្សាយ និងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងជា ួម1678ថា អងគរហត ខដេពាក់េ័នធនឹងកា ករមេចជនជាតិោម

រៅេូមិប្ទា បាន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរទឧប្កិដាប្រេ័យេូជសាសន៍ អំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ1679។  

608. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានគូស

រង្ហា ញរផសងោន នូវកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ1680 និងកា 

សមាា រ ់ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ1681។ កនុងកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតេ ំបានរ ៀររារ់ចាស់លាស់អំេីកា សមាា រ់រៅេូមិប្ទ1682 

រ៉ា ខនតបានរញ្ញា ក់ថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិបានេនាា តដេ់“កា ប្រប្េឹតតរេើេ ទធ

សាសនិក ជនជាតិរវៀតណាម និងជនជាតិោម”1683។ រៅកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ សហរៅប្កមរស ើរ

អរងកតបានររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ និងកា រធ្វើបារជនជាតិោមរៅ

េូមិប្ទា1684។ តាមកា េិនិតយដីកាដំរណាះប្សាយជា ួម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនងុ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា សមាា រ់រៅេូមិប្ទាប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជា

 
1676 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំខ  (F54/2) កថាខណឌ  ១៧៧ (vi)។ 

1677 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០៦ រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេបាន

សរងខរកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០២។  

1678 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤។  

1679 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤ (i)-(iii)។  

1680 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៧៣-១៣៨០។  

1681 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៨១-១៣៩០។  

1682 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៧៣។  

1683 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៧៣។  

1684 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៧៨៤-៧៨៩។ 

01718278
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ខផនកថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ 

ថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា សមាា រ់ជនជាតិោមប្តូវបាន

ប្សូររញ្ចូេរៅនឹងរទឧប្កិដាថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ1685។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំ

ផន េ ំបានរេើករ ើងអំេីកា យេ់រឃើញខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់។ អាប្ស័យរហត រនះ 

សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

609. ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់

រឃើញថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើជនជាតិ

ោម ប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាខផនកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះរេើអងគហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតន៍រោេនរោបាយតាម យៈសហ

ឧប្កិដាកមម ួម ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  បាន ួមរញ្ចូេកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងសាសនាទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតត

រៅរេើជនជាតិោម1686។ កនុងកា ោបំ្ទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញខផនក

ចារ់េីដំរូង រស់ខាួនសដីេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម1687។ កនុងរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណាថា កា យេ់រឃើញខផនកចារ់ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយរូក ួមជាមួយនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំ

ណ ំរ ឿងបានរោទប្រកាន់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយកនុងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី 1688។   

610. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានយេ់

រឃើញថា កនុងចំរណាមរោេនរោបាយរេមើសទាងំប្បាំ មានរោេនរោបាយមួយរង្ហា ញថា ប្កុមជាក់

លាក់ ួមទាងំជនជាតិោមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ និងយេ់រឃើញថា អំរេើរនះរសមើនឹង“កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

 
1685 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៣៧, ៤៣៤១ (i)។  

1686 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩១។ 

1687 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩១ រោងរៅរេើ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) ខផនក ១៣.២.១០: កា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម: កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  (ជាេិរសសខផនក ១៣.២.១០.២, 

១៣.២.១០.៧, ១៣.២.១០.៩)។ 

1688 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨០ (vi) រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤១៦, ១៤១៨។ សូមរមើេផងខដ  ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(b)(៧)។ 
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រដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍” និង“កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា”1689។ រខនែមរេើ

រនះ ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងបាន ួមរញ្ចូេកា រោងរៅរេើកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

ខផនកនរោបាយទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម1690។ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានយេ់

រឃើញរខនែមរទៀតថា រទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រសេើ ប្គរ់ទី

តាងំទាងំអស់កនុងវិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ 1691។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿ

ជាក់ថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូនដំណឹងថា ោត់ប្តូវបានរោទប្រកាន់េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្មន សស

ជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិោមខដេជាខផនកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម។ 

សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេផេយុេីរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ខ. ជនជាតិរវៀតណាម 

611. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណា

មថា ជាកមមវតែមុួយថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា1692។ ទាក់ទងរៅនងឹ

កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះបានតប្មូវ

ឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់ ទូទាងំប្ររទសោរ់

តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោតរេើជនជាតិរវៀ

តណាមខដេេ ំប្េមរធ្វើមាត េូមិនិវតតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៦ និងទូទាងំប្ររទសោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េទូទាងំប្ររទសោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងកា និ រទសេីរខតតថ្ប្េខវង 

សាវ យរ ៀងនិងសហក ណ៍ប្តាកំក់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត 

េូជសាសន៍កនុងរខតតថ្ប្េខវង សាវ យរ ៀង សហក ណ៍ប្តាំកក់ និងមនេី ស ២១ មនេី សនតិស ខប្កាំងតាោន់ និង

 
1689 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៥២៥ (iv)(ច)-(ឆ)។  

1690 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(៧) និង ៥(ii)(b)(៨) នងិ៥ 

(ii)(b)(១៣) រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៥-១៤១៨, ១៤៤៨-១៤៦៩។ 

1691 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៦, ១៤១៨។  

1692 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩៩ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧២៨។  
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អូ កខនសងរេញមួយអំ ុងរេេថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ ប្េមទាងំកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទី

ប្កុងហសឺខណវរៅមនេី ស-២១1693។ 

612. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំ

ជប្មះបានតប្មូវរដ្ឋយសមប្សរឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមកនុងខដនទឹក រស់

កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រៅរេេេ ំមានអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងវិធានកា ខដេបានរធ្វើរ ើងរៅសម ប្ទ ប្តូវ

បាន ួមរញ្ចូេកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ1694។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅ

រេើឯកសា មួយកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះ និងបានរោងរៅរេើរៅខាងច ងរញ្ចរ់ថ្នដីកាដំរណាះ

ប្សាយ និងកា រធ្វើខរររនះខកខានកនុងកា អន វតតតាមេកខខណឌ តប្មូវគតិយ តតខដេថា រាេ់រទរោទប្តូវខត

មានេកខណៈរេញរេញ េមអិត និងចាស់លាស់ប្តឹមប្តូវ1695។ អាប្ស័យរហត រនះ តាមកា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន ថា ោត់ប្តូវខតទទួេបានកា រេើកខេងរោទប្រកាន់េីរទឧប្កិដាប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈ

អំរេើមន សសោត ប្េមទាងំរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ និងអំរេើមន សស

ោតទាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ពាក់េ័នធកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅសម ប្ទ1696។ 

613. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវកា តវា៉ា

 រស់ោត់ខដេប្តូវបានរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងថា ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយ

រស ើរសួ បានដករចញខដនទឹករនាះ1697។ សហប្េះរាជអាជាា បានសរងកតរឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបាន

ដកប្សង់ចាស់លាស់នូវកំណត់ប្តាសម័យរនាះថ្នកា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅសម ប្ទ 

រៅរេេគូសរង្ហា ញេសតតុាងថ្នកា អន វតតន៍រោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រឆំ្ងនឹងជន

ជាតិរវៀតណាម1698។ 

 
1693 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០០១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៣៥១។ 

1694 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២០។  

1695 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២១។ 

1696 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២១។ 

1697 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤២។  

1698 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤២ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៣៥៧ រជើងទំេ័  ១១៣២១។  
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614. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានតប្មូវ

សមប្សរឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមកនុងខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ1699។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខាួនកនុងឆ្ន ំ ២០១៦ ថា “អងគរហត 

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅសម ប្ទដូចោន ខដ  គឺជាខផនកមួយថ្នអងគរហត ខដេបាន

គូសរង្ហា ញកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ”1700។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់សាជាងមីនូវកា យេ់រឃើញ

រនាះ និងបានរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន1701។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផង

ខដ ថា តាមកា េិនិតយរេញរេញរេើដីកាដំរណាះប្សាយរឃើញថា មានអងគរហត រផសងៗជារប្ចើនពាក់េ័នធ

រៅនឹងកា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាសដីេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម1702។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ ស។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

គ. អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  

615.  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់ជា ួមនូវអតតសញ្ញា ណអតីត

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ( ួមទាងំអតីតអនក ដាកា ស ីវិេ និងរ គគេិករោធា) និងប្គួសា  រស់

េួករគថា ជាកមមវតែថុ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា1703។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ថា រោេនរោបាយរនះមាន

 
1699 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥៧ រោងរៅរេើរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1)  កថាខណឌ  ១៩៣៤។ 

1700 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥៧ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំសាដ រ់សាកសី

រខនែមសដីេីប្រធានរទថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម នងិកា ទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (E380, 

E381, E382)(សំអាងរហត រេញរេញ) ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E380/2 (“រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិ

ស ំសាដ រ់សាកសីរខនែម (E380/2)”) កថាខណឌ  ២១ រោងកនុងរជើងទំេ័  ៣៧ រៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយរផាើេីកង

េេរេខ ១៦៤ ថ្ងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/929 ERN 00143505-00143506។ 

1701 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥៧ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិស ំសាដ រ់សាកសី

រខនែម (E380/2) កថាខណឌ  ២១ រោងកនុងរជើងទំេ័  ៣៧ រៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយរផាើេីកងេេរេខ ១៦៤ 

ថ្ងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/929 ERN 00143505-00143506។ 

1702 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ២១៤-២១៥, ៨១៦។ 

1703 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១២ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧២៨។  
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អតែិភ្លេរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានរនត ហូតោ៉ា ងរហាចណាស់ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រោងតាមដីកាដំរណាះប្សាយ មានកា ប្រកាសជាសាធា 

ណៈអំេីរចតនាកនុងកា ករមេចឥសស ជនជាន់ខពស់ ររសាធា ណ ដាខខម កនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរសចកដី

សរប្មចសមាៃ ត់សមាា រ់សមាជិកជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀតប្តូវបានរធ្វើរ ើងរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

ដូចបានរោទប្រកាន់ រនះបាន្នរៅដេ់កា ោរ់ខាួន និងករមេចអតីតអនក ដាកា ជាន់ខពស់កនុងអំ ុងរេេថ្ន

កា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញ និងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនទូទាងំប្ររទសកមពជុា1704។ 

616. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ដីកាដំរណាះ

ប្សាយមានកា រោទប្រកាន់ខផនកអងគរហត ខដេកំណត់រោេរៅរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររ

សាធា ណ ដាខខម ខដេជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយរេមើស1705។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានរំថ្េាដីកាដំរណាះប្សាយកនុងកា សននិដ្ឋា នខរររនះ និងបានសរងកតថា រ គគេទាងំរនះេ ំប្តូវបាន

រ ៀររារ់ថា ជាប្កុមខដេប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណកនុងខផនកថ្នដីកាដំរណាះប្សាយចំណងរជើងថា “កា 

ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមរោេរៅ”1706។ ោត់បានរេើករ ើងផងខដ ថា កា យេ់រឃើញសដីអតីតអនក ដាកា ថ្ន

 ររសាធា ណ ដាខខម  ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនេីទីប្កុងេនំរេញ1707។ រខៀវ សំផន បាន

អះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរខនែមរទៀតកនុងកា អន ញ្ញា តឱយអយយកា សួ 

សំណួ ដឹកម ខទាក់ទងរៅនឹងអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំ

ងម1708។ រដ្ឋយសា ផេវិបាកថ្នកា េប្ងីកយ តាត ធិ្កា ខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត រខៀវ សំផន បានរេើករ ើង

ថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់រដ្ឋយខផអករេើរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ

កំណត់រោេរៅរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  គរបីរដិរសធ្រោេ1709។ 

 
1704 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ២០៥-២០៦, ២០៨-២០៩។ 

1705 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២៤-៥២ 

1706 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២៣-៥២៤។  

1707 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២៦-៥២៧។  

1708 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥២៨-៥២៩។ 

1709 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣០។  
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617. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាដីកាដំរណាះប្សាយ1710។ ររើរទាះរីជាអតីត

ទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  េ ំប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថា ជាប្កុមមួយរៅកនុងកា 

យេ់រឃើញខដេបានគូសរង្ហា ញកនុងខផនក“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមរោេរៅ”ក៏រដ្ឋយ ក៏ដីកាដំរណាះប្សាយ

មានកា យេ់រឃើញជារប្ចើនខដេរង្ហា ញនូវកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេួករគដូចជាសប្តូវ1711។ សហប្េះរាជអាជាា

បានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន េ ំបានរេើមូេដ្ឋា នោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានអន ញ្ញា តឱយសហប្េះរាជអាជាា សួ សំណួ ដឹកម ខសដីេីអតីតទា

ហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 1712។ 

618. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់អតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅពាក់េ័នធ

ខតរៅនឹងកា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញរ៉ា រណាណ ះ1713។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា កនុងខផនកថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន សហរៅប្កមរស ើរ

អរងកតបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនេីទីប្កុងេនំរេញ គឺជា“អតែិភ្លេខតមួយគត់ថ្នេំនាជំា

រប្ចើនកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ”1714។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូ

ងបានេិោ ណារខនែមរទៀតរេើអំណះអំណាង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងកា ខកខានកនុងកា រ ៀររារ់ជាក់លា

ក់នូវអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ និងររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះទទួេ

សាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយេ ំបាន ួមរញ្ចូេកា រោងរៅរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម កនុង

ខផនករនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ដីកាដំរណាះប្សាយបានរង្ហា ញប្តង់ៗនូវអងគរហត ខដេចង់សំរៅរៅរេើកា ោត់ទ កេួក

រគដូចសប្តូវកនុងចំណ ចតូចៗទាក់ទងរៅនឹងទីតាងំឧប្កិដាកមមខដេសែិតរប្កាមកា េិនិតយកនុងសំណ ំរ ឿង 

 
1710 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៣-៣៤៤។  

1711 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៣។  

1712 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៥។ 

1713 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០២៤ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៣១០-២៣១១។ 

1714 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០២៤ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៣១០ ដកប្សង់ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ២០៦ 

(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែមកនុងសាេប្កម)។ 
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០០២/០២ ខដ 1715។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំ

ផន1716។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនវូអំ

ណះអំណាង រស់ោត់កនុងរេេជំន ំជប្មះរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ ស និងថា កា រោទប្រកាន់រនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានអន ញ្ញា តឱយសហប្េះរាជអាជាា សួ សំណួ ដឹកម ខសដីេីអតីតអនក

 ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. អងគរហត ខដេប្តវូបានដករចញេសីណំ រំ ឿង ០០២/០២ រនាេ រេ់កីា រខំរកសណំ រំ ឿង 

619. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រោងតាម វិធាន ៨៩ សេួនេី   និង ៨៩ សេួនរី ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង1717 អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រចញសាេប្កមរេើអងគរហត ខដេប្តូវបាន វិនិចិ័យ ួចរាេ់កនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ឬអងគរហត ខដេបានដករចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងអងគរហត ខដេប្តូវបានរញ្ចរ់កិចច

ដំរណើ កា នីតិវិធី្1718។ ោត់បានជំទាស់ថា ខផអកតាម វិធាន ៨៩ សេួនេី  ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរបាះរង់ជាររណាដ ះអាសនននូវយ តាត ធិ្កា កនុងកា េិោ ណារេើអងគរហត ខដេខាួនបានដករចញតាម

 យៈកា រំខរកសំណ ំរ ឿង និងបានរបាះរង់ជាអចិថ្ស្តនតយ៍នូវយ តាត ធិ្កា កនុងកា េិោ ណារេើអងគរហត ខដេ

អងគជំន ំជប្មះបានដករចញរនាេ រ់េីកា កាត់រនែយនូវ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះប្សរ វិធាន ៨៩ សេួនរីថ្ន

 វិធានថ្ផេកនុង1719។ ោត់បានអះអាងថា កា េិោ ណាណាមួយរេើអងគរហត ទាងំរនះ ររើរទាះរីជារប្កាម

 ររគតិយ តតដូចោន  ឬខ សោន  គឺជាកា  ំរលាេរំពានរេើ វិធាន និងរោេកា ណ៍សដីេីោម នកា កាត់រទាសេី 

ដងរេើរទរេមើសខតមួយ1720។ 

 
1715 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០២៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១៩ (សហក ណ៍ប្តំាកក់), ៣៦៦ (កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា), ៤៣២ (មនេី ស-២១), ៤៩៨, ៥០៦ (មនេី សនតិ

ស ខប្កាងំតាោន់)។ 

1716 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០២៤។  

1717  វិធាន ៨៩ សេួនេី  ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង(ពាក់េ័នធនឹងកា រំខរកសំណ ំរ ឿង)។  វិធាន ៨៩ សេួនរី (ពាក់េ័នធនឹងកា កាត់រនែយ វិសាេ

ភ្លេជំន ំជប្មះ)។ 

1718 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣១-៥៣៧។ សូមរមើេរខនែម ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩២។ 

1719 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣៥-៥៣៦។ 

1720 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣៤, ៥៣៧។ 
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620. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា  វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានកប្មិត

រដ្ឋយកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ ដូចបានកំណត់កនុងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម និង

ឧរសមព័នធ1721។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រកប្សាយរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម ខដេបានផតេ់

ដំណឹងប្គរ់ប្ោន់ដេ់ោត់អំេី វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដី1722។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ

ប្េះរាជអាជាា ខដ 1723។ 

621. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា  វិធាន ៨៩ សេួនេី ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងរៅកនុងខផនកពាក់េ័នធខចងថា “រៅរេេ

ប្ររោជនយ៍ តតិធ្ម៌តប្មូវ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរង្ហគ រ់ឱយរំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ពាក់េ័នធរៅ

នឹងជនជារ់រោទមួយ ូរ ឬរប្ចើន ូរ និងខផនកខដេពាក់េ័នធនឹងរទរោទខាះ ឬទាំងអស់ខដេមានកនុងដីកា

រញ្ាូនរ ឿងរៅជំន ំជំន ំជប្មះ”1724។ រោងតាម វិធាន ៨៩ សេួនរីថ្ន វិធានថ្ផេកនុង “អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

អាចកាត់រនែយ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រដ្ឋយដករចញនូវអងគរហត មួយចំនួន ខដេមានរៅកនុងដីកា

រញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ”1725។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២ តាម យៈរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម និងឧរសមព័នធ1726 និងថា ច ងរប្កាយ អងគរហត ខដេបានគូសរង្ហា ញកនុងដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំ

រ ឿង ០០២ និងេ ំប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ ប្តូវបានរញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា 

នីតិវិធី្1727។ 

622. ជារញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ប្សរតាម វិធាន ៨៩ សេួនរី ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយរញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេប្តូវបានដករចញ 

និងថា រៅរេេរសចកដីសរប្មចរនាះចូេជាសាែ េ  អងគរហត ខដេបានដករចញេ ំខមនជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់

 
1721 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៦៥-១៦៨។ 

1722 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៦។ 

1723 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៧។ 

1724  វិធាន ៨៩ សេួនេី  ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1725  វិធាន ៨៩ សេួនរី (១) និង (៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1726 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1)។ ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរខំរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម (E301/9/1.1)។ 

1727 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា កាត់រនែយ វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E439/5។ 

01718286
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កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទដខដេរនាះរ ើយ1728។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី  វិធានរនះខចងថា 

“េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ខដេបានដករចញអាចប្តូវបានសំអាងរៅរេើដរារណាេសតតុាងរនាះជា

រ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ដថ្ទរទៀត”1729។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តឹមខតយេ់ប្សរជាមយួ

នឹង រខៀវ សំផន ប្តង់ចំណ ចខដេោត់បានរេើករ ើងថា តាម យៈកា កាត់រនែយ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំ

ជប្មះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានសរប្មចថា អងគជំន ំជប្មះេ ំោត់ទ កអងគរហត ខដេបាន[ដករចញ

]”1730 ជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្រឆំ្ងនឹងោត់រ៉ា រណាណ ះ។ ប្សរតាមរទរបញ្ាតតិជាក់លាក់

ថ្ន វិធាន ៨៩ សេួនរីថ្ន វិធានថ្ផេកនុង េសតតុាងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេប្តូវបានដករចញ អាចប្តូវ

បានសំអាងរៅរេើប្តង់ចំណ ចខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ដថ្ទរទៀត ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿងរនះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់ឧទាហ ណ៍ចាស់លាស់ថ្ន

កា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើអងគរហត ខដេប្តូវបានដករចញតាម យៈកា កាត់រនែយ

 វិសាេភ្លេប្សរតាម វិធាន ៨៩ សេួនរីថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ

រដ្ឋយេ ំោំបាច់េិនិតយរេើអងគរសចកដី។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើសា ណា រស់

ោត់ពាក់េ័នធនឹង វិធាន ៨៩ សេួនរីថ្ន វិធានថ្ផេកនុងប្តង់ចំណ ចខដេសា ណារនះមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទរៅកនុងខផនក

ពាក់េ័នធថ្នសាេដីការនះ។ 

១. កា រោទប្រកាន់អំេីនតែិភ្លេ វិសាេភ្លេសប្មារ់អងគរហត ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយខផអករេើមូេ

រហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ 

623. តាមកា េិនិតយជា ួមរេើដីកាដំរណាះប្សាយ និងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរញ្ញា ក់ថា  វិសាេភ្លេថ្នរទរោទពាក់េ័នធនឹងជនជាតិោម បាន ួមរញ្ចូេអងគរហត 

ទាក់ទងរៅនឹងកនុងចំរណាមរនាះកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា និងនរោបាយ ប្េមទាងំ

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថាជាកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី 1731។  

 
1728  វិធាន ៨៩ សេួនរី (១) និង (៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1729  វិធាន ៨៩ សេួនរី (៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1730 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣៥។ 

1731 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤ (vi), (viii)។ 

01718287
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624. រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា កប្មិត

 វិសាេភ្លេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ៖ (១) ប្តឹមអងគ

រហត ខដេជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា និង (២) 

រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេរនាះ1732។ ោត់

បានអះអាងជាេិរសសថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ដករចញកថាខណឌ  ៤៣ ថ្ន

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម ខដេ“បានកំណត់ចាស់លាស់នូវ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំ

ជប្មះទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្ន[កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេ

ទីេី ] រប្កាមកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ[កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ]រដ្ឋយសា 

មូេរហត សាសនា”1733។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយ

សា បានប្រកាសរដ្ឋយខាួនឯងថា មានសមតែកិចចកនុងកា ជំន ំជប្មះអងគរហត ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយ

សា មូេរហត នរោបាយ និងអងគរហត ថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្ន

កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី 1734។ ខផអកតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា កា យេ់រឃើញទាងំអស់

ខដេបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា  ំរលាេរំពានរេើ វិសា

េភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ  ួមទាងំកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រញ្ចូេអងគរហត រនះរៅកនុងរោេ

នរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់តាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម1735។  

625. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើកា េិនិតយេ ំប្តឹមប្តូវរេើ

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម និងថា កា សំរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនាទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទី

ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី “មិនបានដករចញ ឬមិនដ្ឋក់រញ្ចូេរនាះរទ” និងេ ំបានកប្មិត វិសាេភ្លេថ្នកា 

ជំន ំជប្មះ រស់ខាួនប្តឹមអងគរហត ខដេអាចកំណត់ប្ររេទគតិយ តតថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា

 
1732 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣៨។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩២។ 

1733 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៣៩-៥៤០ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ រំ ឿង

០០២ រខនែម កថាខណឌ  ៤៣។ 

1734 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤១-៥៤៣។ 

1735 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤១-៥៤៣។ 
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រ ើយ1736។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម បានដ្ឋក់រញ្ចូេនូវរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើជនជាតិោម និងអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  ប្េម

ទាងំកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ជាមូេដ្ឋា នថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេអាចអន វតតបានចំរពាះរទរោទ

ទាងំរីរនះ1737។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 1738។  

626. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា េី ខដេពាក់េ័នធោន ។ រញ្ញា ទីមួយ

គឺថារតើ កថាខណឌ  ៤៣ ថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងរខនែមបានកប្មិត វិសាេភ្លេសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម ប្តឹម

អងគរហត ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

627. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កថាខណឌ  ៤៣ ថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែមបានរេើករ ើងថា៖  

ជាេិរសស អងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងកត់សមាគ េ់ថា កា ផ្លា ស់ទជីនជាតិោមគជឺាមូេដ្ឋា នថ្នរទរោទរធ្វើទ កខ

រ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា ប្េមទាងំជាមរធ្ាបាយសប្មារអ់ន វតតរោេនរោបាយពាក់េន័ធនឹង

កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  និងកា ប្រប្េឹតតរេើប្កុមកំណត់រោេរៅ។ អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូង

បានដករទរោទខដេខផអករេើរោេនរោបាយពាក់េន័ធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម  ួមទាងំរទ

រោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា រចញេី វសិាេភ្លេថ្នសណំ ំរ ឿង ០០២/០១។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដ ី

កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម និងរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា  មួទាងំកនុងអំ ុងរេេថ្ន

កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន(ដំណាក់កាេទីេី ) ប្តូវបាន ួមរញ្ចូេរៅកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ រំ ឿង ០០២/០២1739

។ 

កថាខណឌ រនះមានរៅកនុងខផនក ៥.៣ ថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមខដេកនុងរនាះអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់អំេីកា ដ្ឋក់រញ្ចូេខផនកមួយចំនួនថ្នដីកាដំរណាះប្សាយទាក់ទងរៅនឹងទីតាំង

 
1736 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៩។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ 

F1/9.1 ទំេ័  ១០០។ 

1737 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៩។ 

1738 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៥-១៦៧។ 

1739 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ៤៣។ 
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ឧប្កិដាកមម រោេនរោបាយ សាវតា  និងរ ិរទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេជាខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១1740។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំេាឺថា អងគជំន ំជប្មះបានភ្លា រ់ជាមួយនឹងរសចកដីសរប្មច

រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមនូវ“ឧរសមព័នធខដេដ្ឋក់រញ្ចូេកថាខណឌ ពាក់េ័នធទាងំអស់ថ្នដីកាដំរណាះ

ប្សាយ”1741។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា 

កា សំរៅរៅរេើកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនាទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិោមកនុង

អំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី កនុងកថាខណឌ  ៤៣ ថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង 

០០២ រខនែម“មិនបានដករចញ ឬមិនដ្ឋក់ចូេរនាះរទ”1742 និងថា រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម ប្តូវខតេិនិតយ ួមជាមួយនឹងឧរសមព័នធ។  

628. រញ្ញា ទីេី ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស ខដ  ឬោ៉ា ងណា រដ្ឋយសា បានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ 

រខៀវ សំផន តាម យៈអងគរហត ខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយ និងកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិោមខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះ។ 

629. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម 

បាន ួមរញ្ចូេកថាខណឌ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និង

ដូចបានរញ្ញា ក់ខាងរេើ ប្តូវេិនិតយ ួមជាមួយនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម1743។ កា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា និងនរោបាយ ប្េមទាងំអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម 

យៈកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម ប្តូវបានរញ្ញា ក់ចាស់

លាស់ថា ជារទរេមើសមូេដ្ឋា នខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ1744។ រខនែមរេើរនះ  ឧរសមព័នធរៅ

នឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម បានរ ៀររារ់កថាខណឌ ពាក់េ័នធថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ 

 
1740 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ៤១។ 

1741 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ៤១ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1742 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៩។ 

1743 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ៤១។ ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដសីរប្មចរំខរកសណំ ំ

រ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) ចំណងរជើង (“រញ្ារី ៀររារ់អំេីកថាខណឌ  និងខផនកថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេពាក់េ័នធរៅនឹង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២”)។ 

1744 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(៧) និង ៥(ii)(ខ)(៨) 

និង៥(ii)(ខ)(១៣) រោងរៅរេើដកីាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤១៥-១៤១៨, ១៤៤៨-១៤៦៩។ 
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ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេអន វតតចំរពាះរទរោទទាងំរនះរៅកនុងកថាខណឌ  ២៦៦, ២៦៨ 

និង ២៨១1745។  

630. អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខតតប្មូវឱយជំន ំជប្មះអងគរហត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់

កាេទីេី  “ប្តង់ចំណ ចខដេអងគរហត រនះពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត សាសនាខដេកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម”រ៉ា រណាណ ះរ ើយ1746។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

រញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា រកប្សាយរេើរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង

រខនែម និងកា កំណត់ថា  វិសាេភ្លេថ្នរទរោទទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម បាន ួមរញ្ចូេ

អងគរហត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតតាម យៈកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ1747។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្សា 

ណាពាក់េ័នធ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយ

រងខំ និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ កា ដ្ឋក់រញ្ចូេកនុងរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និង

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេោត់រដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ទាំងរនាះ ប្តូវោត់ទ កជារមាឃៈ ឬរដិ

រសធ្រោេ1748។  

២. កា រោទប្រកាន់អំេីនតែិភ្លេ វិសាេភ្លេថ្នអងគរហត ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា 

ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  

631. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា  វិសាេភ្លេថ្នរទរោទពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម 

បាន ួមរញ្ចូេអងគរហត ទាក់ទងរៅនឹងកនុងចំរណាមរនាះរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ1749 នងិ

ថា រទឧប្កិដារនះប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា 

 
1745 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៣(i)។ 

1746 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤០។ 

1747 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤ (vi), (viii)។ 

1748 រធ្ៀរនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤២-៥៤៣។ 

1749 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤ (vi), (viii)។ 
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ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី 1750 និងថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនះខដេជាខផនកថ្នសហ

ឧប្កិដាកមម ួម1751។  

632. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់ទាក់ទងរៅនឹងអងគ

រហត ខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម

រដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី 1752។ ោត់បានអះអាងថា កនុងកា វិនិចិយ័

អងគរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំ ខដេប្តូវបាន

ររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិរដើមបីរារំាង“មិនឱយរធ្វើកា ជំន ំជប្មះរ ើង វិញនូវរញ្ញា ដូច

ោន  រស់ភ្លគីដខដេកនុងកា ជំន ំជប្មះមួយរផសងរទៀត”1753។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងប្រកាសរទាសោត់េីអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំពាក់

េ័នធរៅនឹងអងគរហត ថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ អាប្ស័យរហត រនះ 

រសចកដីសរប្មចសាែ េ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ គឺជារោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត 

ទាងំរនាះ1754។  

633. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កា រោទប្រកាន់រនះេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទេីរប្ពាះកា 

ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិោម េ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេជាខផនកថ្នកា ផ្លា ស់ទី

ប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី រ ើយ។ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា 

រទរោទថ្នកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំ មានទំនាក់ទំនងោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយនឹងរទរោទថ្នកា រធ្វើ

ទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា ខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូ

ងបានសរប្មចមិនររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីកា រោទប្រកាន់រេើកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំ ខដេ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា និងបានរដិរសធ្កនុងកា សាដ រ់សាកសីណាមួយ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើរញ្ញា រនះ។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា កា ផ្លា ស់ទីជន

 
1750 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៤០។ សូមរមើេរខនែម សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៩៩៧-៣៩៩៨។  

1751 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦។ 

1752 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/9.1 ទំេ័  ៩២។ 

1753 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៤-៥៤៥។ 

1754 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៦។ 
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ជាតិោមរដ្ឋយរងខំេ ំខដេប្តូវបានជំន ំជប្មះ រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន ំរលាេរំពានរេើរោេ

កា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំ1755។ សហរមធាវើនាមំ ខយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា

1756។  

634. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កប្មងខផនកចារ់ រស់ អ.វ.ត.ក1757 េ ំបានរោងរៅរេើ

រោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កនុងកា អន វតតន៍រោេកា ណ៍រនះ មាប្តា ១២ ថ្នប្កមនីតិ

 វិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុាខចងថា “ជនណាខដេប្តូវបានត លាកា សរប្មចឱយ ួចខាួនជាសាែ េ រហើយ ជនរនាះមិន

អាចប្តូវរោទប្រកាន់រទៀតរទចំរពាះអំរេើដខដេ រទាះរីជារប្កាមកា កំណត់រ ម្ ះរទរេមើសរផសងក៏រដ្ឋយ”

1758។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំ ដូចបានកំណត់កនុងប្កម

នីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុា បានឆាះុរញ្ញច ងំនូវរោេកា ណ៍ោម នកា កាត់រទាសេី ដងរេើរទរេមើសខតមួយ កនុង

យ តាត ធិ្កា ដថ្ទរទៀតខដេរារំាងមិនឱយមានកា រោទប្រកាន់រប្ចើនដងចំរពាះអងគរហត  ឬអំរេើដខដេកនុង

ប្រេ័នធចារ់ស ីវិេ ឬរទរេមើសដខដេកនុងប្រេ័នធចារ់អង់កាូសាក់ស ង។ រៅកប្មិតអនត ជាតិ រោេកា ណ៍

អាជាា អស់ជំន ំ ររើរទាះរីជាមានទំនាក់ទំនងជិតសនិទជាមួយនឹងរោេកា ណ៍ោម នកា កាត់រទាសេី ដងរេើ

រទរេមើសខតមួយ ក៏រដ្ឋយ ក៏អន វតតោ៉ា ងទូេំទូលាយជាងរៅរេើសាែ នកា ណ៍ខដេកនុងរនាះរញ្ញា ជាក់លាក់ 

ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយ ួចរាេ់រដ្ឋយត លាកា ។ ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍បានរញ្ញា ក់ថា កនុងរ ឿងកដី

ប្េហមទណឌ អាជាា អស់ជំន ំ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹម“រញ្ញា ថារតើរៅរេេកា ជំន ំជប្មះរេើកដំរូងរេើរ គគេជាក់

លាកប់្តូវបានរធ្វើរ ើងម នកា ជំន ំជប្មះមួយរផសងរទៀតរេើរ គគេដខដេរនាះ រញ្ញា ជាក់លាក់រនាះប្តូវបាន

ជំន ំជប្មះរេញរេញ ួចរាេ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា”1759 និងថា អាជាា អស់ជំន ំបានរកើតរ ើងខតរៅរេេណា

 
1755 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៤៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ  

F1/9.1 ទំេ័  ១០០។ 

1756 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៥-១៦៧។ 

1757 កិចចប្េមរប្េៀង វាងអងគកា សហប្រជាជាតិ ជាមួយនឹងរាជ ដ្ឋា េិបាេកមពជុាពាក់េ័នធនឹងកា ដ្ឋក់រទាសរប្កាមចារ់កមពជុានវូ

ឧប្កិដាកមមខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្រិរតយយខដេចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០០៥ ឯកសា រេខ 2329 U.N.T.S. 117 (“កិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.”) ចារ់សដីេីកា ររងកើត 

អ.វ.ត.ក. និង វិធានថ្ផេកនុង។ 

1758 មាប្តា ១២ ថ្នប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពជុា (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1759 រ ឿងកដីរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Delalić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

96-21-T សាេប្កមថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៨ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići (ICTY)”) កថាខណឌ  ២២៨។ 
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“មានអតែិភ្លេថ្នអតតសញ្ញា ណភ្លគី អតតសញ្ញា ណថ្នរញ្ញា  និងជាសំខាន់ កា កំណត់ច ងរប្កាយរេើរញ្ញា ទាងំ

រនាះកនុងរសចកដីសរប្មចរេើកដំរូង រស់ត លាកា ខដេមានសមតែកិចចសរប្មចរនាះរ៉ា រណាណ ះ”1760។  

635. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រកប្សាយ “កប្មិត

អនត ជាតិ”សដីេីអាជាា អស់ជំន ំតាម យៈកា រោងរៅរេើរោេកា ណ៍ខដេរារំាងដេ់កា ជំន ំជប្មះសារ ើង

 វិញនូវរញ្ញា ខតមួយ រស់ភ្លគីដខដេរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះមួយរផសងរទៀត1761។ ខផអកតាមកា រកប្សាយរនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា “អាជាា អស់ជំន ំ េ ំបានរារំាងនូវ

កា រប្រើប្បាស់អងគរហត  រេើកខេងខតកា ជំន ំជប្មះសារ ើងវិញរេើរញ្ញា ខដេប្តូវបានកំណត់ ួចរាេ់ជាច ង

រប្កាយ”1762។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា៖  

 ប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុាបានកំណត់រោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំកនុងេកខណៈតូចចរងអៀតរដ្ឋយបាន

 កប្មិតប្តឹមខតកា សរប្មចឱយ ចួខាួន រហើយរោេកា ណ៍ោម នកា កាត់រទាសេ ីដងរេើរទរេមើសខតមួយ ប្តូវ

 ខផអករេើរទដ្ឋា នអនត ជាតិ ចំខណករទរេមើសខតមួយ គជឺារព់ាក់េ័នធនឹងរញ្ញា ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហម

 ទណឌ  ខដេមានន័យថា កា សរប្មចឱយ ួចខាួន ឬសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេជារ់ពាក់េ័នធរៅនងឹរទឧប្កិដាខដេ

 បានរោទប្រកាន់1763។  

អាប្ស័យរហត រនះ ដរារណាេ ំខមនជារទរេមើសដខដេរនាះ មូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាងេ ំជារ់ពាក់េ័នធសប្មារ់

រោេរំណងថ្នរោេកា ណ៍ោម នកា កាត់រទាសេី ដងរេើរទរេមើសខតមួយ1764។  

636. កនុងរ ឿងកដីរនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា សាេដីកាកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ មានអាន ភ្លេថ្នអាជាា អស់

ជំន ទំាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  ខដេោត់បានអះអាងថា បាន ួម

រញ្ចូេកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម1765   ើឯសហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“ជាក់

 
1760 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Uwinkindi  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ IRMCT-12-25-AR14.1 រសចកដី

សរប្មចរេើកា រដិរសធ្រញ្ាូនសណំ ំរ ឿងរៅជំន ំជប្មះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ កថាខណឌ  ២៩។  

1761 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៥។ 

1762 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៥៩។ 

1763 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៨២។ 

1764 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៨២។  

1765 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៦។ 
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ខសដងបានដកកា េិោ ណារេើកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”1766។ ទាក់

ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម គឺជាកមមវតែថុ្នរសចកដីសរប្មចច ង

រប្កាយកនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រប្កាមទប្មង់ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា ផ្លា ស់ទី

រដ្ឋយរងខំ1767 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានដករទរោទខដេបានខផអករេើរោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិ

ោម  ួមទាងំរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា រចញេី វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1768។ 

កនុងសាេប្កមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងច ងរប្កាយបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

 កា ផ្លា ស់ទីប្កុមជនជាតិភ្លគតិចោម គឺជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ និងជារទរោទរធ្វើទ កខរ ករមនញ

 ខផនកសាសនាពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន(ដំណាក់កាេទីេី )។ រទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនក

 សាសនាេ ំសែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នសណំ ំរ ឿង ០០២/០១។ រដ្ឋយសា មូេដ្ឋា នថ្នអងគរហត សប្មាររ់ទរោទ

 ទាងំេី រនះមានេកខណៈដូចោន  និងមានទំនាក់ទំនងោ៉ា ងសអតិេមួត អងគជំន ជំប្មះេ ំោបំាច់ររងកើតកា យេ់

 រឃើញកនុងសាេប្កមរនះពាក់េន័ធរៅនឹងកា រោទប្រកាន់កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំជនជាតិោមខដេប្តូវបាន

 រោទប្រកានផ់ងខដ ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារ ើយ1769។ 

ជាេទធផេ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានទទួេសាគ េ់ថា “កា 

ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម ៥០.០០០ នាក់ រចញេីេូមិភ្លគរូព៌ារៅេូមិភ្លគមជឈិម(ឧតត ោស់) គឺជាខផនកថ្នកា 

ផ្លា ស់ទីប្រជាជនទូេំទូលាយកនុងរោេរំណងខរងខចកប្រជាជនទូទាងំប្ររទសកមពជុា”1770ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ េ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញជាក់លាក់សដីេីកា ផ្លា ស់ទី

រដ្ឋយរងខំ និងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម និងេ ំបានសាដ រ់សាកសីរេើប្រធានរទជាក់លាក់រនះខដ ។  

 
1766 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៤៤។ 

1767 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៤, ៥៤៦។ 

1768 សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឧរសមព័នធ៖ ចំនួនថ្នកថាខណឌ  និង ខផនកថ្នដកីាដំរណាះប្សាយពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ប្តូវបានខកខប្ររខនែមរៅរេើរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើសមបទា រស់ រអៀង សា ើ ប្គរ់ប្ោន់ចូេ ួមសវ

នាកា  (E138) និងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរញ្ចូេទីតំាងឧប្កិដាកមម

រខនែមកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ E124/7.3។ 

1769 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៦២៧ (កា រញ្ញា ក់រខនែម)។  
1770 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១២, ៣២៦២។ 

01718295



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

398 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

637. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា ផ្លា ស់ទី

ជនជាតិោម គឺជាកមមវតែថុ្នសាេដីកាសាែ េ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

កនុងរ ឿងកដីរនាះបានសននិដ្ឋា នថា េកខណៈរ ើសរអើងថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនេ ំប្តូវបានរង្ហា ញ1771។ កា 

សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេថា កា ផ្លា ស់ទីកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណា

ក់កាេទីេី េ ំខមនជាកា រ ើសរអើង ជារ់ពាក់េ័នធខតរៅរេើអងគរហត ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេទាក់ទង

រៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើប្រជាជនងមីរ៉ា រណាណ ះ មិនខមនរេើជនជាតិោម1772។ ច ងរប្កា

យ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន សដីេីរញ្ញា រនះមានទំនាក់

ទំនងរៅនឹងកា អះអាង រស់ោត់រៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំ

ហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយប្តូវបានរង្ហា

ញទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរដ្ឋយរងខំ រៅរេេខដេ“េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញនូវកា រ ើសរអើង

ជាក់ខសដងរេើជនជាតិោមកនុងអំ ុងរេេថ្ន[កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ]”1773។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សា ណារនះេ ំមានមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម

រដ្ឋយរងខំ គឺជាកា រ ើសរអើង1774។ 

638. ជាស  រ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនោមរដ្ឋយរងខំេ ំខមនជាកមមវតែថុ្ន

រសចកដីសរប្មចច ងរប្កាយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្ន

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ េ ំបានខផអករេើកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិោមរនាះរទ1775។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំបាន ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំ រ ើយ។ 

 
1771 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៦ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) 

កថាខណឌ  ៧០៥-៧០៦។ 

1772 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៩៨-៧០៦។ 

1773 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៦៤។ 

1774 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ច.២.ក.i។  

1775 ខផនកសរប្មចរសចកដីថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ខផនកសរប្មចរសចកដីថ្នសាេដីកាសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (“អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ […] តមកេ់ […] កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”)។ 
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៣. កា រោទប្រកាន់អំេីនតែិភ្លេថ្ន វិសាេភ្លេអងគរហត ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម 

យៈកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

639. ទាក់ទងរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រទឧប្កិដាថ្ន

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានរោទ

ប្រកានទ់ាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងថា ឧប្កិដាកមមរនះអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជាជន

ជាតិរវៀតណាម1776។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមបានបាត់ខាួនេីប្សុក

ប្តាកំក់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦1777 និងថា រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈជាកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំប្តូវបានរង្ហា ញរៅស

ហក ណ៍ប្តាំកក់1778 និងថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារនះតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម1779។ 

640. ខផអកតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា រដ្ឋយសា េទធផេថ្ន

កា រំខរកសំណ ំរ ឿង ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានដករចញេីកា េិោ ណាថ្នអងគរហត ខដេជាអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ1780។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សអងគចារ់កនុងកា កំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះមានសមតែកិចចេិោ ណារេើអងគរហត រនះរៅសហក 

ណ៍ប្តាកំក់1781។ ោត់បានអះអាងថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរង្ហា ញនូវភ្លេខ សខរាកោន  វាងអងគរហត ជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹង“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់” និងអងគរហត ដថ្ទរទៀត1782។ ោត់បានរោងរៅរេើេសតុ

តាង រស់ រ ៀេ សន ខដេនាឱំយោត់រជឿថា ខផនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹង“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់”

បានរដ្ឋះប្សាយអងគរហត ទាក់ទងរៅនឹងជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាម និងថា អងគរហត ដថ្ទរទៀតថ្ន

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណា

 
1776 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥២។  

1777 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០១។ 

1778 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៤, ៣៩២៧។  

1779 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦ ទំេ័  ២២៣០។ 

1780 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៧។ 

1781 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៧។ 

1782 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១៩-៣២១ (អងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹង“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់”) និងកថាខណឌ  ៣១០-៣១៨ 

(ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ដថ្ទរទៀត)។ 

01718297



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

400 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មរ ើយ1783។ ដូរចនះ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើ វិសាេភ្លេភ្លេ

 រស់ខាួនកនុងកា សំអាងរៅរេើ“អងគរហត ដថ្ទរទៀត”កនុងកា កំណត់ថា ជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាម 

សែិតកនុង វិសាេភ្លេ រស់ខាួន។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយ

រងខំរេើជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាមរៅប្តាកំក់ប្តូវរដិរសធ្រោេ និងថា ោត់ប្តូវខតបានរេើកខេង

រោទប្រកាន់េីរទឧប្កិដារនះ1784។ 

641. រៅកនុងរណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់1785 រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរក

សំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន ទាក់ទងរៅនឹងរទរោទ

អំេីជនជាតិរវៀតណាម1786។ ោត់បានអះអាងថា ររើរទាះរីជាកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម មួ

ទាងំកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិរវៀតណាម សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ក៏

រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរ ៀររារ់រទរោទរនះកនុងឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរក

សំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម ខដ 1787។ ោត់បានអះអាងថា រនាេ រ់មកោត់បានរសនើស ំឱយដករចញនូវេសតតុាង

អំេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដ្ឋក់រញ្ចូេ“រដ្ឋយខ ស

ចារ”់នូវរញ្ញា ទាងំរនះទាក់ទងរៅនឹងទីតាងំខដេរទឧប្កិដាប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ1788។ 

642. ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរថំ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង និងឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

កត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានដករចញេីកា 

េិោ ណារេើអងគរហត  ខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ រ៉ា ខនតផេយុ

រៅវិញថា “កា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតរនះប្តូវបានដករចញតាម យៈកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ឬេ ំខដេប្តូវ

បានរោទប្រកានទ់ាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ខដេបាន ួមរញ្ចូេកនុងខផនកសដីេី‘កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀត

ណាម’”1789។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បាន ួមរញ្ចូេ

 
1783 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៨-៥៤៩។ 

1784 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៩។  

1785 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៣-១១៤។ 

1786 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៣។ 

1787 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤។ 

1788 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤។ 

1789 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥០។ 

01718298
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សហក ណ៍ប្តាកំក់ និងថា កា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតជាសកាដ ន េេបាន ួមរញ្ចូេអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ។ សហប្េះរាជអាជាា បានសននិដ្ឋា នថា តាមកា េិនិតយរេើឧរសមព័នធរៅ

នឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមរឃើញថា ផេយុេីកា រ៉ា នរ៉ាង រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា 

កាត់រចញអងគរហត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាមរៅប្សុកប្តាំកក់1790។  

643. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 1791។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា 

អំណះអំណាងរនះយឺតរេេរដ្ឋយសា ប្តូវបានរេើកជារេើកដំរូងរៅរណដ ឹងសាទ កខរដ្ឋយោម នកា ផតេ់យ តតិ

កមម1792។ រខៀវ សំផន ប្តូវបានតប្មូវឱយរង្ហា ញអំណះអំណាង រស់ខាួនឱយបានឆ្រ់រំផ ត និងេ ំប្តូវបាន

អន ញ្ញា តឱយរធ្វើដូរោន ះកនុងរេេរចចរុបនន រេើកខេងខតោត់បានរង្ហា ញថា “កា ជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេីរទ

រោទបានរធ្វើឱបរ៉ាះពាេ់ជាសតាន ម័តរេើេទធភ្លេ រស់ោត់កនុងកា រប្តៀមេកខណៈកា កា ពា ខាួន”1793។ 

ខផអកតាមសហរមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹងថា ោត់េ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបានោត់គរបីប្តូវបានអន 

ញ្ញា តឱយរេើកអំណះអំណាងរនះទាក់ទងរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះជារេើកដំរូងរៅរណដ ឹងសាទ កខ

1794។ សហរមធាវើនាមំ ខបានកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរេើកអញ្ាប្តកមមខាា ងំកាា ចំរពាះរញ្ញា ដថ្ទរទៀត 

ដូចជា េសតតុាងខដេោត់បានោត់ទ កថា េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរៅកនុងអំ ុងរេេថ្នកា 

ជំន ំជប្មះ ឬកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់1795។ រប្ៅេីរនះ សហរមធាវើនាមំ ខ

បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់េីដំរូងថា  វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះបាន ួមរញ្ចូេកា រធ្វើឱយ

បាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំកនុងប្សុកប្តាកំក់ និងេ ំបានតវា៉ាថា ជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាមប្តូវដករចញរ ើយ

1796។ ររើរទាះរីជា សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន មានរនេកុកនុងកា រង្ហា ញនូវេយសនកមម

តាម យៈកា ជូនដំណឹងេ ំប្គរ់ប្ោន់អំេីរទរោទក៏រដ្ឋយ ក៏សហរមធាវើនាមំ ខបានសរងកតរឃើញថា៖ (១) 

រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េនយេ់មូេរហត ដូចរមតចខដេោត់េ ំបានតវា៉ាថា េសតតុាងរនាះប្តូវបានសាដ រ់សដីេី

រញ្ញា ខដេោត់បានរជឿជាក់ថា េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះ រនាេ រ់េីកា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នេ ំប្តឹម

 
1790 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥០។ 

1791 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៧។ 

1792 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៨។ 

1793 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៦៩-១៧៣, ១៧៨។ 

1794 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៧៥។ 

1795 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៧៦។ 

1796 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៧៧(vii)។ 
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ប្តូវ រស់ោត់ខដេថា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង1797 និង (២) មាន

េយសនកមមសតាន ម័តដេ់សិទធិ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអតែប្ររោជន៍ប្រសិនររើអញ្ាប្តកមមទាងំ

រនះប្តូវបានទទួេយកខ សរេេរវលារនាះ1798។  

644. ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ទាន់រេេរវលា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ 

សំផន ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំ

រ ឿង ០០២ រខនែម និងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ សហរមធាវើនាមំ ខ

បានរេើករ ើងថា កា ជំទាស់រនះប្តូវបានរេើករ ើងជារេើកដំរូងរៅរណដ ឹងសាទ កខ និងថា រខៀវ សំផន កនុង

រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់បាន“ទទួេសាគ េ់ថា  វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីរនះបាន

 ួមរញ្ចូេកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំកនុងប្សុកប្តាកំក់ […] និងេ ំបានតវា៉ាថា  វិសាេភ្លេរនះប្តូវដករចញ

អងគរហត ខដេជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាមរ ើយ”1799។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញ

ថា ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា រធ្វើឱយ

បាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដីទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាំកក់1800ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បាន

រោទប្រកាន់ផងខដ ថា “េសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាកំក់ េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេ

រនះ”1801។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា រសចកដី

សរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម“េ ំបាន ួមរញ្ចូេកា រោទប្រកាន់ខផនកអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងជន

ជាតិរវៀតណាម” និងថា អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះគរបីដករចញេសតតុាងខដេខាួនបានសាដ រ់ទាក់ទង

រៅនឹងរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិរវៀតណាម1802។  សា ណា រស់សហរមធាវើនាំ

ម ខថា អំណះអំណាងរនះប្តូវបានរេើករ ើងជារេើកដំរូងរៅរណដ ឹងសាទ កខរនះ ោម នមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវ និង

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
1797 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៧៩។ 

1798 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៨០។ 

1799 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៧៧(vii)។ 

1800 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កចិចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៩១២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះ

ប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៧០។ 

1801 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៩៦៤។ 

1802 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ១៩៣០-១៩៣១។  
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645. រៅប្គរ់ក ណី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹង

កា ដកជន ងរប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាមថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ រចញេីសហក ណ៍ប្តាំកក់ េ ំមាន

មូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណា

ម ប្តូវបានដករចញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ តាម យៈរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងរខនែម”1803។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រខនែមរទៀតថា េ ំមានកា រង្ហា ញចាស់លាស់ថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខំប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា “ជាខផនកថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ

”រ ើយ1804។  

646. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត កនុងខផនកសដីេីរទឧប្កិដាកនុងដីកា

ដំរណាះប្សាយ ួមមានខផនកដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន សដីេីកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍  ួម

ទាងំសហក ណ៍ប្តាកំក់ មនេី សនតិស ខ និងទីតាំងឧប្កិដាកមម និងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់  ួមទាងំកា 

ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមបាន

កប្មិតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធខផនកអងគរហត ថ្នរទឧប្កិដាប្តឹមកថាខណឌ  ៧៩១-៨៣១ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ

ដករចញរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតតកមពជុារេើទឹកដីរវៀតណាម1805 រប្កាមកា 

កំណត់ប្ររេទគតិយ តតថ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត1806 កា សមាា រ់

 ង្ហគ េ1807 កា និ រទស1808 និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍1809។ អងគជនំ ជំប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រដ្ឋយមិនគិតថាប្តូវបានរោទប្រកាន់េីដំរូងកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ខដ  

ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំទាក់ទង

រៅនឹងខផនកសដីេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងដីកាដំរណាះប្សាយកថាខណឌ  ៧៩១-៨៣១ ប្តូវ

 
1803 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥២ រោងរៅរេើឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរក

សំណ ំរ ឿង កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(១៤)។ 

1804 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៣០៥។ 

1805 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៣(xii)។ 

1806 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(១)។ 

1807 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(២)។ 

1808 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(៤)។ 

1809 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(៩)។ 
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បានដករចញតាម យៈរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម ដូចបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង1810។  

647. រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានទទួេសាគ េ់ថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានដករចញេី

កា េិោ ណាថ្នអងគរហត ខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំកនុងទីតាងំ

ទាងំអស់1811។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខំប្តូវបានរោទប្រកាន់ទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាកំក់ និង“អាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ង

រប្ោះជាជនជាតិរវៀតណាមកនុងចំរណាមរនាះ ររើរទាះរីជាអំរេើរនះេ ំប្តូវបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ោ៉ា ងណា

ក៏រដ្ឋយ”1812។ ដូចោន ខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមបាន ួមរញ្ចូេកា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហត ថ្នរទឧប្កិដាខដេមានកនុងកថាខណឌ  ៣០២-៣២១ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ1813 រប្កាមកា កំណត់

ប្ររេទគតិយ តតកនុងចំរណាមរនាះថ្នរទអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម 

យៈកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ1814។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះ

រេើអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាកំក់  ួមទាងំកថាខណឌ កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ខដេរដ្ឋះប្សាយ

“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់”(កថាខណឌ  ៣១៩-៣២១)1815 និងអងគរហត ខដេររងកើតជាមូេដ្ឋា នថ្ន

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ (កថាខណឌ  ៣២០)1816។ 

648. រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា ខផនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់រៅកនុងសហក 

ណ៍ប្តាកំក់ បានរដ្ឋះប្សាយរេើអងគរហត ខដេ“អាចជាធាត ផសោំំបាច់ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរេើជន

 
1810 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥២ រោងរៅរេើឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរក

សំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(១៤)។ 

1811 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៧។ 

1812 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៥២។ សូមរមើេរខនែមរទៀត សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨០៥ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨។ 

1813 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៣(២)។ 

1814 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(១៤)។ 

1815 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១៩-៣២១។  

1816 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣២០។ 
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ជាតិរវៀតណាម”1817។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នខាងរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយ រខៀវ 

សំផន ប្តង់ចំណ ចខដេោត់បានរោទប្រកាន់ថា អងគរហត ទាងំរនះប្តូវបានដករចញេី វិសាេភ្លេថ្នរ ឿងកដី

រនះ និងផេយុរៅវិញេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះអងគរហត កនុងខផនក

សដីេី“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមជាក់លាក់”រៅកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់1818។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំរដ្ឋះប្សាយរេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដកប្សង់េសតតុាង

 រស់ រ ៀេ សន និងរញ្ញា ថារតើ អងគរហត ដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងខផនករនះថ្នដីកាដំរណាះ

ប្សាយ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជនជាតិរវៀតណាម ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ1819។ កា រោទប្រកាន់

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា កំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះ

មានសមតែកិចចកនុងកា េិោ ណារេើអងគរហត ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិរវៀតណាម រៅសហ

ក ណ៍ប្តាកំក់ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

៤.  វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះមិនចាស់លាស់ និង យៈរេេយូ  

649. ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងសំរៅជាភ្លសាបារំាង អង់រគាស និងខខម ថ្នឧរសមព័នធរសចកដី

សរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមខដេសំរៅជាភ្លសាបារំាងបានេ ររចញនូវរទរោទថ្នកា និ 

រទសរៅប្សុកប្តាកំក់ខដេផេយុរៅវិញមានជាភ្លសាខខម  និងអង់រគាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ 

ណារឃើញថា កា រកខប្រជាភ្លសាបារំាងមានកំហ ស និងេ ំរជឿជាក់ថា “កំហ សរៅកនុងសំរៅភ្លសាបា

រំាងថ្នឧរសមព័នធរនាះេ ំបានរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រកើតរ ើងរ ើយ”1820។ 

650. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រទរោទថ្នកា និ រទសទាក់ទងរៅនឹងប្សុកប្តាកំក់ េ ំមានអតែិភ្លេកនុងសំរៅ

ជាភ្លសាបារំាងថ្នឧរសមព័នធរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម។ ោត់បានរេើករ ើងថា ោត់

មានកា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកា រញ្ញា ក់រទរោទកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់

 
1817 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣២០។ 

1818 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៣(ii)។ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង 

០០២ (D427) កថាខណឌ  ៣១៩-៣២១។ 

1819 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៤៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣១០-៣១៨។ 

1820 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩។ 
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រនាេ រ់េីបាន ករឃើញថា រទរោទរនះមានខតកនុងសំរៅជាភ្លសាអង់រគាស និងខខម ថ្នឧរសមព័នធរនាះ1821។ 

ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ោត់ ប្េមទាងំកា េិតខដេថា រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម និងឧរសមព័នធ បានរចញ

ជារីភ្លសាខដេជាភ្លសារដើម។ ដូរចនះ ោត់បានអះអាងថា សំរៅជាភ្លសាបារំាងមានអាន ភ្លេដូចសំ

រៅភ្លសាអង់រគាស និងខខម ខដ  និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានយកចិតតទ កដ្ឋក់រេើេ័ត៌មាន

ខដេខាួនបានផតេ់សដីេីកា គូសរង្ហា ញនូវរទរោទរនាះ1822។  

651. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន បានរធ្វើរ ើងេ ំប្តឹមប្តូវ និងបានខផអករៅ

រេើកំហ សថ្នកា រកខប្រ។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ខផនកពាក់េ័នធខដេថា រទរោទថ្នកា 

និ រទសប្តូវបានកប្មិតប្តឹមរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង មានខតកនុងសំរៅជាភ្លសាបារំាងថ្នឧរសមព័នធថ្ន

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមរ៉ា រណាណ ះ  ើឯសំរៅជាភ្លសាអង់រគាស និងខខម បានរង្ហា ញថា 

រទរោទថ្នកា និ រទសរៅប្តាកំក់ សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២1823។ សហប្េះរាជអាជាា

បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា សំរៅភ្លសាអង់រគាស និងខខម ថ្ន

ឧរសមព័នធថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម គឺជាភ្លសារដើម និងថា រាេ់សំរៅភ្លសាទាងំ

អស់បានរោងរៅរេើកថាខណឌ ខដេរញ្ញា ក់អំេីរទរោទរៅប្តាកំក់1824។ រខនែមរេើរនះ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កំហ សថ្នកា រកខប្រមានេកខណៈោំបាច់

ចំរពាះកា រធ្វើរសចកដីសរប្មច ខដេបានរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌។ ខផអកតាមសហប្េះរាជអាជាា បាន

ឱយដឹងថា រខៀវ សំផន៖ (១) គរបីរេើកភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន ោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ រៅរេេអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរចញឧរសមព័នធថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងរខនែម (២) បានរប្រើប្បាស់

សិទធិ រស់ខាួនកនុងកា ទទួេបានកា សាដ រ់េីត លាកា ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទថ្នកា និ រទសទាងំអស់  ួមទាងំ

រៅប្តាកំក់ និង (៣) ខកខានកនុងកា រេើកសា ណារខនែមទាក់ទងរៅនឹងកា និ រទសរចញេីប្តាកំក់ជា

េិរសសកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់ ររើរទាះរីជាបានកត់សមាគ េ់រឃើញនូវ

កំហ សថ្នកា រកខប្ររនាះក៏រដ្ឋយ1825។  

 
1821 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥។ 

1822 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥។ 

1823 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៧។ 

1824 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៧។ 

1825 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៤៨។ 
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652. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សំរៅជាភ្លសាបារំាងថ្នឧរសមព័នធរសចកដីសរប្មចរំខរក

សំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម ទំនងជាកប្មិតរទរោទថ្នកា និ រទសខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តឹម

រខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង1826   ើឯសំរៅជាភ្លសាខខម  និងអង់រគាសបាន ួមរញ្ចូេរទរោទថ្នកា និ រទស

រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់1827។ ជាកា រឆាើយតររៅនឹងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់រនះ រខៀវ សំផន បានតវា៉ា េី ចំណ ចសំ

ខាន់ៗថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើ៖ (១) រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ោត់អំេីកា ដករទរោទថ្នកា និ រទសរៅប្តាកំក់1828 និង (២) រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង

រខនែម និងឧរសមព័នធថ្នរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង 00២ រខនែម ប្តូវបានរចញជារីភ្លសាខដេជា

ភ្លសារដើម និងថា សំរៅជាភ្លសាបារំាងមានអាន ភ្លេរសមើោន 1829។  

653. ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើងទីមួយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់រេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងសំរៅភ្លសារផសងោន កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជ

ប្មះសាលាដំរូង និងអាប្ស័យរហត រនះេ ំខមន“មិនរអើរេើ”រេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន រនាះរទ1830។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា រទរោទថ្នកា និ រទសរៅ

ប្សុកប្តាំកក់ប្តូវបាន ួមរញ្ចូេរៅកនុងសំរៅជាភ្លសាអង់រគាស និងខខម  និងថា រាេ់សំរៅភ្លសាទាងំ

អស់ថ្នឧរសមព័នធរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមបានរោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៣៩៧ ថ្នដីកា

ដំរណាះប្សាយ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា និ រទសកនុងប្សុកប្តាកំក់1831 និងថា រខៀវ សំផន គរបីបានរេើកភ្លេ

 
1826 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) ERN (FR) 00982092 កថាខណឌ  ៥

(ii)(ខ)(៤)។ 

1827 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) ERN (EN) 00981687។ ERN (KH) 

00981692 កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)(៤)។ 

1828 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥ រោងរៅរេើឯកសា រេខប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ ខខ មងិ 

នា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E1/525.1 ទំេ័  ២៧-២៨។ (អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន កនុងសា 

ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់បានរង្ហា ញថា ោត់បានេិនិតយខតរេើសំរៅភ្លសាបារំាងថ្នឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដី

សរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងរខនែម ខដេេ ំរឃើញមានរេើករ ើងអំេីរទរោទថ្នកា និ រទសរៅប្សុកប្តំាកក់ រ៉ា ខនតថា រនះេ ំបានខក

ខប្ររញ្ញា ទាងំប្សុងខដេថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានប្រប្េឹតតហួស វិសាេភ្លេថ្នកា រស ើរសួ តាមផាូវត លាកា ទាក់ទងរៅ

នឹងរទរោទថ្នកា និ រទស)។ 

1829 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥។ 

1830 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩។ 

1831 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩ រោងរៅរេើឧរសមព័នធរៅនងឹរសចកដីសរប្មចរំខរកសណំ ំ

រ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ក)(៤) រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថា
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េ ំស ីសង្ហវ ក់ោន រនះរៅរេេណាមួយោរ់តាំងេីកា រចញរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែមកនុង

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ រ៉ា ខនតបានរប្ជើសរ ើសេ ំរធ្វើដូរោន ះររើរទាះរីមានរេេប្គរ់ប្ោន់ក៏រដ្ឋយ1832។ អាប្ស័យ

រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវ

រេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងសំរៅភ្លសារផសងោន ថ្នឧរសមព័នធរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម និងបានរដិរសធ្កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើក

រ ើងទីេី  រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងសំរៅជាភ្លសាបារំាង និងអង់រគាស/

ខខម ថ្នឧរសមព័នធរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញ

ថា សំរៅភ្លសាបារំាងខកតប្មូវថ្នឧរសមព័នធរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿងរខនែមបានដ្ឋក់សញ្ញា សមាគ

េ់ថា ជាសំរៅរកខប្ររៅកនុងប្រេ័នធផេកុឯកសា  Zylab  រស់ អ.វ.ត.ក.។ រខនែមរេើរនះ ដូចបានចងអេុ

រង្ហា ញប្តឹមប្តូវរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “សំរៅភ្លសាខខម  និង

អង់រគាសជាសំរៅរដើមប្តឹមប្តូវ”1833។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រោទ

ប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។ 

ង. េសតតុាងជារព់ាកេ់ន័ធរៅរប្ៅ វសិាេភ្លេ 

654. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា  (១) បានរប្រើ

ប្បាស់វិធី្សាស្តសត“រ ិរទជាប្រវតតិ”កនុងកា េិោ ណារេើ“េសតតុាងជារ់ពាក់េ័នធរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេ”ថ្នអងគ

រហត ខដេអងគជំន ំជប្មះេ ំតប្មូវឱយជំន ំជប្មះ1834 និង (២) ររងកើតកា យេ់រឃើញ“ឥតោំបាច់”ខដេជាកា 

រធ្វើ“ឱយខតមានៗ” និងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេទធផេថ្នរ ឿងកដីសដីេីអងគរហត ខដេសូមបីខតអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា មានេសតតុាងមិនប្គរ់ប្ោន់ ខដេរនះបានរណាត េឱយមានកា េនា រេេឥត

សមរហត ផេ និងរង្ហា ញឱយរឃើញនូវភ្លេេរមអៀង1835។  

 

ខណឌ  ១៣៩៧ (“ធាត ផសខំផនកចារ់ថ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា និ រទសប្តូវបានរង្ហា ញកនុងរខតតថ្ប្េខវង 

និងសាវ យរ ៀងប្េមទាងំសហក ណ៍ប្តំាកក់”)។ 

1832 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩។ 

1833 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេសីំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំកា រំេាឺ និងខកខប្រចំរពាះឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដី

សរប្មចរេើកា រំខរករខនែមថ្នសណំ ំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯក

សា រេខ E301/9/1.1/2។ 

1834 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩-៣២៣។ 

1835 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦។ 
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655. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និង ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់

ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នរទរោទប្រឆំ្ងនឹងោត់ សិទធិទទួេបាន

រេេរវលាប្គរ់ប្ោន់ និងកា សប្មួេដេ់កា រប្តៀមេកខណៈកា កា ពា ខាួន សិទធិទទួេបានត លាកា ប្េហម

ទណឌ ឥតេរមអៀងខដេរោ េ វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា  រស់ខាួន សចចភ្លេខផនកចារ់ និងនីតិវិធី្ និងសិទធិ

ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះឆ្រ់ ហ័សរដ្ឋយោម នកា េនា រេេឥតសមប្សររៅរេើកា េិោ ណា និងរប្រើ

ប្បាស់“េសតតុាងជារ់ពាក់េ័នធរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេ”ថ្នអងគរហត ខដេេ ំតប្មូវឱយជំន ំជប្មះ1836។ កនុងរជើងទេំ ័

ថ្នសា ណារណដ ឹងសាទ កខ1837 រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខដេថា អងគជំន ំជប្មះអាច (១) សំអាងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេេូមិសាស្តសត ឬយ តាត ធិ្កា រេេ

រវលាថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ1838 (២) រប្រើប្បាស់េសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករប្ៅសហក ណ៍

ប្តាកំក់1839 (៣) រប្រើប្បាស់េសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម1840 និង (៤) រប្រើប្បាស់េសតតុាងទាក់ទងរៅ

នឹងរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតតកមពជុារេើទឹកដីរវៀតណាម1841។ 

656. រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្សរតាមតួនាទី និងរោេរំណងថ្ន

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ប្េហមទណឌ ដូចបានរញ្ញា ក់កនុង វិធានថ្ផេកនុង និងជាកា  ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍

ខណនាជំាមូេដ្ឋា នថ្នចារ់ប្េហមទណឌ ។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវេិនិតយរេើ

រញ្ញា ថារតើ រទរោទប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទខដេោត់ប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ អាចរសមើនឹងរទឧប្កិដា និង

ថារតើ ោត់ប្តូវទទួេខ សប្តូវចំរពាះរទឧប្កិដារនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថា សាេប្កមប្តូវខតបានកប្មិត

ប្តឹមអងគរហត ទាងំរនាះ រហើយជនជារ់រោទប្តូវខតអាចកា ពា ខាួនប្រឆំ្ងនឹងអងគរហត ទាងំរនាះ1842។ 

រដ្ឋយរោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា 

ោត់បានេិភ្លកាេីដំរូងោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើរោេកា ណ៍ និង វិសាេភ្លេខផនកអងគរហត ថ្នយ តាត ធិ្កា 

 
1836 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០-១២៥។ 

1837 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន និងរជើងទំេ័  ១៣៤។ 

1838 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០។ 

1839 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៧-១៧៨។ 

1840 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨១-១៨៥, ៨១៦។ 

1841 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨៩-១៩០, ៧៧៨។ 

1842 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១, ១២៣-១២៤។ 
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 រស់ត លាកា អងគរហត ខដេកំណត់រេើកា ផតេ់េ័ត៌មានអំេីរទរោទដេ់ោត់ និងរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ក ំឱយ

ភ្លន់ប្ច ំ1843។ 

657. កនុងរជើងទំេ័ 1844 រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីទសសន

កិចច រស់ោត់រៅកាន់ប្សុកប្តាកំក់1845 ទសសនកិចច រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅកាន់េូមិភ្លគពាយ័េយ1846 នងិ

ស នេ កថាថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨1847។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញ “ឱយខតមានៗ”

រនះ ោម នភ្លេោំបាច់រដ្ឋយសា ោត់បានសែិតកនុងមនេី ឃ ំោងំតាងំេីឆ្ន ំ ២០០៧ និងសវនាកា រេើអងគរសចកដី

បានចំណាយរេេអស់េី ឆ្ន ំខដេរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេបានដ្ឋក់កនុងខខមិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៧ និងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានប្រកាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ រដ្ឋយោម ន

សំអាងរហត ខដេរទើរបានរចញរួនខខកនាះរប្កាយមក1848។  

658. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត រប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ សប្មារ់រោេរំណងខដេេ ំប្តឹមប្តូវ1849។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ោត់ខក

ខានកនុងកា ផតេ់យ តតិកមមសប្មារ់អំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតត

កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះអាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេេូមិ

សាស្តសត ឬយ តាត ធិ្កា រេេរវលាថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ (១) កនុងកា រំេាឺរ ិរទណាមួយ (២) កនុងកា រធ្វើ

រសចកដីសននិដ្ឋា នរេើធាត ផសជំាេិរសសធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នអំរេើរេមើសខដេបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេ

ពាក់េ័នធរនាះ និង (៣) កនុងកា រង្ហា ញេំនាថំ្នអំរេើគិតទ កជាម ន1850។ សហប្េះរាជអាជាា បានកត់សមាគ េ់

 
1843 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៥៩-២៩៩។ 

1844 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) និងរជើងទំេ័  ១៣៧។ 

1845 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៣៧។ 

1846 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងរជើងទំេ័  ៤២៨៩។ 

1847 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៧៣។ 

1848 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦។ 

1849 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥១។ 

1850 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥២ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៦០។ 
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ថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរោងឆាងកនុងេកខណៈទូរៅរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ោត់ខដេោម នកា ជំទាស់ប្តូវបានរធ្វើរ ើងសមរហត ផេ1851។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា 

ដូចខដេ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់កនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ោត់1852 

រោេកា ណ៍ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាះប្តូវបាន“រគទទួេសាគ េ់ទូរៅ” និង

“ប្តូវបានអន វតតោ៉ា ងទូេំទូលាយ” និងប្តូវបានទទួេយករដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ប្េមទាងំ 

អ.វ.ត.ក.1853។ ទាក់ទងរញ្ញា រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងកា អះអាងខដេ“ោម នមូេដ្ឋា នោំ

ប្ទ” រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញ“រដ្ឋយឥតោំបាច់”

ខដេជាកា រធ្វើ“ឱយខតមានៗ” ខដេរនះបានរណាត េឱយមានកា េនា រេេឥតសមប្សរ រៅរេេខដេ

ោត់ប្តឹមខតបានរោងរៅរេើកា រេើករ ើងរីចំណ ចកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងខកខាន

កនុងកា រង្ហា ញថា រតើកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុជាសកាដ ន េេ

រនាះបានរធ្វើឱយោត់ ងេយសនកមមដូចរមដចរ ើយ1854។ 

659. ខផអកតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោទប្រកាន់អំេីកំហ ស

អងគចារ់រៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវេសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិ

ករប្ៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ប្តូវរដិរសធ្រោេ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរធ្វើហួស វិសាេ

ភ្លេ រស់ខាួនកនុងកា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា ខដេបានប្រប្េឹតតរ ើង

ចំរពាះេ ទធសាសនិករៅកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើរនាះទូ

ទាងំប្ររទសរដើមបរីង្ហា ញរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេសែិតោ៉ា ងជាក់ចាស់កនុង វិសាេភ្លេ

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដូចបានកំណត់រដ្ឋយដីការំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម និងឧរសមព័នធរនាះប្េម

ទាងំកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត រេើកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិកទូទាងំប្ររទស រដើមបីរង្ហា ញរោេ

នរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា1855។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ដីការំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម និងកា ប្រកាស រស់អងគជំន ំជប្មះកនុងអំ ុងរេេជំន ំជប្មះបានផតេ់ឱយ រខៀវ សំផន នូវកា ជូន

 
1851 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥២។ 

1852 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥២ រោងរៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៥២-៥៣។ 

1853 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥២-៣៥៣។ 

1854 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងរជើងទំេ័  ១៣២២។ 

1855 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៤។ 
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ដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេី វិសាេភ្លេ និងរោេរំណង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រប្រើប្បាស់េសតុ

តាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករៅទីតាំងដថ្ទរទៀតរប្ៅេីរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់1856។ 

660. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងផងខដ ថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោទប្រកាន់កំហ សអងគ

ចារ់រៅកនុងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវេសតតុាង ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម 

ប្តូវរដិរសធ្រោេ េីរប្ពាះោត់បានរកប្សាយរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូង1857។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញជាក់

លាក់ថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានតប្មូវរដ្ឋយសមប្សរឱយជំន ំជប្មះកា កំណត់រោេរៅរេើខខម រប្កាមថា ជា

ប្កុមជាក់លាក់ ឬជាប្កុមតូច រស់ជនជាតិរវៀតណាម រ៉ា ខនតរនះេ ំបានរារំាងអងគជំន ំជប្មះកនុងកា សំអាងរៅ

រេើេសតតុាងពាក់េ័នធនឹងខខម រប្កាមកនុងកា រង្ហា ញអងគរហត ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ដូចជា អតែិភ្លេជន ងរប្ោះខខម រប្កាមរៅទីតាងំឧប្កិដាកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២1858។ សហប្េះ

រាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញផងខដ ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរធ្វើកា រោងជារប្ចើនរៅរេើខខម រប្កាម1859។ 

661. សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ដូរចនះ រខៀវ សំផន េ ំបានខរងខចកចាស់លាស់ វាងអងគរហត ខដេេ ំសែិត

កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ជាមួយនឹងេសតតុាងខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងកា រង្ហា ញអងគ

រហត រៅកនុង វិសាេភ្លេរនាះ1860។ សហប្េះរាជអាជាា បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយេិោ ណារេើអងគរហត  រ៉ា ខនតេ ំខមនរេើេសតតុាងប្សរ

តាម វិធាន ៦៧(២), ៩៨(២) និង(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និងថា រដ្ឋយសា េសតតុាងអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

អងគរហត រប្ចើន រទើរេសតតុាងខដេអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេអាចប្តូវបាន

រប្រើប្បាស់រដ្ឋយប្តឹមប្តូវកនុងកា រង្ហា ញអងគរហត កនុង វិសាេភ្លេរនាះ1861។ សហប្េះរាជអាជាា បានរខនែម

 
1856 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ 

២០១៥ ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ៧២-៧៣។  

1857 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៥-៣៥៦ ដកប្សង់សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៧៥៧។ 

1858 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៥-៣៥៧។ 

1859 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៧។ 

1860 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៥។ 

1861 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៧ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ១២១, ៣៥២-៣៥៣។ រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថា
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ថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូនដំណឹងរទៀងទាត់អំេីរោេរំណង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រប្រើ

ប្បាស់េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងខខម រប្កាម1862។ 

662. ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោទប្រកាន់កំហ ស

អងគរហត កនុងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដា ខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងទឹកដីរវៀតណាមប្តូវរដិរសធ្រោេ េីរប្ពាះកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដូចបានកំណត់រដ្ឋយរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង 

០០២ រខនែម និងឧរសមព័នធ1863។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា  វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ េ ំបាន ួមរញ្ចូេអងគរហត ខដេអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតតកមពុ

ជា រ៉ា ខនតបាន ួមរញ្ចូេអងគរហត ខដេរង្ហា ញអំេីអតែិភ្លេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្អនត ជាតិ ខដេរនះតប្មូវឱយ

មានកា រង្ហា ញធាត ផសតំាមរ ិរទថ្នរទរោទសដីេីកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ 

រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើទឹកដីរវៀ

តណាមរ ើយ រដ្ឋយប្តឹមខតរប្រើប្បាស់េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងកា េ កេ យ រស់កងកមាា ំងកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយចូេកនុងប្ររទសរវៀតណាម រដើមបីរង្ហា ញអតែិភ្លេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្អនត ជាតិរ៉ា រណាណ ះ1864។ 

663. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណះអំណាងទូរៅ រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេរោទប្រកាន់កំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់“េសតតុាងពាក់េ័នធខដេរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេ”1865។ 

664. ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រោេកា ណ៍មូេដ្ឋា នថ្ននីតិវិធី្រៅ អ.វ.ត.ក. ដូចមានខចង

កនុង វិធាន ២១ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង មាប្តា ៣៣ ងមី និង ៣៥ ងមី ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. និងមាប្តា ១៣ 

(១) ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. និងវិធាន ២១ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ប្េមទាងំមាប្តា ១៤ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត 

ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយតប្មូវថា ចារ់ប្តូវខតរកប្សាយជានិចចកាេកនុងន័យ“កា ពា អតែប្រ

រោជន”៍ភ្លគីទាងំអស់ខដេជារ់ពាក់េ័នធ និងថា ប្តូវខតមានកា យកចិតតទ កដ្ឋក់ រដើមបី“កា ពា ត េយភ្លេ

 

ខណឌ  ៦៦, ៧៣, ៧៦, ៨៤, ៨៧-៨៩, ៩៩។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២២៧, ២៣៦។  វិធាន ៦៦ សេួន 

(៥) និង វិធាន ៨៩ សេួនរី ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1862 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៧។ 

1863 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៨។ 

1864 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៥៩។ 

1865 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ១៨២។ 
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 វាងសិទធិ រស់ភ្លគីដថ្ទរទៀត” និងថា “ដំរណើ កា នីតិវិធី្ចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខត្នដេ់ទរីញ្ចរ់កនុង

រេេរវលាសមប្សរ”1866។ 

665. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ចារ់ជាធ្ មានចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. េ ំបានរារំាងកា ទទួេយក 

ឬកា េិោ ណារេើេសតតុាងថ្នអងគរហត ខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា េូមិសាស្តសត ឬរេេរវលា

 រស់ត លាកា រ ើយ។ ផេយុរៅវិញ  វិធាន ៨៧ (១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងបានកំណត់ថា “រាេ់េសតតុាងទាំងអស់

អាចទទួេយកបាន” រេើកខេងខតមានខចងផេយុេីរនះកនុង វិធានថ្ផេកនុង រហើយ វិធាន ៨៩ សេួនរី ថ្នវិធានថ្ផេ

កនុង ជាទូរៅបានផតេ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវឆនាេ ន សិទធិកនុងកា កាត់រនែយ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ 

ខដេ វិធាន ៨៩ សេួនរី (១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង បានអន ញ្ញា តអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ

រនះតាម យៈកា ដករចញនូវអងគរហត ខដេបានរ ៀររារ់កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ ខណៈរេេធានាបាន

ថាអងគរហត ខដេរៅរសសសេ់រនាះប្តូវតំណាងឱយ វិសាេភ្លេថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ។  វិធាន ៨៩ 

សេួនរី (៣) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងបានខចងចាស់លាស់ថា “េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងអងគរហត ខដេប្តូវបានដក

រចញ[េ ីវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ] អាចប្តូវបានសំអាងរៅរេើដរារណាមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគ

រហត ខដេរៅរសសសេ់រនាះ”1867។  

666. ដូចោន រនះខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញនូវរោេកា ណ៍ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើង

ប្តឹមប្តូវ និងប្តូវបានទទួេសាគ េ់ទូេំទូលាយរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍1868 និងប្តូវបានអន ម័

 
1866 សូមរមើេផងខដ  រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាសរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរ

អរងកតសដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អងគរ រ ជំន ំជប្មះថ្ងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ 

ឯកសា រេខ D404/2/4 និង D411/3/6 កថាខណឌ  ៣៥។ 

1867 សូមរមើេផងខដ   វិធាន ៦៦ សេួន (៥) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

1868 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

99-52-A សាេប្កមច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ (“សាេដីការ ឿងកដី Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR)”) 

កថាខណឌ  ៣១៥ ។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-T រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ Slobodan Praljak ស ំកា រំេាឺអំេីប្ករខណ័ឌ រេេរវលា

ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ (“រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត (ICTY)”) ទំេ័  ៩។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Taylor អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-

03-01-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១២ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Taylor (SCSL)”) កថាខណឌ  ១០១, ១១០។ 

01718312
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តរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត1869 និងអងគជំន ំជប្មះថ្ន អ.វ.ត.ក.1870 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

អាចទទួេយករដ្ឋយស េេភ្លេ និងសំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេ

រវលា និងេូមិសាស្តសតថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ និង/ឬយ តាត ធិ្កា  រស់ត លាកា កនុងកាេៈរទសៈរីប្ររេទដូច

ជា៖ (១) រដើមបីរំេាឺរ ិរទ (២) រដើមបីរធ្វើកា សននិដ្ឋា នធាត ផស ំជាេិរសស ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នអំរេើរេមើស

ខដេបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេពាក់េ័នធរនាះ ឬ (៣) រដើមបីរង្ហា ញេំនាថំ្នអំរេើគិតទ កជាម ន។ កនុងរ ឿងកដី

រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់នូវរចតនា រស់ខាួនកនុងកា កប្មិត វិសាេភ្លេថ្នកា 

ជំន ំជប្មះរដ្ឋយបានរចញដីការំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម1871 និងឧរសមព័នធ និងកនុងអំ ុងរេេជំន ំជប្មះ

បានរញ្ញា ក់ភ្លគីថា “អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះប្តឹមខតសំអាងរៅរេើេសតតុាងរនាះសប្មារ់រោេ

រំណងមានកប្មិតរ៉ា រណាណ ះ និងជាេិរសសរៅរេេេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេរនះស ីសង្ហវ ក់ជាមួយេសតតុាង

ដថ្ទរទៀត”1872។ 

667. រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយមានកាតេវកិចចកនុងកា កា ពា សិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជនជារ់រោទប្សរតាម វិធាន ២១

(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង និង ំឭកនូវយ តតិសាស្តសតស ីសង្ហវ ក់ោន  រស់អងគជំន ំជប្មះថ្ន អ.វ.ត.ក.1873 ប្េមទាងំវធីិ្

សាស្តសតខផនកចារ់ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវ និងប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអ

ចិថ្ស្តនតយ៍1874 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា កនុងកា វាយតថ្មារេើដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ 

 
1869 ដីកាសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើស ំ ឯកសា រេខ D153, D172, D173, D174, D178 និង D284 ថ្ងៃទី ១២ ខខ 

មករា ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ D300 កថាខណឌ  ៩-១០។ 

1870 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២២៧, 

២៣៦។ រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/1/30) 

កថាខណឌ  ៨៨។ 

1871 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1)។ 

1872 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០។ 

1873 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E313) រជើងទំេ័  ១៦៨២។ 

រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/1/30) កថា

ខណឌ  ២៩៦។ រសចកដីសរប្មចថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីកា ឃ ំខាួនររណាដ ះអាសនន (D427/5/10) កថាខណឌ  ៣១។ 

1874 សាេដីការ ឿងកដី Ngirabatware (IRMCT) កថាខណឌ  ២៤៩។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ngirabatware អងគជំន ជំប្មះ

សាលាដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-54-T រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដីស ំរដិរសធ្រដ្ឋយខផអក

រេើកំហ សនីតិវិធ្ីរៅកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដេបានខកខប្រ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ (“រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី 

Ngirabatware (ICTR) រេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដីស ំរដិរសធ្”) កថាខណឌ  ២១។ រ ឿងកដីRutaganda (ICTR) សាេ

ដីការ ឿងកដី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៣០។ សាេដីការ ឿងកដី Mrkšić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  

01718313
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និងកា កំណត់ថារតើ ជនជារ់រោទបានទទួេដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេីេកខណៈ និងមូេរហត ថ្នរទរោទប្រ

ឆំ្ងនឹងខាួនរដើមបីរប្តៀមេកខណៈកា កា ពា ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្តូវខតបានេិោ 

ណាជា ួម និងដូរចនះ កថាខណឌ នីមួយៗេ ំគរបីេិនិតយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញប្តូវេិោ ណាកនុង

រ ិរទថ្នកថាខណឌ ដថ្ទរទៀតកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ1875។  

668. រោងតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អងគជំន ំជប្មះអាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា 

រេេរវលា និងេូមិសាស្តសតថ្នដីកាដំរណាះប្សាយសប្មារ់រោេរំណងមានកប្មិត កនុងកា រំេាឺរ ិរទមួយ

កនុងកា រធ្វើកា សននិដ្ឋា ននូវធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នអំរេើរេមើសខដេបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេពាក់េ័នធ ឬកនុង

កា រង្ហា ញេំនាថំ្នអំរេើគិតទ កជាម ន។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ 

រខៀវ សំផន ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ។ 

669. ពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិោ ណា និងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវ“េសតតុាងពាក់េ័នធរប្ៅ

 វិសាេភ្លេ” អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិនិតយរេើរញ្ញា ថារតើ អងគរហត ខដេទាក់ទងរៅនឹងកា 

ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករប្ៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ ខខម រប្កាម និងរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយ

កងទ័េរដិវតតកមពជុារេើទឹកដីរវៀតណាម សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

រនាេ រ់េីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២1876។  

670. ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា ភ្លគីប្តូវបានជូនដំណឹងប្គរ់ប្ោន់អំេី

កា ដ្ឋក់រញ្ចូេកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករប្ៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ រៅកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ តាម យៈរសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម ខដេកនុងរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានយេ់រឃើញថា៖ 

 

១៣៨។ សាេដីការ ឿងកដី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ១២៣។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើរនាេ ន់ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើក

រ ើងអំេី JCE រ ឿងកដី Taylor (SCSL) កថាខណឌ  ៧៦។ 

1875 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

(E313) រជើងទំេ័  ១៦៨២។ រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីកា ឃ ំខាួនររណាដ ះអាសនន (D427/5/10) កថាខណឌ  ៣១។ 

1876 ដីកាសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ (E124)។ រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើកទីេី  (E284)។ រសចកដី

សរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 កា ដ្ឋក់រញ្ចូេរទរោទទូរៅ[កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ]ពាក់េន័ធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិក និង

 សហក ណ៍ប្តាំកក់ខដេជាឧទាហ ណថ៍្នទីតាំងឧប្កិដាកមម បានឆាះុរញ្ញច ងំសមរហត ផេនវូ វិសាេភ្លេ និង

 េកខណៈថ្នអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានរ់នាះ […]1877។ 

671. រប្កាយេីកា រសនើស ំរំេាឺ រស់សហរមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន ប្រធានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និង

រៅប្កម LAVERGNE បានជូនដំណឹងដេ់ភ្លគីកនុងអំ ុងរេេជំន ំជប្មះថា រដ្ឋយសា មានកា រោទប្រកាន់

ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេកំណត់រោេរៅរេើប្កុមមួយចំនួន  ួម

ទាងំេ ទធសាសនិកទូទាងំប្ររទសកមពជុា អងគជំន ំជប្មះនឹងេិោ ណារេើេសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធ

សាសនិកខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វិវ ឍន៍ថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុារេើកា ប្រប្េឹតតរៅ

រេើេ ទធសាសនិកកនុងរ ិរទទូរៅរដើមបីកំណត់នូវអវីខដេរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាតប្មូវ1878។ 

ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា 

េិោ ណារេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិករប្ៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងរដិរសធ្

អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។ 

672. ចំរពាះេសតតុាងពាក់េ័នធនឹងខខម រប្កាម និងឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតតកមពជុារៅ

រេើទឹកដីរវៀតណាម និង ំឭកនូវ វិធាន ៨៧ (១) និង ៨៩ សេួនរី (៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានហាមោត់មិនឱយសនមតកា ទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ សប្មារ់រទឧប្កិដាខដេសែិតរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នរទរោទក៏រដ្ឋយ ក៏អាប្ស័យរេើ

ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា កំណត់ថារតើ អងគរហត មួយណាខដេជារ់ពាក់េ័នធសប្មារ់

កា កំណត់រទរោទចំរពាះម ខ សូមបីខតអងគរហត រនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងមូេដ្ឋា នខផនកអងគរហត ថ្នរទរោទ

ដថ្ទរទៀតក៏រដ្ឋយ1879។ 

673. ចំរពាះេសតតុាងពាក់េ័នធនឹងខខម រប្កាម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដីរនះថា៖  

 
1877 រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1) កថាខណឌ  ៣៨។ 

1878 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ៩៤-៩៥។  

1879 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២២៧។ 

01718315



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

418 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រញ្ញា ជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើខខម រប្កាមខដេជាប្កុមរោេរៅ សែិតរប្ៅ វិសាេ

ភ្លេថ្នសណំ ំរ ឿង ០០២/០២ [..] រដ្ឋយសា អងគជនំ ំជប្មះេ តំប្មូវរដ្ឋយសមប្សរឱយេោិ ណាកា កំណត់

រោេរៅរេើខខម រប្កាមខដេជាប្កុមជាក់លាក់ ឬប្កុមតូចថ្នជនជាតិរវៀតណាម1880។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងខខម រប្កាម“អាចជារ់ពាក់េ័នធ [..] រៅនឹងរញ្ញា ដថ្ទរទៀតកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដូចជា រ ិរទជាប្រវតតិ និងរ ិរទនរោបាយថ្នរ ឿងកដី ឬរៅនឹងរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀត

ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ និងជន ងរប្ោះមួយចំនួនខដេជាខខម រប្កាម [..] ដូរចនះអាចទទួេយកបាន”1881

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផងខដ ថា ដីកាដំរណាះប្សាយមានកា រោងជារប្ចើនរៅរេើេ

សតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម ជាេិរសស ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម1882។ ជា

េទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា េិោ 

ណារេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម និងដូរចនះរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា

រនះ។ 

674. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិោ ណា រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតត

កមពជុារេើទឹកដីរវៀតណាម។ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា ររើរទាះរី

ជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសនមតកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ សប្មារ់ឧប្កិដាកមម ខដេបាន

ខផអករេើអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតតរេើទឹកដីរវៀតណាម 

ខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ក៏រដ្ឋយ ក៏អាប្ស័យរេើឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងកា េិោ ណារេើអងគហ តរនាះ៖ 

 សប្មាររ់ោេរណំងដថ្ទរទៀត  ួមទាងំកា វាយតថ្មារេើភ្លេអាចរជឿជាក់បាន រសស់ាកសី កា រំេាឺអេំីរ រិ

 ទថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរអ់ាវ ធ្អនត ជាតិ ឬរទរោទថ្នកា  រំលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ ទាក់ទងរៅនឹងជនស ីវិេ ឬទាហាន

 
1880 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨៤-១៨៥។ 

1881 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨-១៨៥, ៨១៦។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ឯកសា រេខ E1/304.1 ទំេ័  ៤៧-៤៨។ រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយឯកសា  (E319/52/4) កថាខណឌ  ១៨។ 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ (E319/47/3) កថាខណឌ  ២៥។ 

1882 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១១១, ២៦៥, ៣២០, ៨១៨, ១៤៦៨, ១៥៨៦។ 
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 ខដេអស់សមតែភ្លេប្រយ ទធ ខដេប្តូវបានោរ់ខាួនកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ប្រទូសរា៉ាយរេើទឹកដីរវៀតណាម និង

 អនកខដេប្តូវបានរញ្ាូនរៅមនេី ស-២១ រប្កាយមក1883។  

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុង

កា េិោ ណារេើេសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងទ័េរដិវតតកមពជុារេើ

ទឹកដីរវៀតណាម  និងដូរចនះអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

675. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងកា រោទប្រកាន់អំេីកា េនា រេេខដេរណាត េមកេីកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេ“ឥតោំបាច់”រនាះ តាមកា កត់សមាគ េ់រឋមរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

 ំឭកនូវឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនកនុងកា កំណត់ថារតើ សា ណាមួយណាតប្មូវឱយមានកា ផតេ់សំអាងរហត េមអិត

ជាលាយេកខណ៍អកស រនាះ1884។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា អំណះអំណាងខដេប្តឹម

ខតរេើករ ើងថា រសចកដីសរប្មចមួយរនាះ ឬកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស 

រដ្ឋយោម នផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ថា រហត ដូចរមដចបានជារសចកដីសរប្មច ឬកា យេ់រឃើញរនាះមាន

កំហ ស និងអំណះអំណាងខដេេ ំមានសកាដ ន េេរធ្វើឱយរសចកដីសរប្មចខដេ ងកា ជំទាស់រនាះប្តូវរដិរសធ្ 

ឬខកខប្រ អាចប្តូវរដិរសធ្រោេភ្លា មៗរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិនិតយរេើអងគរសចកដីរ ើយ1885។ 

676. រដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា រោង

 រស់ រខៀវ សំផន កនុងរជើងទំេ័ ប្តឹមខតសំរៅរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងទសសនកិចច រស់ោត់រៅកាន់ប្សុកប្តាំកក់1886 ទសសនកិចច រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅកាន់េូមិភ្លគពាយ័

េយ1887 និងស នេ កថា រស់ោត់ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨1888 រដ្ឋយោម នផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទណាមយួ

រេើអំណះអំណាង រស់ខាួន និងេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយខដេមានសកាដ ន េេអាចរធ្វើឱយសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវរដិរសធ្រោេ ឬខកខប្ររ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរដិរសធ្កា រោទប្រកាន់ រស់ោត់អំេីកា េនា រេេឥតសមរហត ផេរនះ។ 

 
1883 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៩០។ 

1884 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១។ 

1885 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១-១០២។ 

1886 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៣៧។ 

1887 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ៤២៨៩។ 

1888 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៧៣។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

VII. ការពោទម្រកាន់កំហ ្ ក់ព័នធពៅនឹង្រទឧម្កិដឋជ្ញរូលដ្ឋឋ ន 

ក. អរំេើមន សសោតខដេជារទឧប្កដិាកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

677. ទាក់ទងរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងខផនករនះ1889 ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន ់

រខៀវ សំផន េីរទមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយខផអករេើកា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនា

ផ្លេ េ់រៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ និងបានខផអករេើកា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំ

ោងំរនាះ( ួមទាងំកា រធ្វើទា  ណកមម ឬកា រធ្វើបារ)រៅមនេី ស-២១ ប្កាងំតាោន់ រៅអូ កខនសង និងមនេី 

សនតិស ខេនំរប្កាេ1890។ ដីកាដំរណាះប្សាយរនះបានរោទប្រកាន់ោត់ផងខដ េីរទសមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងកា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា ន

សាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង ខដេបានខផអករេើកា សាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ខដេរណាត េមកេី

កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រៅសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា   ួមទាងំកា ដកហូតអាហា  ទីជប្មក កា ខងទាខំផនក

រវជាសាស្តសត អនាម័យ និងកា ង្ហ ធ្ៃន់1891 រ៉ា ខនត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខកខប្រកា កំណត់ប្ររេទគតិ

 
1889 ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ផងខដ រេើ រខៀវ សំផន េីរទមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា សមាា រ់េ ទធសាសនិក ជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម និងបានខផអករេើកា ករមេច នងិកា សមាា រ់ដថ្ទរទៀតកនុង

ចំរណាមរនាះ រៅទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាង់សង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង និងមនេី ស-២១ 

មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងរៅអូ កខនសង។ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៧៣-១៣៨០។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ដីការំខរកសំណ ំរ ឿងបានកប្មិត វិសាេភ្លេពាក់េ័នធនឹងេ ទធសាសនិកប្តឹមសហក ណ៍ប្តំាកក់ និងអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតរនះប្តូវបានរង្ហា ញ។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ១១៣៨។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្សូរអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នជនជាតិោម និង

ជនជាតិរវៀតណាម និងទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនារៅមនេី ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងរៅអូ កខនសង ចូេ

រៅកនុងរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ និងពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិោម និងរវៀតណាម រៅរេេ

ខផអករៅរេើកា សមាា រ់ដូចោន ។  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៣៧។ 

1890 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៧៣-១៣៨០។ 

1891 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣៨១-១៣៨២, ១៣៨៧។ កា សមាា រ់ ង្ហគ េដថ្ទរទៀតប្តូវបាន

រោទប្រកាន់ផងខដ  រ៉ា ខនតេ ំប្តូវបានខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរៅជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត 

និងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនករនះ។ 

01718318



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

421 
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យ តតេីកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅជាអំរេើមន សសោត រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះ កេ ំរឃើញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ

ខដេោំបាច់សប្មារ់កា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវបានរង្ហា ញរ ើយ1892។ 

678. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្សូររញ្ចូេោន នូវកា សមាា រ់គិតទ កជាម នមួយចំនួន ខដេជារទសមាា រ់

 ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេរនះបានរណាត េឱយ រខៀវ សំផន មានេិ  ទធភ្លេ1893េីរទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេសប្មារ់កា សាា រ់រដ្ឋយ

សា េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ រធ្វើកា ង្ហ  និងកា ឃ ំោងំខដេបានដ្ឋក់រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់

ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង និងមនេី ស-២១ មនេី 

សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ ប្េមទាងំកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា រូម្ម និងកា រធ្វើ

េិរសាធ្ន៍ខផនករវជាសាស្តសតរៅមនេី ស-២១1894។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញថា ោត់មានេ ិ ទធ

ភ្លេេីរទមន សសោតខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាផ្លេ េ់រៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ1895។ 

679. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់សប្មារ់កា រធ្វើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិបានខផអករេើកំហ សអងគរហត  និងអងគចារ់មួយចំនួន។ ោត់បានអះអាងថា (១) ធាត ផសអំតតរនា

 
1892 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៣-១១៤៥ (រៅសហក ណ៍ប្តំាកក់), ១៣៨៧-១៣៨៩ 

(កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម), ១៦៧១-១៦៧៣ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា), ១៨០៣-១៨០៥ (កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនត

រហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង)។ 

1893 ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់ឧប្កិដាកមមទាំងរនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនក VIII.ខ។  

1894 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥ (រៅសហក ណ៍ប្តំាកក់), ១៣៨៩-១៣៩០ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា 

ទំនរ់ប្តពាងំងម), ១៦៧២-១៦៧៣ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា), ១៨០៥-១៨០៦ (កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់

ឆ្ន ំង), ២៥៦៥, ២៥៦៨-២៥៦៩ (មនេី សនតិស ខស-២១), ២៨១៥-២៨១៧ (មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់), ៣១១៦-៣១១៧ (មនេី 

សនតិស ខេនំរប្កាេ), ៤៣១៨ (កា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន ថ្នកា ជួយទំន ករប្មុងអំរេើមន សសោតខដេប្តូវបានប្រប្េឹតត

រ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ)។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា សាា រ់បានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា 

េកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង ប្េមទាងំតាម យៈកា សមាា រ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណារេើ

រញ្ញា ថារតើ កា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ។ សូមរមើេ សាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៦៥, ២៩៦៧។ 

1895 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៥, ៤៣០៦។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

រេើករ ើងកនុងកថាខណឌ  ៤៣៣៧ ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ“ខតេីរទសមាា រ់ ង្ហគ េទាក់ទងរៅនឹង […] មនេី សនតិស ខេនំ

រប្កាេ”។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា កា សមាា រ់ ង្ហគ េបានរកើតរ ើងរៅមនេី 

សនតិស ខេនំរប្កាេ និងេ ំមានកា យេ់រឃើញប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា សមាា រ់ខតមួយខដេបានរធ្វើរ ើង

រដ្ឋយរចតនាផ្លេ េ់។ 
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ម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្សរតាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ េ ំបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ1896 (២) ធាត ផសអំតតរនាម័តិ បាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ 

ខដេោត់េ ំដឹងជាម នថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស1897 (៣) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

កនុងកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើអកមមរេមើស ខដេជាខផនកថ្នធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងកា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា ន

សាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង1898 (៤) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វភិ្លគ

 រស់ខាួនរេើធាត ផសអំតតរនាម័តិ ពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា រេេរវលារៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់

ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង1899 និងមានកំហ ស

រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេថា អំរេើមន សសោតខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ 

បានរង្ហា ញរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលា

នយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង និងមានកំហ សរខនែមរទៀតថា អំរេើមន សសោតេី ក ណីរដ្ឋយរចតនាផ្លេ េ់ និង

មួយក ណីរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ1900។ អំណះអំណាងទាងំ

រនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

១. ថារតើធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាប្ររោេ គឺជាខផនកថ្នចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

680. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា គូសរញ្ញា ក់ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញេីដំរូងថា “ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើ

មន សសោតតប្មូវឱយមានកា រង្ហា ញនូវរចតនា រស់ជនជារ់រោទ ឬរ គគេខដេទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហម

ទណឌ សប្មារ់កា សមាា រ់ ឬកា រងកេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយរដ្ឋយមានកា ដឹងសមប្សរថា អំរេើសកមម 

 
1896 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៧៥-៦៣៦។ 

1897 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៣៣-៦៣៦។ 

1898 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៣-៦៧៥, ៧៥៩, ៧៦៩-៧៧១, ៨២១។ 

1899 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៥, ៧៦១, ៧៨៥, ៨២៣។ 

1900 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៨-៦៨៥ (រៅសហក ណ៍ប្តំាកក់), ៧៥៨-៧៦២ (កា ដ្ឋា ន

រធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម), ៧៧២-៧៨៦ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា), ៨១៩-៨២៤ (កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់

ឆ្ន ំង), ៨៦៣-៨៧៩ (មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ)។ 

01718320
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ឬអកមមរនាះទំនងជារណាត េឱយមានកា សាា រ់”1901។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្កា ជំទាស់រៅនឹងកា កំណត់និយមន័យរនះ និងបានរញ្ញា ក់ថា ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ “ប្តូវកំណត់និយមន័យទូេំ

ទូលាយរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ”1902 និងបានអន ម័តិតាមកា កំណត់និយមន័យខដេបានរធ្វើរ ើង

រដ្ឋយត លាកា  ICTY កនុងសាេប្កមរ ឿងកដី Stakić ថា៖ 

 កា កំណត់នយិមន័យររចចករទសថ្នរចតនាប្ររោេ មានដូចតរៅ៖ ប្រសនិររើោ ើរង្ហា ញេអីាករបកិ ិោ

 ខដេរងករប្ោះថាន ក់ដេ់អាយ ជីវិត ោ ើមានរចតនាសមាា រ់រដ្ឋយសា ខតោ ើបាន“សប្មរសប្មួេខាួន” និង

 “ប្សុះប្សួេ”ទទួេយកេវនយីភ្លេថ្នកា សាា ររ់នាះ។ ដរូចនះ ប្រសនិររើកា សមាា រ់រនាះបានប្រប្េឹតតរ ើង

 រដ្ឋយ“កា មនិរអើរេើដេ់តថ្មាថ្នជីវិតមន សស” សមូបីខតអរំេើរនាះមានហានិេ័យតិចតួចក៏រដ្ឋយ ក៏អាចជាអំរេើ

 មន សសោតរដ្ឋយរចតនា។ កា សមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអរំេើមន សសោត

 រដ្ឋយសា កា មិនរអើរេើរេើផេវិបាកកនុងសហ ដាអារម ិក អាចររំេញេកខណៈវិនិចិយ័ថ្នប្រេន័ធចារ់ស ី

  វិេសដីេរីចតនាប្ររោេ។ […] រោេគំនិតថ្នរចតនាប្ររោេ េ បំាន ួមរញ្ចូេរទដ្ឋា នថ្នកា រធ្វស

 ប្រខហសណាមួយ ឬកា រធ្វសប្រខហសទាងំប្សុងរនាះរ ើយ1903។ 

681. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា កំណត់និយមន័យរនះ និង

បានអះអាងថា និយមន័យរនះបាន ំរលាេរំពានរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេតាម យៈកា អន វតតន៍ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ កនុងកប្មិតទារជាងកា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនា និងថា និយមន័យរនះេ ំអាចឱយោត់ដឹងជាម នបាន

 
1901 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៤១២ និងបានរោងផងខដ រៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

(E188) កថាខណឌ  ៣៣៣។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kvočka  និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៥ (សាេដីការ ឿងកដី Kvočka  និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត (ICTY)) កថាខណឌ  ២៥៩, ២៦១។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Dragomir Milošević អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-98-29/1-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ (“សាេដីការ ឿងកដីDragomir Milošević (ICTY)”) កថា

ខណឌ  ១០៨ ។ 

1902 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣១ ដកប្សង់សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  

៤១០។ 

1903 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣១ ដកប្សង់សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  

៣៩០ ខដេដកប្សង់រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stakić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ រំ ឿងរេខ IT-97-24-T 

សាេប្កម ថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៣ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Stakić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៥៨៧។ 
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ថា ជារទរេមើស និងមានចារ់ខចងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងថា ោត់បានសំអាងរៅរេើអំណះអំណាងខដេបាន

រេើករ ើងេីម ន និងប្តូវបានរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1904

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា យ តតិសាស្តសតរចចរុបនន រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍បាន

ទទួេសាគ េ់ថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ សប្មារ់អំរេើមន សសោតបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ រ៉ា ខនតយ តតិសា

ស្តសតរនះជានិចចកាេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  និងថា អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរធ្វើកា វាយតថ្មារ ៀងៗខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងសាែ នភ្លេថ្នចារ់

ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥1905។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរកប្សាយយ តតិសាស្តសតរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  ជាេិរសស រ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត 

Medical Case ថា បាន ួមរញ្ចូេសញ្ញា ណថ្នរចតនាប្ររោេ និងបានចងអេុរង្ហា ញថា ររើរទាះរីជារវជា

រណឌ ិត រស់េួកណាហសីេ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងរេើអាយ ជីវិត រស់រ គគេខដេសែិតរប្កាមកា េិរសាធ្ន៍រនាះ 

និងដឹងអំេីេទធផេថ្នកា សាា រ់ជារប្ចើនខដេ ំេឹងទ ករនាះក៏រដ្ឋយ ក៏កនុងក ណីមួយចំនួន រោេរំណងរនាះ

គឺរដើមបីេិនិតយរមើេថារតើ រ គគេទាងំរនាះអាចប្ទាបំ្ទេកខខណឌ  ឬជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ តទាងំរនាះបានខដ  ឬរទ។ 

កនុងសាែ នកា ណ៍រនាះ រចតនាបានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងហានិេ័យខដេរណាត េឱយមានរប្ោះថាន ក់ដេ់អាយ 

ជីវិត និងរដ្ឋយដឹងថា រនះទំនងជារណាត េឱយមានកា សាា រ់1906។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់

ថា ររើរទាះរីជានតែិភ្លេថ្នកា សំរៅជាក់លាក់រៅរេើេកខណៈវិនិចិ័យថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិក៏រដ្ឋយ ក៏រ ឿង

កដីខផនករវជាសាស្តសត Medical Case អាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសំអាងផាូវចារ់សប្មារ់កា សនមតកា ទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ រដ្ឋយសា កា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនាខដ  សូមបីខតោ ើបានប្រប្េឹតតកនុងកប្មិតទារជាង

រចតនាផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ1907។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

រេើករង្ហា ញផងខដ នូវកា អន វតតន៍កនុងប្សុករដើមបីោបំ្ទរខនែមនូវកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា អំរេើមន សស

ោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិបាន ួមរញ្ចូេសញ្ញា ណថ្នរចតនាប្ររោេ រហើយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ដូចបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយអងគរ រ ជំន ំជប្មះ រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់អាច

មានអតែប្ររោជន៍រៅរេេកំណត់និយមន័យថ្នធាត ផសរំទឧប្កិដាអនត ជាតិ1908។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

 
1904 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣២។ 

1905 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣៥។ 

1906 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣៦។ 

1907 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣៦។ 

1908 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣៧-៦៣៨។ 
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រនាេ រ់មកបានរធ្វើកា វិភ្លគរៅរេើយ តតិសាស្តសតកនុងប្សុក និងបានកំណត់យ តតិសាស្តសតមួយចំនួនខដេោបំ្ទថា 

ធាត ផសអំតតរនាម័តិ អាច ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ រ៉ា ខនតបានកត់សមាគ េ់ថា ចារ់កមពជុា និងចារ់បារំាង

ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជាក ណីរេើកខេងគួ កត់សមាគ េ់1909។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖ 

 ររើរទាះរីជាកា កណំត់នយិមនយ័ជាក់លាក់ថ្នរទឧទប្កិដារនះអាចខ សខរាកោន  រហើយចារ់កមពជុា និងចារ់

 បារំាងអាចខ សខរាកេីវិធី្សាស្តសតដថ្ទរទៀតក៏រដ្ឋយ ក៏ប្រេ័នធកនុងប្សុកដ៏រប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ទាងំរនះបានទទួេ

 សាគ េ់ថា រទដ្ឋា នថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ ខដេមានកប្មិតទារជាងរចតនាផ្លេ េ់អាចអន វតតពាក់េ័នធរៅនអឹំរេើ

 មន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេខដេជាចំណ ចទាររផំ ត។ រនះបាន ួមរញ្ចូេក ណីរ គគេខដេរង្ហា ញ

 ឆនេៈកនុងកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយដឹងថា អំរេើសកមម ឬអកមម រស់ោត់ទំនងជារណាដ េឱយជន ងរប្ោះសាា រ់ និងកនុង

 កប្មិតអរបរ មា ទទួេយក ឬសប្មរសប្មេួខាួនជាមួយនឹងេវនយីភ្លេថ្នផេវបិាកខដេរណាត េឱយ

 បាត់រង់អាយ ជីវិតរនះ1910។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់បានោបំ្ទថា រៅរេេ

រ គគេបានចូេ ួមរដ្ឋយឆនេៈ និងរដ្ឋយដឹងថា អំរេើ រស់ខាួនទំនងជារណាត េឱយមានកា សាា រ់ អំរេើរនាះ

អាចរសមើនឹងកា រធ្វើមន សសោត ឬរទឧប្កិដាខដេមានកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅកនុងប្រេ័នធចារ់

កនុងប្សុកនីមួយៗ1911។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនះមានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយ

នឹងរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ខដេថា “ធាត ផសអំតតរនាម័តិ 

ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេមានអតែិភ្លេកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវខតកំណត់និយម

ន័យទូេំទូលាយរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ”1912។ 

682. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ បាន ួមរញ្ចូេរចតនា

ប្ររោេ េីរប្ពាះ៖ (១) ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិេ ំបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ កនុងធាត ផសអំតតរនា

ម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ (២) កា រោងរៅរេើរោេ

កា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់េ ំខមនជាមរធ្ាបាយស េេភ្លេកនុងកា កំណត់និយមន័យ និងរនាេ ររទដ្ឋា នថ្នរចតនា

 
1909 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៤០-៦៤៩។ 

1910 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥០។ 

1911 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥០។ 

1912 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥០។ 
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ខដេតប្មូវរដ្ឋយចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ និង (៣) ជាជរប្មើស េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា រោេ

កា ណ៍ទូរៅមានអតែិភ្លេរង្ហា ញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺជារចតនា

ប្ររោេរ ើយ1913។  

683. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិេ ំបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ កនុងធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា  (១) រ ឿងកដីខផនក

រវជាសាស្តសត Medical Case េ ំបានផតេ់កា កំណត់និយមន័យចាស់លាស់អំេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើ

មន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ រ៉ា ខនតបានផតេ់ចាស់លាស់រៅរេើរចតនាផ្លេ េ់កនុងកា សមាា រ់

តាម យៈកា រប្រើប្បាស់វិធី្សាស្តសតថ្នកា េិរសាធ្ន៍េកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះ1914 (២) យ តតិសាស្តសតរប្កាយឆ្ន ំ 

១៩៧៥  រស់ត លាកា  ICTY និង ICTR េ ំអាចរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងសាែ នភ្លេចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត 

ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ ើយ រដ្ឋយសា យ តតិសាស្តសតរនះេ ំប្តូវបានររងកើតរ ើងកនុងរសចកដីសរប្មចអនត ជាតិម 

នៗរនាះ និងេ ំមានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន រេើរញ្ញា រនះ1915 និង (៣) ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិសម័យរនាះ

ដូចបានកំណត់កនុងេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម“ទទួេសាគ េ់រចតនារេមើសកនុងកប្មិតតឹង  ឹង”1916។ ជាជរប្មើស ោត់

បានអះអាងថា ររើរទាះរីជាចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានអន ញ្ញា តសប្មារ់រចតនា

ប្ររោេ ក៏រដ្ឋយ ក៏រោេកា ណ៍ខដេអន វតតចារ់ប្សាេជាងតប្មូវថា អន វតតខតចំរពាះរចតនាផ្លេ េ់ថ្ន

កា សមាា រ់រ៉ា រណាណ ះ1917។ 

684. ខផអកតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានរោងរៅរេើ

រោេកា ណ៍ទូរៅកនុងកា កំណត់ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

រដ្ឋយសា រោេកា ណ៍ទូរៅ (១) មិនអាចរង្ហា ញ ឬកំណត់រទឧប្កិដាប្សរតាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត 

ជាតិ រដ្ឋយសា រនះបានរធ្វើឱយភ្លន់ប្ច ំអំេីប្រេេចារ់អនត ជាតិ1918 (២) េ ំខមនជាប្រេេរដើមថ្នចារ់1919 

 
1913 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៧៥-៥៧៦។ 

1914 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៨៤-៥៨៦។ 

1915 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៨៧។ 

1916 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៩៣។ 

1917 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៩៦-៥៩៩។ 

1918 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៥៧៧-៥៨០។  

1919 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦០២-៦១២។ 

01718324



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

427 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

(៣) ជាប្រេេមិនផ្លេ េ់ និងេ ំអាចជំនួសចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិបាន1920 និង (៤) ប្តូវបានកប្មិតប្តឹម

រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ និង វិមតិសងស័យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រោទ1921។ 

685. ជាជរប្មើេស រខៀវ សំផន បានអះអាងថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា រោេកា ណ៍ទូរៅមានអតែិភ្លេ

រង្ហា ញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិបាន ួមរញ្ចូេរចតនា

ប្ររោេ រដ្ឋយសា  (១) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើវិធី្សាស្តសតវាយតថ្មារសើៗ និងេ ំស ី

សង្ហវ ក់ោន  (២) អងគជំន ំជប្មះមានកំហ សរដ្ឋយបានដករចញចារ់កមពជុា និង (៣) អងគជំន ំជប្មះបានរនាេ រ

េកខខណឌ ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខ សេីអវីខដេបានអន វតត

រដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍1922។ 

686. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេនូវអំណះអំណាងខដេប្តូវបានរដិរសធ្

 ួចរហើយរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងខក

ខានកនុងកា រោងរៅរេើសំអាងផាូវចារ់ណាមួយសប្មារ់ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាផ្លេ េ់ ឬរង្ហា ញកា 

រេើកខេងរោទប្រកាន់ណាមួយខដេបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់កា ខវះរចតនាផ្លេ េ់រនាះរ ើយ1923។ សហប្េះ

រាជអាជាា បានជំទាសរ់ៅនឹងកា រេើករ ើងខដេថា សាេប្កមថ្នរ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត Medical Case 

ប្តូវបានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវ និងបានអះអាងថា កងវះកា កំណត់និយមន័យជាក់លាក់ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ 

េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ រដ្ឋយសា កា េិតខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញអតែិភ្លេថ្នអំរេើ

មន សសោតររើរទាះរីជានតែិភ្លេថ្នរចតនាផ្លេ េ់កនុងកា សមាា រ់ក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខតមានភ្លេចាស់លាស់កនុង

សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះខដ 1924។ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញថា ត លាកា កំេូេអាេាឺ

ម៉ាង់សប្មារ់តំរន់កាន់ការ់រដ្ឋយអង់រគាសបានរញ្ញា ក់េី រេើកកនុងឆ្ន ំ ១៩៤៨ ថា រចតនាប្ររោេ បាន

រំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរទឧប្កិដាមួយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ួមទាងំអំរេើ

មន សសោតផងខដ 1925។ សហប្េះរាជអាជាា បានកត់សមាគ េ់ថា យ តតិសាស្តសតត លាកា ប្េហមទណឌ មនិអ

ចិថ្ស្តនតយ៍អាចផតេ់កា ខណនា ំ និងថា កា រោងរៅរេើេកខខណឌ តប្មូវសប្មារ់កា គិតទ កជាម នកនុងយ តតិសា

 
1920 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦១៣-៦១៩។ 

1921 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦២០-៦២២។ 

1922 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦២៣-៦៣២។ 

1923 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៦៥-៣៦៦។ 

1924 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៦៧។ 

1925 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៦៨។ 

01718325
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ស្តសតមួយចំនួន រស់ត លាកា  ICTR ជាកា ភ្លន់ប្ច ំរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះរនាះេ ំបានអះអាងថា ប្តូវអន 

វតតតាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ និងថា អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍មួយចំនួន រស់ត លាកា  ICTY ឬ ICTR 

េ ំបានអន វតតតាមចារ់អនត ជាតិរនះរ ើយ1926។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ចារ់កនុងប្សុកេ ំខមន

ជាប្រេេរដើម និងឯករាជយសប្មារ់កា កំណត់និយមន័យ ធាត ផសអំតតរនាម័តិ សប្មារ់អំរេើមន សសោតកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ា ខនតប្តឹមខតរង្ហា ញថា រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីសាែ នភ្លេថ្នចារ់

ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយចារ់កនុងប្សុក អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

តប្មូវឱយខសវង ករោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់រ ើយ1927។ សហប្េះរាជអាជាា បានេិោ ណារឃើញថា រោេ

កា ណ៍ទូរៅគឺជាប្រេេថ្នចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិប្តឹមប្តូវ និងអាច កបាន និងថា កា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងចារ់កនុងប្សុកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជាកា ប្តឹមប្តូវ និងបានរោងរៅ

រេើយ តតិសាស្តសតរខនែមខដេោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នខដេថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ  កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ បាន ួមរញ្ចូេ

រចតនាប្ររោេ1928។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីចារ់ប្សាេជាងរនាះ េ ំប្តូវបានសហប្េះរាជ

អាជាា យេ់ប្សរជាមួយរដ្ឋយសា បានខផអករៅរេើកា ខដេថា េកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម គឺជាចារ់ខដេមានអតែ

ប្ររោជនចំ៍រពាះជនជារ់រោទ រ៉ា ខនតេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមរនះេ ំបានចងកាតេវកិចចរេើ អ.វ.ត.ក. រ ើយ1929។ 

សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ពាក់េ័នធរៅនឹងរចតនាប្ររោេ1930។ 

687. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគប្តឹមប្តូវរេើចារ់ទំរនៀម

ទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងកា កំណត់ថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ។ កា យេ់រឃើញរនះបានខផអករេើកា េិនិតយ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើរ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត Medical Case កនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ប្េមទាងំកា វិភ្លគផ្លេ េ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរ ឿងកដីរនាះផងខដ ។ កា មិនយេ់ប្សរ រស់ 

រខៀវ សំផន ជាមួយនឹងកា វិភ្លគរនះ េ ំប្គរ់ប្ោន់អាចឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់រធ្វើកា េិោ 

ណារ ើងវិញរេើកា វិភ្លគ រស់ខាួនរនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរខនែមថា ររើរទាះរីជា រខៀវ 

សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា វិភ្លគរេើរ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត តាម យៈកា អះអាងថា រ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត

 
1926 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៦៩។ 

1927 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៧០។  

1928 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៧១-៣៧៣។ 

1929 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៧៤។ 

1930 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 

01718326
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រនះបានរង្ហា ញនូវធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់េ ំបានរោងរៅរេើយ តតិសាស្តសតអនត 

ជាតិណាមួយកនុងកា ោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមរចតនា

ផ្លេ េ់រនាះខដ ។  

688. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា រោងរៅ

រេើយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍សប្មារ់កា រំេាឺសដីេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ ខដេអាចអន 

វតតបានថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកថា រដើមបី

ឱយប្សរជាមួយរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ កា កំណត់និយមន័យថ្នអំរេើម នសសោតប្តូវឆាះុរញ្ញច ងំនូវ

េកខណៈថ្នចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានសំអាងរៅរេើកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប្េមទាងំរធ្វើកា វាយតថ្មារដ្ឋយផ្លេ េ់ និងបានកត់សមាគ េ់ថា 

យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ េ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ទាងំប្សុង និងប្តឹមខតជាខណនាំ

រ៉ា រណាណ ះ1931។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបានចងកាតេវកិចចរដ្ឋយយ តតិសាស្តសតត លាកា ប្េហមទណឌ មនិ

អចិថ្ស្តនតយ៍ និងេ ំមានកំហ សកនុងកា េិោ ណាយ តតិសាស្តសតរនះសប្មារ់កា រំេាឺ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេ ំឭកផងខដ ថា អន រលាមតាមមាប្តា ៣៣ ងមីថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះអាច

ខសវងកា ខណនារំៅកប្មិតអនត ជាតិបាន។  

689. កា ខដេថា ត លាកា  ICC េ ំបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ កនុងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោត

កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ឬកនុងធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតកនុងយ តាត ធិ្កា  រស់ត លា

កា  ICC េ ំបានោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតរប្កាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត 

ជាតិ េ ំបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ។ ត លាកា  ICC េ ំរឃើញថា បានដ្ឋក់ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ

សដីេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ រៅជាប្កមរ ើយ1932។ 

 
1931 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣៤-៦៣៥។ 

1932 សូមរមើេ ជាទូរៅអនកនិេនធ Roger S. Clark “ធាត ផសអំតតរនាម័តិកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ៖ េកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមថ្ន

ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងធាត ផសថំ្នរទរេមើស”(ឆ្ន ំ ២០០១) 12 រវទិកាចារ់ប្េហមទណឌ  291 ចំណ ចខដេអនកនិេនធបាន

ចូេ ួមកនុងកា ប្ពាងេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ បានេិភ្លការេើកា េាោមខសវង កមូេដ្ឋា ន ួម វាង

ប្រេ័នធខ សខរាកោន ពាក់េ័នធនឹង“ធាត ផសអំតតរនាម័តិ”ខដេបានរ ៀររារ់កនុងមាប្តា ៣០ ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម។ 

01718327
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690. ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីចារ់ប្សាេជាង រោេកា ណ៍ថ្នចារ់ប្សាេជាងរនះ

ជារ់ពាក់េ័នធខតរៅរេើចារ់ខដេចងកាតេវកិចចរេើត លាកា រ៉ា រណាណ ះ1933។ កិចចប្េមរប្េៀង រស់ អ.វ.ត.ក. 

បានរញ្ញា ក់ថា យ តាត ធិ្កា កមមវតែថុ្នរ ឿងកដី រស់ អ.វ.ត.ក.  ួមរញ្ចូេកនុងចំរណាមរនាះ“ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិខដេប្តូវបានកំណត់កនុងេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមឆ្ន ំ ១៩៩៨ ថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ”1934 

រ៉ា ខនតកិចចប្េមរប្េៀងរនះគឺជាឯកសា ខដេកំណត់អំេីកិចចសហប្រតិរតតិកា  វាងអងគកា សហប្រជាជាតិ និង

រាជ ដ្ឋា េិបាេកមពជុាកនុងកា នាមំកកាត់រទាសរមដឹកនាជំាន់ខពស់ថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងអនកខដេ

ទទួេខ សប្តូវខពស់រំផ តសប្មារ់ឧប្កិដាកមមរប្កាមយ តាត ធិ្កា  រស់ អ.វ.ត.ក.1935។ យ តាត ធិ្កា កមមវតែថុ្ន

រ ឿងកដី រស់ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបានគូសរង្ហា ញកនុងចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.1936។ ចារ់សដីេីកា ររងកើត 

អ.វ.ត.ក. េ ំបានដ្ឋក់រញ្ចូេេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម រហើយរទរបញ្ាតតិសដីេីឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិេ ំមាន

េកខណៈដូចោន ទាងំប្សុងរៅនឹងរទរបញ្ាតតិថ្នទីប្កុង ៉ាូមខដ 1937។ េកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមថ្នត លាកា  ICC េ ំចង

 
1933 រសចកដីេិោ ណាសំណ ំរ ឿង ០០៤/២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ មតិ រស់រៅប្កម Baik និង 

Beauvallet ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ  D359/24 និង D360/33 កថាខណឌ  ៥៧៩។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកដ ី

 ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nikolić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-2-A សាេប្កមសដីេីរណដ ឹងសាទ កខរេើកា ដ្ឋក់

រទាស ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៥ (“សាេដីការ ឿងកដី Nikolić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៨១។ 

1934 មាប្តា ៩ ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ 

1935 មាប្តា ១ ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ 

1936 មាប្តា ២(១) ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ 

1937 មាប្តា ៥ ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. បានកំណត់ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថាជា៖ “អំរេើនានាខដេបានប្តូវ

ប្រប្េឹតតរ ើងជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា រដ្ឋយប្រេ័នធ ឬ ើករាេដ្ឋេរេើជនស ីវិេរដ្ឋយសា មូេរហត ជាតិសាសន៍ នរោបាយ 

ជាតិេនធ ុសាសនា ដូចជា៖ អំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា រធ្វើឱយរៅជាទាសក  កា និ រទស កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ 

កា រធ្វើទា  ណកមម កា  ំរលាេរេើផាូវរេទ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ េូជសាសន៍ ឬសាសនា អំរេើ

អមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”។ មានប្តា ៧ ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមកំណត់ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថា ជា“អំរេើណាមួយខាងរប្កាម

រៅរេេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ ឬ ើករាេដ្ឋេខដេកំណត់រោេរៅរេើជនស ីវិេរដ្ឋយមាន

កា ដឹងអំេីកា វាយប្រហា ដូចជា៖ (ក) អំរេើមន សសោត (ខ) កា សមាា រ់ ង្ហគ េ (គ) កា រធ្វើឱយរៅជាទាសក  (ឃ) កា និ រទស 

ឬផ្លា ស់ទីប្រជាជនរដ្ឋយរងខំ (ង) កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ ឬកា ដកហូតោ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ នូវរស ើភ្លេផាូវកាយរដ្ឋយ ំរលាេរំពាន

រោេកា ណ៍ជាមូេដ្ឋា នថ្នចារ់អនត ជាតិ (ច) កា រធ្វើទា  ណកមម (ឆ) កា  ំរលាេផាូវរេទ ទាសក ផាូវរេទ រេសាោ រដ្ឋយរងខំ 

កា រធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះរដ្ឋយរងខំ កា រធ្វើឱយខេងមានកូនរដ្ឋយរងខំ ឬតាមទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទខដេមានភ្លេ

ធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន  (ជ) កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្កុមណាមួយខដេរង្ហា ញអតតសញ្ញា ណឱយរឃើញចាស់លាស់ ឬជា ួម

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ ជាតិ សាសន៍ ជាតិេនធ ុសាសនា វរបធ្ម៌ រេទ ដូចបានកំណត់កនុងកថាខណឌ  ៣ ឬមូេរហត ដថ្ទ

រទៀតខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាទូរៅថា េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរប្កាមចារ់អនត ជាតិពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើណាមួយខដេបានសំរៅ

01718328
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កាតេវកិចចរេើចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ដូរចនះ រោេកា ណ៍ថ្នចារ់ប្សាេជាងេ ំអាចអន វតតបានរ ើ

យ។ 

691. ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកា អន វតតន៍រោេកា ណ៍ទូរៅ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេិោ ណារឃើញថា ោត់បានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើសំអាងរហត ផ្លេ េ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្ន

កា វិភ្លគរេើយ តតិសាស្តសតកនុងប្សុក។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានយេ់រឃើញថា កា អន វតតន៍កនុងប្សុក“បានោំប្ទរខនែម”រេើកា សននិដ្ឋា ន

ខដេថា  អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត 

ជាតិ ខដេ ួមរញ្ចូេសញ្ញា ណថ្នរចតនាប្ររោេ1938។ កា សននិដ្ឋា នរនះបានខផអករេើកា េិោ ណាអំេយី តតិ

សាស្តសតអនត ជាតិ ជាេិរសសរ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត។ រខៀវ សំផន ហាក់រីដូចជាយេ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ និងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានកំណត់រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់កនុងប្សុក និងេ ំបាន

រប្រើប្បាស់រោេកា ណ៍រនះកនុងកា រង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្នរទឧប្កិដាកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ រៅរេេ

េិនិតយរេើយ តតិសាស្តសតកនុងប្សុករនាះ។ តាមកា េនយេ់ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសាេដីកាសំ

ណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា “កា អន វតតន៍ចារ់ប្េហមទណឌ ទូរៅកនុងប្សុកេ ំអាចរធ្វើជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា 

រង្ហា ញនូវ វិធានថ្នចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិបានរ ើយ រដ្ឋយរហត ថា មានកងវះនូវធាត ផសអំនត ជាតិ”1939

។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា អន វតតន៍រនះអាចរប្រើប្បាស់រធ្វើជាកា រោងរៅរេើសប្មារ់កា រកប្សាយរទ

ឧប្កិដាអនត ជាតិ និងរោេកា ណ៍ពាក់េ័នធ និងរោេគំនិតរនាះ រដ្ឋយរហត ថា “រោេគំនិតចារ់ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយខផអករេើរោេគំនិតចារ់ប្េហមទណឌ កនុងប្សុក”
1940។ េិតណាស់ អងគជនំ ំ

 

រៅរេើកនុងកថាខណឌ រនះ ឬរទឧប្កិដាណាមួយរៅកនុងយ តាត ធ្ិកា  រស់ត លាកា  (ឈ្) កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ (ញ) រទ

ឧប្កិដាថ្នកា ប្រកាន់េណ៌សមបុ  (ដ) អំរេើអន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន ខដេរងករដ្ឋយរចតនានូវ

កា ឈ្ឺោរ់ ឬ រួសធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬស ខភ្លេផាូវចិតត ឬផាូវកាយ”។ សូមរមើេ មាប្តា ៧ ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមថ្នត លាកា 

ប្េហមទណឌ អនត ជាតិចូេជាធ្ មាន ថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០២ ឯកសា រេខ 2187 UNTS 3 (“េកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម”)។ 

1938 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣៧ ដកប្សង់សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  

៣៩៥។ 

1939 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1940 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៥។ 

01718329
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ជប្មះត លាកា កំេូេបានរោងរៅរេើកា អន វតតន៍កនុងប្សុករនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1941 ដូចោន រៅនឹង

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងរ ឿងកដីរចចរុបននរនះខដ ។ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា 

កា ខសវង កកា ខណនាេំីរោេកា ណ៍ទូរៅសប្មារ់រំេាឺចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិេ ំប្តូវបានហាមោត់

រ ើយ1942។ 

692. កា រកប្សាយរនះប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយយ តតិសាស្តសត រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះ។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះ“បានកត់

សមាគ េ់ថា េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថារតើ ‘រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់ខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយ

ប្ររទសអា យធ្ម៌ខពង់ខពស់’គរបីោត់ទ កថា ជាប្រេេសំខាន់ ឬរនាេ រ់រនសថំ្នចារ់អនត ជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា” 

រ៉ា ខនតបានចងអេុរង្ហា ញថា “រោេកា ណ៍ទូរៅរនះប្តូវបានយកមកេិោ ណាជាេិរសសរដ្ឋយត លាកា  

ICTY រៅរេេកំណត់ធាត ផសថំ្នឧប្កិដាកមមអនត ជាតិ ឬ វិសាេភ្លេថ្នទប្មង់ទទួេខ សប្តូវខដេប្តូវបាន

ទទួេសាគ េ់រៅកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ”1943។ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រស់ 

ICTY កនុងរ ឿងកដី Furundžija បានកត់សមាគ េ់ថា កា រោទប្រកាន់េីរទ ំរលាេរសេសនែវៈប្តូវបានខចង

រប្កាមេកខនតិកៈ រស់ត លាកា  ICTY កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ កា  ំរលាេរំពានរេើអន សញ្ញា ទី

ប្កុងហសឺខណវ កា  ំរលាេរំពានរេើចារ់ ឬទំរនៀមទមាា រ់សស្តង្ហគ ម ឬអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ រ៉ា ខនតថា អងគ

ជំន ំជប្មះេ ំអាចខសវង កកា កំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងចារ់អនត ជាតិ ួមទាងំតាម យៈ

រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ឬចារ់អនត ជាតិបាន1944រ ើយ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះ

 
1941 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) រជើងទំេ័  ២១២៦ រោងរៅរេើកា វិភ្លគដំរូងកនុងចំរណាមរនាះនូវកា 

អន វតតកនុន៍ងប្សុកកនុងកា កំណត់ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរប្កាមចារ់អនត ជាតិកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

1942 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦១៦ (“មានខតកនុងក ណីខដេេ ំមាន វិធានកនុងចារ់

ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិជាក់លាក់រ៉ា រណាណ ះខដេរគអាចខសវង កកា រំេាឺេីរោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់”)។ 

1943 រសចកដីសរប្មចសំណ រំ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៥៣ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ អងគរ រ 

ជំន ំជប្មះបានេនយេ់ផងខដ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា  ំរលាេផាូវរេទខដេជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថា “រោេកា 

ណ៍រនះអាចរប្រើប្បាស់រដើមបីជួយរំេាឺធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា  ំរលាេផាូវរេទ រៅរេេខដេអតែិភ្លេថ្នធាត ផសតំាមរ ិរទស

ប្មារ់កា  ំរលាេផាូវរេទកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញ ួចរាេ់”។ រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើ

រណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ នួន ជា និង រអៀង ធ្ី ិទធ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 

D427/2/15 និង D427/3/15 (“រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ 

(D427/2/15 និង D427/3/15)”) កថាខណឌ  ១៥៣។ 

1944 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Furundžija អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-T សាេប្កម ថ្ងៃ

ទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៨ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Furundžija (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៧២-១៧៣, ១៧៥, ១៧៧។ 

01718330
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រនាះបានោត់ទ កថា ជាកា ោំបាច់កនុងកា ខសវង ករោេកា ណ៍ប្េហមទណឌ ខដេមានេកខណៈដូចោន ជាមួយ

នឹងប្រេ័នធចារ់សំខាន់ៗថ្នេិេេរលាក ខដេរនះជាកា ទាញរចញរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនសមប្សរេីចារ់ជាតិ

1945។ វិធី្សាស្តសតរនះខ សខរាកេីកា រញ្ញា ក់ថារតើ រទឧប្កិដាមានអតែិភ្លេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា កនុងចារ់ប្េហម

ទណឌ អនត ជាតិខដេបានខផអករេើកា អន វតតន៍កនុងប្សុក។  

693. កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេបានហាមោត់កា ខផអករេើរោេ

កា ណ៍ទូរៅរដើមប“ីេប្ងីក”កា ទទួេខ សប្តូវ និងតប្មូវថា “កា រកប្សាយប្តូវខតមានេកខណៈតឹង  ឹង និង

បានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រោទ”ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវរ ើយ។ រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេតប្មូវថា រទ

ឧប្កិដាខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ប្តូវមានអតែិភ្លេកនុងចារ់ខណៈរេេខដេរទឧប្កិដារនះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើ

ង។ រោេកា ណ៍រនះេ ំតប្មូវឱយមានកា រកប្សាយបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រោទរ ើយ។ រនះគឺជារោេ

គំនិតខដេខ សខរាកេីរោេកា ណ៍ វិមតិសងស័យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រោទ ខដេជាចមបងរប្រើប្បាស់

សប្មារ់កា ចងអេុរង្ហា ញនូវកំហ សកនុងក ណីខដេ េសតតុាងមិនអាចរង្ហា ញអងគរហត ឱយហួសេី វិមតិ

សងស័យបាន។ ដូចបានរញ្ញា ក់េីដំរូងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា  វិមតិសងស័យបានជាប្ររោជន៍

ជនជារ់រោទ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមវិមតិសងស័យខដេមានអតែិភ្លេរនាេ រ់េីកា រកប្សាយថារតើ ប្តូវអន វតតនូវ

ភ្លេអេ់ខអកថ្នចារ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា1946។ កនុងរ ឿងកដីរនះេ ំមានវិមតិសងស័យខរររនាះរ ើយ អាប្ស័យ

រហត រនះ េ ំមានភ្លេោំបាច់ប្តូវអន វតតរោេកា ណ៍រនះរ ើយ។ 

694. ជាកា រឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាងជាជរប្មើសមួយរផសងរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េ ំមានេសតតុាង

រង្ហា ញអំេីរោេកា ណ៍ទូរៅខដេបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ កនុងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សស

ោត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ោត់បាន ិះគន់រេើកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង រ៉ា ខនតេ ំបានផតេ់រហត ផេផ្លេ េ់ខាួនរ ើយ។ ោត់បានជំទាស់រៅនឹងកា ប្រដូចោន  រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងនូវសញ្ញា ណសមបុ្គសាម ញថ្នចារ់ប្េហមទណឌ ជាតិខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវតាមរ ិរទ

 
1945 សាេប្កមរ ឿងកដី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៧៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមរ ឿងកដី Blaškić កថាខណឌ  ៣៤ 

(“កនុងកា េនយេ់រខនែមរេើរញ្ញា ថារតើ រទដ្ឋា នថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ ខដេទារជាងរចតនាប្ររោេអាចអន វតតទាក់ទងរៅនឹង

កា រញ្ញា រប្កាមមាប្តា ៧(១) ថ្នេកខនតិកៈខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ោត់ទ កថាមានប្ររោជន៍កនុងកា េិោ ណារេើ

 វិធ្ីសាស្តសតថ្នយ តាត ធ្ិកា ជាតិ”)។ 

1946 រសចកដីសរប្មចកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន រេើសំរណើស ំរដ្ឋះខេង ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E50/3/1/4 កថាខណឌ  ៣១។ 

01718331



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

434 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1947 រ៉ា ខនតថា កា កំណត់រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់កនុងប្សុកជាោំបាច់ប្តូវសប្មិតសប្មំាងយករោេគំនិត

ទូរៅរចញេីសញ្ញា ណសមបុ្គសាម ញរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណារឃើញថា យ តាត ធិ្កា កនុងប្សុក

មានេកខណៈខ សខរាកោន  និងថា “កា កំណត់និយមន័យជាក់លាក់រេើរទឧប្កិដារនះអាចខ សោន ផងខដ ”1948

។ អងគជំន ំជប្មះបានេិនិតយប្តឹមប្តូវរេើយ តាត ធិ្កា រផសងៗថ្នប្រេ័នធចារ់ស ីវិេ និងអង់កាូសាក់ស ងប្េមទាងំ

 រស់ប្ររទស  សសុី និងប្ររទសជរ៉ា ន។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ និងអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រកប្សាយរេើរចតនាតប្មូវកនុងយ តាត ធិ្កា រផសងៗ រ៉ា ខនតោត់េ ំបាន

រង្ហា ញកំហ សណាមួយកនុងឧទាហ ណ៍ រស់ោត់រ ើយ។ កា យេ់រឃើញរនាះេ ំខមនថា ខផអកតាមរោេ

កា ណ៍ទូរៅ ប្រេ័នធចារ់េិេេរលាកបានរប្រើប្បាស់ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ដូចោន ទាំងប្សុងរៅនឹងរចតនា

ប្ររោេរនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា “កា រងកឱយសាា រ់ខដេទារ

ជាងកប្មិតរចតនាផ្លេ េ់ រ៉ា ខនតខពស់ជាងកា រធ្វសប្រខហស ដូចជារចតនាប្ររោេ ឬកា ខាីខាា  ប្តូវទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  និងប្តូវបានោត់ទ កថា មានរចតនាសមាា រ់”1949 រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា “ប្រេ័នធចារ់កនុងប្សុកភ្លគរប្ចើនបានទទួេសាគ េ់ថា រទដ្ឋា នថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេទារ

ជាងរចតនាផ្លេ េ់អាចអន វតតទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ខដេជាកប្មិតទារ

ជាងរគរំផ ត”1950។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងេិោ ណាថា 

ជាឧទាហ ណ៍កនុងខផនក ១៨(ក) ថ្នចារ់ប្េហមទណឌ  ដា New South Wales ឆ្ន ំ ១៩០០ ខដេបានដ្ឋក់

រទាសអំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយ“កា មិនរអើរេើរេើអាយ ជីវិតមន សស ឬមានរចតនាសមាា រ់ ឬរងក

ឱយមានេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ”1951។ កា មិនរអើរេើរេើផេវិបាកមានធាត ផសអំតតរនាម័តិទារជាង

កប្មិតរចតនាផ្លេ េ់។ 

695. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា ចារ់កមពជុាគឺជា“ក ណីរេើកខេងគួ កត់

សមាគ េ់”ចំរពាះប្រេ័នធចារ់ខដេខាួនបានវិភ្លគខដេកនុងរនាះនីតិកមម ឬរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត“បានោត់ទ ក

ចាស់លាស់នូវកា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនាថា ជារទរេមើសកនុងក ណីខដេោ ើបានប្រប្េឹតតកនុងកប្មិតទារជាង

 
1947 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

1948 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥០។ 

1949 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤០៩។ 

1950 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥០។ 

1951 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ២០១០។ រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៦២៦។ 
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រចតនាផ្លេ េ់”1952។ កា អន វតតន៍កនុងប្សុកេ ំតប្មូវឱយមានេកខណៈប្សរោន ទាងំប្សុងកនុងកា រង្ហា ញរោេ

កា ណ៍ទូរៅរ ើយ1953។ ផេយុេីកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញ

កំហ សអងគចារ់កនុងកា សននិដ្ឋា នថា រោេកា ណ៍ទូរៅមានអតែិភ្លេ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីរនះេ ំប្សរោន ជា

មួយនឹងចារ់កមពជុារ ើយ។ 

696. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ខដេបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺជា

កប្មិតទារជាងធាត ផសរំៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេកំណត់ថា ប្តូវខតមានរចតនាកនុងកា 

សមាា រ់ជន ងរប្ោះ ឬរចតនារងកេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយរដ្ឋយមានកា ដឹងសមប្សរថា អំរេើរនាះនឹង

រណាត េឱយមានកា សាា រ់1954 រ៉ា ខនតរនះជាកា យេ់េ ំប្តឹមប្តូវ។ រខៀវ សំផន េ ំបានខរងខចកភ្លេខ សខរាកោន

ថ្នរញ្ញា រនះ។ េកខខណឌ តប្មូវគឺថា អំរេើខដេរងកឱយមានកា សាា រ់ប្តូវខតជារចតនា និងបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ

មានកា ដឹងសមប្សរថា អំរេើរនាះនឹងរណាត េឱយមានកា សាា រ់។ េកខខណឌ តប្មូវរនះេ ំប្តូវបានរបាះរង់

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងរធ្វើ

កា កនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា “អាជាា ធ្ កនុង

ប្សុកប្តាំកក់មានឆនេៈដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះ”1955 និងដ្ឋក់រដ្ឋយរចតនា។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ខ សេី

ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានកំណត់ភ្លេអាចដឹងជាម នអំេីកា សាា រ់

ថា ជាកា “សមរហត ផេ” និងេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថារតើ រទដ្ឋា នសតាន ម័ត ឬអតតរនាម័តិប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងេ ំបានរង្ហា ញនូវកប្មិតថ្នេវនីយភ្លេខដេតប្មូវរនាះរ ើយ1956។ ផេយុរៅនឹង

កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិតជាបានរង្ហា ញកប្មិតថ្នេវនីយភ្លេខដេតប្មូវ 

“ទំនងជារណាត េឱយមានកា សាា រ់”។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះ

 
1952 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៤៧-៦៤៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៤០-៦៤៦។ 

1953 ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Furundžija បានកត់សមាគ េ់ថា “រនះទំនងជារកើតរចញេីកា ប្សាវ

ប្ជាវរេើចារ់កនុងប្សុក ខដេរទាះរីជាមានភ្លេមិនស ីសង្ហវ ក់ោន ក៏រដ្ឋយ ក៏ប្រេ័នធភ្លគចារ់រប្ចើនរំផ តកនុងចារ់អង់កាូសាក់ស ង 

និងស ីវិេ បានោត់ទ កកា  ំរលាេផាូវរេទជាកា ដ្ឋក់រញ្ចូេផាូវរេទរដ្ឋយរងខំថ្ន ូរកាយមន សសនូវអងគជាត ឬកា ដ្ឋក់រញ្ចូេ

រដ្ឋយរងខំនូវ រស់ដថ្ទរផសងរៅកនុងប្រដ្ឋរ់រេទស្តសតី ឬ នធគូទ”។ សាេប្កមរ ឿងកដី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៨១ 

(រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

1954 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៣១។ 

1955 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥។ 

1956 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៣១។ 
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សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា រទដ្ឋា នសតាន ម័ត ឬអតតរនាម័តិប្តូវបានរប្រើប្បាស់ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា េ ំខមនជាកំហ សអងគចារ់ខដេអាចខកខប្រសាេប្កមបានរ ើយ។  

697. ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា ដ្ឋក់

រញ្ចូេរចតនាប្ររោេកនុងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតរប្កាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងអំណះអំណាង រស់

ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អំរេើមន សសោត

រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះ

រខតតកំេង់ឆ្ន ំង មនេី សនតិស ខស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាំងតាោន់ និងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេរដ្ឋយសា េកខ

ខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងកា ង្ហ  និងេកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំ កា រូម្មរៅមនេី ស-២១1957 ប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាផ្លេ េ់ជាជាងរចតនាប្ររោេរនាះ។ 

២. ថារតើ ជនជារ់រោទអាចដឹងជាម នថា ជារទរេមើស និងមានចារ់ខចងអំេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ ខដេ ួម

រញ្ចូេរចតនាប្ររោេ រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

698. ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេអាចដឹងជាម នថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់

ថា “អវីខដេសំខាន់រនាះគឺប្តូវេិោ ណារេើរោេរំណងថ្នរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេខដេប្តូវធានាថា 

ជនជារ់រោទេ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវសប្មារ់អំរេើខដេខាួនេ ំអាចដឹងជាម នថា ជារទរេមើសរៅ

រេេជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹងអំរេើរនាះ”1958។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា រដ្ឋយសា េកខណៈជា

ទំរនៀមទមាា រ់ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន ជាសមាជិកថ្ន ដាអំណាចប្គរ់ប្គង

កមពជុា “ោត់អាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើសកនុងន័យទូរៅនូវអំរេើខដេប្តូវបាន

េិេណ៌នាថា អំរេើមន សសោតកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិខដេអាចដ្ឋក់រទាសបានកនុងឧប្កិដាកមមប្រ

ឆំ្ងមន សសជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥”1959។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា មាប្តា ៥០៣ ថ្នប្កម

ប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ បានោត់ទ ក“អំរេើខដេប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្តឹមខតចង់ឱយឈ្ឺោរ ់ូរកាយ

រ គគេណាមាន ក់រ៉ា រណាណ ះរទ មិនចង់ឱយរ គគេរនាះសាា រ់រទ [...]” ប្តូវមានរទាសឧប្កិដា និងថា រចតនាតប្មូវ

 
1957 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៣៧-៦៤០។ 

1958 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥១។ 

1959 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥១។ 
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(ោម នម ណរចតនា) គឺទារជាងកប្មិតរចតនាប្ររោេ1960។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណារឃើញថា “ជាកា ជាក់ចាស់ណាស់ថា ជនជារ់រោទអាចដឹងជាម នកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថា កា 

សមាា ររ់ គគេរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ គឺជារទរេមើស និងតប្មូវឱយមានកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជា

េកខណៈរ គគេ”1961។ 

699. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា កំណត់និយមន័យថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេ ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ េ ំអាចឱយោត់ដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស និងមាន

ចារ់ខចង រដ្ឋយសា ចារ់កមពជុាេ ំបាន ួមរញ្ចូេរចតនាប្ររោេ1962។ ោត់បានរេើករ ើងថា៖ 

េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថា រចតនាប្ររោេ ខដេប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងរនាះ គឺជា

រចតនាកនុងកប្មិតមួយខដេខពសជ់ាងកប្មិតខដេបានកំណត់កនុងមាប្តា ៥០៣ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ ប្េះរាជា

ណាចប្កកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៦ រ ើយ។ ខផអកតាមអងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងថា មាប្តា ៥០៣ ថ្នប្កមប្េហម

ទណឌ ខដេខចងអេំីកា ដ្ឋក់េ ិ ទធ មិនខមនអំេរីទឧប្កិដាថ្នអំរេើមន សសោត ខតេ“ីអំរេើខដេប្រប្េឹតតរ ើង

រដ្ឋយរចតនា និងប្តូវបានររំេញកនុងរោេរណំងរធ្វើឱយរ គគេ ងេយសនកមម រ៉ា ខនតមនិចង់ឱយរ គគេរនាះ

សាា រ”់ បានតប្មវូឱយមានរចតនាប្រប្េឹតតអំរេើ“រដ្ឋយចងឱ់យរ គគេរនាះឈ្ោឺរ ់ូរកាយ”។ ជាកា ោបំាច់

ខដេប្តូវរង្ហា ញនូវអំរេើរេមើសរដ្ឋយរចតនា និងមនិខមនប្តឹមខតអំរេើខដេមនិរអើរេើរេើផេវិបាករ៉ា រណាណ ះ

រទ។ រចតនារនះេ មំានកប្មិតទារជាងរចតនាប្ររោេ ដូចបានកំណត់រដ្ឋយអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះ

រ ើយ1963។ 

700. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ អាចឱយ រខៀវ សំផនដឹងជាម ន

បានថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស ដូចកា រញ្ញា ក់េីដំរូង រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១1964។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 1965។ 

 
1960 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥១។ 

1961 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៥១។ 

1962 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៣៥។ 

1963 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៣៦។ 

1964 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 

1965 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

701. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ ួចរាេ់រេើរញ្ញា រនះ រហើយអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើមាប្តា ៥០៣ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ 

១៩៥៦ េ ំមានអាន ភ្លេរេើរសចកដីសននិដ្ឋា នេីម ន រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរ ើយ។ ដូចបានេនយេ់

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា៖  

 ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេអាចដឹងជាម នថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើសថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិអរំេើមន សស

 ោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េ អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរធ្វើកា េិនិតយោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើធាត ផសអំតត

 រនាម័តិថ្នរទឧប្កិដាទាងំរនះនមីយួៗ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសោត កា វិភ្លគរនះបាននាឱំយមានកា 

 សននិដ្ឋា នថា ធាត ផសអំតតរនាម័តខិដេមានេកខណៈេ ំប្សូវ ឹតតបិតជាងរចតនាផ្លេ េរ់រងកើតបានជាខផនកថ្នចារ់

 ទំរនៀមទមាា រអ់នត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ដូចបានកត់សមាគ េខ់ាងរេើ ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេអាចដឹងជាម នថា 

 មានចារខ់ចង ជនជារ់រោទមានេកខណៈប្គរ់ប្ោនអ់ាច“ដងឹថា អរំេើរនាះគឺជារទរេមើសកនុងន័យខដេរគ

 អាចយេ់ជាទរូៅ រដ្ឋយេ ោំបំាច់រោងរៅរេើរទរបញ្ាតតជិាក់លាក់ណាមួយរ ើយ”។ ដូរចនះ អវីខដេតប្មូវ

 េ ំប្តឹមខតកា វិភ្លគរេើពាកយរេចន៍ររចចករទសថ្នកា កំណត់នយិមនយ័រទឧប្កិដារ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរេើ

 រញ្ញា ថារតើ កា ខដេអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចងចំរពាះអរំេើរនាះ អាចតប្មវូឱយមានកា ទទួេខ ស

 ប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អាប្ស័យរហត រនះ េ ំោបំាច់រង្ហា ញថា មានកា ដឹងជាម នបានថា កា 

 ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ រនាះអាចរកើតរ ើង កនុងកាេៈរទសៈខដេមានកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្រ

 រោេ ខដេផេយុេរីចតនាផ្លេ េ់រនាះរ ើយ។ ដូរចនះ អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេេូរដិរសធ្អំណះអំណាង

 ខដេបានរេើករ ើងពាក់េន័ធរញ្ញា រនះ1966។ 

702. រោងតាមសំអាងរហត ដូចោន រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងប្រហាក់ប្រខហេោន

រនះ រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងពាក់េ័នធរណដ ឹងសាទ កខរនះ។ 

៣. ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សពាក់េ័នធនឹងអំរេើរេមើសអកមម ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

703. រៅកនុងកា គូសរញ្ញា ក់ចារ់ជាធ្ មានទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ៀររារ់ថា អំរេើអសកមមនឹងកាា យជារទរេមើសខតរៅ

រេេណាខដេមានកាតេវកិចចតប្មូវឱយរំរេញ៖ 

 ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោត គឺជាអរំេើសកមម ឬអកមម រសជ់នជាររ់ោទ ឬ រស់រគគេមាន ក់ 

 ឬរប្ចើន ខដេជនជារ់រោទប្តូវទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ សប្មារអ់ំរេើសកមម ឬអកមម រស់រ គគេរនាះ

 
1966 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៦៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 ខដេបានរងកឱយជន ងរប្ោះសាា រ់។ […] អងគជំន ជំប្មះកត់សមាគ េ់ថា េ មំានភ្លគីណាមួយបានជំទាសថ់ា 

 កា ប្រប្េឹតតអរំេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈអរំេើអសកមមបានររងកើតជាខផនកថ្ន

 ចារ់ទំរនៀមទមាា រអ់នត ជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ ើយ។ អងគជនំ ជំប្មះត លាកា កំេូេបានទទួេយកេីដំរូងនូវ

 រោេកា ណ៍ទូរៅខដេប្តូវបានអន វតតស សីង្ហវ ក់ោន រដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ ៍ ខដេថា “រទ

 ឧប្កិដាអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតតាម យៈអរំេើអសកមមរទរេមើសរៅរេេខដេមានកាតេវកិចចប្តូវររំេញ”។ ររើ

 រទាះរជីាកា សរងកតរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងរ ិរទថ្នកា ទទេួខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជាេកខណៈរ គគេក៏

 រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំប្មះយេ់រឃើញថា រោេកា ណទ៍ូរៅខដេថា មានតប្មវូកា ោបំាច់ឱយររំេញ បានអន វតត

 ចំរពាះអរំេើអសកមមរេមើសទាងំអស់។ អាប្ស័យរហត រនះ អំរេើអសកមមនឹងកាា យជារទរេមើសខតរៅរេេណា

 ខដេមានកាតេវកិចចប្តូវររំេញរ៉ា រណាណ ះ1967។ 

704. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគូសរញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវនូវចារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

អំរេើរេើមសអកមម រ៉ា ខនតរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ធាត ផសសំតាន ម័តប្តូវបានរំរេញរៅសហ

ក ណ៍ប្តាកំក់1968 កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម1969 កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា1970 និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនត

រហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង1971 ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើមន សសោតខដេរណាត េមកេីេកខខណឌ  ស់រៅ និងរធ្វើកា 

ធ្ៃន់ធ្ៃ  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសសំតាន ម័តប្តូវបានរង្ហា ញកនុងខផនកខាះតាម យៈ

អំរេើរេើមសអកមមរដ្ឋយោម នកា កំណត់ជាម នថា មានកាតេវកិចចប្តូវរំរេញរ ើយ។ ោត់បានរេើករ ើងថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា ផតេ់កា កំណត់និយមន័យខផនកចារ់ថ្នេកខ

ណៈ និង វិសាេភ្លេថ្នកាតេវកិចច រស់ោ ើខដេប្តូវរំរេញ។ ោត់បានជំទាស់ថា កា ទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហមទណឌ បានេនាា តជាចមបង និងជាសំខាន់ ួមរញ្ចូេកា ប្រប្េឹតតផ្លេ េ់នូវឧប្កិដាកមម រស់ោ ើ និងថា អំរេើ

អកមមជារទរេមើសដរារណាប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយរោេកា ណ៍ចារ់ប្េហមទណឌ  និងបានរោងរៅរេើយ តតិ

សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ រស់ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Tadić
1972។ 

 
1967 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៧។ 

1968 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៣-៦៧៥។ 

1969 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៩។ 

1970 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦៩-៧៧១។ 

1971 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨២១។ 

1972 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៤ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tadić  

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-1-A ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ (“សាេដីការ ឿងកដីTadić (ICTY)”) 

កថាខណឌ  ១៨៨ (“រទរបញ្ាតតិរនះ [មាប្តា ៧(១) ថ្នេកខនតិកៈ រស់ត លាកា  ICTY] ប្គរដណដ រ់កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយផ្លេ េ់ដំរូង និង
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

705. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅរេើទំនាក់ទំនង វាងអំរេើសកមមរេមើសខដេ

ជាមូេដ្ឋា នថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោត 

ជាមួយនឹងអំរេើអកមម1973។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កា ខកខាន រស់ោ ើកនុងកា ោត់ វិធាន

កា សមប្សររដើមបីខកខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់រនាះ េ ំខមនជាអំរេើអកមមមួយដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក

ខដេ្នដេ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ រដ្ឋយឯករាជយរនាះរទ រ៉ា ខនតគឺជានិ នត ៍ភ្លេថ្នអំរេើសកមម

រេមើស រស់ខាួន និងថា ជាកាតេវកិចចប្សរចារ់កនុងកា រញ្ឈរ់កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារនាះ។ កាតេវកិចច រស់

ោ ើខដេប្តូវរំរេញរនាះគឺរញ្ឈរ់អំរេើសកមមរេមើសខដេោ ើប្តូវបានតប្មូវឱយរធ្វើដូរោន ះ1974។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានេនយេ់ថា រដ្ឋយសា ោ ើគឺអនកខដេបានដ្ឋក់េកខខណឌ  ដូរចនះោ ើសែិតកនុងតួនាទីមួយខដេបាន

អាចខកខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ រនាះ និងមានកាតេវកិចចប្តូវរធ្វើដូរចនះ1975។ សហប្េះរាជអាជាា បានោត់ទ ក

ធាត ផសសំតាន ម័តថា ជាអំរេើសកមមរេមើស និងបានអះអាងថា កា ខដេអាជាា ធ្ េ ំមានឆនេៈខកខប្រេកខខណឌ

រមា៉ា ងកា ង្ហ  ឬកា  ស់រៅ គឺជាកា ខកខានកនុងកា រញ្ឈរ់រនាះ រទើរនិ នត ៍ភ្លេថ្នអំរេើរេមើសរៅខតមាន

អតែិភ្លេ1976។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 1977។ 

 

សំខាន់រំផ តនូវកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់ ឬអំរេើអសកមមរេមើសខដេប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយចារ់ប្េហមទណឌ ”)។ រខៀវ 

សំផន បានរោងផងខដ  និងទំនងជាដកប្សង់រៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់ (F54) កថាខណឌ  ៦៧៤ រចញេីសាេ

ដីការ ឿងកដីBlaškić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៦៣៖ “កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ប្គរដណដ រ់អំរេើផ្លេ េ់ដំរូង និងសំខាន់រំផ ត

នូវកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់” រ៉ា ខនតកា ដកប្សង់រនះេ ំមានរៅកនុងកថាខណឌ រដើមខដេប្តូវបានដកប្សង់រនាះខដេផេយុ

រៅវិញថា៖ “ររើរទាះរីជាកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជាទូរៅតប្មូវឱយមានកា ប្រប្េឹតតអំរេើសកមមផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំ

ខមនជាេកខខណឌ តប្មូវដ្ឋច់ខាតខដ  ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈកា ទទួេខ សប្តូវ រស់រមរញ្ញា កា  ខដេខកខានកនុងកា ដ្ឋក់រទាស

អនករប្កាមកា ប្គរ់ប្គងខាួន ររើរទាះរីជារមញ្ញា កា ខាួនឯងេ ំបានប្រប្េឹតតផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយរនាះ(រប្កាមេទធិចារ់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ

 រស់រមរញ្ញា កា )។ មានក ណីរេើកខេងចំរពាះ វិធានទូរៅខដេតប្មូវឱយមានអំរេើផ្លេ េ់៖ កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាតាម យៈអំរេើអ

សកមមប្សរតាមមាប្តា ៧(១) ខដេមានកាតេវកិចចប្សរចារក់នុងចំរណាមរនាះកនុងនាមរមរញ្ញា កា ប្តូវទទួេខ សប្តូវចំរពាះ

រ គគេរប្កាមកា ប្គរ់ប្គង រស់ខាួន។ កា ខកខានរដ្ឋយរចតនាកនុងកា រំរេញកាតេវកិចច អាចដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហម

ទណឌ ប្សរតាមមាប្តា ៧(១) ថ្នេកខនតិកៈ ររើរទាះរីជាោម នអំរេើសកមមផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ”។ 

1973 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៦៤។ 

1974 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៦៥-៧៦៦។ 

1975 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៦៦។ 

1976 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨០២, ៨២៨, ៨៣៩។ 

1977 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 

01718338
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706. កនុងកា យេ់រឃើញអំេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោតខដេប្តូវបានរង្ហា ញរៅទីតាងំខាងរេើ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖ 

i. “អំរេើសកមម និងអកមមខដេពាក់េ័នធប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅរេើប្រជាជនរៅកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់

តាមកា  យៈកា ររងកើតេកខខណឌ ខដេរណាត េឲ្យមន សសសាា រ់ រដ្ឋយសា កងវះ វិធានកា សមប្សរ

រដើមបីខកខប្រ ឬកាត់រនែយេកខខណឌ ទាងំរនាះ និងជាេិរសស កា ប្គរ់ប្គងកនុងកប្មិតប្ជុេហួស

រហត រៅរេើប្រជាជន ខដេរធ្វើឲ្យេួករគោម នជរប្មើសអវីរផសងរប្ៅខតេីទទួេយករជាគវាសនាខដេ

ផតេ់រនាះ  ួមទាងំរៅរេេខដេេទធផេអាចប្ររមើេរឃើញថា នឹងរងកឲ្យមានមន សសសាា រ់”1978។ 

ii. “អំរេើសកមម ឬអកមមរកើតរ ើងតាម យៈកា ដ្ឋក់េកខខណឌ រេើអនករធ្វើកា [កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម] 

ដូចបានរ ៀររារ់ខាងរេើខដេរងកឲ្យេួករគសាា រ់។ ក ណីរនះ ួមទាងំកា ខដេោម នឆនេៈកនុងកា ខក

ខប្ររមា៉ា ងរធ្វើកា  និងេកខខណឌ កា ង្ហ  ឬេកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅរៅតាមតប្មូវកា  រស់អនករធ្វើកា  

ប្េមទាងំផតេ់កា ខងទាសំ ខភ្លេជាមូេដ្ឋា នសមប្សរផងខដ ”1979។ 

iii. “អំរេើសកមម ឬអកមមពាក់េ័នធ ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈកា ដ្ឋក់ឲ្យអនករធ្វើកា [កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា]

ទទួេ ងនូវេកខខណឌ ខដេរណាត េឲ្យេួករគសាា រ់ ឬរដ្ឋយសា កា មិនមាន វិធានកា សមប្សរ

រដើមបផី្លា ស់រត ូ ឬសប្មាេេកខខណឌ ខរររនាះ”1980។ 

iv. “អំរេើសកមម ឬអកមមខដេពាក់េ័នធប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងតាម យៈកា ដ្ឋក់េកខខណឌ រេើអនករធ្វើកា 

[កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង] ខដេបានរណាត េឲ្យេួករគសាា រ់ និង

រដ្ឋយសា េ ំមាន វិធានកា សមប្សរសប្មារ់ផ្លា ស់រត ូ ឬជួយរនធូ រនែយេកខខណឌ ខរររនាះ”1981។ 

707. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា យេ់រឃើញនីមួយៗរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើសកមម

រេមើសខដេជាកា ដ្ឋក់េកខខណឌ ខដេបានរងកឱយមានកា សាា រ់ រូក ួមជាមួយនឹងអំរេើអកមមខដេជាកា ខក

ខានកនុងកា ោត់ វិធានកា ខកខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ ។ អំរេើអកមមខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនាះគឺជាកា ខក

ខានធ្មមតាកនុងកា រញ្ឃរ់និ នត ៍ភ្លេថ្នអំរេើសកមមរនាះ។ មា៉ាងវិញរទៀត អាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើ

 
1978 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៤។ 

1979 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៨។ 

1980 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧២។ 

1981 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨០៤។ 
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សកមមខដេរនតរដើមបី កាេកខខណឌ រនាះ។ ក ណីរនះេ ំខមនមានខតអំរេើអកមមរេមើសខតមួយគត់ខដេតាមកា 

រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេជាកាតេវកិចចដំរូងប្តូវរំរេញរនាះរទ។ កនុងរ ឿងកដីរនះ ោ ើបាន

ដ្ឋក់េកខខណឌ  និងប្តូវបាន ំេឹងថា នឹងខកខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ រនាះរៅរេេជាក់ខសដងខដេនាឱំយមាន

កា សាា រ់ រ៉ា ខនតោ ើបានរប្ជើសរ ើសមិនរធ្វើដូរោន ះរ ើយ។ ដូរចនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

៤. ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា វាយតថ្មាយ តាត ធិ្កា រេេរវលា ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

708. កនុងក ណីថ្នអំរេើមន សសោតខដេបានរងករ ើងតាម យៈកា ដ្ឋក់េកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ 

រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះ

រខតតកំេង់ឆ្ន ំង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាប្ររោេ ប្តូវ

បានរង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើកា េិតខដេថា េកខខណឌ រនាះប្តូវបាន កាទ កសប្មារ់ យៈោ៉ា ងយូ  ួមទាងំរៅ

រប្កាយរេេមានផេរ៉ាះពាេ់រេើអនករធ្វើកា  និងរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ អនកខដេទន់រខាយរំផ ត  ួមទាងំ

មន សសោស់ និងក មា  និងអនកមានជំងឺ1982។  

709. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា វិភ្លគជាក់

លាក់រេើេសតតុាងទាក់ទងនឹងរេេរវលា1983។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានតប្មវូ

ឱយរង្ហា ញទំនាក់ទំនង វាងធាត ផសសំតាន ម័ត និងធាត ផសអំតតរនាម័តិ រៅរេេជាក់លាក់មួយពាក់េ័នធរៅនឹង

កា សាា រ់ និងបានអះអាងថា “ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ជារ់ពាក់េ័នធនឹងកា វិភ្លគជាអតតរនាម័តិ េីរប្ពាះប្តូវោរ់

រផដើមជាមួយនឹងទសសនៈ រស់ោ ើ”1984 និងថា “រចតនារេមើសប្តូវកំណត់រៅម នកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា មនិ

 
1982 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥, ១៣៨៩, ១៦៧២, ១៨០៥។ កនុងកា យេ់រឃើញថា ធាត 

ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវបានរង្ហា ញរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះបានេិោ ណារេើកា  កាទ កេកខខណឌ រនាះសប្មារ់ យៈរេេយូ  ឬថា េកខខណឌ ទាងំរនាះរៅ កាទ ករនាេ រ់េីផេរ៉ាះ

ពាេ់បានរង្ហា ញឱយរឃើញ រ៉ា ខនតបានររងកើតកា យេ់រឃើញរដ្ឋយខផអករេើ“កា ទទួេយកហានិេ័យថ្នកា សាា រ់ រស់អនករធ្វើកា 

រដ្ឋយសា េទធផេថ្នេកខខណឌ កា ង្ហ  និង ស់រៅដ៏អាប្កក់រតាកោ៉ា ក”។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

១៦៧២។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ដូច រខៀវ សំផន បានកត់សមាគ េ់ កា យេ់រឃើញរនះបានសំអាងរៅរេើ“កា ដឹងអំេីកងវះ និងកា 

 កាទ កនូវរោេរំណងរងកររងកើនផេរដ្ឋយោ ើររើរទាះរីមានអវីរកើតរ ើងក៏រដ្ឋយ”។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ៧៨៥។ 

1983 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៥, ៧៦១, ៧៨៥, ៨២៣។ 

1984 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៤។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៨៥, ១៦៧២។ 
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ខមនរប្កាយរេេរទរេមើសរកើតមានរនាះរទ”1985 និងថា “កា ទទួេយកហានិេ័យរនាះអាប្ស័យរេើកា 

សរងកតរៅរេេរនាះ”1986។  

710. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវមាន

អតែិភ្លេខណៈរេេរទរេមើសប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង។ កា កំណត់រេេរវលាមានកា ជារ់ពាក់េ័នធ រដ្ឋយសា 

កា សាា រ់អាចរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះ រ៉ា ខនតជាញឹកញារ់ប្តឹមខតរៅរេេណាខដេោ ើ

 កាទ កេកខខណឌ រនាះរ៉ា រណាណ ះ ររើរទាះរីជាបានដឹងថា េកខខណឌ រនាះបានរងកឱយមានកា សាា រ់ក៏រដ្ឋយខដេ

តាម យៈរនះធាត ផសអំតតរនាម័តិ  រស់ោ ើអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នបាន។ ដូរចនះ រៅរេេមានកា សាា រ់ដំរូង ឬ

កា សាា រ់បានរកើតរ ើង រគេ ំអាចកំណត់បាននូវធាត ផសអំតតរនាម័តិ  រស់ោ ើរនាះរទ រ៉ា ខនតតាម យៈកា 

ប្រតិកមម រស់ោ ើចំរពាះកា សាា រ់រនាះអាចរង្ហា ញឱយរឃើញជាឧទាហ ណ៍ ថារតើោ ើបានផតេ់អាហា 

រខនែមរៅរេេខដេបានដឹងថា ប្រជាជនកំេ ងអត់អាហា  ឬកាត់រនែយរមា៉ា ងរធ្វើកា រៅរេេប្រជាជនបាន

សាា រ់រដ្ឋយសា កា រធ្វើកា ធ្ៃន់រនាះ ខដ  ឬរទ ឬោ ើរៅខតរនតដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះររើរទាះរីជាមានកា េិតថា 

ប្រជាជនកំេ ង្នរៅ កកា សាា រ់ក៏រដ្ឋយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រញ្ញា ថារតើ រៅរេេណាអាចសននិដ្ឋា ន

ធាត ផសអំតតរនាម័តិរនាះបាន គឺខ សោន េីរញ្ញា ថារតើ រៅរេេណា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ រនាះមានអតែិភ្លេខដេ

ប្បាកដជារៅរេេធាត ផសសំតាន ម័តរនាះរកើតរ ើង។ រខៀវ សំផន ទំនងជាភ្លន់ប្ច ំរេើភ្លេខ សខរាកោន

រនះ។ 

711. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកំណត់ថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សណាមួយរៅកនុងកា វិភ្លគ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ។ ចំនួនមន សសសាា រ់ជារប្ចើនបានរកើតរ ើងរៅទីតាំង

នីមួយៗ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាះរីជាបានដឹងអំេីកា សាា រ់រនាះក៏រដ្ឋយ 

ក៏េកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេបានរនតរនាះ ប្តូវបាន កាទ ករៅដខដេ។ ររើរទាះរីជាេ ំអាច

រង្ហា ញថា រតើោ ើមានធាត ផសអំតតរនាម័តិ តប្មូវរនាះខណៈរេេខដេមានកា សាា រ់រេើកដំរូង ឬកា សាា រ់

រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ក៏រដ្ឋយ ក៏កា េិតខដេថា ោ ើបាន កាទ កេកខខណឌ រនាះរនាេ រ់បានដឹងថា េកខខណឌ

រនាះទំនងជាបានរណាត េឱយមានកា សាា រ់ បានរង្ហា ញថា ោ ើមានធាត ផសអំតតរនាម័តិ តប្មូវខណៈរេេ

ខដេមានកា សាា រ់រេើកដំរូង។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
1985 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៤, ៧៦១, ៧៨៥។ 

1986 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៤។ 
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៥. ថារតើ អរំេើមន សសោតប្តវូបានរង្ហា ញរៅទតីាំងខាងរប្កាម ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

ក. សហក ណ៍ប្តាកំក់ 

712. កនុងកា វាយថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅ

សហក ណ៍ប្តាកំក់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  កងវះរសបៀងអាហា 

ធ្ៃន់ធ្ៃ បានរកើតរ ើងរៅប្សុកប្តាកំក់ និងថា មានមន សសសាា រ់រដ្ឋយសា កងវះរសបៀងអាហា រនាះ1987។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា េ ំមានរសបៀងអាហា ប្គរ់ប្ោន់ ហូតដេ់រេេប្ចូតកាត់

ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៧ និងថា កនុងអំ ុងរេេម នកា ប្ចូតកាត់រនាះ មានកា ខវះរសបៀអាហា ធ្ៃន់ធ្ៃ 1988។ ប្រជា

ជនបានសាា ររ់ដ្ឋយសា កា អត់អាហា  កា រធ្វើកា ធ្ៃន់ ជំងឺ និងកងវះកា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសត1989ខដេបាន

សាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្1990។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា៖ 

ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោតប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា សាា ររ់ដ្ឋយសា េកខខណឌ កា ង្ហ  

និងកា  សរ់ដ្ឋយសា អំរេើសកមម និងអកមមពាក់េន័ធតាម យៈកា ដ្ឋក់េកខខណឌ រេើប្រជាជនរៅសហក ណ៍

ប្តាំកក់ខដេរងកឱយមានកា សាា រ់រនាះ និងតាម យៈនតែិភ្លេ វិធានកា សមប្សររដើមបីខកខប្រ ឬសប្មាេ

េកខខណឌ រនាះ និងជាេិរសស កា ប្គរ់ប្គងកនុងកប្មិតតឹង  ឹងហួសរហត រៅរេើប្រជាជនខដេរធ្វើឱយេួករគ

ោម នជរប្មើសអវីរប្ៅខតេីកា ទទេួយករជាគវាសនា រសខ់ាួន  ួមទាងំរៅរេេខដេអាចដងឹនូវេទធផេជា

ម នថា នឹងមានកា សាា រ់រនាះ1991។  

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកេទធភ្លេថា “កតាត មួយចំនួនខដេហួសេីេទធភ្លេ រស់អាជាា ធ្ 

កនុងប្សុកប្តាំកក់អាច ួមចំខណកខាះកនុងសាែ នកា ណ៍ខវះរសបៀងអាហា  និង/ឬរប្គឿងរ ិកាខ  រេទយរៅរេេ

រនាះ” រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា មានេសតតុាង“រង្ហា ញចាស់លាស់ថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើកា រប្កាម

រ ិកាសថ្នកា ប្គរ់ប្គង គំរាមកំខហង េ័យខាា ច កា អត់ោា ន និងកា រ ើសរអើង និងមានផេវិបាកធ្ៃន់ធ្ៃ 

 
1987 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤២។ 

1988 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤២។ 

1989 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤២។ 

1990 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៣។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ 

រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រៅម នកា សរប្មចខកខប្រ

ប្ររេទគតិយ តតរៅជាអំរេើមន សសោត។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាថា “េសតតុាងេ ំចាស់លាស់ប្គរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងកា 

គិតទ កជាម នអំេីកា រំផ្លា ញប្រជាជនកនុងចំនួនដរ៏ប្ចើន”។ 

1991 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៤។ 

01718342
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រំផ តប្រសិនររើមានកា តវា៉ា ”1992។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា កា  កាទ កេកខខណឌ សប្មារ់ យៈ

រេេោ៉ា ងយូ   ួមទាំងរប្កាយរេេបានដឹងអំេីផេរ៉ាះពាេ់បានរកើតរ ើងរេើអនករធ្វើកា  និងរេើអនកខដេ

ទន់រខាយរំផ តរនាះ បានរង្ហា ញថា អាជាា ធ្ មានរចតនាដ្ឋក់េកខខណឌ ខរររនាះរដ្ឋយដឹងថា ប្រជាជន

ទំនងជា្នរៅ កកា សាា រ់ ឬរដ្ឋយទទួេយកេទធភ្លេថ្នផេវិបាកសាា រ់ខដេរនះបានរំរេញតាម

េកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាប្ររោេ1993។ 

713. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា កំណត់ថា កា សាា រ់បានរកើត

រ ើងរដ្ឋយសា កា អត់អាហា  និងខវះកា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសត1994។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា 

កា អត់អាហា  ោត់បានអះអាងថា  បាយកា ណ៍េីេូមិភ្លគនិ តីច ះថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញថា មាន យៈរេេយូ ថ្នកា ខវះរសបៀងអា

ហា ធ្ៃន់ធ្ៃ  េ ំបានោបំ្ទកា អះអាងរនាះរ ើយ1995។ ោត់បានរេើករ ើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវនូវសកខីកមម រស់សាកសីមួយចំនួន និងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេមាន

តថ្មាជាេសតតុាងទារ1996។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសតកប្មិតទារ រខៀវ 

សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើសតាន ម័ត គឺជា

កា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសតកប្មិតទារ និងកា រធ្វើកា ធ្ៃន់ េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតរៅ

រេើសកខីកមម រស់ រ ៀេ សន។ រ ៀេ សន គឺជាអន ប្រធានមនេី រេទយប្សុកប្តាំកក់ោរ់តាងំេីច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦

1997 រ៉ា ខនតោត់េ ំបានអះអាងថា កា សាា រ់រនាះរដ្ឋយសា កា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសតអន់ងយរនាះរ ើយ1998។ 

ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើកនូវកំហ សេី ចំណ ចទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ខដេេ ំទាន់បាន

រដ្ឋះប្សាយរៅកនុងសាេដីការនះ៖ ទីមួយថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញធាត ផសអំតតរនាម័តិ ឱយ

ហួសេីវិមតិសងស័យ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានកំណត់ថារតើ អាជាា ធ្ ប្សុកប្តាកំក់មានរចតនាដ្ឋក់េកខ

ខណឌ “រដ្ឋយដឹងថា េកខខណឌ រនាះទំនងជានាឱំយមានកា សាា រ់” ឬ“រដ្ឋយទទួេយកេទធភ្លេថ្នផេវិបាក

 
1992 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥។ 

1993 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥។ 

1994 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៨-៦៨២។ 

1995 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៨។ 

1996សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៩-៦៨០។ 

1997 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨២០។ 

1998 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨២។ 
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ខដេនាឱំយសាា រ់រនាះ” ខដ  ឬោ៉ា ងណា1999 ខដេអងគជំន ំជប្មះគរបីយេ់រឃើញថា ជរប្មើសមួយកនុងចំរណា

មរនះបានរង្ហា ញហួសេីវិមតិសងស័យ និងទីេី ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ

ថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវបានរំរេញកនុងទប្មង់ថ្នរចតនាប្ររោេ ររើរទាះរីជាកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនថា 

មានកតាត ខដេហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្ អាច ួមចំខណកកនុងសាែ នកា ណ៍ខវះរសបៀងអាហា  និងថាន ំ

រេទយកនុងក ណីមួយចំនួន2000។ ោត់បានរេើករ ើងថា រនះ“ជាកា េ ំអាចរធ្វើរៅបានកនុងកា រង្ហា ញអេំី

ទំនាក់ទំនង វាង វិធានកា ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រដ្ឋយអាជាា ធ្ កនុងកា ជួយកសាងប្ររទស ជាមួយនឹងកតាត ដ្ឋច់

រដ្ឋយខ ក និងកតាត ខដេមានេីម នមក និងផេរ៉ាះពាេ់រេើប្រជាជនរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ មានរញ្ញា

រោទរៅរេើកតាត ខដេបានរងកឱយមានមហនតរាយមន សសធ្ម៌រនាះ”2001។ 

714. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានកប្មិតប្តឹមខតេសតតុាងមួយ និង

េ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងរខនែមរទៀតទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ  ស់រៅ និងកា ង្ហ ខដេបានដ្ឋក់រេើប្រជាជន

ប្េមទាងំផេរ៉ាះពាេ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ រនះរេើស ខភ្លេប្រជាជន និងច ងរប្កាយកា សាា រ់2002។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាេសតតុាង និងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង និងបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកា អះអាងេ ំប្តឹមប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន2003។ ទាក់ទងរៅនងឹ

ធាត ផសអំតតរនាម័តិ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កា ទទួេសាគ េ់កតាត ខាងរប្ៅ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេអាច ួមចំខណកដេ់កា ខវះរសបៀងអាហា  និងរ ិកាខ  រេទយ េ ំបានរារំាងដេ់កា រង្ហា ញ

អំេីអតែិភ្លេថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ2004។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា េកខខណឌ រនាះបានេនាា តហួស

េីកងវះរសបៀង និងរ  ិកាខ  រេទយ  ួមទាងំកា រងខំប្រជាជនឱយរធ្វើកា រប្កាមរ ិោកាសថ្នកា ប្គរ់ប្គង កា 

គំរាមកំខហង កា េ័យខាា ច និងកា រ ើសរអើង និងថា េសតតុាងបានរង្ហា ញថា អាជាា ធ្ មានរចតនាដ្ឋក់េកខ

ខណឌ សប្មារ់ យៈរេេយូ 2005។  

 
1999 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៦-៦៧៧។ 

2000 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៣។ 

2001 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨៤។ 

2002 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៧៨។ 

2003 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៧៩-៧៨៦។ 

2004 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៧៥។ 

2005 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៧៥។ 
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715. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានេសតុ

តាងជារប្ចើនរៅចំរពាះម ខកនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា កា សាា រ់បានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា 

េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងបានកត់សមាគ េ់ថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានផតេ់េសតតុាងជារប្ចើនពាក់េ័នធ

រញ្ញា រនះ2006។ សហរមធាវើនាមំ ខបានកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា រខៀវ សំផន ទំនងជាេ ំបានជំទាស់ថា កូន

 រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជូ គឹម ន បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  និងដូរចនះ បានរោទជារញ្ញា

រេើភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ថ្នរោេជំហ  រស់ោត់ខដេថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោតេ ំប្តូវបាន

រង្ហា ញរនាះ2007។ 

716. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់ខតរៅរេើេសតតុាងជាក់លាក់មួយចំនួន

កនុងចំរណាមេសតតុាងដ៏រប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

កា ររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់ខដេបានរងករ ើងរដ្ឋយេកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងកា 

រធ្វើកា ។ កា អះអាង រស់ោត់អំេីេសតតុាង ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ និងេ ំបានរធ្វើឱយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានមនេិេសងស័យរ ើយ។ កា  ិះគន់ រស់ោត់នីមួយៗអំេីេសតតុាងជាក់លាក់រនាះនឹង

ប្តូវវិភ្លគដូចខាងរប្កាម៖  

i. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា  បាយកា ណ៍េូមិភ្លគនិ តីខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង េ ំបានោបំ្ទកា ខដេថា មានអំ ុងរេេយូ ថ្នកា ខវះរសបៀងអាហា ធ្ៃន់ធ្ៃ 2008។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ េូមិភ្លគនិ តីបាន

រាយកា ណ៍ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះថា ប្សុក និងឃ ំមួយចំនួនបានជួរប្រទះរញ្ញា ខវះរសបៀងអា

ហា  រ៉ា ខនតថា រញ្ញា រនះអាចរដ្ឋះប្សាយបាន”2009។ រនះគឺជាអវីខដេ បាយកា ណ៍រនាះរង្ហា ញ

រប្កាមចំណងរជើងថា “េកខខណឌ  ស់រៅ រស់ប្រជាជន”2010។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេោិ 

 
2006 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៨២។ 

2007 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៨៣។ 

2008 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៨។ 

2009 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៣ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍េីេូមិភ្លគនិ តីជូនអងគកា ជាទី

រោ េរសនហា ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/853 ERN 00052828 ទំេ័  ៤។ 

2010  បាយកា ណ៍េេីូមិភ្លគនិ តីជូនអងគកា ជាទីរោ េរសនហា ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/853 ERN 

00052828 ទំេ័  ៤ (“ររើរទាះរីជាប្សុកខាះជួរប្រទះកា ខវះខាត រ៉ា ខនតរៅខតអាចរដ្ឋះប្សាយបាន”)។ 
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ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើ បាយកា ណ៍រនះរធ្វើជា

េសតតុាងោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេីកងវះរសបៀងអាហា រ ើយ។ 

ii. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា សាកសី រ ៀេ សន េ ំបាននិោយថា កា សាា រ់រៅច ងរញ្ចរ់ថ្ន ររ

រនាះគឺរដ្ឋយសា កងវះរសបៀងអាហា រ ើយ2011។ រនះជាកា អះអាងេ ំប្តឹមប្តូវ។ រ ៀេ សន បានផត

េ់សកខីកមមថា៖ “ជិតដេ់ច ងរញ្ចរ់ថ្ន ររ សាែ នកា ណ៍កាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើងៗ។ ប្រជាជនអត់មានអី

ហូរ។ រហត រនះ អនកខាះរហើមខាួន និងរាកមួេបានរកើនរ ើងោ៉ា ងរប្ចើន”2012។ ោត់បានអះអាងផង

ខដ ថា៖  

ចូេដេ់ច ង ររខខម ប្កហមខដេរៅសេ់ប្រមាណមួយខខរៅម នកា ដេួ េរំនាះ មានអនកជងំឺជា

រប្ចើនបានសាា ររ់ប្ចើនរារ់មនិអស់។ រហើយអនកខដេប្តូវករស់េរនាះរធ្វើកា  ហូតេរីប្ពាះេកួរគប្តូវ

ជីក រៅដ ករស់ាកសេទាងំរនាះ ខដេជាអនកជំងឺ ប្រខហេជាេី ១០ រៅ ២០ នាក់កនុងមួយថ្ងៃៗ ។ 

រនះបានរកើតរ ើងរៅច ងរញ្ចរថ់្ន ររខខម ប្កហម។  

 ស៖ រតើរលាកបានដឹងមូេរហត ខដេនាឱំយមានកា សាា រ់ជារប្ចើនរៅច ងរញ្ចរ ់រររនាះខដ  ឬរទ? ឆ៖ បាទ

 ដឹង រដ្ឋយសា ដំរូងេួករយើងទទួេបានអងក េ ី២៥ រៅ ៥០ កំរ៉ា ងសប្មារម់ន សសជាង ២០០ នាក់រៅកនុង

 មនេី រេទយ រ៉ា ខនតរប្កាយមករយើងខេងទទួេបានអងក រនាះរទៀត ដូរចនះ ខាុំបានប្រមូេេរីនះេីរនាះមក និង

  ហូតដេ់អនកជំងឺទាងំអស់បានរញ្ាូនប្ត រ់រៅមូេដ្ឋា នរ ៀងៗខាួន វញិ។ រយើងបានរសនើស ឱំយសាច់ញាតិរង

 រអូនអនកជំងមឺកទទួេេួកោត់រៅមនេី រេទយ និងសប្មារអ់នកខដេផេះរៅឆ្ៃ យឱយរគជូនរៅដេផ់េះ។ រៅរេេ

 អនកជំងឺទាងំអស់ប្តូវបានរញ្ាូនរចញេីមនេី រេទយអស់ដេរ់េេរយើងប្តូវោករចញ2013។ 

 
2011 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៩។ 

2012 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៥ (រ ៀេ សន) ឯកសា រេខ E1/278.1 ទំេ័  ២៩។ វង់ប្កចកកនុងរសចកដីដកប្សង់

រង្ហា ញកា ខកតប្មូវចំរពាះឯកសា រកខប្ររដើមបីឱយស ីសង្ហវ ក់ោន ទាងំរីភ្លសាថ្នប្រតិោ ឹក។ កា ខកតប្មូវបានខផអករេើកំណត់ប្តា

ជាសរមាងថ្នភ្លសាប្រេេរដើម។ 

2013 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រ ៀេ សន) ឯកសា រេខ E1/278.1 ទំេ័  ៦៦។ វង់ប្កចកកនុងរសចកដដីក

ប្សង់រង្ហា ញកា ខកតប្មូវចំរពាះឯកសា រកខប្ររដើមបីឱយស ីសង្ហវ ក់ោន ទាងំរីភ្លសាថ្នប្រតិោ ឹក។ កា ខកតប្មូវបានខផអករេើ

កំណត់ប្តាជាសរមាងថ្នភ្លសាប្រេេរដើម។ 
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iii. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា សាកសី នាង អ ូច ជារអូនថ្ងា រស់ តាម៉ា ក ខដេរ ើងជារេខាប្សុក

ប្តាកំក់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧2014 េ ំបាននិោយថា “បានរណាដ េមកេីកា ប្គរ់ប្គងមិនេអរនាះរទ”2015 

រ៉ា ខនត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “នាង អ ូច បាននិោយថា កងវះអាហា រនាះ គឺរដ្ឋយ

សា កំហ ស រស់ប្រធានសហក ណ៍ខដេរនះមានន័យថា  ររអាហា េ ំប្តូវបានអន វតតប្សរតាម

រ ិមាណខដេបានកំណត់ ”2016។ ររើរទាះរីជា សកខីកមម រស់សាកសី នាង អ ូច េ ំចាស់លាស់ទាងំ

ប្សុងក៏រដ្ឋយ ក៏រនះទំនងជាចរមាើយមួយប្តឹមប្តូវថ្នសកខីកមម រស់ោត់ខដ ។ កា ខដេថា ោត់េ ំបាន

សនមតរញ្ញា រនាះថា រដ្ឋយសា កា ប្គរ់ប្គងមិនេអជាទូរៅ រ៉ា ខនតរដ្ឋយសា ប្រធានសហក ណ៍រនាះ 

េ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសំអាងសមប្សររៅរេើសកខីកមម រស់ោត់កនុង

កា រង្ហា ញថា មានកងវះរសបៀងអាហា រនាះរ ើយ។ 

iv. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ចរមាើយ រស់ ជាងំ ប្សីម ំ បានរង្ហា ញនូវេកខណៈមិនរទៀងទាត់ថ្ន

 ររអាហា  និងកា េំបាកជាចមបងថ្នកា ោត់ខចង ររអាហា  និងេ ំបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញ

ខដេថា អនកខាះបានសាា រ់រដ្ឋយសា អត់អាហា េីរប្ពាះ ររអាហា ប្រោំថ្ងៃេ ំប្គរ់ប្ោន់2017។ 

រខៀវ សំផន មានកា ភ្លន់ប្ច ំកនុងកា អះអាងថា សកខីកមម រស់ ជាងំ ប្សីម ំ េ ំបានោបំ្ទកា យេ់

រឃើញខដេថា អនកខាះសាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ។ ជាងំ ប្សីម ំ គឺជា“ប្រជាជនរប្តៀម”កាត់ខស

ប្សឡាយចិនរធ្វើកា រៅប្សុកប្តា ំកក់2018។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “ជាងំ ប្សីម  ំ

បានផតេ់សកខីកមមថា ររើរទាះរីជាមានកា ខចកអាហា រសមើោន ក៏រដ្ឋយ ក៏ប្រជាជនបានសាា រ់រដ្ឋយ

សា  ររអាហា ប្រោំថ្ងៃមិនប្គរ់ប្ោន់ខដ ”2019។ ជាងំ ប្សីម ំ ប្តូវបានសួ សំណួ កនុងអំ ុងរេេ

ថ្នកា ផតេ់សកខីកមមរនាះអំេីចរមាើយ រស់ោត់កនុងកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយសាកសីខដេថា “ប្រជា

 
2014 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១៨។ 

2015 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៩។ 

2016 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(នាង អ ូច) ឯកសា រេខ E1/274.1 ទំេ័  ១០, ១៦-១៧។ 

2017 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៧៩។ 

2018 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨២៣។ 

2019 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ១០-១១។ 
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ជនខាះបានសាា រ់រដ្ឋយសា េួករគហូររប្ចើនរេក និងខាះបានសាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ”2020។ 

រលាកប្សីបានរឆាើយរៅនឹងសំណួ ប្តង់ចំណ ចទាក់ទងនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា ហូររប្ចើនរេក។ 

ោត់រៅ កាចរមាើយេីម ន រស់ោត់អំេីកា សាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា ។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់រនះរ ើយ។ 

v. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ឯក រហឿន ខដេបានរធ្វើកា រៅមនេី ប្សុកប្តាំកក់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

និងរនាេ រ់មកបានប្គរ់ប្គងកិចចកា វាស់ខវងដីសប្មារ់ប្សុកប្តាកំក់ម នរេេោករចញរៅរធ្វើកា រៅ

េូមិភ្លគរផសងរទៀត2021 េ ំបានរញ្ញា ក់ថា អនករធ្វើកា រៅកា ដ្ឋា នរនាះបានសាា រ់រដ្ឋយសា កា ខវះ

អាហា រ ើយ2022។ កា អះអាងរនះជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា 

យេ់រឃើញ រស់ខាួនរៅរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហឿន  ខដេថា៖ “ឯក រហឿន បានរញ្ញា ក់ថា ថាន ក់

ប្សុកបានទទួេ បាយកា ណ៍េីមនេី ពាណិជាកមមថា ឃ ំខវះរសបៀងអាហា ។ ោត់បាន ំឭកនូវ បាយ

កា ណ៍ថា កនុងឃ ំលាយរូ មានប្រជាជនប្រមាណ ៥០០ នាក់ បានសាា រ់រដ្ឋយសា អត់អាហា ។ 

ឃ ំប្តពាងំធំ្ខវះអាហា  រហើយោំបាច់ប្តូវរសនើស ំកា ផគត់ផគង់អាហា េីឃ ំខញ៉ាងញ៉ាង។ រ៉ា ខនតរទាះរីជា

េាោមោ៉ា ងណាកដី ក៏ឃ ំខញ៉ាងញ៉ាងមិនអាចផគត់ផគង់បានរទ”2023។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេនិិ

តយរ ើងវិញរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហឿន  និងេិោ ណារឃើញថា រនះគឺជាកា ឆាះុរញ្ញច ងំប្តឹមប្តូវ

នូវអវីខដេោត់បានអះអាងរនាះ។ 

vi. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយសាកសី រស់ សឹម រឈ្ៀង និងពាកយស ំតាំង

ខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមួយចំនួនមានតថ្មាជាេសតតុាងទារ2024។ កា អះអាងរនះេ ំប្គរ់ប្ោន់

រធ្វើឱយេសតតុាងរនះមានមនេិេសងស័យខដេបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរេើសកខីកមម រស់សាកសីោ៉ា ង

ទូេំទូលាយប្េមទាងំេសតតុាងដថ្ទរទៀតរេើរញ្ញា រនះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា 

 
2020 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ១០-១១ រោងរៅរេើ

កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី ជាងំ ប្សីម ំ ថ្ងៃទី ១១ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5832 ចរមាើយរេខ ១១។ 

2021 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨២០។ 

2022 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨០។ 

2023 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(ឯក រហឿន) ឯកសា រេខ E1/299.1 ទំេ័  ១៣-១៤។ 

2024 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សឹម រឈ្ៀង បានអះអាងថា ោត់បានរឃើញមន សសមាន ក់បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  និង

ថា មន សសជារប្ចើនបានសាា រ់រដ្ឋយសា រញ្ញា ស ខភ្លេ2025។ 

717. ទាក់ទងរៅនឹងកា ខងទារំវជាសាស្តសតកប្មិតទារ រខៀវ សំផន បានរេើកប្តឹមប្តូវថា សាកសី រ ៀេ សន េ ំបាន

រញ្ញា ក់ថា កា សាា រ់បានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ខងទារំវជាសាស្តសតកប្មិតទាររនាះរទ2026 រ៉ា ខនត អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំេិោ ណារឃើញថា កា េិតរនះបានរធ្វើឱយកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅ

ជាមិនសមរហត ផេខដេថា កា សាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ខងទាកំប្មិតទារ រៅរេេខដេ 

រ ៀេ សន បានអះអាងចាស់លាស់ថា កា សាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងកនុងមនេី រេទយ និងថា កា ខងទារំវជាសា

ស្តសតមានកប្មិតទារ2027។  

718. ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សអងគ

ចារក់នុងកា យេ់រឃើញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវបានរំរេញរដ្ឋយសា កា េិតថា អាជាា ធ្ បានដ្ឋក់

េកខខណឌ “រដ្ឋយមានកា ដឹងថា ប្រជាជនទំនងជា្នរៅ កកា សាា រ់ ឬ រដ្ឋយទទួេយកនូវេវនីយភ្លេ

ថ្នផេវិបាកថ្នកា សាា រ់រនាះ”2028។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា និ នត ៍ភ្លេថ្នេកខខណឌ រប្កាយ

េីមានផេរ៉ាះពាេ់រនាះបានរង្ហា ញថា អាជាា ធ្ បានដឹងថា កា សាា រ់ទំនងជារកើតរ ើង ឬបានទទួេយកេវ

នីយភ្លេថ្នកា សាា រ់រនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ េ ំោំបាច់រធ្វើកា ខវកខញករនាះរទ េីរប្ពាះកា ដឹង រស់អាជាា

ធ្  ឬកា ទទួេយករនាះបានរង្ហា ញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវបានរំរេញ និងអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នបាន។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើត

កា យេ់រឃើញខដេេ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាចរធ្វើរៅបានតាម យៈកា ចងអេុ

រង្ហា ញរៅរេើកតាត ខដេហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្ រនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេ

សាគ េ់ថា កតាត ខដេហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្ អាច ួមចំខណកខាះដេ់កា ខវះរសបៀងអាហា  និង

រ ិកាខ  រេទយ2029 រ៉ា ខនតបានេិោ ណារេើរ ិោកាសថ្នកា ប្គរ់ប្គង កា គំរាមកំខហង កា េ័យខាា ច កា អត់

ោា ន និងកា រ ើសរអើង និងកា  កាទ កេកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ សប្មារ់ យៈរេេោ៉ា ងយូ  ួមទាងំរនាេ រ់េីផេរ៉ាះ

 
2025 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី សឹម រឈ្ៀង ថ្ងៃទី ២៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/7980 ERN 

00165301 ទំេ័  ២។ 

2026 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៨២។  

2027 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៤០-១០៤២, ១០៤៥។ 

2028 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

2029 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥។ 

01718349
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ពាេ់បានរកើតរ ើងចាស់លាស់ និងបានយេ់រឃើញថា េកខខណឌ រនាះប្តូវបានដ្ឋក់រដ្ឋយរចតនា។ ររើ

រទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កតាត ខដេហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្  ជាអនក

ទទួេខ សប្តូវទាងំប្សុងរេើកងវះរសបៀងអាហា  និងថាន ំរេទយក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំអាចេនយេ់បានអំេីកា សាា រ់

រដ្ឋយសា កា រធ្វើកា ធ្ៃន់ និងកា រហវហត់អស់កមាា ំងរនាះខដ ។  អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ ប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

ខ. កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម 

719. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា2030 អាហា ខដេបានផតេ់រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងមជាទូរៅេ ំ

ប្គរ់ប្ោន ់និងថា េ ំមានទឹកសាអ តរ ិរភ្លគ ខដេរនះបានរណាត េឱយអនករធ្វើកា មានជំងឺរាក ូស2031។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា អនករធ្វើកា ោម នទីជប្មកប្គរ់ប្ោន់ ជាញឹកញារ់ធាា ក់ខាួនឈ្ឺ និងអនកខាះបាន

សាា រ់រដ្ឋយសា ជំងីតមាក ត់2032។ អនករធ្វើកា ប្តូវបានតប្មូវផងខដ ឱយរធ្វើកា រប្ចើនរមា៉ា ង រដ្ឋយេ ំគិតេី

េកខខណឌ អាកាសធាត  និងជាញឹកញារ់បានដួេសាា រ់រៅនឹងកខនាង2033។ អនកខដេធាា ក់ខាួនឈ្ឺជាធ្មមតាប្តូវ

បានផតេ់ថាន ំរេទយខដេោម នប្រសិទធភ្លេ និងតាម យៈប្គូរេទយខដេោម នវិជាា ជីវៈ2034។ រដ្ឋយេិោ ណារេើ

កា យេ់រឃើញទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរៅកខនាងរធ្វើកា 

គឺរដ្ឋយសា កា រធ្វើកា ធ្ៃន់ហួសកមាា ំង កា រហវហត់អស់កមាា ំង និងខវះអាហា  និងថា អនករធ្វើកា ខដេបាន

សាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺតមាក ត់បានរណាត េមកេីេកខខណឌ ទាងំរនាះ ខដេកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើងតាម យៈកា ខវះ

កា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសតសមប្សរ និងថា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ ទាងំរនះបានរងកឱយមានកា សាា រ់អនករធ្វើកា រៅ

 
2030 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់(សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ១៣៧៨-១៣៨២) និងកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងរធ្វើកា (សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៤-១៣៩០) រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម។ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន បានកប្មិតអំណះ

អំណាង រស់ោត់ប្តឹមកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ កា ង្ហ  និង ស់រៅ មានខតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធប្តូវបានសរងខររៅ

ចំណ ចរនះ។ 

2031 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៤។ 

2032 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៤។ 

2033 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៤។ 

2034 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៤។ 

01718350
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កា ដ្ឋា នសាងសង់ ខដេរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសសំតាន ម័តអំរេើមន សសោត2035។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “អំរេើសកមម ឬអកមមពាក់េ័នធ ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈកា ដ្ឋក់េកខខណឌ រេើ

អនករធ្វើកា ខដេបានេិេណ៌នាខាងរេើខដេរងកឱយមានកា សាា រ់រនាះ។ រនះបាន ួមរញ្ចូេកា ោម នឆនេៈ

សប្មរសប្មួេរមា៉ា ងរធ្វើកា  និងេកខខណឌ  ស់រៅ និងរធ្វើកា តាមតប្មូវកា  រស់អនករធ្វើកា  និងផតេ់កា 

ខងទាមំូេដ្ឋា នខផនករវជាសាស្តសតសមប្សរ”2036។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា 

ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាប្ររោេ ប្តូវបានរំរេញរដ្ឋយខផអករេើ“កា  កាទ កនូវេកខខណឌ ទាងំរនាះ

សប្មារ់ យៈរេេយូ   ួមទាងំរប្កាយរេេមានផេរ៉ាះពាេ់រេើអនករធ្វើកា បានរកើតរ ើង និងដឹងដេ់អាជាា

ធ្ មូេដ្ឋា ន” ខដេអងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា “រនះរង្ហា ញថា អាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នមានរចតនាដ្ឋក់

េកខខណឌ រនាះរដ្ឋយដឹងថា េកខខណឌ រនាះទំនងជារណាដ េឱយជន ងរប្ោះសាា រ់ ឬរដ្ឋយទទួេយកេវនីយ

ភ្លេថ្នផេវិបាកខដេបានរណាដ េឱយសាា រ់រនាះ”2037។ 

720. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា វាយតថ្មា រស់រេើ ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ រដ្ឋយសា “កា វាយតថ្មារេើធាត ផសអំតតរនាម័តិ ជាកា រធ្វើរ ើងតាមខររអតតរនាម័តិ និង

អាប្ស័យរហត រនះ តប្មូវឱយោរ់រផតើមជាមួយនឹងទសសនៈទាន រស់ោ ើ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ទំនាក់ទំនង

រហត  និងផេ វាង វិធានកា ខដេប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយឆនេៈ រស់អាជាា ធ្ កនុងកា កសាងប្ររទស  វាងកតាត

ខដេហួសេីកា ប្គរ់ប្គងរដ្ឋយេ ំគិតេីកតាត ខដេមានអតែិភ្លេេីម ន ជាមួយនឹងផេរ៉ាះពាេ់រេើប្រជាជន 

មិនអាចកំណត់បានរ ើយ”2038។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា “មានមនេិេសងស័យរេើ

កតាត ខដេរងកឱយមានមហនតរាយមន សសធ្ម៌ និងកា ទទួេយកហានិេ័យរនាះគឺអាប្ស័យរេើកា វាយតថ្មា

ទាងំរនះរៅម នអតែិភ្លេថ្នរទរេមើស”2039។ 

 
2035 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៤, ១៣៨៨។ 

2036 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៨។ 

2037 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៨៩។ 

2038 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦១។ 

2039 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦១។ 
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721. សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកតាត ហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្  

និងេកខខណឌ េីម ន េ ំមានេសតតុាងោបំ្ទ និងថា ោត់ខកខានកនុងកា កំណត់កតាត  ឬេកខខណឌណាមួយរនាះ

2040។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 2041។ 

722. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ មាន

ទំនាក់ទំនងរហត  និងផេ វាងអំរេើសកមម រស់ោ ើ និងកា សាា រ់ រស់ជន ងរប្ោះ និងថារតើ មានកតាត ខដេ

ហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់ោ ើ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ េ ំមានេសតតុាងោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ និងប្តឹមខតរង្ហា ញនូវ

កា មិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ រនះជាកា េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុង

កា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខដេោម នត លាកា អងគរហត សមរហត 

ផេអាចរធ្វើរៅបានរនាះរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា 

723. រដ្ឋយខផអករេើសកខីកមម រស់សាកសីរួននាក់ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរីនាក់ ប្េមទាងំកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយ រស់សាកសីចំនួនរី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់់រឃើញថា2042“ោ៉ា ងរហាចណាស់មានអនករធ្វើ

កា េីប្បាមំួយរៅដរ់នាក់”រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ េេកមមធ្ៃន់ធ្ៃ  

 ររអាហា មិនប្គរ់ប្ោន់ េកខខណឌ  ស់ដ៏េំបាក  ួមទាំងរ ិោកាសោម នអនាម័យ និងថាន ំរេទយោម នប្រសិទធ

ភ្លេ និងមិនប្គរ់ប្ោន់2043។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា “អនករធ្វើកា ប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើកា 

ហួសកមាា ំង ខណៈរេេប្តូវបានដកហូតនូវអាហា  និងកា ខងទាបំ្គរ់ប្ោន់រៅរេេេួករគធាា ក់ខាួនឈ្ឺ។ អនក

ខាះរទៀតបានទទួេ ងវាសនាដូចោន រៅតាមររាងេាបាេ និងមនេី រេទយរនាេ រ់េីឆាងកាត់េកខខណឌ កា ង្ហ 

 
2040 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៣០-៨៣១។ 

2041 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 

2042 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់(សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ១៦៦៦) និងរដ្ឋយសា េកកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងរធ្វើកា (សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ១៦៧០-១៦៧៣) រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា។ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន បានកប្មិតអំណះអំណាង រស់ោត់ប្តឹម

កា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ កា ង្ហ  និង ស់រៅ មានខតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធប្តូវបានសរងខររៅចំណ ចរនះ។ កា សាា រ់

រដ្ឋយសា េកខណកា ង្ហ  និងកា  ស់រៅ(សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០-១៦៧៣) និង

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា។ រដ្ឋយរហត ថា រខៀវ សំផន បានកប្មិតអំណះអំណាង រស់ខាួនប្តឹមកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ

កា ង្ហ  និងកា  ស់រៅ មានខតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរ៉ា រណាណ ះខដេប្តូវបានសរងខររៅទីរនះ។ 

2043 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០។ 
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ធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះ”រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 2044។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ខផអករេើសកខីកមម

 រស់សាកស ីនិងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេថា រប្ោះថាន ក់រដ្ឋយថ្ចដនយមួយចំនួនបានរកើតរ ើងភ្លា មៗតាម 

យៈកា ប្រ ងប្រណំាង វាងអនករធ្វើកា រៅកា ដ្ឋា នរៅរេេបាក់ប្ោំងដីសងកត់រេើសាា រ់មួយចំនួន2045។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“កត់សមាគ េ់រខនែមរទៀតរេើអនករធ្វើកា កនុងចំនួនដ៏រប្ចើនរេើសេ ររៅកា ដ្ឋា ន

រនាះប្រមាណ ២០.០០០ នាក់ខដេេ ំទទួេបាន វិធានកា អនាម័យ អាហា  និងកា ខងទាខំផនករវជាសាស្តសត

សមប្សរ”2046។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដមរូងបានរញ្ញា ក់ថា “កា សននិដ្ឋា នសមរហត ផេខតមួយគត់គឺថា 

អនករធ្វើកា កនុងចំនួនដ៏រប្ចើនបានសាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ទាងំរនះ”2047។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា៖ 

ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោត ដូចជាអរំេើសកមម ឬអកមម រសោ់ ើខដេបានរងកឱយមានកា សាា រ់

ជន ងរប្ោះ ប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់ខដេបានរណាត េមកេីេកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា  ស់

រៅដូចបានេេិណ៌នាខាងរេើ។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ អរំេើសកមម ឬអកមម ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈកា ដ្ឋក់

េកខខណឌ រេើអនករធ្វើកា ខដេបានរណាត េឱយមានកា សាា រ់ និងតាម យៈនតែិភ្លេថ្ន វធិានកា សមប្សរខក

ខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ រនាះ។ កា ទទួេយកហានិេ័យថ្នកា សាា រ ់រស់អនករធ្វើកា រដ្ឋយសា េកខខណឌ

 ស់រៅ និងរធ្វើកា អាប្កក់ នងិោម នសវតែិភ្លេបានររំេញតាមេកខខណឌ ធាត ផសអំតតរនាម័ត ិ ថ្នអំរេើមន សស

ោតរប្កាមទប្មងរ់ចតនាប្ររោេ2048។ 

724. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត កនុងកា កំណត់ថា អំរេើមន សស

ោតខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ បានរកើតរ ើង។ ោត់បានអះអាងជាេិរសសថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា អនករធ្វើកា េីប្បាមំួយរៅដរ់នាក់បានសាា រ់រដ្ឋយ 

សា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រធ្វើកា  និង ស់រៅ និងកងវះថាន ំរេទយប្រសិទធិភ្លេ េីរប្ពាះកថាខណឌ ថ្នសាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេកា យេ់រឃើញបានសំរៅរៅរេើរនាះរង្ហា ញថា មានមន សសេី រីនាក់បានសាា រ់

រដ្ឋយសា ជំងី ឬ រួសរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងថា ផេយុរៅវិញ អនកខដេមានជំងឺប្តូវបានរញ្ាូនប្ត រ់រៅេូមិ

 រស់ខាួន វិញ ឬរៅររាងេាបាេតាមមូេដ្ឋា ន រហើយេសតតុាងខដេបានរោងរៅរេើរនាះប្ោន់ខតសំរៅ

 
2044 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០។ 

2045 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០។ 

2046 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០។ 

2047 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០។ 

2048 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧២។ 
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រៅរេើរ គគេខដេប្តូវបានជរមាៀសរៅេូមិ រស់ខាួន វិញ ឬរៅមនេី រេទយប្សុករ៉ា រណាណ ះ2049។ ោត់បាន ិះគន់

កា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម និងកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយសាកសីជាក់លាក់ 

2050។ រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញ

ថា មានអនករធ្វើកា មួយចំនួនបានសាា រ់រដ្ឋយសា រប្ោះថាន ក់ថ្ចដនយ និងបាន ិះគន់េសតតុាងខដេប្តូវបាន

សំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង2051។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា កា សននិដ្ឋា នសមប្សរខតមួយគត់រចញេីវតតមាន រស់អនក

រធ្វើកា ប្រមាណ ២០.០០០ រៅកា ដ្ឋា នរនាះខដេេ ំទទួេបាន វិធានកា អនាម័យ អាហា  និងកា ខងទាខំផនក

រវជាសាស្តសតសមប្សរ គឺថា មានមន សសកនុងចំនួនដ៏រប្ចើនបានសាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ រនាះ េីរប្ពាះោត់ថា 

រនះគឺជាកា សននិដ្ឋា នេប្ងីក រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងណាមួយ និងរធ្វើ

កា សននិដ្ឋា នសមប្សរតិចតួចរំផ តរដ្ឋយោម នផតេ់សំអាងរហត 2052។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សរខនែមរទៀតកនុងកា យេ់រឃើញថា ោ ើបានដឹងថា មានកងវះរសបៀងអាហា  និងថាន ំ

រេទយ រ៉ា ខនតរៅខតរនតជប្មុញឱយរំរេញកា ង្ហ  េីរប្ពាះោត់ថា អងគជំន ំជប្មះបានខផអករៅរេើរសចកដីដកប្សង់

ទង់រដិវតតសដីេសីាែ នកា ណ៍ទូរៅកនុងកមពជុា និងអតែរទថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេោម នរ ម្ ះអនក

និេនធខដេេ ំអាចោបំ្ទកា ខដេថា ោ ើរៅខតរនតជប្មុញអនករធ្វើកា ឱយរំរេញកា ង្ហ រប្កាយេីបានដឹងអំេី

រញ្ញា កនុងខខ ត លា ដេ់ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រ ើយ2053។  

725. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េសតតុាងបានោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ទាក់ទងនឹងកា សាា រ់េីប្បាមំួយរៅដរ់នាក់៖ សាកសីមាន ក់បានរឃើញអនករធ្វើកា មាន ក់សាា រ់រនាេ រ់េីបានធាា ក់ខាួន

ឈ្ឺរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងេកខខណឌ  រស់ោត់កាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើង និងសាកសីមួយរផសងរទៀតបានផតេ់សកខីកមម

ថា អនករធ្វើកា េី នាក់កនុងកង រស់ោត់បានសាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងដថ្ទរទៀតបានអះអាងថា អនកខដេឈ្ឺ

ប្តូវបានរញ្ាូនរៅមនេី រេទយ និងបានសាា រ់រៅទីរនាះ រដ្ឋយសា អាជាា ធ្ េ ំចង់ឱយមានសាកសេរៅកនុង

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា 2054។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតុ

 
2049 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៧៣។ 

2050 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៧៤-៧៧៨។ 

2051 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៧៩-៧៨១។ 

2052 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៨២។ 

2053 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៨៣-៧៨៤។ 

2054 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨០៤។ 
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តាងប្គរ់ប្ោន់ រហើយ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយរ៉ា រណាណ ះ2055។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់

រដ្ឋយថ្ចដនយ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាេសតតុាងទាងំមូេ2056។ ពាកេ់ន័ធ

រៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅរេើកា យេ់

រឃើញខផនកអងគរហត ពាក់េ័នធ។ កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា គឺជា“សម េូមិរៅដ ”។ ឯកសា រកសក មមយុនីសដកមពជុា

បានេិេណ៌នាអនករធ្វើកា បានប្រឹងខប្រងទាងំយរ់ទាងំថ្ងៃ កា ជួរប្រទះជីវភ្លេ“ខវះខាត” និង ខក េក និង

សមាជិកថ្នថាន ក់រេើដថ្ទរទៀតបានដឹងអំេីេកខខណឌ រៅកា ដ្ឋា នរនាះ រ៉ា ខនតរៅខតរនតដ្ឋក់េកខខណឌ កា ង្ហ 

ធ្ៃន់ធ្ៃ 2057។  

726. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ួមរញ្ចូេកា យេ់

រឃើញរបី្ររេទ៖ (១) េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងកា ង្ហ រៅកា ដ្ឋា នខដេតាម យៈរនាះប្រជាជនបានធាា ក់

ខាួនឈ្ ឺ (២) អនកខដេមានជំងឺធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវរញ្ាូនរចញេីកា ដ្ឋា ន និង (៣) អនកខដេប្តូវបានរញ្ាូនរចញរនាះ

បានសាា ររ់ដ្ឋយសា ជំងឺ2058។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមួយចំនួនបានផតេ់

េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញមួយ ខណៈសាកសីដថ្ទរទៀតបានផតេ់េសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងកា 

យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត2059។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់រដ្ឋយសា រប្ោះថាន ក់ថ្ចដនយរៅកខនាងរធ្វើកា  សហ

រមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើេសតតុាងរូក

រញ្ចូេោន  រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីប្បាំនាក់2060។  

727. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ 

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា និង ំឭកថា ោត់មានរនេកុខពស់កនុងកា រដិរសធ្កា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរធ្វើកា រប្ជៀង

ខប្ជកង្ហយៗរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះរទ ដរារណាេសតតុាង

 
2055 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨០៥។ 

2056 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨០៦-៨០៧។ 

2057 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨១០។ 

2058 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៨៨។ 

2059 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៨៨។ 

2060 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៩១។ 
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ខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះេ ំអាចទទួេយកបានរដ្ឋយត លាកា អងគ

រហត សមរហត ផេណាមួយ ឬកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងរនាះមានកំហ សទាងំប្សុង2061។ 

728. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានវិភ្លគរេើេសតតុាងខដេបានខផអករៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

និងបានសរងខរចំណ ចពាក់េ័នធរំផ តដូចខាងរប្កាម៖ 

i.  កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ កង អ  ត បានរញ្ញា ក់ថា “មានអនកឈ្រឺប្ចើន រប្ពាះរដ្ឋយសា រធ្វើកា 

ោ៉ា រ់យ នឺរេក និងហួសកមាា ំង។ ប្ររេទជំងឺខាះមានដូចជា ប្គុនរៅដ  និងច ករពាះ។ រៅទីរនាះមិន

មានមនេី រេទយរទ មានខតប្គូរេទយរដើ រមើេ និងមានថាន ំរេទយរៅថាថាន ំអាចម៍ទនាយ។ កនុងក ណី

មានន ណាឈ្ឺធ្ៃន់ រគរញ្ាូនរៅមនេី រេទយខដេរៅឆ្ៃ យេីកា ដ្ឋា ន រគមិនចង់ទ កឱយសាា រ់រៅទីរនាះ

រទ”2062។  

ii. សាកស ីមាស ថ្ ហួ  បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអវីខដេ កង អ  ត បាននិោយរនាេ រ់េីខផនកខដេបាន

រេើករ ើងខាងរេើរៅកនុងកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ រស់ កង អ  ត ប្តូវបានអានឱយរលាកប្សីសាត

រ់2063។ មាស ថ្ ហួ  បានផតេ់សកខីកមមថា េ ំមានមន សសសាា រ់រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា េីរប្ពាះរៅរេេ

ប្រជាជនធាា ក់ខាួនឈ្ឺធ្ៃន់ រគេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយសាន ក់រៅកា ដ្ឋា នរនាះរទ និងប្តូវរញ្ាូនរៅមនេី 

រេទយ2064។  

iii. រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អ  ន  ៉ាន បានផតេ់សកខីកមមថា មានមន សសេី នាក់បានឈ្ឺធ្ៃន់ និងប្តូវបាន

រញ្ាូនរៅមនេី រេទយ និងេ ំរឃើញប្ត រ់មកវិញ រហើយរលាកប្សីេ ំបានដឹងថារតើ េួករគបានជារសះ

រសបើយ ឬបានសាា រ់រនាះរ ើយ2065។  

iv. រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រសៀង ស វិដ្ឋ បានផតេ់សកខីកមមថា អនកជំងឺប្តូវបានរកាសខយេ់រធ្វើស ថ្ស ឬ

ឱយសប្មាករនតិច រហើយអនកខដេមិនធូ្ ប្សាេរនាេ រ់េីរធ្វើស ថ្ស ឬសប្មាក ប្តូវបានយករៅ

 
2061 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៨-៨៩។ 

2062 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី កង អ  ត ថ្ងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ E3/7775 ERN 00229055 

ទំេ័  ៣។ 

2063 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ១៧-១៩។ 

2064 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ១៨-១៩។ 

2065 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ន  ៉ាន) ឯកសា រេខ E1/307.1 ទំេ័  ១០។  
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េាបាេកនុងេូមិ2066។ រលាកប្សីបានអះអាងថា រលាកប្សីេ ំខដេរឃើញេួកោត់ប្ត រ់មកវញិ 

រ៉ា ខនតបានសនមតថា រដ្ឋយសា រលាកប្សីបានរធ្វើកា រៅទំនរ់រនាះបានប្តឹមខតរីខខរ៉ា រណាណ ះ2067។ 

តាមកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន2068បានឱយដឹងថា រលាកប្សីមានអាយ រទើរខត ១១ ឆ្ន ំ កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ េីរប្ពាះរលាកប្សីបានរកើតកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៤2069។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេ ំេិោ ណារឃើញថា អាយ  រស់រលាកប្សីរៅរេេរនាះបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា សរងកត រស់

ោត់រ ើយ។  

v. សាកស ីអ  ៊ុំ ជី បានផតេ់សកខីកមមថា “ប្រជាជនខដេឈ្ឺធ្ៃន់ប្តូវបានរញ្ាូនរៅមនេី រេទយប្សុក។  អនក

ខាះបានធូ្ ប្សាេ និងខាះអត់ និងខាះបានសាា រ់រៅមនេី រេទយ”2070។ ោត់េ ំប្តូវបានសួ រខនែមរេើ

ប្រេេេ័ត៌មានខដេោត់បានដឹងថ្នចរមាើយ រស់ោត់រ ើយ។  

vi. កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ រស់ រអៀង ឆំ្ បានរឆាើយថា មានមន សសឈ្ឺជារប្ចើននាក់ និងថា ប្គូរេទយ

រកមងៗ និងថា “ប្រខហេជាោម នចំរណះដឹង និងរទេិរសាធ្ន៍រទ”។ រៅរេេសួ ថារតើ ោត់បាន

រឃើញអនកជំងឺសាា រ់រដ្ឋយសា កា េាបាេ រស់ប្គូរេទយទាងំរនាះ ខដ  ឬរទ ោត់បានរឆាើយថា៖ 

“តាមអវីខដេោត់បានរឃើញថា មានមន សសរប្ចើនរធ្វើកា រៅកខនាងខាះ ខវះអនាម័យ ោម នអាហា ប្គរ់

ប្ោន់ ប្គូរេទយោម នគ ណភ្លេ ឬចំរណះដឹង។ ទាំងរនះគឺជាមូេរហត ខដេបានរណាត េឱយអនកជំងឺ

សាា រ់”2071។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខតរប្ជើសរ ើស

ខផនកថ្នចរមាើយខដេដ្ឋក់រនេកុក៏រដ្ឋយ2072 ក៏ោត់េ ំបានេនយេ់ថា រតើខផនកណាខាះថ្នចរមាើយរនាះជា

 
2066 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រសៀង ស វិដ្ឋ) ឯកសា រេខ E1/308.1 ទំេ័  ១៩-២០,៥១។ 

2067 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រសៀង ស វិដ្ឋ) ឯកសា រេខ E1/308.1 ទំេ័  ២១។ 

2068 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៧៥។ 

2069 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រសៀង ស វិដ្ឋ) ឯកសា រេខ E1/308.1 ទំេ័  ៣។ 

2070 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ៊ុំ ជី) ឯកសា រេខ E1/326.1 ទំេ័  ៥២។ វង់ប្កចកកនុងរសចកដីដកប្សង់

រង្ហា ញកា ខកតប្មូវរេើកា រកខប្ររដើមបីឱយស ីសង្ហវ ក់ទាងំរីភ្លសាថ្នប្រតិោ ឹក។ កា ខកតប្មូវបានខផអករេើកំណត់ប្តាជាសរមាង

ថ្នភ្លសារដើម។ 

2071 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី រអៀង ឆំ្ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5513 ទំេ័  ១១-១២ 

ERN 00402448-00402449។  

2072 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៧៦។ 

01718357
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

េសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ឬថារតើ បានរ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងដូចរមតចដេ់ចរមាើយខដេថា កា សាា រ់បានរកើតរ ើង

រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះរ ើយ។  

vii. កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី វា៉ា ន់ រងង បានអះអាងថា រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា “អនកខាះសាា រ់

រដ្ឋយសា រហវហត់អស់កមាា ំង ោម នអាហា ប្គរ់ប្ោន់ និងថាន ំរេទយោម នគ ណភ្លេ និងប្រសិទធ

ភ្លេ”2073។ 

viii. សាកស ី ស ូ រសឿន បានផតេ់សកខីកមមថា អនករធ្វើកា ខដេឈ្ឺធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវរញ្ាូនរៅរេទយ ដារខតតកំេង់

ឆ្ន ំង2074 រ៉ា ខនតរៅរេេសួ សំណួ រនះមដងរទៀត ោត់ថា ោត់េ ំបានដឹងរនាះរទ៖ “ខាុំប្ោន់ខតដឹងថា 

ប្រជាជនខដេឈ្កឺនុងប្សុកខាុំប្តូវរញ្ាូនរៅរេទយ។ ខាុំអត់បានដឹងថារគរញ្ាូនរៅណាចំរពាះអនកជំងឺ

រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា។ […] តាមខាុំោំ អនកខដេឈ្ឺរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា ប្តូវរញ្ាូនប្ត រ់

រៅសហក ណ៍រ ៀងៗខាួន វិញរប្កាយេីរញ្ាូនរៅមនេី រេទយ”2075។   

ix. រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ហ  ន សិតាែ នី បានផតេ់សកខីកមមថា រ  សមាន ក់ខដេោត់សាគ េ់ចាស់មកេីេូមិ

ជាមួយោត់ បានសាា រ់រដ្ឋយសា រធ្វើកា ធ្ៃន់2076។ ោត់ធាា ក់ខាួនឈ្ឺរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងបានសាា រ់

រប្កាយរេេប្ត រ់រៅេូមិបានប្រខហេេី សបាត ហ៍រប្កាយមក
2077។  

x. សាកស ីអ  ត រសង បានប្បារ់រ ម្ ះមន សសមួយចំនួនកនុងកង រស់ោត់រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាខដេ

ោត់ជិតដិតជាមួយ និងបានរឆាើយថា េី នាក់បានសាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ2078។ ោត់េ ំប្តូវបានសួ 

 
2073 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី វា៉ា ន់ រងង ឯកសា រេខ E3/5249 ច ះថ្ងៃទី០៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំេ័  ២-៣ ERN 

00229062-00229063។ 

2074 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ស ូ រសឿន) ឯកសា រេខ E1/310.1 ទំេ័  ៥១-៥២។ 

2075 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ូ រសឿន) ឯកសា រេខ E1/310.1 ទំេ័  ៥៦។ វង់ប្កចកកនុងរសចកដីដកប្សង់

រង្ហា ញកា ខកតប្មូវរេើកា រកខប្ររដើមបីឱយស ីសង្ហវ ក់ទាងំរីភ្លសាថ្នប្រតិោ ឹក។ កា ខកតប្មូវបានខផអករេើកំណត់ប្តាជាសរមាង

ថ្នភ្លសារដើម។ 

2076 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ហ  ន សិតាែ នី) ឯកសា រេខ E1/306.1 ទំេ័  ៧។ 

2077 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ហ  ន សិតាែ នី) ឯកសា រេខ E1/306.1 ទំេ័  ៧, ៤៥-៤៦។ 

2078 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ត រសង) ឯកសា រេខ E1/309.1 ទំេ័  ៣១។ 

01718358
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សំណួ រខនែមរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់រនាះ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីម នរេេរឆាើយរនះ ោត់បាន

េិភ្លកាប្ររេទជំងឺខដេអនករធ្វើកា រនាះបានទទួេ ងោ៉ា ងេមអិត2079។ 

729. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រឃើញថា ររើរទាះរជីាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានរោងរៅរេើេសតតុាងរនះកនុងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើមន សសោតកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិក៏រដ្ឋយ ក៏រៅចំរពាះម ខ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានេសតតុាង រស់សាកសី 

ខក រេប្ជវណណ ៈ កូនប្រុស រស់ ខក េក ខដេប្គរ់ប្គងកា ដ្ឋា នទំនរ់រនាះ បាន“អះអាងចំរពាះម ខសហ

រៅប្កមរស ើរអរងកតថា ោត់បានសាគ េ់អនកជំងឺរៅកា ដ្ឋា នខដេសាា រ់រដ្ឋយសា ខវះថាន ំរេទយ និងបានជូន

ដំណឹង ខក េក រ៉ា ខនតោត់េ ំបានរញ្ញា ក់ថា មានមន សសរ៉ា នាម ននាក់បានសាា រ់រនាះរទ”2080។  

730. ខផអករេើេសតតុាងកនុងកំណត់ប្តា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា ជាកា ខដេអាចរធ្វើរៅ ួចកនុង

កា ររងកើតកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

“មានអនករធ្វើកា ោ៉ា ងតិចេីប្បាមំួយរៅដរ់នាក់”បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះ។ អ  ៊ុំ ជី និង 

រអៀង ឆំ្ បានរេើករ ើងអំេីកា សាា រ់កនុងន័យទូរៅរដ្ឋយោម នកា សំរៅរៅរេើចំនួនជាក់លាក់  ើឯ ហ  ន សិ

តាែ នី បានសំរៅរៅរេើរ  សមាន ក់ខដេោត់បានសាគ េ់រនាះ បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា រធ្វើកា ធ្ៃន់ និង អ  ត 

រសង បានសំរៅរៅរេើរ គគេេី នាក់ខដេបានសាា រ់រដ្ឋយសា ជំងឺ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា កា ខដេេ ំអាចកំណត់កា សាា រ់ខផអករេើេសតតុាងបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា 

យេ់រឃើញខដេថា អនករធ្វើកា បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ  ឬថា មានកា សាា រ់ជារប្ចើនរទៀតបាន

រកើតរ ើងរនាះរ ើយ។ ររើរទាះរីជាមានេសតតុាងជារប្ចើនខាងរេើសំរៅរៅរេើប្រជាជនខដេឈ្ឺ ឬរហវ

ហត់អស់កមាា ំង ជាជាងកា សាា រ់ក៏រដ្ឋយ ក៏េសតតុាងរនះបានោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នថា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះ

បានរណាដ េឱយមានជំងឺតមាក ត់ និងរ៉ាះពាេ់ស ខភ្លេ។ េសតតុាងរនះរូក ួមជាមួយនឹងេសតតុាងខដេសំរៅ

ជាក់លាក់រៅរេើកា សាា ររ់ដ្ឋយសា ជំងឺ និងកា រហវហត់អស់កមាា ំង ប្េមទាងំេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេប្តូវ

បានសាដ រ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់រនាះ អាចនាឱំយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេថា មានកា សាា រ់បានរកើតរ ើង។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន 

រៅរេើេសតតុាងរនាះ េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់អាចរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

 
2079 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ត រសង) ឯកសា រេខ E1/309.1 ទំេ័  ២៣-២៥។ 

2080 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧០ រោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (ខក រេប្ជវ

ណណ ៈ) ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/25 ទំេ័  ៥-៦។ 
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បានរ ើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “អនករធ្វើកា ចំនួនដ៏រប្ចើន

បានសាា ររ់ដ្ឋយសា េកខខណឌ ទាងំរនះ”2081 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា ជាកា ោំបាច់កនុង

កា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះ រដ្ឋយសា កា រង្ហា ញនូវអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិេ ំបាន

តប្មូវឱយមានកា សាា រ់កនុងចំនួនជាក់លាក់រ ើយ។ 

731. ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា រប្ោះថាន ក់ថ្ចដនយរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរធ្វើកា េិភ្លកាមតងរទៀតរៅរេើេសតតុាងខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង៖ 

i. មាស ថ្ ហួ  បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីបានរឃើញកា បាក់ដីសងកត់មន សសសាា រ់2082។ រនាេ រ់

េីបានផតេ់េសតតុាងរខនែម រលាកប្សីបានអះអាងថា កា បាក់ដីបានសមាា រ់មន សស ររើរទាះរីជាេ ំ

មានេកខណៈចាស់លាស់ថារតើ រលាកប្សីបានរឃើញប្េឹតតិកា ណ៍រនាះផ្លេ េ់ខេនក ខដ  ឬោ៉ា ងណាក៏

រដ្ឋយរនាះ៖  

ខាុំធាា ររ់ឃើញ ខាុំរៅខ កដរីៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ដូចដអីីចឹងរយើងការ់រៅ អនករៅការ់េរីប្កាមអចឹីងរៅវា េំដីេីរេើមក

សងកត់ង្ហរ់។ ខាុធំាា ររ់ឃើញអីចឹង ខតមនិខមនរៅកនុងសង្ហក ត់ខាុំរទ សង្ហក ត់រគ។ រៅមតុំៗ មាន ក់។ រគខ កេូមិរគ រយើងខ ក

េូមិរយើង។ េូមិរគហនឹងឯងដីធាា ក់េីរេើមកសងកត់ង្ហរ់រៅ។ អនកការ់មិនខមនអនកខ ករទ។ […] អនកខាះដីសងកត់ចំរៅ 

ដំងមមកេរីេើរៅក៏ង្ហររ់ៅ អនកខាះក៏ប្ោន់ខត រសួបាក់ថ្ដបាក់រជើង។ អនកខាះក៏ ស ់អនកខាះក៏ង្ហរ់រៅ។ អនកខដេសងកត់

ដីខាា ងំរៅង្ហរ។់ ទប្មំាខតកាយរចញដ្ឋច់ដរងាើមង្ហរ់រហើយ2083។ 

ii. ហ  ន សិតាែ នី បានផតេ់សកខីកមមថា កា បាក់ដីបានរកើតរ ើងេីរប្ពាះរគជីករប្ៅរេក និងជាកា ប្រ ង

ប្រណំាងរធ្វើកា ថា ន ណាបានរេឿនជាង។ រលាកប្សីបានអះអាងថា រលាកប្សីេ ំបានរឃើញប្េឹតិត

កា ណ៍រនាះ រ៉ា ខនតមានរគប្បារ់ោត់ថា មានមន សសសាា រ់រដ្ឋយសា កា បាក់ដីរនាះ2084។  

 
2081 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦២៤។ 

2082 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/304.1 ទំេ័  ៤៩-៥០។ 

2083 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ១៣។ វង់ប្កចកកនុងរសចកដី

ដកប្សង់រង្ហា ញកា ខកតប្មូវរេើកា រកខប្ររដើមបីឱយស ីសង្ហវ ក់ទាងំរីភ្លសាថ្នប្រតិោ ឹក។ កា ខកតប្មូវបានខផអករេើកំណត់ប្តា

ជាសរមាងថ្នភ្លសារដើម។ 

2084 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ហ  ន សិតាែ នី) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ៧១។ 
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iii. អ  ន  ៉ាន បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីបានឮអំេីប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ រ៉ា ខនតេ ំបានរឃើញកា បាក់ដីរនាះ

ផ្លេ េ់ខដេសងកត់អនករធ្វើកា រីនាក់ និងមាន ក់សាា រ់រៅហនឹងកខនាង2085។  

iv. អ  ត រសង បានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថា ររើរទាះរីជាោត់េ ំបានរឃើញផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានឮកា 

បាក់ដីរនាះខដេរណាដ េឱយមន សសសាា រ់។ ោត់េ ំបានដឹងចំនួនអនករធ្វើកា ខដេបានសាា រ់ ឬ រួស

រនាះរទ2086។  

v. រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី នួន ណា  ំ បានផតេ់សកខីកមមថា ោម នមន សសសាា រ់កនុងកងចេ័ត រស់ោត់

សប្មារ់ យៈរេេប្បាមំួយរៅប្បាេំី ខខថ្នកា រធ្វើកា រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់រនាះ រ៉ា ខនតរលាកប្សីបានរឃើ

ញកា បាក់ដីរនាះផ្លេ េ់2087។ រលាកប្សីេ ំប្តូវបានសួ សំណួ រខនែមពាក់េ័នធរញ្ញា រនះរ ើយ2088។  

vi. សាកស ីឱ ហូ បានផតេ់សកខីកមមថា មានសមាជិកខាះកនុងកង រស់ោត់បានសាា រ់រដ្ឋយសា កា បាក់ដី

រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រនាះខដេករ់មន សសទាងំ ស់2089។ ោត់បានផតេ់សកខីកមមថា អនករធ្វើកា ប្រ ង

ប្រណំាងោន  និងជួនកាេរធ្វើកា រេេយរ់ និងថា ដីខដេរៅខផនកខាងរេើទំនរ់បានបាក់ធាា ក់រេើេួក

រគកំេ ងរធ្វើកា ខាងរប្កាម2090។ ោត់បានអះអាងថា មានអនករធ្វើកា មាន ក់បានសាា រ់រៅហនឹងកខនាង ខ

ណៈេី នាក់រទៀតបានសាា រ់រប្កាយមករដ្ឋយសា ប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ2091។  

732. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ររើរទាះរីជាសកខីកមមជារប្ចើនរនាះគឺជាពាកយចោមអារា៉ាមក៏រដ្ឋយ 

ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើរនាះរដ្ឋយរូក ួមជាមួយនឹងេសតតុាងផ្លេ េ់

រៅរេេសកខីកមមទាងំរនះរញ្ញា ក់រខនែមោន រៅវិញរៅមក និងកា េិតខដេថា ោ៉ា ងរហាចណាស់មានកា 

សាា រ់មាន ក់រដ្ឋយសា កា បាក់ដីរនាះ ទំនងជាបានរកើតរ ើងកនុងប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ។  

 
2085 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ន  ៉ាន) ឯកសា រេខ E1/307.1 ទំេ័  ១១។ 

2086 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ត រសង) ឯកសា រេខ E1/309.1 ទំេ័  ៣៩-៤០។ 

2087 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (នួន ណា  ំ) ឯកសា រេខ E1/339.1 ទំេ័  ២៥, ៣២។ 

2088 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (នួន ណា  ំ) ឯកសា រេខ E1/339.1 ទំេ័  ២៣, ២៩-៣០។ 

2089 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ៣៤-៣៥, ៥៩-៦០។ ប្រតិោ ឹកច ះ

ថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ E1/302.1 ទំេ័  ១៨-១៩។ 

2090 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ៣៤-៣៥, ៥៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី 

២០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ E1/302.1 ទំេ័  ១៨-១៩។ 

2091 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ៥៩-៦០។  

01718361
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733. ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ កនុងកា យេ់រឃើញថា ថាន ក់ដឹកនា ំ និងមជឈិមរកសបានដឹងថា មានកងវះ

អាហា  និងថាន ំរេទយរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា រ៉ា ខនតរៅខតរនតជប្មុញឱយអនករធ្វើកា រំរេញកា ង្ហ រេញមួយ 

ដូវប្បាងំឱយបានឆ្រ់តាមខដេអាចរធ្វើរៅបានរដ្ឋយរធ្វើកា ទាងំយរ់ទាងំថ្ងៃរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានសំអាងរៅរេើ៖  

i. សកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើនខដេបានផតេ់សកខីកមមថា កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាប្តូវបានោត់ទ កថា 

ជា“សម េូមិរៅដ ” រនះមានន័យថា មានកា កំណត់រមា៉ា ង និងកាេរ ិរចទិតឹង   ឹងប្តូវរោ េខដេ

តប្មូវឱយរធ្វើកា ទាងំយរ់រនាះ2092។ 

ii. ទសសនាវដដីទង់រដិវតតខដេបានរញ្ញា ក់ថា រៅកខនាងខាះ រញ្ញា បាយទឹកមិនទាន់សរប្មចបានរៅតាម

 ររកំណត់រៅរ ើយរទ និងថា កខនាងណាខវះបាយទឹកប្តូវខតមានដំរណាះប្សាយ2093។ 

iii. អតែរទចំណងរជើងថា “រសចកដីអធិ្រាយសដីេីកា រញ្ចរ់កា ង្ហ ប្រេ័នធធារាសាស្តសតរៅ ដូវប្បាងំ”

កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS (រសវាកមមផសេវផាយេ័ត៌មានរ រទស) ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ 

១៩៧៧2094 ខដេបានរញ្ញា ក់កនុងចំរណាមរនាះថា៖ 

ភ្ល កិចចសំខាន ់រស់កសិក សហក ណរ៍យើងរៅ ដវូប្បាំងរនះ គឺកសាងប្រេ័នធរប្សាចប្សេឱយបានរប្ចើន

ជាងឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រដ្ឋយកាដ រឱ់យបាននូវសា ៈសខំាន់ថ្នទិសរៅងមីរនះ រងរអនូកសិក សហក ណរ៍យើងទូ

ទាងំប្ររទសបានចូេ ួមោ៉ា ងខាា ងំកាា  កនុងកា សាងសង់ទនំរប់្រឡាយ ទាងំយរ់ទាងំថ្ងៃ ោ៉ា ងសប្សាក់

សប្សារំផំ ត2095។  

 
2092 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧១ ដកប្សង់កនុងចំរណាមកថាខណឌ  ១៥០៤ រោងរៅរេើ

សាកសីដកប្សង់កនុងខផនក ១១.២.១១.៣: រទេិរសាធ្ន៍ រស់អនករធ្វើកា រៅទំនរ់១មករា។ 

2093 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៧១ ដកប្សង់កនុងចំរណាមកថាខណឌ  ១៦៣៩ រោងរៅរេើទង់

រដិវតត ខខ កញ្ញា  ដេ់ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/170 ERN (អង់រគាស) 00182560។ 

2094 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៣៩ រោងរៅរេើរសចកតីអធ្ិរាយសតីអំេីកា រញ្ចរ់កា ង្ហ 

ប្រេ័នធធារាសាស្តសតរៅ ដូវប្បាំង (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/287 ERN 

00168139-00168140។ 

2095 រសចកដីអធ្ិរាយសដីអំេីកា រញ្ចរ់កា ង្ហ ប្រេ័នធធារាសាស្តសតរៅ ដូវប្បាំង (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី០៩ ខខឧស

ភ្ល ឆនំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/287 ERN 00168139-00168140។ 

01718362
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ភ្ល កិចចរនះសំរៅផងខដ រៅរេើ“កា េះរង់ធំ្រធ្ងនូវគំ ូវើ ភ្លេរដិវតតដ៏ខពស់ខពស់រដ្ឋយកសិក សហក ណ៍

រយើង”2096។  

អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងអតែរទសា េ័ត៌មាន FBIS េ ំមានេកខណៈចាស់លាស់។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា សាងសង់ទំនរ់បានោរ់រផតើមកនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឬរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៧ និងបានរនត ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៨2097។ អតែរទសា េ័ត៌មានរនះបានរង្ហា ញកនុងន័យទូរៅថា 

កនុងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឆ្ន ំខដេអតែរទរនះច ះកាេរ ិរចទិ មជឈិមរកសបានដឹងអំេ“ីកា េះរង់ធំ្រធ្ង” 

និងថា ប្រជាជន“រធ្វើកា ទាងំយរ់ទាងំថ្ងៃ”រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2098។ 

734. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ េ ំខមនប្តឹមខតបានោបំ្ទរដ្ឋយេសតតុាងខាងរេើមួយម ខរ៉ា រណាណ ះរទ។ ររើរទាះរីជាេ ំប្តូវបានដក

ប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ រស់ខាួនសដីេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ

ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើកំណត់

រហត សាដ រច់រមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ ខក រេប្ជវណណ ៈ ខដេបានរឆាើយចំរពាះម ខសហរៅប្កម

រស ើរអរងកតថា ោត់បានជូនដំណឹងឪេ ក រស់ោត់ ខក េក ថា ប្រជាជនបានសាា រ់រដ្ឋយសា ខវះថាន ំរេទយ

2099 រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា “រដ្ឋយសា ទំនាក់ទំនងសនិទធសាន េផ្លេ េ់

ខាួន វាង ខក រេជយវណណ ៈ និង ខក េក និងរដ្ឋយសា កា ប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់រេើកា ដ្ឋា ន [...] ខក េក បានដឹងផង

ខដ អំេីកងវះថាន ំរេទយរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា”2100។ េិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតខផនក

មួយថ្នសាេប្កម រស់ខាួនសប្មារ់“កា ដឹង រស់ ខក េក និងថាន ក់រេើអំេីេកខខណឌ កា  ស់រៅ និងកា ង្ហ 

រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា”2101។ ខផនករនាះបានសំរៅរៅរេើទំនាក់ទំនង វាង ខក េក និងថាន ក់រេើសដីេីកងវះ

រសបៀងអាហា  និងថាន ំរេទយ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា “ខក េក បានជូនដំណឹងផង

 
2096 រសចកតីអធ្ិរាយសតីអំេីកា រញ្ចរ់កា ង្ហ ប្រេ័នធធារាសាស្តសតរៅ ដូវប្បាំង (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខឧសភ្ល 

ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/287 ERN 00168139-00168140។ 

2097 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៤៧។ 

2098 រសចកតីអធ្ិរាយសតីអំេីកា រញ្ចរ់កា ង្ហ ប្រេ័នធធារាសាស្តសតរៅ ដូវប្បាំង (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខឧសភ្ល 

ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/287 ERN 00168139-00168140។ 

2099 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦២៤។ 

2100 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៣១។ 

2101 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១១.២.២០។ 

01718363
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ខដ ដេ់មជឈិមរកសអំេីកា េំបាកជាក់លាក់ខដេជួរប្រទះរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា”2102។ េ ំមាន

កា រង្ហា ញចាស់លាស់នូវមូេរហត ដូចរមតចបានជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើខផនករនះ

ថ្នសាេប្កមរៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ រស់ខាួនសដីេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ជាកា ជារ់ពាក់េ័នធ និងបានោបំ្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងខដេទំនងជាកា យេ់រឃើញមួយខដេត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចរធ្វើរៅបានរដ្ឋយខផអក

រេើេសតតុាងរនះ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងអំរេើមន សសោតកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង 

735. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះបានរណាត េឱយមានកា សាា រ់ មន សស

ជារប្ចើន  ួមទាងំកា ដ្ឋក់ប្រជាជនឱយសែិតកនុងេកខខណឌ កា ង្ហ ោម នស វតែិភ្លេ និងបានរងខំឱយេួករគរធ្វើកា 

រប្ចើនរមា៉ា ងរខនែមរដ្ឋយោម នអាហា ប្គរ់ប្ោន់”2103។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត ផស ំ

សតាន ម័តថ្នអំរេើមន សសោតប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់ខដេរណាដ េមកេីេកខខណឌ រធ្វើកា  

និង ស់រៅរដ្ឋយខផអករេើ“កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រេើអនករធ្វើកា ខដេបានរងកឱយមានកា សាា រ់ និងរដ្ឋយោម ន

 វិធានកា សមប្សរខកខប្រ ឬសប្មាេេកខខណឌ រនាះ”2104។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរចតនាប្ររោេ ប្តូវបានរំរេញរដ្ឋយសា កា  កាទ កេកខខណឌ សប្មារ់ យៈរេេ

យូ  ួមទាងំរប្កាយេីមានផេរ៉ាះពាេ់អវិជាមានបានរកើតរ ើងរនាះបានរង្ហា ញថា អាជាា ធ្ រៅមូេដ្ឋា នរនាះ

មានឆនេៈដ្ឋក់េកខខណឌ រដ្ឋយដឹងថា ទំនងជារណាត េឱយមានកា សាា រ់ ឬរដ្ឋយទទួេយកេវនីយភ្លេថ្ន

ផេវិបាកថ្នកា សាា រ់រនាះ2105។ 

736. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា វាយតថ្មា រស់ខាួនអំេីធាត 

ផសអំតតរនាម័តិ េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីោរ់រផដើមកា វាយតថ្មារនាះរចញេីទសសនៈទាន រស់ោ

  ើ និងថា “ទំនាក់ទំនងរហត  និងផេ វាង វិធានកា ខដេប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយឆនេៈ រស់អាជាា ធ្ កនុងកា ក

 
2102 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៣៣។ 

2103 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨០០។ 

2104 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨០៤។ 

2105 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨០៥។ 

01718364
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាងប្ររទសរ ើងវិញ និងកតាត នានាខដេរកើតរ ើងហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្ រនាះ ជាកា មិនអាច

កំណត់បានរ ើយ”2106។  

737. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នបានដឹងអំេីេកខខណឌ រៅប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់

ឆ្ន ំងតាម យៈកា សាងសង់ រ៉ា ខនតេ ំមានឆនេៈកនុងកា សប្មរសប្មួេេកខខណឌ  និងេ ំបានរអើរេើរៅរេើវាសនា

 រស់អនករធ្វើកា  ដូរចនះ បានរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ2107។ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុ

រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា សាា រ់អាចប្តូវបានរជៀសវាងបានប្រសិនររើ

អាជាា ធ្ បានសប្មរសប្មួេរមា៉ា ងរធ្វើកា  ឬរេើកកមពស់ស វតែិភ្លេ និងេកខខណឌ  ស់រៅ រ៉ា ខនតេួករគេ ំមាន

រំណងរធ្វើដូរោន ះរ ើយ2108។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា កំណត់កតាត ខាង

រប្ៅណាមួយខដេអាចរធ្វើឱយទំនាក់ទំនងរហត  និងផេ វាងេកខខណឌ  ជាមួយនឹងកា សាា រ់ោម នស េេភ្លេ

រ ើយ2109។  

738. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា ថារតើ មានទំនាក់

ទំនងរហត  និងផេ វាងសកមមភ្លេ រស់ោ ើ ជាមួយនឹងកា សាា រ់ រស់ជន ងរប្ោះ និងថារតើ មានកតាត

ខដេហួសេីកា ប្គរ់ប្គង រស់អាជាា ធ្  ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំមានេសតតុាងោបំ្ទរ ើយ និងប្តឹមខតរង្ហា ញនូវ

កា មិនយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ៉ា រណាណ ះ។ រនះជាកា េ ំប្គរ់

ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា យេ់រឃើញខដេោម នត លាកា អងគរហត សម

រហត ផេណាមួយអាចរធ្វើរៅបានរនាះរ ើយ។ ដូរចនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ង. មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ 

739. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតេី ក ណីប្តូវបានរង្ហា ញរៅមនេី សនតិស ខេនំ

រប្កាេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយខផអករេើកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ រស់សាកសី អួង ដ ស និង ស ខ 

 
2106 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨២៣។ រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងខដេពាក់េ័នធរៅ

នឹងយ តាត ធ្ិកា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើឧរទេវរហត រៅកខនាងរធ្វើកា ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១៨។ អំណះអំណាងរនះប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយប្សរជាមួយនឹងអំណះអំណាងដថ្ទរទៀតខដេពាក់េ័នធរៅ

នឹងវិសាេភ្លេថ្នកិចចរស ើរសួ  និងកា ជំន ំជប្មះ។ សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.២.ខ។ 

2107 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤០។ 

2108 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤០។ 

2109 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤០។ 

01718365
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ខអ េ អតីតអនកជារ់ឃ ំរៅមនេី ឃ ំោងំេនំរប្កាេខដេរចចរុបននបានទទួេម ណភ្លេ2110 ប្េមទាងំពាកយស ំ

តាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់េួករគបានដ្ឋក់កនុងសំណ ំរ ឿងរនាេ រ់េីប្តូវបានសួ រដ្ឋយសហរៅ

ប្កមរស ើរអរងកតបានយេ់រឃើញថា អនកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ រហ ើស ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយសនតិស ខរៅមនេី ឃ ំ

ោងំេនំរប្កាេ2111។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណីនីមួយៗបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមោន រៅវិញរៅមករេើ“ទិដាភ្លេសំខាន់ៗថ្នរហត កា ណ៍  ួមទាងំអតត

សញ្ញា ណជន ងរប្ោះ េកខណៈថ្នកា វាយប្រហា រេើជន ងរប្ោះ និងេកខខណឌ ថ្នកា សាា រ់ និង វិធានកា 

រនាេ រ់រៅរេើសាកសេ”2112។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ បានរឃើញ

ផ្លេ េ់នូវកា វាយប្រហា រនាះ និងបានយេ់រឃើញថា កា រ ៀររារ់ រស់េួករគស ីសង្ហវ ក់ោន  និងគួ រជឿជាក់

បាន2113។ រដ្ឋយេិោ ណារេើេកខណៈរោ រៅថ្នកា វាយប្រហា ម នកា សាា រ់ រស់ រហ ើស ប្េមទាងំ

កា រងកេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយតាម យៈកា ោក់ជន ងរប្ោះនឹងចំេ ះទ ងការំេាើង អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា សនតិស ខមនេី ឃ ំោងំមានរចតនាសមាា រ់ រហ ើស2114។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះរជឿ

ជាក់ថា ធាត ផសសំតាន ម័ត និង ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតប្តូវបានរង្ហា ញ និងអាប្ស័យរហត 

រនះបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹង

កា សាា រ់ រស់ រហ ើស និងថា កា សមាា រ់រនះោម នមូេដ្ឋា នប្សរចារ់រ ើយ2115។  

 
2110 អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ សែតិកនុងរញ្ាីសាកសីខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា មកផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ រ៉ា ខនតកនុងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ សហប្េះរាជអាជាា ប្តូវបានជូនដំណឹងថា អួង ដ ស បានទទួេម ណភ្លេ និងកនុងខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ សហប្េះរាជអាជាា បានទទួេដំណឹងថា ស ខ ខអ េ បានទទួេម ណភ្លេ។ សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា

ប្សរតាម វិធាន ៨៧(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធនឹងសាកសីជំន ំជប្មះខដេបានរសនើរ ើងសប្មារ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៨ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E307/3/2 កថាខណឌ  ៦២។ សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរកាះរៅសាកសីរខនែមកនុង

អំ ុងរេេកា ជំន ំជប្មះខផនកសដីេីមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេថ្ងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E390 កថាខណឌ  ២។ 

2111 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣១០០ ខដេរោងរៅរេើ

កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ អងួ ដ ស ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ E3/7703 ទំេ័  ៣-៤។  កំណត់រហត 

សាដ រ់ចរមាើយ ស ខ ខអ េ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ E3/7702  ទំេ័  ៣, ពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដា

របរវណី រស់ អួង ដ ស ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/6260  ទំេ័  ៣-៤ និងពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី រស់ ស ខ ខអ េ ថ្ងៃទី ២២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ E3/6314 ទំេ័  ៣។ 

2112 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០។ 

2113 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០០, ៣១១៥។ 

2114 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៥។ 

2115 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៥, ៣១១៧។ 
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740. ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសោតទីេី  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្ន

កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ស ខ ខអ េ អនកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ ទូច បានសាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ 

ខដេោត់បានទទួេ ងខណៈរេេជារ់ឃ ំរៅមនេី ឃ ំោងំេនំរប្កាេ2116។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿ

ជាក់ថា “កា ដ្ឋក់អនកជារ់ឃ ំរដ្ឋយរចតនាឱយសែិតរប្កាមេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់ ឬខកខានកនុងកា ខកខប្រេកខ

ខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំរនាះ ឬ វិធានកា អនាម័យ គឺជាកា េ ំរអើរេើចាស់លាស់រៅរេើអាយ ជីវិតមន សសេីសំ

ណាក់រ គគេិកប្គរ់ប្គងមនេី សនតិស ខ ដូរចនះបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសរំចតនាប្ររោេ”2117

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ធាត ផសសំតាន ម័ត និងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើមន សសោតប្តូវ

បានរង្ហា ញ និងអាប្ស័យរហត រនះបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

ប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់ រស់ ទូច2118។ 

741. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា កា 

សាា រ់ រស់ រហ ើស ប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយេី  ររើរទាះរីជាកា េិតថា ោត់

េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេរេើេសតតុាងរនះកនុងត លាកា ក៏រដ្ឋយ2119។ ោត់បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា កំណត់

រហត សាដ រច់រមាើយរនាះប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកតកនុងរេេ និងទីកខនាងខតមួយ

ខដេកា សួ យកចរមាើយមួយបានរកើតរ ើងរៅរមា៉ា ង ១០ និង ១០ នាទីប្េឹក រហើយមួយរទៀតរៅរមា៉ា ង ១០ 

និង ១៥ នាទីប្េឹកខដេអាចមានេទធភ្លេថ្នកា សមគំនិតោន  ឬោ៉ា ងរហាចណាស់ជាកា ចមាងោន នូវចរមាើយ

ទាងំេី រនះ2120។ ោត់បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍

រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ និងសមភ្លេថ្នកមាា ំងតទេ់ចំរពាះម ខចារ់ រដ្ឋយសា កា រង្ហា ញអំរេើមន សសោត

រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងខដេោត់េ ំបានសួ សរដញរដ្ឋេ រហើយោត់បានដកប្សង់យ តតិសាស្តសត រស់

ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស (ECtHR) ខដេរង្ហា ញថា សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវប្តូវបាន

 ំរលាេរំពានរៅរេេកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេបានខផអករេើេសតតុាងខដេេ ំដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា សួ រដញរដ្ឋេ

ចំរពាះម ខ និងរៅរេើមាប្តា ៤២៧ ថ្នប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ បារំាង ខដេខចងថា “រៅប្កមអាចសំអាង

 
2116 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៦ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ៣១០១ ដកប្សង់កំណត់រហត សាត

រ់ចរមាើយ ស ខ ខអ េ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ E3/7702 ទំេ័  ២-៣។ 

2117 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៦។ 

2118 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៦-៣១១៧។ 

2119 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦៥។ 

2120 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦៦។ 

01718367



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

470 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រសចកដីសរប្មច រស់ខាួនខតរៅរេើេសតតុាងខដេបានប្រគេ់ជូនរៅកនុងអំ ុងរេេរដញរដ្ឋេ និងេិភ្លកា

តទេ់ោន ចំរពាះម ខរ៉ា រណាណ ះ”2121។  

742. រនាេ រ់មក រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ទូច 

ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនាប្ររោេ រដ្ឋយខផអករេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណីខដេបានទទួេម ណភ្លេ2122។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំេាឺកនុងសាេប្កម

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា អងគជំន ំជប្មះអាចរប្រើប្បាស់ចរមាើយ រស់រ គគេខដេបានទទួេម ណភ្លេ 

រ៉ា ខនតេ ំខផអកកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេណាមួយរៅរេើេសតតុាងរនះជាសំខាន់រ ើយ និងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរមាឃៈវិធី្សាស្តសតរនះ2123។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា ផតេ់

រហត ផេណាមួយខដេប្តូវប្បាសោកេីវិធី្សាស្តសតរនះរដ្ឋយបានរញ្ញា ក់ថា ស ខ ខអ េ គួ រជឿជាក់បាន ររើ

រទាះរីជាកា េិតថា ចរមាើយ រស់ោត់កនុងឆ្ន ំ ២០០៨ េ ំប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀតរនាះ

រ ើយ2124។ 

743. ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រៅកនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតេី ក ណីប្តូវបាន

រង្ហា ញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទំនងជាេ ំបានរអើរេើរដ្ឋយរចតនារៅរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ជាេិរសសស

េសតតុាង រស់អតីតអនកជារ់ឃ ំរ ម្ ះ ោន់ តូច ខដេបានរង្ហា ញថា តាមខដេោត់ដឹង អនកខដេបានជារ់

ឃ ំជាមួយោត់ អត់មានយករៅសមាា រ់រទ និងអតីតអនកជារ់ឃ ំ រណត សាវា៉ាត ខដេបានរឆាើយថា ោត់េ ំ

បានរឃើញផ្លេ េ់នូវកា សមាា រ់រនាះរ ើយ2125។ 

744. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ថ្នកា សាា រ់

 រស់ រហ ើស បានខផអករៅរេើេសតតុាងខដេោម នត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាចទទួេយក

បានរនាះរ ើយ2126។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយបានរញ្ញា ក់រខនែមរៅ

 វិញរៅមករេើអតតសញ្ញា ណ រស់ជន ងរប្ោះ េកខណៈថ្នកា វាយប្រហា រេើជន ងរប្ោះ និងេកខខណឌ ថ្ន

 
2121 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦៨។ 

2122 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៧០-៨៧៥។ 

2123 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៧១។ 

2124 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៧២។ 

2125 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៧៦-៨៧៨។ 

2126 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦២។ 
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កា សាា រ់ និង វិធានកា រៅរេើសាកសេរនាះ2127។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងប្តូវបានសនមតបានវាយតថ្មាសមប្សររេើេសតតុាង រហើយអំណះអំណាង រស់ោត់អំេីកា សមគំនិត

រនាះ គឺប្ោន់ខតជាសាម នរ៉ា រណាណ ះ2128។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាងសដីេីជន ងរប្ោះរ ម្ ះ ទូច សហប្េះ

រាជអាជាា បានរេើករ ើងថា េ ំមានរោេកា ណ៍គតិយ តតខដេតប្មូវថា កា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមផ្លេ េ់អំេី

កា សាា រប់្តូវបានតប្មូវកនុងកា រង្ហា ញនូវអំរេើមន សសោត រហើយេសតតុាងមិនផ្លេ េ់ថ្នេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់

ហួសរហត កនុងមនេី ឃ ំោងំបានរញ្ញា ក់រខនែមរេើចរមាើយ រស់ ស ខ ខអ េ2129។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

អះអាងថា េ ំមាន វិធានដ្ឋច់ខាតថ្នេសតតុាងតប្មូវថា ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេេ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយ

សែិតរប្កាមកា សួ រដញរដ្ឋេេ ំអាចរប្រើប្បាស់ជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេបានរ ើយ2130។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែមរទៀតថា កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រោងជាក់លាក់

រៅរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុេ ំអាចរមាឃៈកា យេ់រឃើញរនះបានរ ើយ រហើយ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេ

សតតុាងខដេរោទជាមនេិេសងស័យរេើកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើមន សសោតេី ក ណីរនះខដ 2131។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើមន សសោតរៅេនំរប្កាេេ ំអាចរមាឃៈសាេ

ប្កម ឬកា កំណត់រទាសបានរ ើយ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា មានេិ  ទធេីរទសមាា រ់

 ង្ហគ េរៅមនេី ស-២១ ប្កាងំតាោន់ និងរៅអូ កខនសង និងអំរេើមន សសោតរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា ន

ទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង2132។ 

745. សហរមធាវើនាមំ ខបានជំទាស់ថា ររើរទាះរីជា អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ អនកទាងំេី បានសាា រ់រៅម នរេេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសាដ រ់សកខីកមម រស់េួកោត់ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាង

រៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ និងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ោត់ និងបានយេ់

រឃើញថា ស ីសង្ហវ ក់ោន  និងគួ រជឿទ កចិតតបាន2133។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះ

រាជអាជាា  និងបានកប្មិតសា ណា រស់ខាួនប្តឹមអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សម

 
2127 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦៣។ 

2128 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦៤។ 

2129 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦៨។ 

2130 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦៩។ 

2131 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៦៥, ៨៧១-៨៧២។ 

2132 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៧២។ 

2133 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៥២។ 

01718369
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គំនិត រស់ អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ ឬកា ចមាងោន ថ្នកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយរនាះ2134។ សហរមធាវើនាំ

ម ខបានរេើករ ើងថា  ជាកា ធ្មមតាខដេសហរៅប្កមរស ើរអរងកតប្តូវសួ យកចរមាើយសាកសីរប្ចើននាក់កនុង

រេេច ះមូេដ្ឋា នមួយរេើកៗ និងថា សាកសីេី នាក់ប្តូវបានសួ យកចរមាើយកនុងរេេខតមួយរដ្ឋយអនករស ើរ

អរងកតរផសងោន  រដ្ឋយោម នេសតតុាងរង្ហា ញថា កា សួ យកចរមាើយរនាះបានរកើតរ ើងរៅកនុងចមាៃ យខដេ

អាចសាដ រ់ោន ឮរៅវិញរៅមកបានរនាះរទ2135។ សហរមធាវើនាមំ ខបានកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរីជាចរមាើយ

ខដេផដេ់រដ្ឋយ អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ បានរញ្ញា ក់រខនែមោន រៅវិញរៅមករេើកា េិតជាសតាន ម័តក៏

រដ្ឋយ ក៏ចរមាើយរនាះមានេកខណៈេមអិតរផសងៗោន  ខដេេ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេមិនប្រប្កតីអាចនាឱំយមានកដី

បា មាអំេីកា ចមាងោន រនាះរទ2136។ 

746. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរធ្វើកា េិោ ណារេើកា រេើករ ើងមិនជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន ចំរពាះកា 

សមគំនិតោន  វាង អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ រដ្ឋយខផអកខតរេើកា ខដេថា េួករគប្តូវបានសួ យកចរមាើយកនុង

រេេខតមួយនិងកនុងេូមខិតមួយ។ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតប្តូវបានសនមតថា បានរធ្វើកា រស ើរអរងកតសម

ប្សរ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានផតេ់ទំន កចិតតកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង។ ប្រសិនររើមាន

កា ប្េួយបា មាថា ចរមាើយរនាះប្តូវបានចមាងតាមោន  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនឹងរធ្វើកា អះអាងដូរោន ះ។ 

ប្តឹមខតកា សាម នអំេីេទធភ្លេថ្នកា សមគំនិតោន  ឬកា ចមាងតាមោន  រស់សាកសី េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងរធ្វើឱយេសតុ

តាងរនាះមានមនេិេសងស័យរ ើយ។ 

747. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចទទួេយកេសតតុាងណាមួយខដេរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្ន វិធាន ៨៧

(៣) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រេើកខេងខតមិនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាកា រសនើស ំជាន់ោន  មិនអាច កបានកនុងអំ ុងរេេ

សមប្សរណាមួយ មិនសមប្សរសំរារ់រញ្ញា ក់អងគរហត ខដេជារោេរៅថ្នកា រសនើស ំេិនិតយេសតតុាង 

ចារ់មិនអន ញ្ញា ត ឬមានរចតនាេនា កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ឬោម នប្ររោជន៍។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ 

និងពាកយស តំាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអាចទទួេយកបានជាឧទាហ ណ៍ រដ្ឋយសា ប្តូវបានោត់ទ ក

ថាបានដ្ឋក់រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ រដ្ឋយេ ំគិតថារតើ សាកសី ឬរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានផតេ់សកខីកមម 

ឬបានទទួេម ណភ្លេ ឬអវីរផសងរនាះរទ។  

 
2134 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៥៣-៧៥៤។ 

2135 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៥៥។ 

2136 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៥៦។ 

01718370
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748. រញ្ញា រផសងខដេគួ េិោ ណារនាះ គឺថារតើ េសតតុាងរនាះគរបីប្តូវបានផតេ់ទមៃន់រ៉ា នាម នរៅរេើរៅរេេខដេ

សាកសីបានទទួេម ណភ្លេ ឬអវីរផសងេីរនះ រដ្ឋយសា ជនជារ់រោទេ ំអាចរប្រើប្បាស់សិទធិសួ រដញរដ្ឋេ

សាកសីរនាះបាន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់េីដំរូងថា “រដ្ឋយប្សរតាមយ តតិសាស្តសតគួ រជឿ

ទ កចិតតបាន រស់ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេ ំអាចប្តូវបានខផអកខត ឬជាសំខាន់រៅរេើ

េសតតុាង រស់សាកសីខដេជនជារ់រោទេ ំមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ រេើកខេងខតមានកតាត អាច

ងាឹងខងាងប្គរ់ប្ោន់ជាអតែិភ្លេ រដើមបីឱយជនជារ់រោទអាចរប្រើប្បាស់ឱកាសរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេកនុងកា ជំទាស់

េសតតុាងដ្ឋក់រនេកុរេើខាួន”2137។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY ខដេបានដកប្សង់យ តតិសាស្តសត

 រស់ត លាកា អឺ ៉ា រសដីសិទធិមន សសនបានអះអាងរោេជំហ ដូចោន ថា៖ 

យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា អឺ ៉ា រសដីសិទធិមន សសមានតថ្មាគួ កត់សមាគ េ់ រដ្ឋយសា បានរញ្ញា ក់រោេកា ណ៍

ខដេមានអាន ភ្លេផាវូចារ់ថា “រាេ់េសតតុាងទាងំអស់ប្តូវខតររងកើតរ ើងជាធ្មមតារៅកនុងសវនាកា សាធា 

ណៈ រដ្ឋយមានវតតមានជនជារ់រោទ និងខផអកតាមរោេកា ណ៍ស ួរដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ។ មានក ណី

រេើកខេងមួយចំនួនចំរពាះរោេកា ណរ៍នះ រ៉ា ខនតេ ំបាន រំលាេរំពានរេើសទិធិ រស់ជនជារ់រោទរ ើយ”។ 

កា  ំរលាេរំពានេ ំអាចទទួេយកបានរេើសទិធិ រស់ជនជារ់រោទកនុងន័យរនះបានរកើតរ ើងរៅរេេកា ដ្ឋ

ក់េិ  ទធភ្លេប្តូវបានខផអកខត ឬជាសំខាន់រៅរេើេសតតុាង រសស់ាកសី ខដេជនជាររ់ោទេ មំានឱកាសសួ 

រដញរដ្ឋេ ឬបានស ួរដញរដ្ឋេកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចរស ើរសួ  ឬរៅរេេជំន ជំប្មះ2138។ 

 
2137 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។ 

2138 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-

AR73.6 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចទទួេយកប្រតិោ ឹកថ្នកា សួ សំណួ រស់ Jadranko 

Prlić រធ្វើជាេសតតុាង ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ កថាខណឌ  ៥៣ ដកប្សង់រ ឿងកដី A.M. ទេ់នឹង ប្ររទសអ ីតាេី អងគជំន ំ

ជប្មះថ្នត លាកា  ECtHR សំណ ំរ ឿងរេខ 37019/97 សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០០ កថាខណឌ  ២៥ និងរោងផង

ខដ រៅរេើរ ឿងកដី Saïdi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ត លាកា  ECtHR សំណ ំរ ឿងរេខ 14647/89 សាេប្កមច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៩៣ កថាខណឌ  ៤៣-៤៤ និងរ ឿងកដី Unterpertinger ទេ់នឹង  ប្ររទសអូប្ទីស ត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 

9120/80 សាេប្កមថ្ងៃទី ២៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨៦ កថាខណឌ  ៣១-៣៣។ សូមរមើេផងខដ  រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Martić 

(ICTY) កថាខណឌ  ២០ (“កនុងប្គរ់ក ណីអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍សរងកតរឃើញថា រោេកា ណ៍េី ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ទាញរចញេីយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ECtHR មានដូចជា៖ (១) នតែិភ្លេទាងំប្សុង ឬកំហ សនីតិវិធ្ីថ្នកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសី 

ជាសវ័យប្រវតតិនឹងេ ំនារំៅ កកា ដកេសតតុាងរចញរនាះរទ និង (២) េសតតុាងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេ និងពាក់េ័នធរៅនឹង

អំរេើ និងកា ប្រប្េឹតត រស់ជនជារ់រោទ ឬសំខាន់ចំរពាះរ ឿងកដីអយយកា  តប្មូវឱយមានេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមប្រសិនររើប្តូវបាន

រប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញអំេេីិ  ទធភ្លេ ប្សរតាមយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិប្េមទាំងយ តតិសាស្តសតកនុងប្សុក”)។ 

01718371
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749. ររើរទាះរីជាមាន វិធានជាក់លាក់រៅត លាកា  ICTY ខដេជា វិធាន ៩២ សេួនរី ខចងថា ចរមាើយជាលាយ

េកខណ៍អកស  ឬប្រតិោ ឹក រស់រ គគេខដេរប្កាយមកបានទទួេម ណភ្លេ ឬេ ំអាចខសវង ករឃើញរដ្ឋយ

កា យកចិតតទ កដ្ឋក់សមប្សរ ឬរដ្ឋយសា េកខខណឌ ស ខភ្លេផាូវចិតត ឬផាូវកាយ េ ំអាចមកផតេ់សកខីកមម

ផ្លេ េ់មាត់បាន អាចប្តូវបានទទួេយកក៏រដ្ឋយ ក៏េសតតុាងរនះេ ំអាចកាា យជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ

រដ្ឋយោម នកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរនាះរ ើយ2139។ 

750. កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងមិនខផអកកា យេ់រឃើញ

ណាមួយជាសំខាន់រៅរេើចរមាើយ រស់សាកសីខដេបានទទួេម ណភ្លេរនាះរទ ប្រសិនររើជនជារ់រោទេ ំ

មានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេសាកសីរនាះ2140។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កនុងរ ឿងកដីរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានសំអាងរៅរេើចរមាើយ រស់សាកសីខដេបានទទួេម ណភ្លេកនុងកា ខផអកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរៅ

រេើកា សាា រ់ រស់ រហ ើស និង ទូច។ អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាអងគជំន ំជប្មះ

ប្បាសោកេីរោេជំហ  រស់ខាួនកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

751. ររើរទាះរីជាចរមាើយ និងពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ អួង ដ ស និង ស ខ ខអ េ បាន

រញ្ញា ក់រខនែមោន រៅវិញរៅមកពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់ រស់ រហ ើស ក៏រដ្ឋយ ក៏កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះរៅ

ខតបានខផអករៅរេើេសតតុាងខដេ រខៀវ សំផន េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេកនុងត លាកា បាន។ ររើរទាះរីជាចរមាើយ

 រស់ ស ខ ខអ េ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់ រស់ ទូច ប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមកនុងន័យទូរៅរដ្ឋយេសតុ

តាងដថ្ទរទៀតខដេរង្ហា ញអំេីេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់ថ្នកា ឃ ំោងំក៏រដ្ឋយ ក៏រនះគឺជាេសតតុាងខតមួយគត់

ខដេបានខផអករៅរេើកនុងកា រង្ហា ញកា សាា រ់ រស់ ទូច ខដេបានខផអករេើេកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំខាួនរនាះខដ ។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង

កា សាា រ់ រស់ រហ ើស និង ទូច មានកំហ សរដ្ឋយរហត ថា បានខផអកជាសំខាន់រៅរេើចរមាើយជាលាយេកខ

 
2139 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karadžić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើ រស់អយយកា ស ំឱយទទួេយកសកខីកមម រស់សាកសី១៦នាក់ និងវតែតុាងពាក់េ័នធប្សរតាម វិធាន ៩២ សេួនរី ថ្ងៃទី ៣០ 

ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ កថាខណឌ  ៨ (“មានរោេកា ណ៍រង្ហា ញចាស់លាស់ថា េសតតុាងកនុងរ ឿងកដីខដេប្តូវបានទទួេយកប្សរ

តាម វិធាន ៩២ សេួនរី និងជាេទធផេេ បំ្តូវបានដ្ឋក់ឱយសួ រដញរដ្ឋេកនុងក ណីជាក់លាក់រនាះ េ ំអាចររងកើតជាមូេដ្ឋា នថ្នកា 

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទរដ្ឋយោម នេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមរនាះរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ររើរទាះរីជាេសតតុាងរនាះេ ំ

អាចររងកើតជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខតអាចទទួេយករធ្វើជាេសតតុាងប្សរតាម វិធាន ៩២ សេួនរីខដ  

ប្រសិនររើេសតតុាងរនាះរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្ន វិធានរនាះ”)។  

2140 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៣១។ 

01718372



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

475 
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ណ៍អកស  រស់សាកសីខដេ រខៀវ សំផន េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេបាន។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើមន សសោតកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់ រស់ រហ ើស និង ទូច។ 

ខ. កា សមាា រ ់ង្ហគ េកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

១. កា សមាា រ ់ង្ហគ េជនជាតិោម 

752. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបាន

រង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនាជនជាតិោមរៅមនេី សនតិស ខវតតអូ ប្តកួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

និងមនេី សនតិស ខេូមិប្ទាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨2141។ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះេ ំអាច

រង្ហា ញចំនួនេិតប្បាកដថ្នជន ងរប្ោះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា “ជនស ីវិេជនជាតិោមកនុងចំនួន

ោ៉ា ងរប្ចើនប្តូវបាននាយំករៅមនេី សនតិស ខទាងំេី រនះ”2142។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា កា សមាា រ់

ទាងំរនះបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា សមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ និង“ររងកើតបានជាខផនកមួយថ្ន

ប្រតិរតតិកា សមាា រ់ខតមួយ”2143។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា អំរេើសតាន ម័តថ្នកា 

សមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញ2144។ ទាកទ់ងរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវថ្ន

ធាត ផសអំតតរនាម័តិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា មានេសតតុាងរង្ហា ញថា កា សមាា រ់ជន

ជាតិោមរៅមនេី សនតិស ខទាំងេី រនះប្តូវបានរ ៀរចំរ ើង និងគិតទ កជាម នខផអកតាមរោេនរោបាយ រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងកា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម។  កិចចប្រជ ំ និងរទរញ្ញា  រស់រកសក មមយុនី

សតកមពជុាកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ និងោរ់ខាួនខាម ងំ ួមទាងំជនជាតិោម និងរង្ហា ញថា ោ ើបានប្រប្េឹតត

រដ្ឋយរចតនាកនុងកា សមាា រ់ជនជាតិោមកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្2145។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់

រឃើញថា អំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់

ខដេបានរកើតរ ើងរៅេូមិប្ទា និងវតតអូ ប្តកួន2146។ 

 
2141 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០៨។ 

2142 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១១។ 

2143 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១២។ 

2144 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១២។ 

2145 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៣។ 

2146 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៣។ 

01718373
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753. រដ្ឋយសា ទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅេូមិប្ទា2147 និងវតតអូ ប្តកួន2148 បានរេើករញ្ញា សតីេីភ្លេប្គរ់ប្ោន់ថ្នេសតតុាង

ខដេរង្ហា ញថា មានកា សមាា រ់បានរកើតរ ើង និងរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេខតមួយរ៉ា រណាណ ះេីរទសមាា រ់ ង្ហគ េ2149 រទើរទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើ

មន សសោតនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកសតីេីកា សមាា រ់ ង្ហគ េរនះ។ 

ក. កា សមាា រជ់នជាតិោមរៅេូមិប្ទា 

754. ពាក់េ័នធរៅនងឹកា ឃ ំោងំ និងកា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសី អ ីត រសន រដើមរណត ឹង ដារបរវណី រនា សាទះ និង

សាកសី មា៉ា ត់ ស ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ឃ ំោងំ និងកា សមាា រ់ជនជាតិោមរៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា2150។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នានូវេកខណៈេិរសសថ្នេសតតុាងគនាឹះ និងបានយេ់រឃើញថា អ ីត រសន 

ប្តូវបានឃ ំោងំរៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា និងថា ោត់បាន ត់រគចខាួន និងខណៈរេេកំេ ងលាក់ខាួនតាម

គ រមាព តថ្ប្េ បានរឃើញជនជាតិោមប្តូវបានរគចងរិទម ខនារំៅមាត់ទរនា មានជារចំ់ណងថ្ដ រ ើងជិៈកាណូ

ត ដឹកយករៅកណាត េទរនាខដេេួករគប្តូវបាន  ញទមាា ក់ និងេង់ទឹកសាា រ់2151។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់

រឃើញថា រនា សាទះ ប្តូវបានរញ្ាូនរៅេូមិប្ទា ួមជាមួយនឹងស្តសតី ៤០ នាក់ដថ្ទរទៀត និងប្តូវបានឃ ំោងំ

រៅកនុងផេះមួយកខនាងរៅទីរនាះជាមួយនឹងស្តសតីរារ់ យនាក់ដថ្ទរទៀត2152។ េួកោត់ប្តូវបានសួ ថារតើ ជាជន

ជាតិខខម  ឬជនជាតិោម និងមានខត ៣០ នាក់រ៉ា រណាណ ះខដេបានរឆាើយថា ជាខខម ( ួមទាងំ រនា សាទះ) បាន

រៅ ស់ ខណៈរេេអនករផសងរទៀតប្តូវបានរគនារំចញរៅ រហើយេ ំខដេរឃើញប្ត រ់មកវិញរ ើយ2153។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនា សាទះ រប្កាយមកបានរឃើញសាកសេប្ចកកនុងងង់បាា សេិក

អខណដ តកនុងទរនា  ួមទាងំសេ រស់ស្តសតីជនជាតិោមមាន ក់ខដេោត់ធាា រ់សាគ េ់2154។  

 
2147 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៤-៨៩៨។ 

2148 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៩-៩១០។ 

2149 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៣៧។ 

2150 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៦។ 

2151 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៦។ 

2152 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៨។ 

2153 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៨។ 

2154 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៨។ 

01718374
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755. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ រនា សាទះ ប្តូវបានោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយ មា៉ា ត់ ស 

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញថា ប្តូវបានឃ ំោងំផងខដ កនុងេូមិប្ទាជាមួយនឹងស្តសតីមួយប្កុម

ខដេប្តូវបានសួ ទាងំអស់ោន ថារតើេួករគជាខខម  ឬជនជាតិោម។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា មា៉ា ត់ ស 

បានរឃើញអនកខដេបានរឆាើយប្តង់ថា េួករគជាជនជាតិោម និងប្តូវបានរគនាយំករៅ រៅដ មួយ ប្តូវបាន

រគវាយ និងរបាះចូេកនុងរនាះ2155 និងថា រលាកប្សីក៏បានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា សមាជិកប្គួសា  រស់រលាកប្សី

ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយខខម ប្កហម2156។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់េីមូេរហត ខដេអងគជំន ំជប្មះ

េ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា ជំទាស់រៅនឹងភ្លេអាចរជឿជាក់បានរនះ និងបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

បានផតេ់ទមៃន់រប្ចើនជាងរៅរេើេសតតុាងខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយ រនា សាទះ និង មា៉ា ត់ ស ខណៈ

រេេរធ្វើកា េិនិតយេិច័យរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើេសតតុាងខដេរចញេីសាកសីមាន ក់កនុងចំរណាមេួកោត់រនះ។ 

អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា េសតតុាង រស់សាកសីទាងំរីនាក់រនះគួ រអាយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានជា

ទូរៅ2157។  

756. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា កា 

សមាា រ់បានរកើតរ ើងរៅេូមិប្ទា និងរនះគឺជាកំហ ស2158។ ោត់បានជំទាស់រៅនឹងភ្លេគួ ឱយរជឿទ កចិតត

បានថ្នសកខីកមម រស់សាកសីខដេខផអកតាមទសសនៈ រស់ោត់ េ ំបានរញ្ញា ក់រខនែមោន រៅវិញរៅមកពាក់េ័នធ

នឹងកា សាា រ់ជនជាតិោមរនាះ2159 និងថា  សកខីកមម រស់ អ ីត រសន ទាក់ទងរៅនឹងទីកខនាងខដេោត់បាន

រឃើញជនជាតិោមកំេ ងេង់ទឹកសាា រ់ប្តូវបានយេ់ខ សទាងំប្សុង2160។ រខនែមរេើរនះ ោត់បានរេើករ ើង

ថា ររើរទាះរីជាសកខីកមម រស់ រនា សាទះ អាចរជឿទ កចិតតបានក៏រដ្ឋយ ក៏ប្តឹមខតរង្ហា ញថា មានស្តសតីជនជាតិ

ោម ១០ នាក់ប្តូវបានរគនាយំករៅរ៉ា រណាណ ះ2161 និងថា សកខីកមម រស់ មា៉ា ត់ ស ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់

េ ំមានេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមរ ើយ2162។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងជាជរប្មើសរផសងថា ររើរទាះរីជាសកខី

កមមទាងំរនះគួ រជឿទ កចិតតបាន និងប្គរ់ប្ោន់ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំសម

 
2155 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៩។ 

2156 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៩។ 

2157 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៨០។ 

2158 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៤-៨៩៨។ 

2159 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៤-៨៩៧។ 

2160 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៥។ 

2161 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៦។ 

2162 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៧។ 
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រហត ផេថា “កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ប្រជាជនោមជារប្ចើនមកេីប្សុកប្កូចឆ្ម  ប្តូវបានោរ់ខាួន និងនាយំករៅមនេី 

សនតិស ខេូមិប្ទាកខនាងខដេេួករគប្តូវបានឃ ំោងំតាមអំរេើចិតត […] និងអនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជា

ជនជាតិោមប្តូវបានករមេច”2163។ 

757. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ររងកើតកា យេ់រឃើញ ឬកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំសមរហត ផេ2164 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់

សមាអ ងរហត ទាក់ទងរៅនឹងកា វាយតថ្មា រស់ខាួនរេើសាកសី និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណី និងបានរដិរសធ្អំ

ណះអំណាងប្រហាក់ប្រខហេោន ខដេបានរេើករ ើងពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេគួ រជឿជាក់ និងទ កចិតតបានរៅ

រេេជំន ំជប្មះ2165 និងថា អ ីត រសន អាចរឃើញអវីខដេបានរកើតរ ើងោ៉ា ងជាក់ចាស់2166 និងថា កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំខមនជាកា សននិដ្ឋា នរចញេីរហត កា ណ៍ខតមួយរនាះរ ើយ2167។ 

758. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតររដ្ឋយរោងរៅរេើភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ជារប្ចើន វាងសកខីកមម រស់ អ ីត រសន, 

រនា សាទះ និង មា៉ា ត់ ស2168 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាោ៉ា ងសមប្សររេើកា រេើក

រ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា មានភ្លេខ សោន រដ្ឋយអរនាើថ្នេសតតុាងរនាះ រ៉ា ខនតេ ំបានរជឿជាក់រេើកា 

រេើករ ើងរនះរ ើយ2169។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងេ ំ

ប្តឹមប្តូវពាក់េ័នធរៅនឹងចំនួនថ្នស្តសតីជនជាតិោមខដេ រនា សាទះ បាននិោយថា ប្តូវបាននារំចញរៅរនាះ 

និងថា រលាកប្សីបានបា៉ា ន់សាម នថា រលាកប្សីប្តូវបានឃ ំោងំជាមួយស្តសតី ៣០០ នាក់រទៀត និងថា មានខត

ប្រខហេ ៣០ នាក់រ៉ា រណាណ ះខដេរៅ ស់រនាេ រ់េីបានរឆាើយថា ជាខខម  ខណៈរេេខដេអនកដថ្ទរទៀតប្តូវបាន

នារំចញរៅបាត់2170។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា ដូរចនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងេ ំប្តឹមប្តូវខដេ

 
2163 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៨ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣២៨១។ កា រញ្ញា ក់រនះប្តូវបានរេើកសារ ើងវិញកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

កថាខណឌ  ៣៣០៦។ 

2164 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៩៨។ 

2165 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៩៩។ 

2166 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥០០។ 

2167 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥០១។  

2168 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៦២។ 

2169 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៦៣។ 

2170 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៦៣។ 
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ថា ជាកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំសមរហត ផេកនុងកា យេ់រឃើញថា ប្រជាជនោមកនុងចំនួនដ៏រប្ចើនប្តូវបាន

ករមេចរៅេូមិប្ទា និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱយរធ្វើកា សននិដ្ឋា នសមរហត ផេថា អនក

ខដេប្តូវបាននារំចញរៅរនាះ ប្តូវបានសមាា រ់ដូចកា ផតេ់សកខីកមម រស់ រនា សាទះ ថា េួករគេ ំខដេបាន

រឃើញប្ត រ់មកវិញ និងរប្កាយមកោត់បានរឃើញសាកសេអខណដ តកនុងទរនា2171។ 

759. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសែិតកនុងតួនាទីប្ររសើ រំផ តកនុង

កា វាយតថ្មារេើភ្លេអាចរជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន រស់សាកសីទាងំរនះ និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណី រដ្ឋយ

សា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសរងកតេួកោត់កនុងត លាកា រៅរេេរដញរដ្ឋេរេើេសតតុាងរនាះ 2172។ 

កា វាយតថ្មារេើេសតតុាងជាេិរសសគឺស័កដិសមសប្មារ់រៅប្កមខដេបានសាដ រ់សកខីកមម សរងកតកា សួ 

រដញរដ្ឋេ េិនិតយឯកសា ោបំ្ទ និងេសតតុាងជំទាស់ ប្រសិនររើមាន និងសំខាន់រំផ ត រធ្វើកា វាយតថ្មាជា ួម

កនុងរ ិរទថ្នេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេបានសាដ រ់កនុងរេេជំន ំជប្មះ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេិោ ណារឃើញថា ររើរទាះរីជាទមៃន់អាចប្តូវបានផតេ់តាម យៈកា ចងោំជាក់លាក់ រស់សាកសី និង

កា រញ្ញា ក់រខនែមខដេគួ រជឿជាក់បានក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានរោេកា ណ៍ចារ់ខដេតប្មូវថា ប្តូវខតមានកា 

រញ្ញា ក់រខនែមរនាះខដ ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

សកខីកមម រស់ អ ីត រសន ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញរដ្ឋយផ្លេ េ់នូវរ  សជនជាតិោមេង់ទឹក

សាា រ់ សកខីកមម រស់ មា៉ា ត់ ស ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីបានរឃើញជនជាតិោមកំេ ងប្តូវបាន

សមាា រ់រៅខកប  រៅដ មួយ និងសកខីកមម រស់ រនា សាទះ ខដេេ ំបានរឃើញផ្លេ េ់នូវកា សមាា រ់ រ៉ា ខនតបាន

រញ្ញា ក់រខនែមរេើសកខីកមម រស់ មា៉ា ត់ ស ខដេថា ស្តសតីទាងំរនាះខដេបានរឆាើយថា ជាជនជាតិោមប្តូវបាននាំ

រចញរៅបាត់។ ខផអករេើេសតតុាងជា ួមរង្ហា ញថា ជាកា សមរហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

យេ់រឃើញថា ជនជាតិោមប្តូវបានសមាា រ់រនាេ រ់េីប្តូវបានោរ់ខាួន និងនាយំករៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា។  

760. រនះទំនងជាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយយេ់រឃើញថា “ជនជាតិោមកនុងចំនួនដ៏រប្ចើន”ប្តូវបាន

ោរខ់ាួន និងនារំៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា។ េសតតុាង រស់ រនា សាទះ បានរង្ហា ញថា មានស្តសតីប្រខហេ ៣០០ 

នាក់ ប្តូវបានឃ ំោងំរៅទីរនាះ និងថា រប្កាយមករៅសេ់ខត ៣០ នាក់រ៉ា រណាណ ះ2173ខដេអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ស្តសតី ៣០ នាក់រនាះបានរឆាើយថា ខាួនជាជនជាតិខខម   ួមទាងំ រនា សាទះ។ 

 
2171 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៦៣-៧៦៤។ 

2172 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II.ខ។ 

2173 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៨។ 
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រញ្ញា ថារតើ កា សមាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរៅេូមិប្ទារនាះ អាចរសមើនឹងអំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

នឹងប្តូវេិភ្លកាខាងរប្កាម។ អំណះអំណាងខដេថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ រជឿទ កចិតតបាន និងរញ្ញា ក់

រខនែមកនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅេូមិប្ទារនាះ 

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ. កា សមាា រជ់នជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន 

761. េសតតុាងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេតាម យៈអនកេូមិជនជាតិោម និងសមាជិកថ្នកងសនតិស ខ

ខដេប្រតិរតតិកា រៅមនេី សនតិស ខវតតអូ ប្តកួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់េួកោត់អំេីកា ោរ់ខាួន និងកា 

សមាា រជ់នជាតិោមកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧2174។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់

រឃើញថា “ចំនួនប្រជាជនដ៏រប្ចើនខដេប្តូវបានសនមតថា ជាខាម ងំ  ួមទាងំប្រជាជនោមមកេីេូមិនានាថ្នប្សុក

កងមាស តំរន់ ៤១ ប្តូវបានោរខ់ាួនជាប្រេ័នធ និងនាយំករៅវតតអូ ប្តកួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ កខនាងខដេេួករគ

ប្តូវបានករមេចកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្”2175។ 

762. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញថា 

ប្រជាជនចំនួនដ៏រប្ចើន ួមទាំងជនជាតិោមខដេភ្លគរប្ចើនរនាះប្តូវបានោរ់ខាួន និងនាយំករៅវតតអូ ប្តកួន

កខនាងខដេេួករគប្តូវបានករមេច2176 និងថា រនះជាកា សននិដ្ឋា នរចញេីេសតតុាងមិនផ្លេ េ់ខដេមានតថ្មាជាេ

សតតុាងទារ2177។ ោត់បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសាដ រ់េសតតុាងរចញេីសាកសី

ផ្លេ េ់ខតរួននាក់រ៉ា រណាណ ះ ខដេរនះមានេកខណៈេ ំប្គរ់ប្ោន់អាចឱយអងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញឱយហួសវិមតិ

សងស័យថា ប្រជាជនរនាះប្តូវបានោរខ់ាួន រដ្ឋយសា េួករគជាជនជាតិោមរ ើយ2178។ ោត់បានអះអាង

ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយបានខផអករេើពាកយចោមអារា៉ាមកនុងកា 

 
2174 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៩១។ 

2175 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០៤។ 

2176 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៩។ 

2177 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩៩។ 

2178 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០០។ 

01718378
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យេ់រឃើញថា មានជនជាតិោមរារ់ យនាក់ប្តូវបានោរ់ខាួន2179 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបី

សំអាងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រនាះរទ2180។  

763. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា 

ប្រជាជនដ៏រប្ចើន ួមទាងំជនជាតិោមភ្លគរប្ចើនប្តូវបានករមេចរៅវតតអូ ប្តកួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧2181 និងថា កា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិោមតាម យៈសាកសីេី នាក់“ជាកា េ ំសមប្សរ”2182 និងថា កា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា សមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួនប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយសមាជិកថ្ន

កងសនតិស ខរនាះ ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ2183 និងថា ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ និងជាពាកយចោមអារា៉ាមខដេថា ប្រជាជន

ភ្លគរប្ចើនខដេប្តូវបាននារំៅវតតអូ ប្តកួនគឺជាជនជាតិោម រដ្ឋយសា សាកសីបានរឆាើយថា មានខខម  និងជន

ជាតិោមប្តូវបានោរ់ខាួន និងសមាា រ់រៅទីរនាះ2184 និងថា កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  

ខដេរញ្ញា ក់រខនែមរៅរេើកា សមាា រ់ ង្ហគ េជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន មានតថ្មាជាេសតតុាងទារ2185។ 

764. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រ៉ា ខនតខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិោមប្តូវប្រមូេផដុំរៅកនុងេូមិនានាកនុងប្សុកកងមាស និងនាយំក

រៅវតតអូ ប្តកួន និងថា ប្រជាជនកនុងចំនួនដ៏រប្ចើន ួមទាំងជនជាតិោមខដេភ្លគរប្ចើនរនាះ ប្តូវបានករមេចរៅ

វតតអូ ប្តកួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ េ ំសមរហតផេ2186។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រញ្ញា ថារតើ ប្រជា

ជនប្តូវបានោរ់ខាួនរដ្ឋយសា ខតេួករគជាជនជាតិោម ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ េ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង“មានកំហ សអងគចារ់”រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមរារ់ យនាក់កនុងឃ ំ

ពាមជីកង ប្តូវបានោរខ់ាួនរដ្ឋយសមាជិកកងឈ្ារប្កុមដ្ឋវខវងរនាះរទ។ ផេយុរៅវញិ រខៀវ សំផន ប្តឹមខត

បានអះអាងថា េសតតុាងរនះមានតថ្មាទារ និងបានរេើកជរប្មើសមួយរផសងថ្នកា រកប្សាយេសតតុាងខដេ

 
2179 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០១។ 

2180 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០១។ 

2181 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៦។ 

2182 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៦។ 

2183 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៧។ 

2184 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៨។ 

2185 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៩។ 

2186 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥០៤។ 

01718379
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េ ំបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរេើរណដ ឹងសាទ កខ2187។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែមរទៀត

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិោមភ្លគរប្ចើនប្តូវបាន

ករមេចរៅវតតអូ ប្តកួន និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន រ៉ា ខនតអាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងចោមអារា៉ា

មកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះ2188។  

765. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ រហើយោត់

ទំនងជាទទួេសាគ េ់ថា កា សមាា រ់រនាះបានរកើតរ ើង រ៉ា ខនតបានជំទាស់រៅនឹងជាតិេនធ ុរស់ជន ងរប្ោះ

2189និងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ហ ឹម មា៉ា ន ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានខផអករៅរេើខផនកខាះកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន2190។ 

766. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា សាកសី និងរដើមរ

ណត ឹង ដារបរវណីខដេបានផដេ់សកខីកមមរៅចំរពាះម ខខាួន េ ំបានរឃើញកា សមាា រ់រនាះរដ្ឋយផ្លេ េ់រៅមនេី 

សនតិស ខវតតអូ ប្តកួន រ៉ា ខនតបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា កា សមាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងខផអករេើកា រ ៀររារ់

ជាពាកយចោមអារា៉ាមជារប្ចើនថ្នកា សមាា រ់រខនែមរេើេសតតុាងផ្លេ េ់ខដេរង្ហា ញថា៖  

(១) ប្រជាជនោមប្តូវបានប្រមេូផដុតំាមេូមិរផសងៗកនុងប្សុកកងមាស និងបាននាយំករៅវតតអ ូប្តកួនរដ្ឋយ

កងឈ្ារ និងសមាជិកកងឈ្ារប្កមុដ្ឋវខវង (២) ប្រជាជនោមប្តូវបានចង និងឃ ោំងំកនុងវតតម នរេេប្តូវ

បាននារំចញរៅកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ និង (៣) ប្រជាជនរៅទីរនាះបានឮសរមាងខប្សករចញេី រៅត ឱយជួយ និង

ោក់រមប្កូខាា ងំៗរៅរេេយរ់ក ឱំយឮសរមាងខប្សក។ សាកសីទាងំអស់ និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណបីានរឆាើយស ី

សង្ហវ ក់ោន ថា ជនជាតិោមខដេប្តូវបាននារំៅវតតរនាះ េ ខំដេរឃើញប្ត រម់កវញិ រហើយ រៅដ ករ់

សាកសេរនាះប្តូវបាន ករឃើញរៅជ ំវញិវតតរប្កាយខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩2191។ 

767. កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួន េ ំខមនជាកា េ ំ

សមរហត ផេរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរៅរេើេសតតុាងចោមអា

 
2187 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥០៦។ 

2188 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥០៧។ 

2189 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៩៥។ 

2190 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៤១-៧៤៧។ 

2191 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០២។ 

01718380
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រា៉ាមកនុងកា រង្ហា ញនូវធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា2192។ មានភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ជាទូរៅកនុងេសតតុាងទាងំអស់ខដេ

ប្តូវបានេិោ ណារដើមបីោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។  អតីតសមាជិកប្កុមដ្ឋវខវង 

ជាប្កុមមួយខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងរដើមបីរធ្វើោរ់ខាួនកនុងប្ទងប់្ទាយធំ្ និងនាយំករៅវតតអូ ប្តកួន2193 បាន

ផតេ់សកខីកមមថា េួកោត់ប្តូវបានរញ្ញា ឱយោរ់ខាួនជនជាតិោមទាងំអស់ និងខណៈរេេរដិរសធ្តួនាទី រស់

ខាួនពាក់េ័នធនឹងកា សមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួន េួកោត់េ ំបានរដិរសធ្នូវកា សមាា រ់រនាះខដ 2194។ ររើរទាះរជីា

កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ចំនួនប្បាំេី ខដេ“បានរញ្ញា ក់រខនែមរេើកា សមាា រ់ប្ទង់

ប្ទាយធំ្ជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន”2195 េ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេកនុងត លាកា ក៏រដ្ឋយ ក៏េកខណៈេិ

រសសជា ួមរនះបានផតេ់តថ្មាជាេសតតុាងខាះរៅរេេខដេបានរញ្ញា ក់រខនែមរេើសកខីកមមកនុងត លាកា រនាះ។ 

រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានខផអករៅរេើកំណត់រហត ទាំង

រនះ រដើមបីោំប្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរ ើយ។ 

768. រសង ប្ស  ន ខដេជាអនករ ើងរតាន ត និង ស់រៅខកប វតតអូ ប្តកួន2196 បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បានជួយដេ់

កា ោរខ់ាួនជនជាតិោមរៅថ្ងៃមួយ និងថា ោត់បានបា៉ា ន់សាម នមានជនជាតិោមប្រមាណេី ៤០០ រៅ ៥០០ 

នាក់ប្តូវបានោរខ់ាួន ប្រមាណេី ២០០ រៅ ៣០០ នាក់មកេីេូមិរនាះ និងរផសងរទៀតមកេីកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 2197

។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រសង ប្ស  ន េ ំបានេនយេ់ោ៉ា ងដូចរមដចរទើរោត់អាចដឹងចំនួនតួ

រេខរនះក៏រដ្ឋយ2198 ក៏ រសង ប្ស  ន បានេនយេ់ថា តួរេខរនះជាកា បា៉ា ន់សាម នផ្លេ េ់ខាួនោត់2199។ ររើ

រទាះរីជាោត់េ ំបានរឃើញប្កុមរនាះប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានេនយេ់ថា រនាេ រ់េីប្កុម

រនាះប្តូវបាននាយំករៅវតតអូ ប្តកួន រមប្កូោក់រេាង យៈរេេយូ ខ សធ្មមតារៅយរ់រនាះ2200 រហើយោត់េ ំ

ខដេបានរឃើញអនកទាងំរនាះមតងរទៀតរ ើយ2201 និងមិតតេ័កដិជិតដិត រស់ោត់រ ម្ ះ រមឿន ខដេបានចូេ មួ

 
2192 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០២។ 

2193 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៨៤។  

2194 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៩១, ៣២៩៧-៣២៩៩។ 

2195 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០០ និងរជើងទំេ័  ១១២១៥។ 

2196 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៨៦។ 

2197 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ២៦-៣១។ 

2198 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០២។ 

2199 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ២៩។ 

2200 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៣៣-៣៤។ 

2201 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៣៣-៣៤។ 

01718381
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កនុងកា សមាា រ់រនាះបានប្បារ់ោត់ថា ជនជាតិោមប្តូវបានសមាា រ់រៅយរ់រនាះ2202។ ោត់ក៏បានរញ្ញា ក់ថា 

រប្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៩ ោត់បានរឃើញេលាដ៍កាេ និងសរមាៀករំពាក់ជនជាតិោមកនុង រៅដ ខកប វតតអូ ប្តកួន

ខដេប្តូវបានោស់រឃើញរនាះ2203។ ោត់េ ំប្តូវបានសួ សំណួ ថារតើ ោត់បានដឹងោ៉ា ងដូចរមតចថា ប្រជាជន

ខដេប្តូវបានោរ់ខាួនរនាះជាជនជាតិោមរ ើយ រ៉ា ខនតោត់ប្តូវបានសួ ថារតើ ោត់បានដឹងថា មានជនជាតិ

ោមណាខាះខដេប្តូវបានោរ់ខាួនរនាះ និងថារតើ ោត់អាចរ ៀររារ់រ ម្ ះខាះៗអនកខដេោត់សាគ េ់បាន ខដ  

ឬរទ2204។ សាកសី ម៉ា យ វា៉ា ន់នី បានរឆាើយប្រហាក់ប្រខហេោន ថា ោត់េ ំបានរឃើញកា សមាា រ់រដ្ឋយផ្លេ េ់ 

រ៉ា ខនតបានកត់សមាគ េ់ថា រៅវតតរនាះដ្ឋក់មន សសរេញ ខដេរប្កាយមកបាត់អស់ និងរគប្បារ់ោត់ថា អនកទាងំ

រនាះប្តូវបានរគយករៅសមាា រ់2205។ 

769. ហ ឹម មា៉ា ន បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បានលាក់ខាួនកនុងគ រមាព តថ្ប្េប្រមាណ១០០ខម៉ាប្តេី រៅដ រប្ៅវតតអូ 

ប្តកួនកខនាងខដេជនជាតិោមប្តូវបានសមាា រ់។ ោត់បានអះអាងថា ររើរទាះរីជាោត់េ ំបានរឃើញកា 

សមាា រ់រនាះរដ្ឋយផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានឮជនជាតិោមខប្សកឱយប្េះអាឡាជួយរៅរេេខដេេួករគកំេ ង

ប្តូវបានសមាា រ់រនាះ2206។ សាកសី សំ ិត ម យ បានអះអាងប្រហាក់ប្រខហេោន ថា ោត់បានឮសរមាងខប្សក

ឱយជួយខណៈរេេរមប្កូោក់រេាងឮៗរៅវតតអូ ប្តកួន2207។ ហ ឹម មា៉ា ន បាននិោយសំរៅចាស់លាស់រៅ

រេើកា ោរ់ខាួនជនជាតិោម។ កា ខដេថា ោត់ជាជនជាតិោម និងបាន ួចជីវិតេីរប្ពាះោត់េ ំមាន“ទំនាក់

ទំនងជាមួយន ណាមាន ក់” និង“េ ំបានរធ្វើអវីរនាះ”េ ំអាចរង្ហា ញថា កា ោរ់ខាួនរនាះមានេកខណៈមិនរ ើសម ខ

រ ើយ។ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សកខីកមម រស់ ហ ឹម មា៉ា ន បានរង្ហា ញថា កា ោរ់ខាួនជាកា 

មិនរ ើសម ខរនាះ2208 តាមធ្មមតាេ ំមានប្រសិទធភ្លេរ ើយ។  

770. សយ រ ឿន ខដេជាសមាជិកថ្នប្កុមដ្ឋវខវងបានរឆាើយថា ោត់បានោរ់ខាួនជនជាតិោមកនុង“ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨”

។ រប្ៅេីកាេរ  ិរចទិរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹង

កា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោមមានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងសកខីកមម រស់សាកសីដថ្ទរទៀត។ សយ រ ឿ

 
2202 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៣៦-៣៧។ 

2203 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៣៤។ 

2204 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (ម៉ា យ វា៉ា ន់នី) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៦៦-៦៧។ 

2205 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ម៉ា យ វា៉ា ន់នី) ឯកសា រេខ E1/373.1 ទំេ័  ៣៩, ៤២, ៤៨។ 

2206 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (ហ ឹម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/349.1 ទំេ័  ៣៤-៣៥។ 

2207 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (ហ ឹម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/347.1 ទំេ័  ២៦-២៧។ 

2208 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៣។ 

01718382
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ន ជាញឹកញារ់បានអះអាងកនុងអំ ុងរេេថ្នសកខីកមម រស់ខាួនថា ោត់មានកា ចងោំេ ំបានេអ2209 រ៉ា ខនតមាន

ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ជាមួយនឹងសាកសីដថ្ទរទៀតរៅរេេោត់បានរេើករ ើងថា កា ោរ់ខាួនជនជាតិោមេីេូមជិា

រប្ចើនរធ្វើរ ើងខតមួយថ្ងៃ និងថា ជនជាតិោមប្តូវបាននារំៅវតតអូ ប្តកួន និងថា ោត់បានឮេីកងឈ្ារសនតិ

ស ខថា ជនជាតិោមទាងំរនាះប្តូវបានសមាា រ់2210។  

771. រសង ឃ យ ជាកសិក រធ្វើប្សូវបានរឃើញផ្លេ េ់ជនជាតិោមកនុងេូមិ រស់ោត់ប្តូវបានោរ់ខាួនរៅយរ់មួយ

2211។ ោត់អះអាងថា ោត់ប្តូវបានរញ្ញា ឱយដឹកេួករគតាម រទះរោរៅវតតអូ ប្តកួន និងបានរធ្វើតាមរញ្ញា

រនាះ2212។ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា ោត់េ ំខដេបានរឃើញជនជាតិោមទាងំរនាះមតងរទៀតរ ើយ2213។ ោត់េ ំ

បានដឹងមូេរហត ខដេេួករគប្តូវោរ់ខាួន រ៉ា ខនតដឹងថា េួករគជាជនជាតិោមខដេមកេីេូមិោត់ផ្លេ េ់។ ោត់

បានរឆាើយថា “ប្រជាជនោមខដេប្តូវបានោរ់ខាួន គឺជាអនកឥតមានរទាស។ េួករគេ ំបានរធ្វើអវីខ សរនាះរទ 

និងថា បានខិតខំប្រឹងរធ្វើកា ោ៉ា ងខាា ងំ”2214។ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សកខីកមមរនះេ ំអាចយ

កមកសំអាងបានកនុងកា រង្ហា ញថា អនកទាងំរនាះប្តូវបានោរខ់ាួនរដ្ឋយសា េួករគជាជនជាតិោម2215 េ ំ

មានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្តឹមប្តូវ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ េ ំមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ខដេជនជាតិោម

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ និងសមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួន និងរញ្ញា ខដេ រសង ឃ យ បានដឹងេីរហត ផេថ្នកា 

ោរខ់ាួនរ ើយ។  

772. សាកសីទាងំរនះ និងដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោបំ្ទកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានសមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួន។ រខៀវ សំផន េ ំ

បានរង្ហា ញថា រនះជាកា េ ំសមរហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមទាំង

រនះ។ 

 
2209 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សយ រ ឿន) ឯកសា រេខ E1/374.1 ទំេ័   ២៦, ៣១, ៣៨។ 

2210 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (សយ រ ឿន) ឯកសា រេខ E1/374.1 ទំេ័  ៦៥-៧០។ 

2211 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ឃ យ) ឯកសា រេខ E1/344.1 ទំេ័  ៦៤។ 

2212 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ឃ យ) ឯកសា រេខ E1/344.1 ទំេ័  ៦៨-៦៩។ 

2213 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ឃ យ) ឯកសា រេខ E1/344.1 ទំេ័  ៧០-៧១។ 

2214 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ឃ យ) ឯកសា រេខ E1/344.1 ទំេ័  ៧៣-៧៤។ 

2215 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៥។ 

01718383
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773. អំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើង រខៀវ សំផន ថា ប្រជាជនខខម ក៏ប្តូវបានសមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួន ដូចជន

ជាតិោម2216ខដ រនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ ប្រជាជនោមប្តូវបានសមាា រ់រៅវតតអូ ប្តកួន ខដ  

ឬោ៉ា ងណារ ើយ។ មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញថា ប្រជាជនោមកនុងចំនួនដ៏រប្ចើនប្តូវបានសមាា រ់រៅវតត

អូ ប្តកួន រហើយសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា មានកំហ សអងគរហត រនាះ តាមធ្មមតាេ ំមានេសតតុាង

ោបំ្ទ។ ទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. កា កំណត់អំេីតួរេខថ្នកា សមាា រ់ 

774. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះេ ំអាចរង្ហា ញចំនួនជាក់លាក់ថ្នជន ង

រប្ោះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានរជឿជាក់ថា “ជនស ីវិេជនជាតិោមកនុងចំនួនដ៏រប្ចើន”ប្តូវបាននាយំករៅ

មនេី សនតិស ខេូមិប្ទា និងវតតអូ ប្តកួន និងថា កា សមាា រ់បានរកើតរ ើងកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ និងជាខផនកមួយថ្ន

ប្រតិរតតិកា ខតមួយ2217។  

775. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីចំនួនជន ងរប្ោះបានខផអក

រេើកា បា៉ា ន់សាម ន និងេ ំជាក់លាក់2218។ 

776. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ ស និងថា អំណះអំណាង រស់ោត់ខផអករៅរេើកា អះអាងេ ំប្តឹមប្តូវខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កា សមាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងរៅេូមិប្ទា និងវតតអូ ប្តកួន2219។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានបា៉ា ន់សាម នរេើចំនួនថ្នកា សមាា រ់រនាះ រ៉ា ខនត

ផេយុរៅវិញបានយេ់រឃើញចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចរង្ហា ញចំនួនេិតប្បាកដបាន និងថា ធាត ផស ំ

សតាន ម័តថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េេ ំតប្មូវឱយរង្ហា ញចំនួនជាក់លាក់ថ្នកា សាា រ់រនាះរ ើយ2220។ 

 
2216 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩០៦-៩០៨។ 

2217 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១១-៣៣១២។ 

2218 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១១។ 

2219 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១០-៥១១។ 

2220 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១១។ 
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777. រដ្ឋយរហត ថា កា សមាា រ់ ង្ហគ េជាទូរៅប្តូវបានកំណត់និយមន័យថា ជា“កា សមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ

ធំ្”2221 រទើរេ ំោំតប្មូវឱយមានកា កំណត់អំេីតួរេខសប្មារ់កា សមាា រ់ ង្ហគ េថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិ2222។ កា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា សមាា រ់ខដេអាចរប្កាម ៦០ នាក់

រនតិចរនតចួ2223។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា កា សមាា រ់រៅេូមិប្ទា និងវតតអូ ប្តកួន

“ររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នប្រតិរតតិកា សមាា រ់ដូចោន ”2224។ ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េអាច

ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈតួរេខស  រថ្នរហត កា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ខដេររងកើតបានជាខផនកមួយថ្ន

ប្រតិរតតិកា សមាា រ់ខតមួយ2225។ 

778. រដ្ឋយេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់

រោេរៅរេើជនជាតិោមរដើមបីរបាសសមាអ ត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រនះជាកា សមរហត 

ផេកនុងកា យេ់រឃើញថា កា សមាា រ់រៅេូមិប្ទា និងវតតអូ ប្តកួន គឺជាខផនកមួយថ្នប្រតិរតតិកា ខតមួយ

ខដេជន ងរប្ោះជារប្ចើនប្តូវបានប្រមូេផដុំ រៅរេេកំណត់ថា កា សមាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងកនុងប្ទង់

ប្ទាយធំ្សប្មារ់ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ររើរទាះរីជា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំមានចំនួនជន ងរប្ោះជាក់លាក់រៅេូមិប្ទា ឬវតតអូ ប្តកួនក៏រដ្ឋយ ក៏មានសាកសីមាន ក់បាន

សំរៅរេើចំនួនជនជាតិោមេី ៤០០ រៅ ៥០០ នាក់ខដេប្តូវបានោរ់ខាួន និងឃ ំោងំរៅវតតអូ ប្តកួន និង

បានផតេ់សកខីកមមថា មិតតេ័កតិោត់ខដេជាអនកសមាា រ់បានប្បារ់ថា េួករគប្តូវបានសមាា រ់2226។ អងគជំន ំជប្មះ

 
2221 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥២១, ៥២៥។ 

2222 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៥១។ 

2223 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៥១ រោងរៅរេើរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lukić និង Lukić អងគជនំ ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32/1-A សាេដីកាថ្ងៃទី ០៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (“សាេដីការ ឿងកតី Lukić និង 

Lukić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៥៣៧។ 

2224 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១២។ 

2225 សូមរមើេ រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stanišić និង Župljanin អងគជនំ ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-08-91-A 

សាេដីកាថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ (“សាេដីការ ឿងកដ ីStanišić និង Župljanin (ICTY)”) កថាខណឌ  ១០២២។ រ ឿង

កតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tolimir អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-882-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៥ កថាខណឌ  ១៤៧។ រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Mladić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-09-92-

T សាេប្កម (ភ្លគ III កនុងចំរណាម V ភ្លគ) ថ្ងៃទី ២២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៧ កថាខណឌ  ៣០៦៧។ 

2226 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ២៦-៣១, ៣៣-៣៤។ 

01718385
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ត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ចំនួនរនះអាចរសមើនឹងកា សមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ ររើរទាះរីេ ំបានរូករញ្ចូេកា 

សមាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរៅេូមិប្ទាក៏រដ្ឋយ។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. រចតនាសមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ 

779. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងរង្ហា ញថា កា សមាា រជ់នជាតិោមរៅមនេី សនតិស ខ

េូមិប្ទា និងវតតអូ ប្តកួនប្តូវបានរ ៀរចំ និងគិតទ កជាម នប្សរតាមរោេនរោបាយទូរៅ រស់រកសក មមយុ

នីសតកមពជុាកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម2227។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរោងរៅរេើ2228 កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា (១) រកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងកា ខិតខំប្រឹង

ខប្រងររងកើតសងគមោម នកា ប្រតិរតតិសាសនា និងដូចោន ខតមួយោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ បានកំណត់រោេរៅ

រេើជនជាតិោមខដេជាប្កុមកាន់សាសនា និងជាតិេនធរុេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ2229 (២) រទរញ្ញា របាសសមាអ តជនជាតិោមកនុងេូមិភ្លគរូព៌ាគឺរចញមកេីថាន ក់រេើ  ួមទាងំ ខក េក 

(រេខាេូមិភ្លគកណាត េ (ឧតដ ោស់)2230)  និងរប្កាយេីកិចចប្រជ ំមួយខដេបានរធ្វើរ ើងរៅកំេង់ងមជាមយួ

រមដឹកនាេូំមិភ្លគរូព៌ារដ្ឋយមានកា េិភ្លកាអំេីកា ករមេចខាម ងំ ជនជាតិោមប្តូវបានផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ និង

រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ2231 និង (៣) រទរញ្ញា របាសសមាអ តជនជាតិោមកនុងេូមិភ្លគកណាត េ(ឧតដ ោស់) 

គឺរចញេីថាន ក់រេើ និងប្តូវបានអន វតតតាម យៈរេខាប្សុកខដេបានរាយកា ណ៍ផ្លេ េ់រៅ ខក េក។ រខនែម

រេើរនះ រនាេ រ់េីកិចចប្រជ ំប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេេិភ្លកាអំេីខាម ងំ ជនជាតិោមប្តូវបានោរ់ខាួន

ជាប្រេ័នធខផអកតាមរញ្ាីរ ម្ ះខដេបានរ ៀរចំជារប្សច2232។  

 
2227 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៣។ 

2228 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១២២៩ និង ១១២៣០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣២២៧, ៣២៧៥ 

និង ៣២៩០ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 

2229 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១២២៩ ដេ់ ១១២៣០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣២២៧, 

៣២៧៥ និង ៣២៩០ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣២២៧ 

ថ្នសាេប្កម រស់ខាួន រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារឃើញថា រនះចង់សំរៅរៅរេើកថាខណឌ  ៣២២៨ 

េីរប្ពាះកថាខណឌ  ៣២២៧ េ ំមានកា ជារ់ពាក់េ័នធ។ 

2230 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៥។ 

2231 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៥។ 

2232 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៩០។ 

01718386
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780. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា មានអតែិភ្លេថ្ន

រចតនាកនុងកា សមាា រ់ជនជាតិោមកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្2233 និងថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញថា ខក េក 

បានរចញរញ្ញា ឱយករមេចជនជាតិោមទាងំអស់2234 និងេ ំមានអតែិភ្លេថ្នរទរញ្ញា ផតេ់រៅថាន ក់េូមិភ្លគកនងុ

េូមិភ្លគមជឈិមរនាះរទ2235។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម

 រស់ ប្បាក់ យ ត រ៉ា ខនតេ ំមានសកខីកមមដថ្ទរទៀតបានរញ្ញា ក់រខនែមរេើសកខីកមម រស់ោត់រ ើយ2236 និងថា 

សកខីកមម រស់ រសង ប្ស  ន ខដេថា ជនជាតិោមេ ំប្តូវបានរេើករ ើងកនុងកិចចប្រជ ំរនាះខដេោត់បានចូេ ួម

រៅវតតអូ ប្តកួន េ ំប្តូវបានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“យកមកេិោ ណា”2237។ រខៀវ សំផន បានចងអេុ

រង្ហា ញផងខដ ថា វា៉ា ន់ មា៉ា ត់ បានរឆាើយតរថា េ ំមានកា រេើករ ើងអំេីខផនកា កំណត់រោេរៅជាេិរសស

រេើជនជាតិោម2238។ ោត់បានអះអាងរខនែមថា យូ វា៉ា ន់ បានរញ្ញា ក់ថា រញ្ាីរ ម្ ះខដេរលាកប្សីររងកើត

រ ើងរនាះ មិនខមនជាក់លាក់ខតរេើជនជាតិោមរនាះរទ រ៉ា ខនតបាន ួមរញ្ចូេទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដា

ខខម  និងជនជាតិរវៀតណាមផងខដ 2239។ ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់ ោន 

េន់ និង សយ រ ឿន ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរញ្ញា ោរ់ខាួនជនជាតិោម គឺជាពាកយចោមអារា៉ាម និងេ ំគរបី

សំអាងរៅរេើរ ើយ2240។  

781. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

និងមានកំហ សកនុងកា រេើករ ើងថា កា យេ់រឃើញសដីេីរចតនាសមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្បានខផអកខតរេើេសតុ

តាងថ្នរទរញ្ញា ជាក់លាក់ និងកិចចប្រជ ំរ៉ា រណាណ ះ2241។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា  

រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសកខីកមម រស់សាកសីមួយចំនួន2242។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានកត់

សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ខក េក បានរញ្ញា ឱយករមេចជនជាតិោមទាងំ

 
2233 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១២។ 

2234 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១២-៩១៤។ 

2235 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១៥-៩២៤។ 

2236 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១៦។ 

2237 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១៧។ 

2238 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១៤។ 

2239 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១៧។ 

2240 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩១៩, ៩២១។ 

2241 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១៤។ 

2242 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១៨-៥១៩។ 

01718387
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អស់រៅរេេប្រជ ំខដេអងគជំន ំជប្មះរោងរៅរេើរនាះ រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា មានកិចចប្រជ ំមួយប្តូវបាន

រធ្វើរ ើងរដើមបីេិភ្លកាអំេីកា ករមេចខាម ងំ និងមិនយូ រ៉ា នាម នរនាេ រ់េីកិចចប្រជ ំរនាះ ជនជាតិោមប្តូវបានផ្លា ស់

ទី និងប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន2243។ សហប្េះរាជអាជាា បានោត់ទ កសកខីកមម រស់ វា៉ា ន់ មា៉ា ត់ ស ីសង្ហវ ក់ោន

ជាមួយនឹងកិចចប្រជ ំរនះ2244។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បាន

រំថ្េាកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើភ្លេគួ រជឿជាក់បាន រស់ ប្បាក់ យ ត និង រសង ប្ស  ន 

និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយទទួេយកខផនកខាះ និងរដិរសធ្ខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសកខីកមម រស់

សាកសី2245។ ពាក់េ័នធនឹងសកខីកមម រស់ យូ វា៉ា ន់ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់ោត់បាន

រញ្ញា ក់រខនែមកនុងខផនកខាះថ្នសកខីកមម រស់ ប្បាក់ យ ត និងបានរង្ហា ញថា រញ្ាីរ ម្ ះ រស់អនកខដេេ ំខមន

ជនជាតិខខម ប្តូវបានរធ្វើរ ើង និងថា រប្កាយមកអនកទាងំរនាះប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនររណដ ើ ៗ2246។ 

782. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងេសតតុាង រស់សាកសីរៅរេេោត់អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ខក េក 

បានរញ្ញា ឱយករមេចជនជាតិោមទាងំអស់។ ខក េក អាចរចញរទរញ្ញា រនាះ រ៉ា ខនតេ ំខមនជាអវីខដេសាកសី

បាននិោយ និងអវីខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ រដ្ឋយបានសំអាង

រៅរេើេសតតុាង រស់ វា៉ា ន់ មា៉ា ត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទរញ្ញា ឱយរបាសសមាអ តជន

ជាតិោមកនុងេូមិភ្លគរូព៌ា គឺរចញេីថាន ក់រេើ ួមទាងំ ខក េក និងថា កិចចប្រជ ំមួយប្តូវបានរធ្វើរ ើងរៅកំេង់ងម

ជាមួយរមដឹកនាេូំមិភ្លគរូព៌ាខដេេិភ្លកាអំេីកា ករមេចខាម ងំ2247។ វា៉ា ន់ មា៉ា ត់ បានផតេ់សកខីកមមថា ភ្លា មៗ

រនាះ ជនជាតិោមប្រមាណេី ៤០០ រៅ ៥០០ នាក់កនុងេូមិោត់ និងរៅខកប រនាះប្តូវបានផ្លា ស់ទី រងខំឱយរ ើង

កាណូត និងនាយំករៅសេឹងប្តង់កខនាងខដេេួករគប្តូវបានចងរដ្ឋយកមាម េិបាេខខម ប្កហម និងោមកាម

រដ្ឋយកងប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្2248។ ជនជាតិោមទាងំរនាះប្តូវបានផ្លា ស់ទី និងប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខ ំ

ខដេរោងតាម វា៉ា ន់ មា៉ា ត់ រនះបានរកើតរ ើងរេើជនជាតិោមរារ់ពាន់នាក់ខដេប្តូវបានជរមាៀសរេើកដំរូង 

 
2243 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១៥។ 

2244 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១៥។ 

2245 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១៦។ 

2246 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥១៧។ 

2247 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៥។ 

2248 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៤។ 

01718388
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2249។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរីជាប្េឹតតិកា ណ៍រនះបានរកើតរ ើងកនុងប្សុក

ប្កូចឆ្ម  ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះបានរកើតរ ើងដំណាេោន ថ្នកា ោរ់ខាួន និងសមាា រ់ជនជាតិោមដថ្ទរទៀតជាេិរសស

រៅកនុងមនេី សនតិស ខេូមិប្ទាខដ 2250។ 

783. រដ្ឋយេិោ ណារេើេសតតុាងទាងំអស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា រទរញ្ញា របាសសមាអ តជនជាតិ

ោមកនុងប្សុកប្កូចឆ្ម  រចញេីថាន ក់រេើ  ួមទាងំ ខក េក និងថា រនះមានេកខណៈប្សរជាមួយនឹងរោេ

នរោបាយខដេប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយ ខក េក រៅរប្តើយមាខ ងរទៀតថ្នទរនារមគងគ និងរកើតរ ើងដំណាេោន

ជាមួយនឹងកា របាសសមាអ តស ីជរប្ៅខដេបានរធ្វើរ ើងប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោមរៅវតតអូ ប្តកួន និងេូមិប្ទា 

2251។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញថា កា សននិដ្ឋា នទាងំរនាះជាកា េ ំសមរហត ផេរ ើយ។ 

784. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា  កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់ ប្បាក់ យ ត ហាក់រីដូចជាកា រប្ជើសយកខតខផនកខដេខាួនចង់បានថ្នេសតុ

តាងរនាះ រដើមបីកាត់រនែយភ្លេគួ រជឿជាក់ជាអរបរ មា។ ប្បាក់ យ ត គឺជាសាកសីសំខាន់ខដេប្តូវបានសាដ រ់

ជារប្ចើនថ្ងៃ2252។ េសតតុាង រស់រលាកប្សីបានវិវ ឍេី“សមាសភ្លេមិនេអប្តូវោរ់ខាួន” និង“ជនជាតិោម

ខដេេអ”ប្តូវបានទ កជីវិតទាក់ទងនឹងរញ្ញា ឱយ“របាសសមាអ តជាេិរសសជនជាតិោមទាងំអស់”
2253។ រលា

កប្សីបានផតេ់េសតតុាងផងខដ ថា រលាកប្សីរជឿជាក់ថា មានខតជនជាតិោមប្សីមាន ក់ខដេ ួចជីវិតេីកា 

ករមេចកនុងប្សុករនាះ គឺជាកូនចិញ្ចឹម រស់ោត់ និងថា រលាកប្សីបានស ំជាេិរសសដេ់ រអា អាន ឱយទ កជីវិត

នាង2254។ ររើរទាះរីជាកា េិតថា រលាកប្សីបានេាោមដ្ឋក់ខាួនឱយឆ្ៃ យេីកា ទទួេខ សប្តូវផ្លេ េ់ខាួន

សប្មារ់រទរញ្ញា ខដេរលាកប្សីបានអន វតតកនុងកា ោរ់ខាួនជនជាតិោមទាងំអស់ក៏រដ្ឋយ2255 ក៏រនះេ បំាន

 
2249 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៤។ 

2250 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៤។ 

2251 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៥។ 

2252 ប្បាក់ យ ត បានផតេ់សកខីកមមរៅថ្ងៃទី ១៨, ១៩ និង ២០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E1/377.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មករា ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/378.1។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ មក

រា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/379.1។ រលាកប្សីប្តូវបានសាដ រ់ផងខដ រដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត យៈប្បាំមួយដង និង

បានផតេ់រទសមាា សន៍ជាមួយមជឈមណឌ េឯកសា  DC-Cam និងបានផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១។ សូមរមើេ សាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៩១។   

2253 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៨-១១។ 

2254 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២១។ 

2255 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២១។ 

01718389
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រ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នសកខីកមមកនុងខផនកដថ្ទរទៀត រស់រលាកប្សីរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

សរងកតរឃើញថា អាចនិោយបានជាទូរៅថា មានសមាជិកមួយចំនួនតូចថ្នថាន ក់ដឹកនា ំរស់រកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឬកមាម េិបាេថ្នរកស ឬសមាជិកកងឈ្ារ ឬអនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្គរ់ប្គងសហក ណ៍ ឬ

មនេី សនតិស ខខដេស ខចិតតរង្ហា ញតួនាទី រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមមរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា យូ វា៉ា ន់ ខដេជានី សា  រស់ ប្បាក់ យ ត បានផតេ់សកខីកមមថា ប្បាក់ យ ត បានរញ្ញា

ឱយោត់រធ្វើរញ្ាីរ ម្ ះទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម2256។ កា េតិ

ខដេថា ជនជាតិោមេ ំខមនជាសប្តូវខតមួយខដេប្តូវបានរធ្វើរញ្ាីរ ម្ ះរនាះ េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវរ ើយ។ រណដ ឹង

សាទ កខប្តង់ចំណ ចរនះគឺចង់មានន័យថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណាសកខីកមមរេើ

ទិដាភ្លេរនះរៅកនុងកា វាយតថ្មាថ្នភ្លេអាចរជឿជាក់បាន។ កា រេើករ ើងរនះេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានខកខានកនុងកា េិោ ណារេើសកខីកមម រស់ រសង ប្ស  ន ខដេបានផដេ់សកខីកមមថា 

ររើរទាះរីជាជនជាតិោមេ ំប្តូវបានរេើករ ើងជាក់លាក់កនុងកិចចប្រជ ំខដេោត់បានចូេ ួមរៅវតតអូ ប្តកួនក៏

រដ្ឋយ ក៏េួករគប្តូវបាន រររនាះោត់ទ កថា ជាសប្តូវ ដូចោន រៅនឹងអនកខដេេ ំខមនជាជនជាតិខខម ដថ្ទរទៀត

ខដ 2257។    

785. ជាស  រ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរធ្វើកា សននិដ្ឋា នមួយខដេេ ំមានអងគជំន ំជប្មះសមរហត ផេអាចរធ្វើរៅបាន។ អាប្ស័យរហត រនះ 

អំណះអំណាងទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

២. កា សមាា រ ់ង្ហគ េជនជាតិរវៀតណាម 

786. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសថំ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

ប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមជារប្ចើនរៅរខតតសាវ យរ ៀង កំេង់ឆ្ន ំង វតត

ខាច់ និងប្ករចះ ប្េមទាងំរេើខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ2258។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើ

 
2256 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦១។ 

2257 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៨៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៧៨-៧៩។ 

2258 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩០-៣៤៩៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៤៥៣, ៣៤៥៥, 

៣៤៦១, ៣៤៧១, ៣៤៨៣, ៣៤៨៨។ 

01718390
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ញរខនែមរទៀតថា េកខខណឌ ធាត ផសសំតាន ម័ត និងអតតរនាម័តិថ្នអំំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិប្តូវបានរំរេញទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់ទាំងរនាះ2259។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញផងខដ ថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

សមាា រជ់នជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់រៅអូ កខនសង2260 អំរេើមន សសោតខដេអងគជំន ំជប្មះបានយេ់

រឃើញថា ជាខផនកថ្នមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា យេ់រឃើញរខនែមរៅរទៀតខដេថា ធាត ផសអំំំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញរៅអូ កខនសង2261។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ផងខដ ថា “កា យេ់រឃើញអំេីកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅមនេី ស-២១ បាន ួមរញ្ចូេកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀត

ណាមផងខដ ”2262។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនងុ

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិបានប្សូររញ្ចូេរទមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងបាន

សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេខតេីរទសមាា រ់ ង្ហគ េពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមរ៉ា រណាណ ះ2263

។ 

787. រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់កំហ សអងគរហត  និងអងគចារ់ជារប្ចើនកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរខតតសាវ យរ ៀង រខតតកំេង់ឆ្ន ំង វតតខាច់ រខតត

ប្ករចះ និងរេើខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្េមទាងំរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង2264។ រខៀវ សំផន បាន

រេើករ ើងរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា រទសមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ទាងំរនះ2265។ 

 
2259 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៨-៣៥៩១ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមកថាខណឌ  ២៥៧១, 

២៦២១, ២៩២៦, ២៩៥៩, ៣៤៦៦-៣៤៦៧, ៣៤៧៩, ៣៤៨១-៣៤៨២, ៣៤៨៨។ 

2260 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៥៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៩២៦។ 

2261 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១៧៨៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៩២៦, ២៩៥៩។ សូមរមើេផង

ខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៦៨ (យេ់រឃើញថា កា សមាា រ់ ង្ហគ េថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង“ទាក់ទងរៅនឹងោ៉ា ងតិចអនកជារ់ឃ ំ ១១១ នាក់”)។ 

2262 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៧៨៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៥៧១, ២៦២១ ( ំឭកកា យេ់រឃើញខដេថា 

“ទាហានរារ់ យនាក់ និងជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម ប្តូវបានសមាា រ់រៅមនេី ស-២១”)។ 

2263 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៣៧។ 

2264 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៤២-៨៤៧ (មនេី សនតិស ខអូ កខនសង) ៩៨៧-៩៩២ (សាវ យ

រ ៀង) ៩៩៣-១០០២ (ខដនទឹកមពជុា) ១០០៣-១០០៥ (កំេង់ឆ្ន ំង) ១០០៦-១០១៣ (វតតខាច់) ១០១៤-១០១៧ (ប្ករចះ)។ 

2265 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១៨-១០២៧។ 
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788. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានសមាា ររ់ៅទីតាងំខាងរេើ និងខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញថា រទឧប្កិដាថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េ និងអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិទាក់ទង

ទាងំរនាះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវ2266។ សហរមធាវើនាមំ ខមានទសសនៈដូចោន នឹងសហប្េះរាជអាជាា សតី

អំេីកំហ សខដេបានរោទប្រកាន់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម  និងកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតរនាះ2267។ 

789. រៅកនុងរ ឿងកតីរចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹង

អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងអំំរេើសមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

រេើរហត កា ណ៍ថ្នកា សមាា រ់ និងអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយខដេបាន“ររងកើតរ ើងរដ្ឋយមជឈិម”រៅ

រេេរនាះខដេកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម2268។ េសតតុាងជាលាយេកខណ៍អកស  និងផ្លេ េ់

មាត់ខដេគួ ឱយរជឿជាក់បានទាងំអស់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេី

កា សមាា រ់ជាក់លាក់ គរបីេិោ ណាជា ួមជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញខដេប្តូវបានរង្ហា ញថា រោេ

នរោបាយ“កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមសប្មារ់កា ោត់ទ កជាសប្តូវ មានអតែិភ្លេកនុងកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយរេញមួយអំ ុងរេេថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ”2269។ 

ក. កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅរខតតសាវ យរ ៀង 

790. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមចំនួនរួនប្គួសា ប្តូវបានសមាា រ់រៅរខតត

សាវ យរ ៀងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨2270។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរៅរេើសកខកីមម

 រស់សាកសី ស ិន ខឆម ខដេបានអះអាងថា ជនជាតិរវៀតណាមចំនួនរួនប្គួសា ខដេ ស់រៅប្រខហេមួយ

គី ូខម៉ាប្តេីផេះោត់ប្តូវបានប្រធានឃ ំនារំចញរៅទាងំយរ់ និងបានបាត់ខាួន2271។ រលាកប្សីបានរឆាើយថា 

 
2266 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦០០-៦០៣ (មនេី សនតិស ខអូ កខនសង) ៦០៤-៦០៧ (វតតខាច)់ 

៦០៨-៦១២ (ប្ករចះ) ៦១៣-៦១៥ (កំេង់ឆ្ន ំ) ៦១៦-៦២០ (ខដនទឹកកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ)។ 

2267 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨, ២៩៩-៣០៧។ 

2268 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៧។ 

2269 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៧។ សូមរមើេផងខដ  ខផនក VIII.ខ.៥.ក។ 

2270 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩០-៣៤៩១ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៤៥៣-៣៤៥៥។ 

2271 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(សិន ខឆម) ឯកសា រេខ E1/367.1 ទំេ័  ២១-២២, ៥៦។ 
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េួករគប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយ សា វិន និងអនកដថ្ទរទៀត2272។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា 

ប្រេេថ្នកា ដឹង រស់ ស ិន ខឆម េ ំចាស់លាស់ និងថា រលាកប្សីេ ំបានរឃើញកា សមាា រ់រនាះផ្លេ េ់ រ៉ា ខនតថា 

រលាកប្សីបានរឆាើយថាបានរឃើញសាកសេរាយបា៉ាយខដេរលាកប្សីបានឮថា ប្តូវបានរគសមាា រ់រៅយរ់

ម នរនាះ2273។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាបាន

កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមជាប្កុមមួយ និងោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ បានអំពាវនាវ

ោ៉ា ងទូេំទូលាយឱយរធ្វើកា ករមេចប្កុមរនះ និងរដ្ឋយខផអករេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កា 

សននិដ្ឋា នសមរហត ផេខតមួយគត់រចញេីកា ោរ់ខាួន និងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនជនជាតិរវៀតណាមរួនប្គួសា 

រនាះ និងអតែិភ្លេថ្នសាកសេរប្កាយមករនាះ គឺថា កា ោរ់ខាួន និងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនគឺជាេទធផេថ្នកា អន 

វតតន៍ជាប្រេ័នធកនុងខផនករនះថ្នរោេនរោបាយ និងថា អនកខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះប្តូវបានសមាា រ់

2274។ 

791. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណា

មប្តូវបានសមាា រ់កនុងរខតតសាវ យរ ៀង រដ្ឋយសា កា យេ់រឃើញរនះបានខផអកខតមួយគត់រៅរេើសកខីកមម

 រស់ ស ិន ខឆម ខដេសកខីកមម រស់ោត់បានខផអករេើពាកយចោមអារា៉ាម និងបានរោទប្រកាន់ថា េ ំ

ចាស់លាស់ េ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  និងេ ំគួ ឱយទ កចិតតបានរ ើយ2275។ 

792. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានកំណត់ច ិតេកខណៈប្តឹមប្តូវថ្នសកខីកមម រស់

សាកសី ខដេតាមកា រេើករ ើង រស់សហប្េះរាជអាជាា ថា ជាកា ចាស់លាស់ និងស ីសង្ហវ ក់ោន 2276។ 

793. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 2277។ 

 
2272 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥

(សិន ខឆម) ឯកសា រេខ E1/367.1 ទំេ័  ២២-២៤។ 

2273 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥

(សិន ខឆម) ឯកសា រេខ E1/367.1 ទំេ័  ៦២។ 

2274 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣។ 

2275 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៨៧-៩៩២។ 

2276 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៩៦-៥៩៩។ 

2277 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 
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794. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “សាកសីេ ំ

ខដេបានរឃើញកា សមាា រ់”រនាះក៏រដ្ឋយ2278 ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញកប្មិតថ្នកា រេើក

េមអិតកនុងសកខីកមម រស់ោត់មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញថា កា សមាា រ់បានរកើតរ ើងកនុងរខតតសាវ យរ ៀង

2279។ ស ិន ខឆម បានរ ៀរកា ជាមួយប្រធានឃ ំរខតតសាវ យរ ៀង2280។ សាកសីបានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សី

បានរឃើញអនករៅ ស់មួយប្គួសា កនុងចំរណាមរួនប្គួសា រនាះ និងបានរឃើញ“រដ្ឋយផ្លេ េ់ខេនក”ជនជាតិរវៀ

តណាមខដេប្តូវបានចងប្កពាត់ថ្ដរៅរប្កាយ2281។ េិតណាស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅ

រេើកា រ ៀររារ់ទីមួយកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនះ2282។ ជាសំខាន់ ស ិន ខឆម ក៏

បានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថា មានខតរួនប្គួសា “កាត់រវៀតណាម”ខដេអនកខាះជាសាច់ញាតិ រស់ោត់2283 

ខដេសែិតរៅប្រមាណមួយ យខម៉ាប្តកនុងេូមិោត់ និងថា ប្គួសា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានរគ“នារំចញ

រៅ”2284។ រដ្ឋយេិោ ណារេើេកខណៈេមអិតជា ួមខដេបានផតេ់រដ្ឋយសាកសីកនុងសកខីកមម រស់ោត់ និង

កា យេ់រឃើញថា មានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងកមពជុា អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានរហត ផេប្តូវរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរួនប្គួសា កនុងរខតតសាវ យរ ៀងរ ើយ។ 

ខ. កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរេើខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ 

 
2278 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣។ 

2279 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣ (កា យេ់រឃើញខដេថា កាេរ ិរចទិថ្នកា រធ្វើឱយបាត់

ខាួន រស់ប្គួសា រវៀតណាម គឺរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៨ ោ ើផ្លេ េ់“មានរ ម្ ះ សាវិន និងអនកដថ្ទរទៀតមកេីគណៈឃ ំងមី និងអនកោមសនតិ

ស ខ” និងថា ប្រេេថ្នេសតតុាងចោមអារា៉ាមពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមដថ្ទរទៀតខដេបាត់ខាួន និងសមាា រ់ គឺជាអនកជិត

ខាងជិតសនិទធ រស់ជន ងរប្ោះរៅេូមិទួេវិហា  ស ីកា  រកៀន តាស ីវ) រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ិន 

ខឆម) E1/367.1ទំេ័  ២១-២៥, ៥៦, ៦២។ កំណត់សាត រ់ចរមាើយ រស់ ស ិន ខឆម ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ 

E3/7794 ERN 00249917 ទំេ័  ៣។ 

2280 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ិន ខឆម) E1/367.1 ទំេ័  ១៤។ 

2281 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ិន ខឆម) E1/367.1 ទំេ័  ៦១-៦២។ 

2282 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ិន 

ខឆម) E1/367.1 ទំេ័  ៦១។ 

2283 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ិន ខឆម) E1/367.1 ទំេ័  ៥៨។ 

2284 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ស ិន ខឆម) E1/367.1 ទំេ័  ២១។ 
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795. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបាន

រង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់អនករនសាទ និងជនរេៀសខាួនជនជាតិរវៀតណាមរេើខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយរៅរប្កាយខខ រមសា ឬឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅខផអូ រឈ្ើទាេតាម យៈេសតតុាង រស់ បា៉ា ក ស ខ 

និងរៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេបានរាយកា ណ៍រដ្ឋយកងេេរេខ ១៦៤2285។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងកមាា ំងប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រកសក មមយុនីសតកមពជុាទទួេរញ្ញា ឱយ“កំណត់រោេ

រៅជាប្រេ័នធ”រេើកាណូតជនជាតិរវៀតណាមខដេរៅខកប ខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រដ្ឋយោម នកា 

ខរងខចក វាងរោេរៅរោធា និងជនស ីវិេរនាះរទ និងថា អនករនសាទ និងជនរេៀសខាួនជនជាតិរវៀតណា

មមួយចំនួនប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនា2286។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា បា៉ា ក ស ខ គឺជា

សមាជិកកងេេរេខ ១៦៤ និងបានរឆាើយថា រៅចរនាា ះេី ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ អនករនសាទ និងជន

រេៀសខាួនជនជាតិថ្ង និងជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានោរ់ខាួន និងសមាា រ់។ ោត់បានផតេ់សកខីកមមថា ប្រសិន

ររើ“យួន”ប្តូវបានោរ់ខាួន ររើរទាះរីជាទាហាន ឬជនរេៀសខាួនក៏រដ្ឋយ េួករគប្តូវបានករមេច និងថា ទា

ហានជនជាតិរវៀតណាមមួយចំនួនខដេោរ់បានប្តូវបានរញ្ាូនរៅមនេី ស-២១2287។  អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ស ខ បា៉ា ក បានផតេ់សកខីកមមផងខដ អំេីរហត កា ណ៍ថ្នកា សមាា រ់ជាក់លាក់មួយ

ចំនួន និងបានអះអាងថា កនុងរេេមួយោត់ផ្លេ េ់បានជារ់ពាក់េ័នធនឹងកា ដឹករដ្ឋយ ងយនតនូវជនជាតិរវៀត

ណាមខដេោរ់បានេី ១២ រៅ ១៣ នាក់រៅខផ និងថា មានមាន ក់ជាទាហានកនុងចំរណាមជនជាតិរវៀតណា

មខដេោរ់បានទាងំរនាះចំខណកអនកដថ្ទរទៀតគឺជាប្រជាជនធ្មមតារឆ្ព ះរៅប្ររទសថ្ង។ ោត់បានរឆាើយតរ

ថា កនុងចំរណាមរនាះមានទា កមាន ក់ និងថា ទាហានខខម ប្កហមបានប្គខវងទា ករនាះចូេកនុងសម ប្ទេីរប្ពាះ

យំឮរេក2288។ ពាក់េ័នធនឹងកា សមាា រ់រៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា កនុង បាយកា ណ៍កងេេរេខ ១៦៤ រៅរង ៨៩ ច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ មាស ម ត 

បានរាយកា ណ៍រៅ ស ន រសន អំេីរហត កា ណ៍េីក ណីពាក់េ័នធនឹងកាណូតជនជាតិរវៀតណាម។ កនុងរហត 

កា ណ៍ទីមួយ កងេេរេខ ១៦៤ បានបាញ់កាណូតជនជាតិរវៀតណាមរណាដ េឱយេិច និងរហត កា ណ៍ទី

េី កាណូតជនជាតិរវៀតណាមេី ោរ់បានរៅរកាះតាង និងជនជាតិរវៀតណាម ៧៦ នាក់ រកមង ោស់ ប្រុស 

 
2285 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៣, ៣៤៥៧។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩០។ 

2286 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៣ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៤៥៦-៣៤៦១។ 

2287 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៧។ 

2288 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (បា៉ា ក 

ស ខ) ឯកសា រេខ E1/369.1 ទំេ័  ២១-២២។ 
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ប្សី ប្តូវបានោរ់ចង និងបាននារំ ើងរោក និងេី នាក់បានបាត់ខាួនកនុងទឹករដ្ឋយសា កូនទូកសរណាដ ងរឃា ង

រោា ងប្កឡារ់2289។ 

796. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត ជារប្ចើនកនុងកា 

យេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញរៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ និងបានជំទាស់រៅនឹងតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅ

រេើ2290 និងថា កា សមាា រ់រនាះអាចរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ប្រទូសរា៉ាយោន  វាងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និង

ប្ររទសរវៀតណាម2291។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់

រឃើញថា កា សមាា រ់រនាះបានរកើតរ ើងរៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយខផអករេើ បាយកា ណ៍ខត

មួយេីកងេេរេខ ១៦៤ ខដេរនះេ ំខមនជាឯកសា រដើម និងប្តឹមខតជាឯកសា ចមាងខដេទទួេបាន

រប្កាមកាេៈរទសៈមិនចាស់លាស់2292។ ោត់បានអះអាងថា  បាយកា ណ៍រនះេ ំបាននិោយអវីអំេីវាសនា

 រស់ជនជាតិរវៀតណាមេី នាក់រៅរេេខដេទូកេិច និងថា រដ្ឋយសា  បាយកា ណ៍រនះបានរង្ហា ញថា 

មានទូកជនជាតិរវៀតណាមជារប្ចើនដថ្ទរទៀត ខដេរនះទំនងជាថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេធាា ក់ទឹករនាះ

ប្តូវបានជួយសរស្តង្ហគ ះរដ្ឋយទូករវៀតណាមដថ្ទរទៀត2293។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងផងខដ ថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមេី នាក់ខដេធាា ក់ទឹករនាះ

ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនា រដ្ឋយសា  បាយកា ណ៍បានរញ្ញា ក់ថា កងេេរេខ ១៦៤ បានខសវង កេួក

រគេ ំរឃើញ ខដេរនះរង្ហា ញថា រ គគេេី នាក់រនាះេ ំប្តូវបាន  ញទមាា ក់ទឹករដ្ឋយរចតនារ ើយ2294។ 

797. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងតថ្មាថ្នេសតតុាងរនាះ 

េ ំមានភ្លេជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់ និងជាកា បា៉ា ន់សាម ន2295។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងផងខដ ថា េសតុ

 
2289 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៦០ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី 

២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/997 ERN (EN) 00233649។ 

2290 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៩៧-១០០០, ១០០២-១០០៣។ 

2291 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០១។ 

2292 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៩៧។ 

2293 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៩៨។ 

2294 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០២។ 

2295 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦១៨។ 
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តាងរនាះេ ំមានកា រង្ហា ញនូវទំនាក់ទំនង វាងរហត កា ណ៍រនាះជាមួយនឹងកា ប្រទូសរា៉ាយោន រ ើយ រ៉ា ខនតថា 

រនះបានរង្ហា ញនូវរចតនាតប្មូវថ្នកា សមាា រ់2296។ 

798. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 2297។ 

799. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់ខតរៅនឹងកា សមាា រ់ខដេប្តូវបាន ក

រឃើញថា បានរកើតរ ើងរៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រ៉ា ខនតេ ំបានជំទាស់រៅរេើកា សមាា រ់ខដេ បា៉ា ក 

ស ខ បានេិេណ៌នារប្កាយខខ រមសា ឬខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ អំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា  បាយ

កា ណ៍កងេេរេខ ១៦៤ គឺជាឯកសា ចមាងជាជាងឯកសា រដើមរនាះេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានោត់ទ កឯកសា រនាះគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន។ កា 

សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើ បាយកា ណ៍រនះខតមួយកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណា

មប្តូវបានសមាា រ់រៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ជាកា សមរហត ផេ ជាេិរសសរដ្ឋយសា បាន

េិោ ណារឃើញថា បា៉ា ក ស ខ បានរញ្ញា ក់រខនែមថា អនករនសាទ និងជនរេៀសខាួនជនជាតិរវៀតណាមប្តូវ

បានោរ់ខាួន និងសមាា រ់ និងរដ្ឋយេ ំគិតថា ជាទាហាន ឬជនរេៀសខាួនរនាះរទ េួករគប្តូវោរ់ខាួន និងសមាា

រ់។   

800. សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា សមាា រ់រនាះអាចេ ំខមនជាជនស ីវិេ េ ំគួ ឱយរជឿជាក់រ ើយ។ ោម ន

អវីកនុង បាយកា ណ៍បានរង្ហា ញនូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ ខដេបានរនតរៅរេេរនាះ។ 

ផេយុរៅវិញ  បាយកា ណ៍ខដេបានស រស រដ្ឋយ មាស ម ត បានរ ៀររារ់អំេីប្េឹតតិកា ណ៍ខដេកាណូតធ្ ន 

២២ រសស  រស់ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានបាញ់ និងេិច និងរនាេ រ់េីបានរ ើងរេើកាណូត រស់ជនជាតិ

រវៀតណាមេី រប្គឿងរទៀត និងបានោរ់ចង“រកមង ោស់ ប្រុស និងប្សី” និងេី នាក់បានធាា ក់ចូេទឹក កេ ំ

រឃើញ2298។ ររើរទាះរីជាកាណូតទីមួយគឺជានាវារោធាខដេដឹកទាហានជនជាតិរវៀតណាមក៏រដ្ឋយ ក៏រនះ

េ ំបានរារំាងកា សមាា រ់ទាងំរនាះ ខដេជាខផនកថ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់

 ង្ហគ េ រដ្ឋយសា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិអាចមានជន ងរប្ោះខដេេ ំខមនជាជនស ីវិេ ដរារណា

 
2296 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦១៩-៦២០។ 

2297 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 

2298  យបាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ“ទូ ស័េេទំនាក់ទំនងសមាៃ ត់ ថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨” ឯកសា រេខ E3/997 

ថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 
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កា វាយប្រហា រនាះបានកំណត់រោេរៅរេើជនស ីវិេ2299។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

កា វាយប្រហា បានកំណត់រោេរៅរេើជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម និងថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅ និងសមាា រ់រដ្ឋយេ ំគិតថា េួករគជាទាហាន ឬជនស ីវិេរនាះរ ើយ។ 

801. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា កំណត់ថា កនុងកាេៈរទសៈថ្នកា សមាា រ់រនាះ បានរង្ហា ញថា 

ោ ើផ្លេ េ់មានរចតនាសមាា រ់។ រញ្ញា ថារតើ ោ ើជាក់ខសដងមានរចតនារធ្វើឱយរ គគេេី នាក់េង់ទឹកសាា រ់ខដេ

ធាា ក់េីរេើទូកកនុងរហត កា ណ៍ទីេី ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ដូចបានេិេណ៌នាកនុង បាយកា ណ៍ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណារនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា មានរោេ

នរោបាយោរជ់ាប្រេ័នធ ឬកំណត់រោេរៅរេើទូកកាណូតជនជាតិរវៀតណាម និងថា ជនរេៀសខាួន ឬអនក

រនសាទជនជាតិរវៀតណាមនឹងប្តូវសមាា រ់រៅហនឹងកខនាង ឬរៅរេើរោករៅរេេខដេោរ់បានរ ើយ2300។ 

802. ខផអករេើកា យេ់រឃើញរនះពាក់េ័នធរៅនឹងេំនាថំ្នអំរេើកនុងកា  ឹរអូសកាណូតជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់ 

និងកា យេ់រឃើញខដេថា មានអតែិភ្លេរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀត

ណាមសប្មារ់កា ោត់ទ កជាសប្តូវ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេអំេី

 បាយកា ណ៍រនាះខដេជាមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា រហត កា ណ៍សមាា រ់េី ក ណីបានរកើតរ ើង

កនុងកាេៈរទសៈខដេបានេិេណ៌នារនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធចំណ ច

រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតកំេង់ឆ្ន ំង 

803. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រេនធ កូន និងមាដ យរកមក រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី ប្បាក់ 

រ ឿន ប្េមទាងំសមាជិកជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយប្គួសា ដថ្ទរទៀតប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនារៅរកាះ

តាម៉ាូវកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ករឃើញថា បានរកើតរ ើងកនុងរ ិរទថ្នកា 

ប្រមូេផតុំ និងកា សប្មិតសប្មំាងជាប្រេ័នធ និងតាមកា រ ៀរចំនូវជនជាតិេនធរុវៀតណាម និងកា រំខរកេួក

រគរចញេីប្រជាជនខខម 2301។ 

 
2299 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Martić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-11-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ (“សាេដីការ ឿងកដី Martić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៣១៣-៣១៤។ 

2300 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៦១។ 

2301 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩០ (រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៤៧១) ៣៤៩៤។ 
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804. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើខតសកខីកមមផ្លេ េ់

មាត់ រស់ ប្បាក់ រ ឿន និងកា យេ់រឃើញខដេថា កា សមាា រ់កូនៗ រស់ោត់ដថ្ទរទៀតប្តូវបានរង្ហា ញ

រប្ៅខតកូនប្រុសរៅ រស់ោត់រនាះ2302។  

805. សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េិោ ណាភ្លេជា ួមថ្នេសតតុាង រស់ 

ប្បាក់ រ ឿន និងថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចប្រប្េឹតតកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេថារតើ 

កូន រស់ ប្បាក់ រ ឿន រ៉ា នាម ននាក់ប្តូវបានសមាា រ់រនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កំហ សថ្នកា 

យេ់រឃើញរនះរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមាឃៈរ ើយ2303។  

806. សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា កា រ ៀររារ់ រស់ ប្បាក់ រ ឿន មានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន  និង ួម

រញ្ចូេេសតតុាងផ្លេ េ់ថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ជ ំវិញកា សមាា រ់2304។ 

807. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ប្បាក់ រ ឿន រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះបានោត់

ទ កសកខីកមមរនះមានកា ជារ់ពាក់េ័នធ និងអាចទ កចិតតបានប្គរ់ប្ោន់។ កា េិនិតយរេើប្រតិោ ឹកពាក់េ័នធ

រង្ហា ញថា សកខីកមម រស់ ប្បាក់ រ ឿន រង្ហា ញេីទ កខរសាក និងគួ ឱយរជឿជាក់បាន និងមានេសតតុាងពាក់េ័នធ

សំខាន់ខដេមានច ិតេកខណៈរដ្ឋយផ្លេ េ់ និងចោមអារា៉ាម។ ប្បាក់ រ ឿន បានផតេ់េសតតុាងអំេីអវីខដេោត់

ទំនងជាេ ំអាចរំរេាចបាន ឬប្រ ិតរ ើងបានរ ើយ។ ោត់បានផតេ់កា រ ៀររារ់ោ៉ា ងេអិតេអន់2305។ រនះជា

រ ឿងធ្មមតាខដេកា សមាា រ់ជាក់ខសតងេ ំប្តូវបានរគរឃើញផ្លេ េ់ខេនករនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

យេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខខដេថា កា រ ៀររារ់ រស់ ប្បាក់ រ ឿន បាន

ផតេ់កា យេ់ស ីជរប្ៅពាក់េ័នធកនុងកាេៈរទសៈជ ំវិញកា សមាា រ់រនាះ ជាេិរសសទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតត

 
2302 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៣-១០០៥។ 

2303 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦១៤-៦១៥។ 

2304 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ កថាខណឌ  ៣០៣។ 

2305 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ប្បាក់ រ ឿន) E1/361.1 ទំេ័  ៥៦-៥៩ (ប្កុមមួយខដេមានប្បំាេី 

ប្គួសា ខដេរតីប្រេនធខខម រវៀតណាម ប្តូវបានររណត ើ េីរួន រៅ ដរ់គី ូខម៉ាប្តម នរេេប្តូវបានរំខរកជាេី ប្កុម ខខម  និងរវៀតណា

ម។ ៥៩-៦០ (កូនប្រុសរៅ រស់ោត់ និងប្រេនធប្តូវបានយក់រៅបាត់)។ ៦៨-៧០ (រមកង រស់ោត់ជូនដំណឹងរៅថ្ងៃរនាេ រ់ថា 

ប្រេនធ និងកូន រស់ោត់ប្តូវបានសមាា រ់ រប្កាយមកោត់ប្តូវបានសប្មាកមួយអាទិតយជាមួយរ  សមាន ក់រទៀតខដេមានប្រេនធរវៀត

ណាមខដ )។ 

01718399
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រៅរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងេូមិរៅម ន កនុងអំ ុងរេេ និងរប្កាយប្េឹតតិកា ណ៍2306។ ផេយុរៅនឹងអំ

ណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន2307 ប្បាក់ រ ឿន េ ំបានផតេ់សកខីកមមថា សមមិតត ហ ឹម ខដេប្បារ់ោត់អេំី

កា សមាា រ់ និងជាប្រេេថ្នេសតតុាងចោមអារា៉ាមរនាះ េ ំបានរឃើញកា សមាា រ់ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញថា ហ ឹម េ ំ

បានប្បារ់រ ម្ ះអនកសមាា រ់2308។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេមានឱកាសេអប្ររសើ កនុងកា វាយតថ្មា

ភ្លេអាចរជឿទ កចិតតបាន និងរជឿជាក់បាន រស់ ប្បាក់ រ ឿន កនុងរនេរ់សវនាកា  ដូចរនះ េ ំបានប្រប្េឹតត

កំហ សកនុងកា សំអាងខតរៅរេើសកខីកមមេមអិតស ីសង្ហវ ក់ និងរជឿជាក់បានរនាះរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កូនៗ រស់ ប្បាក់ រ ឿន ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនារៅរកាះតាម៉ាូវ

រខតតកំេង់ឆ្ន ំងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៧”2309។ ររើរទាះរីជា ប្បាក់ រ ឿន បានផតេ់សកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រកូ់ន

 រស់ោត់េី នាក់រដ្ឋយសា ជំងឺ ឬកា អត់អាហា ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេរៅកនុងប្កុមថ្នប្គួសា 

ខដេរ ៀរកា កាត់េូជសាសន៍ខដេប្តូវបានរគនារំចញរៅ និងរំខរកជាេី ប្កុមរ ើយ។ មានខតកូនប្រុសរៅ

 រស់ោត់រ៉ា រណាណ ះខដេប្តូវបានរគនារំចញរៅ2310។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ខដេថា “កូនៗ រស់ ប្បាក់ រ ឿន […] ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនារៅ

រកាះតាម៉ាូវកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧” និងថា “ធាត ផសសំតាន ម័ត និងអតតរនាម័តិថ្នអំរេើមន សសោតប្តូវបានរង្ហា ញ

រដ្ឋយពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ទាងំរនះ”2311។ កា យេ់រឃើញខដេថា មានខតកូនប្រុសរៅមាន ក់រ៉ា រណាណ ះ

ខដេប្តូវបានរគសមាា រ់ គឺជាកំហ សរដ្ឋយសា ខវះកា េមអិត េ ំខមនខាឹមសា ខដេរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមា

ឃៈ ឬរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រនាះរទ2312។ ដូរចនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្

រោេ។ 

 
2306 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦១៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ប្បាក ់

រ ឿន) E1/361.1 ទំេ័  ៤០-៤២, ៤៧, ៤៩, ៥១។ សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ កថាខណឌ  ៣០៣ រោងរៅរេើប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ប្បាក់ រ ឿន) E1/361.1 ទំេ័  ៥៧-៥៨, ៥៩-៦០, ៧០, ៧២។ 

2307 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៤។ 

2308 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ប្បាក់ រ ឿន) E1/361.1 ទំេ័  ៤២-៤៣។ 

2309 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧១ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

2310 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៦៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ប្បាក ់

រ ឿន) E1/361.1 ទំេ័  ៥៨, ៥៩-៦០។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៥។ 

2311 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៤។ 

2312 រប្រៀររធ្ៀរ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៩ រោងរៅរេើវិធាន ១០៤(១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។ 

01718400
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ឃ. កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅវតតខាច់ 

808. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនស ីវិេរវៀតណាមប្តូវបាននារំៅ និងសមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ

ធំ្រៅវតតខាច់កនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយសា ជាប្កុមជនជាតិេនធតុាមកា សនមត និងរនាេ រ់េីមានរទរញ្ញា

 រស់ថាន ក់រេើ2313។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រទរញ្ញា  កា ប្រមូេផដុំរដ្ឋយមាន

េកខណៈរ ៀរចំជនជាតិរវៀតណាម កា សប្មិតសប្មំាង និងកា ករមេចជាប្រេ័នធ បានរង្ហា ញនូវរចតនា

ចាស់លាស់កនុងកា សមាា រ់2314។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមទាងំ

អស់ខដេ ស់រៅខកប  និងកនុងេូមិោង ប្សុកជីខប្កង(តំរន់ ១០៦) រខតតរសៀមរារ ប្តូវបាននារំៅ និង

សមាា រ់កនុងវតតខាច់ និងថា ររើរទាះរីជាេសតតុាងខដេបានរេើករ ើងរនាះេ ំអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះរង្ហា ញ

ចំនួនេិតប្បាកដថ្នជន ងរប្ោះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថាោ៉ា ងតិចមានជនស ីវិេរវៀតណាមេី ១០ 

រៅ ២០ នាក់ប្តូវបានសមាា រ់រៅទីរនាះ2315។ 

809.  រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅរេេយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀត

ណាមមួយចំនូនប្តូវបានសមាា រ់ និងថា ជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់រៅកនុង និងខកប េូមិោងប្តូវបាន

សមាា រ់រៅវតតខាច់ និងថា កា សមាា រ់រនាះប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាមរទរញ្ញា  រស់ថាន ក់រេើ2316។ ោត់បាន

រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោយ ហាយ និង តា ឃ ត ប្តូវ

បានសមាា រ់ និងបានអះអាងថា សកខីកមម រស់សាកសី សា ន ស ង់ គឺជាពាកយចោមអារា៉ាមរចញេីប្រេេខដេ

េ ំសាគ េ់ចាស់លាស់ និងថា សកខីកមម រស់ អ  ៊ុំ ស ន មានភ្លេផេយុោន  និងថា រនះទំនងជាោត់េ ំខមនជាសាកសី

ផ្លេ េ់ថ្នកា សមាា រ់ទាងំរនាះ និងថា សាកសី អ ី វ ន បានដឹងតាមអនកដថ្ទថា ោយ ហាយ និង តា ឃ ត ប្តូវ

បានសមាា រ់ និងថា តា ឃ ត ប្តូវបានសមាា រ់រៅរេេកងទ័េរវៀតណាមចូេមកដេ់2317។ រខៀវ សំផន បាន

អះអាងថា ោម នន ណាមាន ក់បានរឃើញអវីរកើតរ ើងរេើ ោយ ហាយ និង តា ឃ ត និងថា រនះអាចនិោយ

បានថា ប្េឹតតិកា ណ៍រនះបានរកើតរ ើងរប្ៅវិសាេភ្លេយ តាត ធិ្កា រេេរវលាថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្2318។ 

ោត់បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា សមាជិកជន

 
2313 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩០ (រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៤៨២), ៣៤៩៥។ 

2314 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៥។ 

2315 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៨២។  

2316 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៦-១០១៧។ 

2317 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៧។ 

2318 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៨។ 

01718401
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ជាតិរវៀតណាមថ្នប្គួសា  រស់ ជ ំ ប្តូវបានសមាា រ់ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

សកខីកមម រស់ អ ី វ ន និង អ  ៊ុំ ស ន់ និងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី  ូញ ឃ ន រ៉ា ខនតសកខីកមមទាងំរនះេ ំមាន

ភ្លេចាស់លាស់ រហើយកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី មានតថ្មាជាេសតតុាងកនុងកប្មិតទារ និង  ូញ 

ឃ ន េ ំបានរឃើញផ្លេ េ់នូវកា សមាា រ់ណាមួយរ ើយ2319។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា  ជ  ំ

និោយខតចិន និងឪេ ក រស់ោត់មានរដើមកំរណើតជាចិន រទើរមានរហត ផេដថ្ទរផសងរទៀតសប្មារ់កា 

សមាា រ់ជាជាងេកខណៈជាតិេនធរុវៀតណាម2320។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាម

ទាងំអស់រៅកនុង និងខកប េូមិោងប្តូវបានសមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រៅវតតខាច់ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា 

កា យេ់រឃើញរនះជាកា េនយេ់សមរហត ផេ និងបានខផអករៅរេើសកខីកមម រស់ សា ន ស ង់ និង អ ី វ ន 

ខដេសកខីកមម រស់ សា ន ស ង់ គឺជាពាកយចោមអារា៉ាម រហើយ អ ី វ ន េ ំប្តូវបានសួ ថារតើោត់ដឹងដូចរមដច

ខដេអនកទាងំរនាះមកេីកខនាងណា និងេ ំខដេរឃើញេួករគប្តូវបាននារំៅវតតរនាះរ ើយ2321។ ពាក់េ័នធនងឹ

កា យេ់រឃើញខដេថា កា សមាា រ់ប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាមរញ្ញា  រស់ថាន ក់រេើ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា 

កា យេ់រឃើញរនះបានខផអករេើសកខីកមមចោមអារា៉ាមរចញេី សា ន ស ង់ និង អ ី វ ន2322។ 

810. សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង កនុងកា សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសី អ ី វ ន, សា ន ស ង់ និង អ  ៊ុំ ស ន់ កនុងកា ររងកើតកា 

យេ់រឃើញ និងថា ោត់បានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងចោមអារា៉ាម និងថា ោត់េ ំបានេិោ ណារេើ

 ចនាសមព័នធឋានាន ប្កមថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុាទាក់ទងរៅនឹងកា អន វតតន៍រទរញ្ញា  និងរោេនរោបាយ

សម័យរនាះខដេកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម2323។ 

811. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា 2324។  

 
2319 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៩។ 

2320 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១០។ 

2321 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១១-១០១២។ 

2322 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១៣។ 

2323 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦០៥-៦០៧។ 

2324 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២៧៨។ 

01718402
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812. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញ អ ី វ ន, សា ន ស ង់ និង 

អ  ៊ុំ ស ន់ “គួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានជាទូរៅ”កនុងកា រង្ហា ញថា កា សមាា រ់បានរកើតរ ើងរៅវតតខាច់2325 

រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងេ ំខផអករេើសកខីកមមផ្លេ េ់មាត់ រស់ អ  ៊ុំ 

ស ន់ ខដេេ ំមានកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែម រដ្ឋយសា មាន“ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ” ខដេអងគជំន ំជប្មះបាន

សរងកតរឃើញរនាះរ ើយ2326។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតតាមវិធី្សាស្តសតខដេខាួនបាន

កំណត់រដ្ឋយខផអករេើសកខីកមម អ  ៊ុំ ស ន់ ខតចំណ ចណាខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរ៉ា រណាណ ះ2327។ ចំរពាះ“សា

 ៈសំខាន់ថ្នភ្លេជាទូរៅ”ខដេ ករឃើញកនុងសកខីកមម រស់េួករគ2328 សាកសរីីនាក់ខដេកា រជឿជាក់បាន នងិ

ទ កចិតតបាននីមួយៗ រស់ោត់ប្តូវបានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងវាយតថ្មារដ្ឋយខផអករេើ“រេេរវលាកនាង

ផ តរៅយូ  និងកា រធ្វើឱយរ៉ាះទងគិចផាូវចិតតថ្នប្េឹតតិកា ណ៍”2329 បានដឹង និងសាគ េ់រ ម្ ះអនកេូមិមួយចំនួនខដេ

ប្តូវបាននារំៅវតតខាច់។ េសតតុាង រស់េួករគមានភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ពាក់េ័នធរៅនឹងថារតើេួករគបានរឃើញ

កា សមាា រ់ដូចរមតច និងរៅកខនាងណា រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកតីបានរង្ហា ញថា មានខតជនជាតិរវៀតណាម

រ៉ា រណាណ ះប្តូវបានរគប្រមូេផតុំ និងថា សរមាងខប្សកយំបានឮរចញេីកខនាងរនាះ និងថា ជនជាតិរវៀតណាម

ដថ្ទរទៀតខដេរៅកនុង និងរប្ៅេូមិរនាះប្តូវបានសមាា រ ់និងថា េ ំមានអនកេូមិខដេជាជនជាតិរវៀតណាមរៅ

រសសសេ់រប្កាយមករនាះរទ2330។ រខនែមរេើរនះ កា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

 
2325 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧៧។ 

2326 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧៧។ 

2327 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៧២៩, ១១៧៣១, ១១៧៣៤, ១១៧៣៦, ១១៧៣៧, ១១៧៣៩ (ស ីោន នឹងរជើងទំេ័  

១១៧៣៨ និងអតែរទអមមកជាមយួ), ១១៧៤០, ១១៧៤៨ (ស ីោន នឹងរជើងទំេ័  ១១៧៤៦-១១៧៤៧ និងអតែរទភ្លា រ់ជាមួយ), 

១១៧៤៩។ 

2328 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧៧។ 

2329 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧៧។ 

2330 ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់រោេរៅខតរេើអនកេូមិជនជាតិរវៀតណាម សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(សាន ស ង់) E1/357.1 ទំេ័  ៦៥-៦៦, ៧១-៧៣។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ ី វ ន) E1/368.1 ទំេ័  ១៩, ២០-

២១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ៊ុំ ស ន់) E1/365.1 ទំេ័  ៤៦-៤៧, ៤៣-៥០, ៥២។ ទាក់ទងរៅនឹងសរមាងខប្សក

ខដេអាចសាត រ់ឮដេ់វតតខាច់ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សាន ស ង់) E1/357.1 ទំេ័  ៦៣។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ ី វ ន) E1/368.1 ទំេ័  ៨, ២៣-២៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ៊ុំ ស ន់) 

E1/365.1 ទំេ័  ៤០, ៤៣-៤៤, ៤៥-៤៦, ៥០-៥១។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ នា ើ ោន់ថា និងរ គគេដថ្ទរទៀតរៅកនុងវតត និង

រ គគេដថ្ទរទៀត សូមមរេើ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សាន ស ង់) ឯកសា រេខ E1/357.1 ទំេ័  ៦២-៦៦។ 

ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សាន ស ង់) E1/358.1 ទំេ័  ៣។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ ី វ ន) 
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កា សមាា រោ់យ ហាយ និង តា ឃ ត បានរកើតរ ើងរប្កាយមករទៀតរនាះ េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់

រឃើញទាងំរនះរ ើយ2331។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោំបាច់េិោ ណារេើកា បា៉ា ន់សាម នខដេថា អាច

មានរហត ផេរផសងសប្មារ់កា សមាា រ់ប្គួសា  ជ ំ។ កា បា៉ា ន់សាម នរនះចាស់ណាស់េ ំមានេកខណៈប្គរ់

ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។  ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់

 រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា សមាា រ់បានរកើតរ ើង

រប្កាយេីមានរទរញ្ញា  រស់“ថាន ក់រេើ”2332 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកតោ៉ា ងជាក់លាក់ថា អងគជនំ ំ

ជប្មះបានយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ សា ន ស ង់ គួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានជាទូរៅ និងប្តូវបាន

អះអាងរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាងចោមអារា៉ាមរខនែម2333 ដូចរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតត

តាមវិធី្សាស្តសតកនុងកា វាយតថ្មារេើតថ្មាជាេសតតុាងចោមអារា៉ាមខដេខាួនបានកំណត់កនុងសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង2334។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណះអំណាងខដេ

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅវតតខាច់

កនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ប្តូវបានរង្ហា ញរនាះរទ។ 

ង. កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតប្ករចះ 

813. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាម ១៣ នាក់ខដេជាសាច់ញាតិ រស់រដើមរ

ណត ឹង ដារបរវណី អ  ច ស  នឡាយ  ួមទាងំរកមងរីនាក់ និងប្រេនធកាត់រវៀតណាម និងឪេ កមាដ យ និងរងប្សី

 រស់ោត់ ប្េមទាងំប្រេនធ និងសាច់ញាតិ រស់រ  សជនជាតិខខម រី ឬរួននាក់ដថ្ទរទៀតកនុងរខតតប្ករចះប្តូវ

បានសមាា រ់រដ្ឋយរចតនាកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨2335។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជន

 

E1/368.1 ទំេ័  ១៦, ២៥។ ទាក់ទងរៅនឹងអវតតមានអនកេមូិជនជាតិរវៀតណាមរប្កាយកា សមាា រ់ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី 

១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ ី វ ន) E1/368.1 ទំេ័  ២៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ៊ុំ ស ន់) E1/365.1 ទំេ័  ៥២ ។ 

រប្រៀររធ្ៀរសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧៨-៣៤៧៩, ៣៤៨១។ 

2331 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០០៧-១០០៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៧៩។ 

2332 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១៣ រោងរៅរេើ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៤៨០, ៣៤៨២, ៣៤៩៥។ 

2333 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៨០។ 

2334 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៣ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ៣០២។ 

2335 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ជាជនជាតិេនធតុាមកា សនមត និងប្តូវបានសមាា រ់កនុង

រខតតប្ករចះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងថា សាច់ញាតិ រស់ អ  ច ស  ឡាយ និងរ  សជនជាតិខខម រីនាក់ដថ្ទរទៀតប្តូវ

បានសមាា រ់កនុងរ ិរទរនះ2336។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនងុ

កា ររងកើតកា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសោតកនុងរខតតប្ករចះរដ្ឋយខផអករេើខតសកខីកមម រស់ អ  

ច ស  នឡាយ រ៉ា រណាណ ះ2337។ រខៀវ សំផន បានរេើករខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅ

រេេយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតថ្នសាច់ញាតិ រស់ អ  ច ស  នឡាយ ប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយោម នកា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណរ គគេរនាះ ឬរង្ហា ញកាេៈរទសៈថ្នកា សាា រ់រនាះ2338។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយ

តរថា អ  ច ស  នឡាយ សែិតកនុងេកខណៈេអប្ររសើ កនុងកា ផតេ់សកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមម និងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន2339។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀត

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកំណត់អតតសញ្ញា ណសាច់ញាតិ រស់ អ  ច ស  នឡាយ ខដេ

ប្តូវបានសមាា រ់ និងថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចមានកំហ សរៅរេេ ួមរញ្ចូេឪេ កមាត

យ រស់ប្រេនធ រស់ោត់ជា ួមរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញកា សាា រ់ក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ

ថា កំហ សរនាះបានរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជារមាឃៈ ទាងំប្សុង ឬខផនកខាះ ឬរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិ

ធ្ម៌2340។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ខដេថា កំហ សខដេរេើករ ើង

ពាក់េ័នធរៅនឹងចំនួនសាច់ញាតិ រស់ អ  ច ស  នឡាយ ខដេប្តូវបាន ករឃើញថា បានសមាា រ់រនាះ េ ំជារ់ពាក់

េ័នធរ ើយ2341។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរដិរសធ្ផងខដ កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា 

រ ៀររារ់ រស់ អ  ច ស  នឡាយ មានតថ្មាទារ រដ្ឋយសា រកើតរចញេីចរមាើយសតីេីេយសនកមម និងបានអះអាង

ថា េសតតុាងរនះររើរទាះរីមានខផនកខាះជាពាកយចោមអារា៉ាមក៏រដ្ឋយ មានភ្លេេមអិត ស ីសង្ហវ ក់ និងប្តូវបាន

រញ្ញា ក់រខនែមនូវខផនកខាះរដ្ឋយេសតតុាងផ្លេ េ់ រស់ោត់ខដ 2342។ 

 
2336 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៨៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៤៩០។ 

2337 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១៤។ 

2338 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០១៥-១០១៦។ 

2339 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦១០-៦១១។ 

2340 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦១២។ 

2341 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ កថាខណឌ  ៣០៥។ 

2342 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ កថាខណឌ  ៣០៦-៣០៧។ សូមរមើេផងខដ  សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ 

កថាខណឌ  ២០០។ 
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814. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណត ឹង ដារបរវណបី្តង់ចំ

ណ ចខដេថា អ  ច ស  នឡាយ បានផតេ់កា រ ៀររារ់រដ្ឋយេមអិត ស ីសង្ហវ ក់ និងរជឿជាក់បានអំេីកាេៈរទសៈ

ជ ំវិញកា សាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមខដេជាសាច់ញាតិ រស់ោត់ និងខខម ខដេមកេីេូមិដថ្ទរទៀត។ ប្សរ

ជាមួយនឹងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណត ឹង ដារបរវណី2343 ោត់សាគ េ់រ ម្ ះ“ង េ”ខដេតាមោត់ោំជាអនក

ដឹកជន ងរប្ោះរៅកខនាងសមាា រ់តាម រទះរោ និងបានរឃើញកា សមាា រ់ផ្លេ េ់ខេនកខដេជាប្រេេថ្នពាកយ

ចោមអារា៉ាម2344។ អ  ច ស  នឡាយ បានរ ៀររារ់សារ ើងវិញអំេីកា រៅការ់ឫសសីរធ្វើររង្ហអ ងរតាន ត ខដេ

ប្សររៅនឹងកា ខដេរតី និងប្រេនធប្តូវបានរគរំខរក2345។ ោត់បានរ ៀររារ់េមអិតថា រេេរនាះគណៈ

សហក ណ៍បានរេើកស រសើ  ថាមានគ ណសមបតតិខពស់ណាស់ ខតប្រេនធកូនប្តូវបានប្រមូេរៅទ កមតុំ2346។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

សំអាងរៅរេើអវីខដេបាន ករឃើញថា កា រ ៀររារ់រនាះ មានជារ់ពាក់េ័នធ និងគួ រជឿជាក់បាន រដ្ឋយបាន

សរងកតរេើអតតច ិត រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី រៅរេេោត់ផតេ់សកខីកមមរនាះ េ ំគួ ឱយរជឿជាក់រ ើយ។ 

រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយកកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកា សាា រ់ឪេ កមាត យរកមក រស់ អ  ច 

ស  នឡាយ ខដេបាន ួមរញ្ចូេរៅកនុងកា សាា រ់ទាងំរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏កំហ សខវះកា េមអិតរនះេ ំបានរធ្វើឱយ

សាេប្កមរៅជារមាឃៈ ឬរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រនាះរ ើយ។ រោងតាមរហត ផេរនះ អំណះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ច. កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់រៅអូ កខនសង 

815. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ខដេថា កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមប្បាំ

មួយនាក់រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង រំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

 
2343 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ច ស  នឡាយ) E1/394.1 ទំេ័  ៧៣ រោងរៅរេើ ពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរ

ណត ឹង ដារបរវណី អ  ច ស  នឡាយ E3/4844។ 

2344 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ច ស  នឡាយ) E1/394.1 ទំេ័  ៧៣-៧៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (អ  ច ស  នឡាយ) E1/395.1 ទំេ័  ៣។ 

2345 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ច ស  នឡាយ) E1/394.1 ទំេ័  ៦៥, ៧១-៧២។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (អ  ច ស  នឡាយ) E1/395.1 ទំេ័  ១១។ 

2346 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ច ស  នឡាយ) E1/394.1 ទំេ័  ៦៦។ 
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មន សសជាតិ2347 រេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេថា មន សសប្បាមំួយនាក់រនាះ ប្តូវបានសមាា រត់ាម

រញ្ញា  រស់ប្រធានកងេេរេខ ៨០១ រៅ សារ ឿន2348។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  ផេយុ

រៅនឹងអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន2349 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើ

កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ប្រធានមនេី សនតិស ខ រឆ្ម ខស ខងមទាងំសកខីកមម

ោ៉ា ងរកាះកាយកនុងត លាកា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១2350។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា រដ្ឋ

យសា  រឆ្ម ខស េ ំអាចផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បាន េីរប្ពាះោត់បានសាា រ់រៅម នោត់អាច

រង្ហា ញខាួនកនុងត លាកា 2351 អងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើចរមាើយ រស់ោត់រៅនឹងសំណួ ខដេ“ជារ់

ពាកេ់័នធផ្លេ េ់ ឬប្ររោេ រៅនឹងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ […] ប្តង់ចំណ ចខដេខាឹមសា ថ្ន

ចរមាើយរនាះបានររើកចំហសប្មារ់កា សួ រដញរដ្ឋេរដ្ឋយភ្លគីកនុងត លាកា ”2352។ ដូចកា រេើករ ើង

 រស់សហប្េះរាជអាជាា  ភ្លគីប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយសួ  រឆ្ម ខស ទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់រៅមនេី សនតិ

ស ខអូ កខនសង ប្តង់ចំណ ចពាក់េ័នធរៅនឹងរទរញ្ញា ខដេោត់បានទទួេេីប្រធានកងេេរេខ ៨០១ រៅ 

សារ ឿន2353។ 

816. សប្មារ់តថ្មាជាេសតតុាងថ្នេសតតុាង រស់ រឆ្ម ខស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារេើភ្លេជា ួម

ថ្នេសតតុាង ម នរេេកំណត់ថា ោត់បានផតេ់“កា រ ៀររារ់ស ីសង្ហវ ក់ោន ”អំេីកា សមាា រ់អនកជារ់ឃ ំប្បាមំួយ

 
2347 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៥៩។ 

2348 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩២៦។ 

2349 សា ណាសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៤២-៨៤៣, ១០៥២។ 

2350 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩២៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស) E1/159.1 ទំេ័  ៨៦។ 

2351 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦០ រោងរៅរេើរសចកតីសរប្មចរេើសាកសី ខដេប្តូវបានរសនើ

រ ើង ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E459 កថាខណឌ  ១០៤ (រជើងទំេ័  ២៦៤)។ 

2352 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៦០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៧៥-៧៦ (រសនើស ំកា ខណនាេំីអងគកា ពាក់េ័នធកា ោរ់ខាួនជនជាតិោរា៉ាយ)។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស)ឯកសា រេខ E1/177.1 ទំេ័  ១៥-១៨ (ជន ងរប្ោះស្តសតី និងក មា ) ២៣-

២៤ (កា សមាា រ់ជនជាតិោរា៉ាយ) ៣៩-៤០ (កា កំណត់ចំណាត់ថាន ក់អនកជារ់ឃ ំ)។ 

2353 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦០៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៧៥-៧៦។ 

01718407
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នាក់2354។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណះអំណង រស់មាច ស់រណត ឹង

សាទ កខទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយ

នាក់ប្តូវបានសមាា រ់រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង។ 

ឆ. ថារតើ អំរេើមន សសោតរនាះអាចរសមើនឹងកា សមាា រ់ ង្ហគ េ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

817. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កា សមាា រ់ជនស ីវិេរវៀតណាមរដ្ឋយរចតនាកនុងរខតតសាវ យ

រ ៀងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ អនករនសាទ និងជនរេៀសខាួនជនជាតិរវៀតណាមកនុងខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ

រប្កាយខខ រមសា ឬ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅខផអូ រឈ្ើទាេដូចបានរង្ហា ញរដ្ឋយ បា៉ា ក ស ខ និងរៅថ្ងៃទី 

១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ដូចបានរាយកា ណ៍រដ្ឋយកងេេរេខ ១៦៤ កា សមាា រ់សាច់ញាតិ រស់ ប្បាក់ 

រ ឿន និងសមាជិកជនជាតិរវៀតណាមថ្នប្គួសា ចំនួនប្បាំមួយកនុងរខតតកំេង់ឆ្ន ំងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ សាច់ញាតិ

 រស់ អ  ច ស  នឡាយ និងសមាជិករី ឬរួនថ្នប្គួសា រស់រ  សជនជាតិខខម កនុងរខតតប្ករចះកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ និងកា សមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ជនស ិវិេជនជាតិរវៀតណាមរៅវតតខាច់កនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨” ស  រ

ចំនួនអនកសាា រ់ប្រមាណ ៦០ នាក់ “ជាចំនួនមួយខដេខផអករេើេសតតុាងទាងំមូេ គឺជាកា វាយតថ្មាជាអរប

រ មាថ្នសាែ នភ្លេជាក់ខសដងរ៉ា រណាណ ះ”2355។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនសដី

េីរហត កា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅមនេី សនតិស ខស-២១ និងអូ កខនសង2356។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថ្នចំនួនអរបរ មាជន ងរប្ោះសប្មារ់កា រង្ហា ញ

អំេីកា សមាា រ់ ង្ហគ េ និងបានយេ់រឃើញថា កា សមាា រ់ទាងំរនះគឺជាខផនកមួយថ្នប្រតិរតតិកា សមាា រ់

មន សសខតមួយ និងបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នអំរេើមន សសោតកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្2357។ ទាក់ទងរញ្ញា

រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងទូរៅថ្នកា កំណត់រោេរៅ រស់រកសក មមយុនីសដ

កមពជុារេើប្រជាជនរវៀតណាម ួមទាងំកា អំពាវនាវឱយករមេចជនជាតិរវៀតណាម និងកា េិតខដេថា កនុង

ក ណីនីមួយៗ ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ជាសមាជិកថ្នប្កុមជាជាងេកខណៈ

 
2354 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩២៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៨៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ 

E1/177.1 ទំេ័  ១៣។ កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ រស់ រឆ្ម ខស ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/405 ERN 

00401303 ទំេ័  ៧។ 

2355 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៩។ 

2356 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៩។ 

2357 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០០។ 

01718408
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រ គគេ និងកា េិតខដេថា េួករគប្តូវបានសប្មិតសប្មំាងរចញេីអនកខដេេ ំខមនជាជនជាតិរវៀតណាមរដើមបី

សមាា រ់កនុងរខតតកំេង់ឆ្ន ំង វតតខាច់ និងរខតតប្ករចះ និងេកខណៈថ្នកា សមាា រ់ខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើង និងកា 

េិតខដេថា មានអតែិភ្លេថ្នសកខីកមមស ីសង្ហវ ក់ោន ថា ជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់ប្តូវបានសមាា រ់រៅរេេ

រនាះ និងេ ំមានជនជាតិរវៀតណាមណាមាន ក់រៅរសសសេ់កនុងតំរន់រៅរប្កាយមករនាះរទ2358។  អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងបានរង្ហា ញថា កា សមាា រ់ទាងំអស់រនាះប្តូវបានរ ៀរចំរ ើង 

និងរដ្ឋយរចតនាប្សរតាមកា អំពាវនាវ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ ររណដ ញ 

និង/ឬសមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម និងដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្ន

រចតនាផ្លេ េ់ប្តូវបានរង្ហា ញ2359។ 

818. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានយេ់រឃើញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងគឺជារហត កា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និងេ ំបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំហំធំ្រធ្ងខដេអាច

រសមើនឹងកា សមាា រ់ ង្ហគ េរ ើយ2360។ ោត់បានជំទាស់ថា រហត កា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នកា សមាា រ់ខដេអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរនាះបានរង្ហា ញនូវកា សាា រ់មិនរេើសេី ១៩ នាក់រ៉ា រណាណ ះ2361។ ោត់បាន

េិោ ណាថា កា សមាា រ់រនាះេ ំអាចរសមើនឹងប្រតិរតតិកា សមាា រ់មន សសខតមួយរដ្ឋយសា បានរកើតរ ើងកនុង

េូមិភ្លគប្បាំខ សៗោន ថ្នប្ររទស និងរៅថ្ងៃខ សៗោន 2362។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេប្ងីកកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំសមរហត ផេកនុងកា វាយតថ្មាថា មានជនជាតិរវៀតណាមប្រមាណ ៦០ 

ប្តូវបានសមាា រ់ រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញ ឬមូេដ្ឋា នសតាន ម័តសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើចំនួនជា

មធ្យមថ្នកា សាា រ់រៅសម ប្ទថា មានមន សសប្រខហេេី រៅប្បានំាក់កនុងមួយប្គួសា កនុងមួយទូកៗ2363។ 

819. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ចំនួនអនកសាា រ់េ ំអាច្នដេ់

កប្មិតោំបាច់រនាះេ ំមានេសតតុាងោបំ្ទរ ើយ និងថា េ ំមានេកខខណឌ អរបរ មាថ្នចំនួនសប្មារ់កា សមាា រ់

 ង្ហគ េ និងថា រៅប្គរ់ក ណី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនថ្នកា 

 
2358 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០០។ 

2359 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០១។ 

2360 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២០។ 

2361 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២១។ 

2362 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៣-១០២៥។ 

2363 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៦-១០២៧។ 

01718409
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សាា រ់ចំនួន៦០នាក់គឺជាកា វាយតថ្មាជាអរបរ មារំផ ត2364។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កា 

អះអាងខដេថា ប្េឹតតិកា ណ៍បានរកើតរ ើងកនុងទីតាំងរផសងៗោន  និងរេេរវលាខ សៗោន េ ំបានរង្ហា ញថា កា 

សមាា រ់រនាះេ ំជារ់ពាក់េ័នធោន រនាះរទ ខដេរនះជាកា េ ំរអើរេើរៅរេើកា ខដេជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ខតេួករគជាជនជាតិរវៀតណាម។ ចារ់េ ំតប្មូវឱយេិោ ណារេើជន ងរប្ោះ

ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និងថារតើកា សមាា រ់រនាះបានកំណត់រោេរៅរេើប្កុមជា ួម ឬជន ងរប្ោះជាេកខណៈ

រ គគេ2365។ ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់អេំី

មូេដ្ឋា នសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានសមាា រ់រៅសម ប្ទ និងថា រខៀវ សំផន 

ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយ និងេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយរ ើយ2366។ 

820. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាក់លាក់ថា តាមទី

កខនាងជារប្ចើន ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាន“សប្មិតសប្មំាងជាក់លាក់ និងរំខរករចញេីអនកខដេេ ំខមនជន

ជាតិរវៀតណាមរៅម នរេេយករៅសមាា រ់”2367។ ផេយុរៅនឹងកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំោំបាច់ប្តូវរប្រៀររធ្ៀរប្េឹតតិកា ណ៍“ខសវង កភ្លេប្រហាក់ប្រខហេោន ”រនាះរទ2368។ 

ភ្លេប្រហាក់ប្រខហេោន រនះមានអតែិភ្លេជាសតាន ម័ត និងបានរង្ហា ញថា ជន ងរប្ោះជនជាតិរវៀតណាម

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅមិនប្តឹមខតជាេកខណៈរ គគេរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរំខរករចញេីអនកជិតខាង ឬ

សាច់ញតិខដេជាខខម តាម យៈកា សនមតថាជាជនជាតិរវៀតណាម។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា សមាា រ់ទាងំរនះបានរកើតរ ើងកនុងរ ិរទទូេំទូលាយថ្នរោេនរោបាយទូ

ទាងំប្ររទសកំណត់រោេរៅប្រជាជនរវៀតណាម ទាំងស ីវិេ និងកងទ័េ សប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរៅរេើដូច

ជាសប្តូវ ខដេជាកា យេ់រឃើញមួយប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ។ 

រនះជាកតាត ខដេកនុងចំរណាមដថ្ទរទៀត នាឱំយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា កា សមាា រ់កនុងរខតត

កំេង់ឆ្ន ំងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងរខតតប្ករចះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេទំនាក់ទំនងកខនាងេី រនះប្តូវបានជំទាស់រដ្ឋយ 

រខៀវ សំផន2369 េ ំខមនជាប្េឹតតិកា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញររងកើតជា“ខផនកថ្នប្រតិរតតកិា 

 
2364 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦២៣។ 

2365 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

2366 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦២៥។ 

2367 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០០។ 

2368 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៣។ 

2369 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៤។ 

01718410
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អំរេើមន សសោតខតមួយ”2370។ សប្មារ់េកខខណឌ តប្មូវថ្នវិសាេភ្លេ រដ្ឋយេ ំោំបាច់ ួមរញ្ចូេកា 

សមាា រ់កូនៗ រស់ ប្បាក់ រ ឿន និងឪេ កមាត យ រស់ប្រេនធ អ  ច ស  នឡាយ ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

មានកំហ សកនុងកា រង្ហា ញរនាះ2371 ចំនួនស  រថ្នកា សមាា រ់ខដេបានរង្ហា ញរនាះមានរប្ចើនជាង ៥០ នាក់

2372។ រប្ៅេីកា សមាា រ់ទាងំរនះ កា រង្ហា ញភ្លគរប្ចើន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករេើសកខីកមម

ផ្លេ េ់ រស់សាកស ី ដូចជា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញផងខដ នូវកា សមាា រ់ប្រជាជនជនជាតិរវៀត

ណាមប្បាមំួយនាក់រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង2373 និងកា សមាា រ់ទាហាន និងជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម

រារ់ យនាក់រៅមនេី ស-២១2374 កា សមាា រ់ខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងកា យេ់រឃើញអំេីកា សមាា រ ់ង្ហគ

េ។ កា បា៉ា ន់សាម ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីរ គគេេី នាក់កនុងមួយប្គួសា  និងប្បានំាក់កនុងកាណូត

មួយរប្គឿង ខដេេសតតុាងេ ំមានេកខណៈជាក់លាក់ េ ំអាចប្តូវបានយេ់ថា ជាអវីរផសងរប្ៅខតេីកា េិនិតយ

រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរ៉ា រណាណ ះ2375។ ជាកា េិត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា ចំនួនថ្ន

កា សមាា រ់ជាក់លាក់ខដេខាួន ករឃើញថាមានរដ្ឋយ“ខផអករេើេសតតុាងជា ួមរនាះ សឹងខតជាកា បា៉ា ន់សាម ន

រប្កាមចំនួនថ្នសាែ នកា ណ៍ជាក់ខសតង”2376។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ ករញ្ញា

រនះជាកា យេ់រឃើញមួយថ្នកា សាា រ់កនុងចំនួនអរបរ មា រដ្ឋយរហត ថា “េ ំមានកា កំណត់អំេីតួរេខ

អរបរ មា កា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវបាន ករឃើញថា បានប្រប្េឹតតទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់រារ់ពាន់នាក់ និង

ប្រហាក់ប្រខហេរប្កាម ៦០ នាក់រនតិចរនតចួ”2377 ចំនួនរនះេ ំអាចរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថាេកខខណឌ តប្មូវថ្នប្ទង់ប្ទាយធំ្ ប្តូវបានរំរេញ។  

 
2370 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០០។ 

2371 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ខ.២.គ និង VII.ខ.២.ង។ 

2372 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៧៨៧ បា៉ា ន់សាម នកា សមាា រ់ ៥៩ នាក់។ ររើរទាះជាមិនរារ់រញ្ចូេឪេ កមាត យរកមក

 រស់ អ  ច ស  នឡាយ និងកូនៗ ប្បាំនាក់ រស់ ប្បាក់ រ ឿន តួរេខថ្នកា សមាា រ់រៅខត ៥២ នាក់។ 

2373 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៩២៦, ២៩៥៩។ 

2374 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៥៧១, ២៦២១។ 

2375 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៧៨៧។ 

2376 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៩៩។ 

2377 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៥១ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកតី Lukić និង Lukić (ICTY) កថា

ខណឌ  ៥៣៧។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ndahimana អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ (ICTR), ICTR-01-

68-A ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថាខណឌ  ២៣១។ 
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821. រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម

កនុងរខតតសាវ យរ ៀង កនុងខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រខតតកំេង់ឆ្ន ំង វតតខាច់ រខតតប្ករចះ និងមនេី សនតិស ខ

អូ កខនសង និងពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. រទឧប្កដិាថ្នកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក កនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាត ិ

កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក រៅេនំរប្កាេ 

822. ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្នកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក កនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ ជាេិរសសបានរោទប្រកាន់ថា អនកជារ់ឃ ំរៅេនំរប្កាេប្តូវ

បានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្គរ់ប្គងរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតទាងំប្សុង ខដេជាក់ខសដងរាេ់កា សរប្មចពាក់

េ័នធរៅនឹងរ ិោកាសថ្ន ូរកាយប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដ្ឋយ ដាអំណាច រដើមបីសរប្មចរោេរៅ រស់រកស2378

។ មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ គឺជាមនេី សនតិស ខតំរន់ ១០៥ ខដេមានេនធនាោ េនំរប្កាេ មនេី ថ្នតំរន់ពាក់េ័នធ

ចំនួនេី (ក-១១ និង ក-១៧) និងទីតាងំសមាា រ់មន សសរៅមដុំប្តពាងំប្េីង2379។  

823. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ រដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនថា មាន

 រររធ្វើកា ដ្ឋច់ខាត និងដ្ឋក់វិន័យតឹងខតងខដេជាកា ខកងប្រវ័ញ្ចខផនករសដាកិចច រស់អនកជារ់ឃ ំសប្មារ់

ផេប្ររោជន៍រកស និងថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា អនកជារ់ឃ ំប្តូវបានផតេ់កថ្ប្មរធ្វើកា ង្ហ  ឬមាន

ជរប្មើសណាមួយពាក់េ័នធនឹងកា រប្ជើសរ ើសរធ្វើកា ង្ហ  ខដ  ឬរទ និងថា អនកជារ់ឃ ំមានកា េ័យខាា ចនូវកា 

សមាា រ់ ប្រសិនររើេួករគេ ំបានរធ្វើតាមរទរញ្ញា  រស់អងគកា  និងថា េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា 

 ងទ កខផាូវចិតត និងថា កមាម េិបាេមនេី សនតិស ខបានរធ្វើកា ប្គរ់ប្គងកនុងកប្មិតមួយតឹង  ឹងរេើេួករគតាម យៈ

កា កប្មិតនូវកា រដើ រហើ កនុងមនេី សនតិស ខរនាះ និងកា ប្គរ់ប្គងរេើរ ិោកាស ូរកាយសប្មារ់ យៈរេេ

ថ្នកា ដ្ឋក់កនុងេនធនាោ  និងកា ដ្ឋក់េួករគឱយសែិតរប្កាមកា ោមកាមប្គរ់រេេរដើមបីរារំាង ឬទរ់សាក ត់កា 

 ត់រគចខាួន។ រនះបានរធ្វើឱយអនកជារ់ឃ ំទាងំរនាះេ ំមានជរប្មើសរប្ៅខតេីប្តូវរធ្វើកា រ៉ា រណាណ ះ2380។ អងគជនំ ំ

 
2378 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៩ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៣៩១-១៣៩៤។ 

2379 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៣០១៩, ៣០២៧។ 

2380 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១២១-៣១២២។ 
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ជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រនះបានរង្ហា ញថា កមាម េិបាេមនេី សនតិស ខបានរប្រើប្បាស់សិទធិអំណាច

រធ្វើជាមាច ស់កមមសិទធិរេើអនកជារ់ឃ ំ ដូរចនះ បានរំរេញនូវេកខខណឌ ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា ដ្ឋក់ឱយរៅជា

ទាសក  និងថា មរធ្ាបាយថ្នកា អន វតតន៍ រររធ្វើកា រដ្ឋយរងខំ និងកា ដ្ឋក់ឱយសិែតរប្កាមកា ប្គរ់ប្គងជា

ដរារនូវសិទធិ រស់អនកជារ់ឃ ំ ស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងកា រប្រើប្បាស់រដ្ឋយរចតនានូវសិទធិអំណាចទាងំរនះ 

ដូរចនះបានរំរេញេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នរទឧប្កិដារនះ2381។  

824. រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើអំណះអំណាងដំរូង រស់ោត់ខដេប្តូវបានរដិរសធ្រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង និងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ2382ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខតតប្មូវឱយជនំ ំ

ជប្មះកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី  ក-១១ រ៉ា រណាណ ះ និងបានអះអាងថា េសតតុាងថ្នកា ដ្ឋក់

ឱយរៅជាទាសក រៅមនេី  ក-១១ េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមម រស់ ក េ ខណម និងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ខត

មួយរ៉ា រណាណ ះ រហើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ូររនះេ ំប្តូវបានសួ អំេីកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក រៅមនេី  ក-

១១ រដ្ឋយសា ោត់ប្តឹមខតសំរៅរៅរេើអំរេើរនះកនុងកា រេើករ ើង រស់ោត់អំេីកា  ងទ កខរៅច ងរញ្ចរ់ថ្ន

កា សួ សំណួ រ៉ា រណាណ ះ រហើយកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស បានមកេីសាកសីខដេបាន

សាា រ់ និងេ ំអាចប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេកនុងត លាកា រ ើយ2383។ 

825. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងថ្នកា 

ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក រៅមនេី  ក-១១, ក-១៧ និងេនធនាោ េនំរប្កាេ និងថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះបានខផអកខតរេើេសតតុាងមិនប្គរ់ប្ោន់ និងេ ំបានសួ រដញរដ្ឋេអំេីមនេី ក-

១១ េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្តឹមប្តូវរ ើយ2384។ 

826. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  រ៉ា ខនតបានចងអេុរង្ហា ញ

ថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេ ក េ ខណម បានរនាះ ជាកា មិនេិត

រទ។ សហរមធាវើនាមំ ខបានកត់សមាគ េ់ថា សកខីកមម រស់ ក េ ខណម គឺជាកា រេើករ ើងអំេីកា  ងទ កខ និង

ប្តូវបានសាដ រ់កនុងសវនាកា សតីេីផេរ៉ាះពាេ់េយសនកមម និងថា ោត់បានរេើករ ើងអំេីមនេី ក-១១ កនុង

 
2381 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១២២-៣១២៣។ 

2382 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១១៩។  

2383 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៨០-៨៨៣។ 

2384 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៥៩-៨៦០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចរមាើយដំរូង រស់ោត់ និងរេើករ ើងជារប្ចើនរេើករប្ចើនសារៅម នរេេសួ សំណួ រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កតី 

រខៀវ សំផន2385។  

827. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ ួចរាេ់រហើយថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបានកប្មិតប្តឹម

មនេី ក-១១ រៅរេេវាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក បានរកើតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខេនំ

រប្កាេ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ2386។ កនុងកា កំណត់ថា ធាត ផសថំ្នកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក ប្តូវបានរំរេញ

រនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងេីមនេី ក-១១, ក-១៧ និងេនធនាោ េនំរប្កា

េ។ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើកអំណះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេប្គរ់ប្ោន់ថ្នេសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ រចញេីេនធនាោ េនំរប្កាេ រប្ៅខតេីថា អំរេើរនះេ ំអាចប្តូវបានេិោ ណា

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំអាចសួ រដញរដ្ឋេ 

ក េ ខណម អំេីអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក រៅមនេី ក-១១ ជាកា មិនេិតរ ើយ។ ដូច

បានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខ ក េ ខណម បានរេើករ ើងអំេីមនេី ក-១១ និងេកខខណឌ រនាះ

រេញមួយអំ ុងរេេថ្នសកខីកមម រស់ោត់ និងរៅម នរេេសួ សំណួ រដ្ឋយរមធាវើកា ពា កតី រខៀវ សំផន

2387។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. កា ន ិរទសខដេជារទឧប្កដិាកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

828. ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរវៀតណាមកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រចញេីប្សុកប្តាកំក់ និងរខតតថ្ប្េ

ខវង និងសាវ យរ ៀងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦2388។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា 

និ រទសខដេជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិបានរកើតរ ើងរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងរខតត

ថ្ប្េខវង2389។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនះ“ទំនងជាថា ប្រជាជនរវៀតណា

មមួយចំនួនប្តូវបាននិ រទស”រចញេីរខតតសាវ យរ ៀងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាថា េសតតុាងខដេ

 
2385 សា ណា តរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ កថាខណឌ  ៣២៣, ៣២៥។ 

2386 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.ក.២។ 

2387 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ក េ ខណម) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦៨, ៧៣, ៧៩។ 

2388 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០២។ 

2389 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៩, ៣៥០៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មានរនាះេ ំរំរេញតាមរទដ្ឋា នតប្មូវថ្នកា រង្ហា ញេសតតុាង2390។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា និ រទស

រនាះេ ំបានរកើតរ ើងរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ ឬរខតតថ្ប្េខវងរ ើយ។ អំណះអំណាង រស់ោត់នឹងប្តូវរដ្ឋះ

ប្សាយតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខាងរប្កាម។ 

១. សហក ណ៍ប្តាំកក់ 

829. កនុងកា វាយតថ្មាថារតើ កា និ រទសរចញេីប្សុកប្តាំកក់រនាះបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនរវៀតណាមកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ប្តូវបានប្រមូេផដុំកនុងប្សុកប្តាំកក់ោរ់

តាងំេីច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជាេិរសស“ប្រជាជនរវៀតណាមចំនួនោ៉ា ងរប្ចើន”ប្តូវបានប្រមូេ

ផដុំរចញេីឃ ំនានាកនុង យៈរេេរួនថ្ងៃរៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦2391។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកេ

សតតុាងខដេប្តូវបានសននិដ្ឋា នជាទូរៅថា ប្រជាជនរវៀតណាមបានបាត់ខាួនេីប្សុកប្តាកំក់ និងបានសននិដ្ឋា នថា 

រ ិកាសទូរៅរងខិតរងខំ រហើយប្រជាជនរវៀតណាមេ ំមានជរប្មើសេិតប្បាកដណាមួយពាក់េ័នធនឹងកា ររណដ

ញរចញរនាះ2392។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា មានកា ខណនាចំាស់លាស់រចញ

រដ្ឋយថាន ក់ប្សុកឱយសមាា រ់ និងរបាសសមាអ តប្រជាជនរវៀតណាមកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ររណត ញរចញរនាះ

2393។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារឃើញថា រ ិោកាសរងខិតរងខំ និងកា សប្មរប្សួេថ្នកា ប្រមូេផដុជំន

ជាតិរវៀតណាមរង្ហា ញថា េួករគបាន ស់រៅប្សរចារ់កនុងប្សុកប្តាំកក់រៅរេេរនាះ2394។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងខដេមានរនាះេ ំអន ញ្ញា តឱយខាួនរធ្វើកា យេ់រឃើញនូវរហត កា ណ៍

ជាក់លាក់ថ្នកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមកនុងអំ ុងរេេរនាះ និងេ ំអាចឱយកំណត់បានរដ្ឋយជាក់លាក់នូវ

វាសនា រស់ប្រជាជនរវៀតណាមទាងំរនាះរ ើយ រ៉ា ខនតបានរជឿជាក់ថា ររើរទាះរីជាេ ំមានេសតតុាងប្គរ់

ប្ោន់ក៏រដ្ឋយ ក៏“កា សនិនដ្ឋា នសមរហត ផេខតមួយគត់ខដេអាចរធ្វើរៅបានរចញេីេសតតុាងជា ួមរនាះគឺថា 

ជាអរបរ មា ប្រជាជនរវៀតណាមជារប្ចើនប្តូវបានររណដ ញរចញរៅប្ររទសរវៀតណាម”2395។ រសចកតី

សននិដ្ឋា នរនះបានខផអករេើកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើទសសនាវដដីទង់រដវិតតខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ និងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាមខដេបានមកដេ់ប្សុកប្តាកំក់ជាកា រដ្ឋះដូ ជាមួយជន

 
2390 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៥។ 

2391 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៧-១១៥៨។ 

2392 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៧។ 

2393 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៧-១១៥៨។ 

2394 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៧។ 

2395 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៨។ 

01718415
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជាតិរវៀតណាមខដេបានោករចញរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា ជនជាតិរវៀតណាម

មួយចំនួនខដេបានប្រមូេផដុំកនុងប្សុកប្តាំកក់ បានឆាងកាត់ប្េំខដនរៅប្ររទសរវៀតណាម និងថា មានអតែិ

ភ្លេថ្នរចតនាកនុងកា ផ្លា ស់ទីេួករគរចញផ តេីប្េំប្រទេ់ជាតិ2396។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ

េ់រេើកា េិតថា កា និ រទសទំនងជាបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា ជាខផនកថ្នកា រដ្ឋះដូ រដ្ឋយរចតនា និងមាន

កា រ ៀរចំ និងជាខផនកថ្នកា កិចចប្េមរប្េៀង វាង ដាអំណាចកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងរវៀតណាម រ៉ា ខនតេ ំ

បានេិោ ណាថា រនះគឺជាអតែិភ្លេថ្នកា ផ្លា ស់ទីខដេបានរកើតរ ើងខផអករេើមូេរហត ខដេបានអន ញ្ញា ត

រដ្ឋយចារ់អនត ជាតិសប្មារ់សនតិស ខជនស ីវិេ ឬរហត ផេរោធាោំបាច់រ ើយ2397។ ររើរទាះរីជាអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា មានជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ វាងកមពជុា និងរវៀតណាមោ៉ា ងរហាច

ណាស់ោរ់តាំងេីខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះេ ំបានយេ់រឃើញថា រនះបានផដេ់ជាមូេ

ដ្ឋា នប្សរចារ់រដើមបីខផអករៅរេើកនុងកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើប្រជាជនស ីវិេឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ខដ 2398។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងឧប្កិដាកមមប្រ

ឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញរៅប្សុកប្តាកំក់2399។ 

830. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា ប្រជាជនរវៀតណា

មខដេបានប្រមូេផដុំកនុងប្សុកប្តាកំក់រនាះ បានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ចូេរៅប្ររទសរវៀតណាម រដ្ឋយសា េ ំ

មានេសតតុាងោបំ្ទកា យេ់រឃើញរនះ និងេសតតុាងខដេបានសំអាងរៅរេើរនាះបានទទួេតាម យៈកា រធ្វើ

ទា  ណកមម ឬសែិតរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ2400។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា េសតតុាងេ ំបានអន ញ្ញា តឱយរធ្វើកា រញ្ញា ក់ចាស់លាស់នូវអវីខដេបានរកើត

រ ើងចំរពាះប្រជាជនរវៀតណាមខដេប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេនយេ់រហត ដូចរមតចបាន

ជាខាួនសននិដ្ឋា នថា ប្រជាជនរវៀតណាមមួយចំនួនបានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ និងបានសននិដ្ឋា នថា ខាះរទៀតប្តូវបាន

រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរប្រើប្បាស់ពាកយថា មានចំនួនរប្ចើន“ប្តូវបាននិ រទស និង/ឬរធ្វើឱយបាត់ខាួន”ខដេររងកើត

បានជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ2401។ ោត់បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា 

 
2396 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៨។ 

2397 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៩។ 

2398 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៩។ 

2399 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៩។ 

2400 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៨៨។  

2401 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៨៩-៦៩៤។ 

01718416
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មានភ្លេេ ំជាក់លាក់ពាក់េ័នធរៅនឹងវាសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមរនាះ រទើរកា មនេិេសងស័យគរបី

សរប្មចបានជាប្ររោជន៍ដេ់ ូរោត់ប្សរតាមរោេកា ណ៍សតីេីវិមតិសងស័យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់

រោទ in dubio pro reo2402។  រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

កនុងកា រង្ហា ញថា មានអតែិភ្លេថ្នរចតនាកនុងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរវៀតណាមហួសេីប្េំប្រទេ់ជាតិ រដ្ឋយ

សា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងដខដេសប្មារ់ធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេបានរប្រើ

ប្បាស់កនុងកា យេ់រឃើញថា មានអតែិភ្លេថ្នធាត ផសសំតាន ម័តរនាះ2403។ ោត់បានអះអាងថា េសតតុាង

ខដេបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញ“អំេីរចតនាកនុងកា សមាា រ់រប្ចើនជាង

កា រ៉ា នរ៉ាងផ្លា ស់ទី”2404។ 

831. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា 

និ រទសមានេកខណៈចាស់លាស់ និងថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវកំណត់នូវអវីខដេបានរកើតរ ើងចំរពាះជន

ជាតិរវៀតណាមជាក់លាក់នីមួយៗរនាះរទ រដ្ឋយសា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវរង្ហា ញរ ម្ ះជន ងរប្ោះនីមួ

យៗថ្នអំរេើមន សសោតកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រ ើយ2405។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បាន

េិនិតយរេើសកខីកមម រស់សាកសីនីមួយៗកនុងកា េិោ ណាថារតើ សកខីកមមរនាះបានោំប្ទរសចកតីសននិដ្ឋា នខដេ

ថា មានកា ឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ប្ររទស ខដ   ឬោ៉ា ងណា រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំ

អាងរៅរេើសកខីកមមរនាះសប្មារ់កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេបាន ស់រៅ

ប្សរចារក់នុងប្ររទសកមពជុាប្តូវបានប្រមូេផដុំរៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦2406។ ពាក់េ័នធរៅនងឹ

េសតតុាងខដេបានទទួេតាម យៈកា រធ្វើទា  ណកមម សហប្េះរាជអាជាា បានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ចំណ ចខដេអងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើរនាះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ទា  ណកមមរ ើយ2407។ ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន 

 
2402 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៩៤។ 

2403 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧១៥-៧១៦។ 

2404 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧១៧។ 

2405 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៧៣-៥៧៤។ 

2406 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៧៥។ 

2407 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 
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េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយកនុងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងដខដេរនាះកនុងកា យេ់រឃើញនូវធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រង្ហា ញអតែិភ្លេថ្នធាត ផសសំតាន ម័តរ ើយ2408។ 

832. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរេើកកា មនេិេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ ជន

ជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទសឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ ឬប្តូវបានសមាា រ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងមានកា យេ់

ប្ច ំថា រដ្ឋយសា មានអតែិភ្លេថ្នកា មនេិេសងស័យរនះ ោត់ប្តូវខតបានឱយ ួចេីកា រោទប្រកាន់ រ៉ា ខនតកា 

ប្រមូេផដុំរដ្ឋយរចតនានូវប្រជាជនកនុងចំនួនដ៏រប្ចើនតាម យៈវិធី្សាស្តសតរងខិតរងខំ និងរធ្វើឱយេួករគបាត់ខាួន រៅ

ខតជារទរេមើស2409។ ប្រសិនររើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន សតីេីកា និ រទសបានទទួេរជាគជ័យ ស

ហរមធាវើនាមំ ខបានរសនើស ំថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរប្រើប្បាស់កា យេ់រឃើញខដេេ ំប្តូវបានជំទាស់

កនុងកា កំណត់ថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានរង្ហា ញ2410។ 

833. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់ថា ជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្ទង់ប្ទាយ

ធំ្ប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងបានររណដ ញរចញេីប្សុកប្តាំកក់។ ផេយុរៅវិញ ោត់បានជំទាស់ថា េ ំមានេសតតុាង

ប្គរ់ប្ោនរ់ង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិសងស័យថា (១) ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទសឆាងកា ប្េំប្រទេ់ជាតិ

អនត ជាតិខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាធាត ផសោំំបាច់ថ្នកា និ រទសខដេជាឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ2411 និងថា (២) មានរចតនាចង់ឱយជនជាតិរវៀតណាមឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់។ ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចកំណត់បានថារតើ ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទស ឬសមាា រ់ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា ដូរចនះ កា មនេិេសងស័យណាមួយគរបីរដ្ឋះប្សាយរដ្ឋយបានជាប្ររោជន៍ដេ់ ូរោត់ 

ប្សរតាមរោេកា ណ៍សតីេីវិមតិសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រោទ2412។  

834. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានេិោ ណាថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន សតីេីវិមតិសងស័យបានជា

ប្ររោជនដ៍េ់ជនជារ់រោទមានអតែប្ររោជន៍ដេ់ោត់រ ើយ។ េិតណាស់ អំរេើខដេរោទជារញ្ញា រនះ

ប្រសិនររើប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាតប្មូវរនាះ គឺជារទរេមើស។ កា និ រទស និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ“តប្មូវថា ជាកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំនូវរ គគេរចញេីតំរន់ខដេេួករគ ស់រៅ

 
2408 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៨៧។ 

2409 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣១៦។ 

2410 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣១៨។ 

2411 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៨១។ 

2412 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៨៩-៦៩៤។ 
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ប្សរចារ់ រដ្ឋយោម នមូេដ្ឋា នអន ញ្ញា តតាមចារ់អនត ជាតិរ ើយ។ រទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសតប្មូវថា ជន

 ងរប្ោះប្តូវខតបានផ្លា ស់ទីឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ប្ររទសតាមចារ់ ឬកនុងកាេៈរទសៈមួយចំនួន ឆាងកាត់ប្េំ

ប្រទេ់ជាក់ខសដង”   ើឯកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ គឺពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទរី គគេរៅកនុង ងវង់ថ្នប្េំខដន

ប្ររទស2413។ រញ្ញា ថារតើ មានកា ឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា គឺជាកា កំណត់ថារតើ អំរេើរនាះប្តូវ

បានោត់ទ កថា ជារទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ឬជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតេ ំខមនជារញ្ញា ថារតើ អំរេើរនាះជារទរេមើស ខដ  ឬោ៉ា ង

ណារនាះរទ។ 

835. ដូចបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខ កា ប្រមូេផដុំ និងកា ររណត ញប្រជាជនរវៀតណាមរចញេី

ប្សុកប្តាំកក់ អាចររងកើតបានជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំផងខដ ។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោំបាច់រធ្វើកា េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនះអាចរសមើនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយ

រងខំ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រដ្ឋយរហត ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ ួចរាេ់ និងប្តូវបាន

តមកេ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបាន

ោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានរង្ហា ញថា មានអតែិភ្លេរៅប្សុកប្តាកំក់  ួមទាងំកា ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនជនជាតិរវៀតណាមផងខដ 2414។  

836. កនុងកា កំណត់ថារតើ េសតតុាងរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្គរ់ប្ោន់អាចកំណត់ប្ររេទប្តឹមប្តូវ

ជាកា និ រទស ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិនិតយរេើេសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា “ជនជាតិរវៀតណាមខាះខដេ

ប្តូវបានប្រមូេផដុំកនុងប្សុកប្តាកំក់េិតណាស់បានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់អនត ជាតិ និងប្តូវបានរញ្ាូនរៅប្ររទស

រវៀតណាម”2415។ កា សននិដ្ឋា នរនះបានទាញរចញរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសកខីកមម រស់សាកសី និងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីខដេនិោយសំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានរដ្ឋះដូ ជាមួយខខម រប្កាម និង

រញ្ាូនប្ត រ់រៅប្ររទសខាួន វិញខដេមានភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងកា រេើករ ើងខដេមានរៅកនុងរសៀវ

រៅកំណត់រហត ប្កាងំតាោន់ខដេជាមនេី សនតិស ខសែិតរៅកនុងប្សុកប្តាំកក់2416 និងកា រេើករ ើងរៅកនុងទ

 
2413 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gotovina និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

06-90-T  សាេប្កម ភ្លគ II  ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថាខណឌ  ១៧៣៨។ 

2414 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០១, ១២០៤។ 

2415 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៨។ 

2416 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦៨៣។ 
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សសនាវដដីទង់រដិវតតខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងកា មកដេ់ រស់ខខម រប្កាមរៅកនុងប្សុកប្តាកំក់ ជាកា រដ្ឋះដូ ជាមួយនឹងប្រជាជនរវៀតណាមខដេ

បានោករចញរៅ2417។  

837. សកខកីមម រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ួមមាន៖ 

(១) រេជយ ជឹម ខដេជាសមាជិកគណៈប្សុក និងរេខាប្សុកប្តាំកក់2418ោត់បានផតេ់េសតតុាងេមអិតអេំី

 ចនាសមពន័ធនរោបាយថ្នប្សុករនាះ និងមនេី សនតិស ខប្កាំងតាោន់ និងបានផតេ់សកខីកមមថា មានទាហាន និង

ជនស ីវិេរវៀតណាម“ប្គរ់កខនាង”កនុងប្សុកប្តាកំក់ និងថា មាននីតិវិធី្រធ្វើមាត េូមិនិវតតខដេេ ំជារ់ពាក់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ ជាជាងកា រដ្ឋះដូ ោន កនុង យៈរេេេី យរ់កាា យ“ជាតំរន់ទរទ”ោម នជនជាតិរវៀតណា

ម។ ោត់បានផតេ់សកខីកមមថា តាមខដេោត់ដឹង អនកខដេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយប្រេនធខខម ប្តូវបាន

អន ញ្ញា តឱយរៅ និងថា ជនរេៀសខាួនខខម រប្កាមប្តូវបានទទួេមករៅប្សុកប្តាកំក់។ ររើរទាះរីជាោត់បានផត

េ់កា េមអិតអំេីប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានេាោមដ្ឋក់ខាួនោត់ឆ្ៃ យេីកា សមាា រ់ណាមួយ

2419 (២) ឯក រហន ខដេបានរធ្វើកា កនុងមនេី ប្សុក និងបានអះអាងអំេីអតែិភ្លេថ្នកា រដ្ឋះដូ តាមខផនកា  

និងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម2420 (៣) សាន់  ន ខដេជានី សា មនេី ប្សុកកនុងអងគ កា និងជារ់ពាក់

េ័នធរៅកនុងប្រតិរតតិកា ដឹកជញ្ាូនជនជាតិរវៀតណាម“ជារប្ចើននាក់”កនុងប្សុកប្តាកំក់ និងប្តូវបានរគប្បារ់ថា 

ជនជាតិរវៀតណាមទាងំរនះប្តូវរញ្ាូនប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាមវិញ រ៉ា ខនតោត់េ ំបានដឹងអំេីអវីបានរកើត

រ ើងរេើេួករគរនាេ រ់េីរញ្ាូនរៅឱយឈ្ារប្សុក2421 (៤) ជាងំ ប្សីម ំ ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា ជនជាតិរវៀត

ណាមខាះប្តូវបាននារំៅឃ ំខញ៉ាងញ៉ាងរៅរេេអងគកា ខសវង កជនជាតិរវៀតណាមរដើមបី“រញ្ាូនប្ត រ់រៅប្រ

រទសខាួនវិញ” រ៉ា ខនតបានោំថា េួករគប្តូវបាននារំឆ្ព ះរៅ កេនំជាជាងរៅប្ររទសរវៀតណាម2422 (៥) ជូ គឹម

 ន ខដេបានេិេណ៌នាអំេីកា ប្រកាសរៅកនុងេូមិ រស់ោត់ថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវប្រមូេផដុំ និងរញ្ាូន

ប្ត រ់រៅប្ររទសខាួនវិញ រ៉ា ខនតថា រនះជា“េបិចថ្ប្េថ្ផស”2423 (៦) រ ៀេ សន ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា ជន

 
2417 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៥, ១១៥៨។ 

2418 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩២២, ៩៥៦, ១០៧១, ២៦៩៤, ២៧០២-២៧០៥ និងខផនក 

១០.១.៥។ 

2419 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១០, ១១២១។ 

2420 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១១-១១១២។ 

2421 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៣-១១១៤។ 

2422 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៦។ 

2423 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៦។ 
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ជាតិរវៀតណាមបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរៅរេេយរ់ ឬកនុងរេេខដេោត់កំេ ងរធ្វើកា រៅកនុងខប្ស ឬកា ដ្ឋា ន

រេើកទំនរ់2424 និង (៧) ផ្លន់ រឆន អតីតប្រធានមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា ោត់

បានដឹងអំេីរទរញ្ញា េីគណៈប្សុកឱយ“ករមេច”ជនជាតិរវៀតណាម2425។  

838. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើ

សកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម ខដេបានអះអាងថា ោត់ចង់សំរៅរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងម នថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2426ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារញ្ញា ថ្នរេេរវលាខដេ រេប្ជ ជឹម ចង់សំរៅរៅរេើរនាះខដ ។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេនយេ់ថា “រៅចំណ ចមួយកនុងេសតតុាង រស់ោត់ រេប្ជ ជឹម ទំនងជាបាននិោយថា កា ដកជន

ជាតិរវៀតណាមបានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ជាជាងរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រ៉ា ខនតរទាះជា

ោ៉ា ងណាកតី ខាឹមសា ជា ួមថ្នេសតតុាង រស់ រេប្ជ ជឹម បានេិេណ៌នាអំេីប្េឹតតិកា ណ៍រប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា កា េិេណ៌នា រស់ោត់ខដេពាក់េ័នធ

រៅនឹង ោយខ ម និង ជន គឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំ ុងរេេរប្កាយរនះ”2427។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានទទួេសាគ េ់ថា រេប្ជ ជឹម បានរឆាើយថា កា រធ្វើមាត េូមិនិវតតជនជាតិរវៀតណាមខដេ

ោត់ចង់សំរៅរៅរេើរនាះបានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២2428ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺជាអងគជំន ំជប្មះខដេប្តូវបានផតេ់ទំន កចិតតកនុងកា កំណត់កា យេ់រឃើញខផនក

អងគរហត 2429 រហើយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំប្តូវរធ្វើកា រប្ជៀតខប្ជកណាមួយរ ើយកនុងរសចកតសីននិ

ដ្ឋា នរនះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់នូវមូេរហត ខដេខាួនបានេិោ ណារេើចរមាើយ រស់ រេប្ជ 

ជឹម ខដេចង់សំរៅរៅរេើអំ ុងរេេរៅរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ររើរទាះរីជាកា រញ្ញា ក់

 
2424 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៧។ 

2425 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៧។ 

2426 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៩៦-៦៩៧។ 

2427 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ៣៧០៧។ 

2428 រេប្ជ ជឹម ប្តូវបានសួ ជាក់លាក់អំេីរញ្ញា ថារតើ ចរមាើយ រស់ោត់េីម នពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើមាត េមូិនវិតតខដេសំរៅរៅរេើ

អំ ុងរេេរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានអះអាងថា “ខាុំសូមរញ្ញា ក់រញ្ញា រនះ។ ប្រខហេ ខាុំប្ច ំកនុងកា រឆាើយ

រនាះ។ កា ដកជនជាតិរវៀតណាមជាក់ខសដងបានរកើតរ ើងកនងុឆ្ន ំ ១៩៧២ ខដេរនះបានរកើតរ ើងម នកា  ំរដ្ឋះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

រៅរេេរនាះ អងគកា បានរ ៀរចំសប្មារ់កា រធ្វើមាត េូមិនិវតតសប្មារ់ជនជាតិរវៀតណាម និងថា បានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ររើ

រទាះរីជា ខាុំេ ំអាចោំខខក៏រដ្ឋយច ះ”។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/292.1 ទំេ័  ៤៣។ 

2429 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៤។ 
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 រស់ោត់រប្កាយមកផេយុក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងថា ជាកា យេ់រឃើញខដេោម នត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាចរធ្វើរៅ

បានរនាះរ ើយ។ 

839. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់ ឯក រហឿន, សាន់  ន, ជាងំ ប្សីម ំ និង ជូ គឹម ន េ ំបានផត

េ់េនាឺអំេីវាសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានប្រមូេផដុំ រេើកខេងខតេសតតុាងខាះខដេបានរង្ហា  

ញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានរញ្ាូនរចញេីប្េំប្រទេ់2430។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ឯក រហន បានផតេ់

សកខីកមមសដីេីរោេនរោបាយរធ្វើមាត េូមិនិវតតជនជាតិរវៀតណាមរចញេីប្សុកប្តាកំក់ជាកា រដ្ឋះដូ ជាមួយ

ខខម រប្កាម។ រោេនរោបាយរនះរនាេ រ់មកខកខប្ររៅជារោេនរោបាយមួយថ្នកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀត

ណាម2431។ មានភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងសាកសីជាមួយនឹងអំរេើរបាកររញិ្ញតរៅរេេជនជាតិរវៀតណាម

ខដេប្តូវបាននារំឆ្ព ះរៅប្េំប្រទេ់ប្តូវបានផ្លា ស់រដូ ទិសរៅ និងសនមតថា ប្តូវបានសមាា រ់2432។ មានភ្លេស ី

សង្ហវ ក់ោន ជារប្ចើនថ្នេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមជារប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ប្តូវបានប្រមូេផដុំ 

និងដឹកតាមឡានរចញរៅ2433។ ឯក រហន បានដឹងចាស់អំេីអវីបានរកើតរ ើងរេើជនជាតិរវៀតណាមរដ្ឋយ 

សា ោត់ផ្លេ េ់មានរដើមកំរណើតជាជនជាតិរវៀតណាម2434។ 

840. សាន់  ន បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បានដឹកប្រជាជនរវៀតណាម រ៉ា ខនតេ ំបានដឹងនូវអវីខដេបានរកើតរ ើង

ចំរពាះេួករគរប្កាយេីោត់បានប្រគេ់រៅឱយឈ្ារប្សុក2435។ “ជាងំ ប្សីម ំ បានផតេ់សកខីកមមថា ជនជាតិរវៀ

តណាមខាះ ឬអនកខដេរនាំជាជនជាតិរវៀតណាមខដេរ៉ា នរ៉ាងោករចញេីកមពជុា ប្តូវបាននារំចញេីឃ ំខញ៉ាង

ញ៉ាង រៅរេេខដេអងគកា ប្សាវប្ជាវ កជនជាតិរវៀតណាមរដើមបីរញ្ាូន‘ប្ត រ់រៅប្ររទសខាួន វិញ’”2436។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ោត់បានចងោំកា ខដេរគឱយប្រជាជនរវៀតណាមរ ើងឡានមួយ ឬរប្ចើនខដេេ ំបាន

រឆ្ព ះទិសរៅរៅប្ររទសរវៀតណាម2437។ ជូ គឹម ន បាន“េិេណ៌នានូវរសចកតីប្រកាសខដេបានរធ្វើរ ើង

 
2430 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧០០-៧០៣។ 

2431 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១១។ 

2432 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១១, ១១១២, ១១១៦។ 

2433 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១២-១១១៤។ 

2434 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១២។ 

2435 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៤។  

2436 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៤។ 

2437 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៦។ 
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កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងេូមិ រស់ោត់កនុងឃ ំលាយរូ  រៅរេេខដេេួករគប្តូវបានប្បារ់ថា ជនជាតិរវៀតណាម’

ប្តូវខតប្រមូេផដុំ និង‘រញ្ាូនប្ត រ់រៅប្ររទសខាួន វិញ’” រ៉ា ខនតោត់ចង់សំរៅថា ជា“េបិចកេដ៏សាហាវ”

2438។ សកខីកមមទាំងរនះបានោបំ្ទកា ខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងដឹករចញរៅ និង

អាចផដេ់កា រជឿជាក់ខាះដេ់កា សននិដ្ឋា នខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមខាះបានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់។ 

841. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ចរមាើយកនុងរសៀវរៅកំណត់រហត ប្កាងំតាោន់ មានេកខណៈ

ស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយសកខីកមមរនះ។ ខផនកខដេពាក់េ័នធថ្នរសៀវរៅកំណត់រហត ប្កាងំតាោន់បានរញ្ញា ក់ថា 

“កនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ អងគកា បានប្រមូេផដុំប្រជាជនយួន [ជនជាតិរវៀតណាម] និងរញ្ាូនេួករគរៅប្រ

រទសរវៀតណាមវិញ”2439។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ចរមាើយរនះ គឺជា“កា េិេណ៌នា

េមអិត”2440 ដូរចនះ េ ំប្តូវបានោត់ទ កថា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម និងអាចប្តូវបានសំអាងរដ្ឋ

យប្តឹមប្តូវរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរ និងរោង

រៅរេើខផនក V.ង.២.ង ថ្នសាេដីការនះ និងរដ្ឋះប្សាយរេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម។  

842. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រៅរេើទសសនាវដដីទង់រដិវតតខដេបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

ប្រជាជនរយើង រៅថា “ប្រជាជនកមពជុា”។ ក៏រ៉ា ខនត មានជនរ រទសរៅរប្ចើនណាស់ រារខ់សននាក់។ រហើយ

ជនរ រទសប្ររេទមា៉ាង មានសភ្លេេិសេ េ រប្ោះថាន ក់ដេប់្រជាជនរយើងខាា ងំណាស់។ ជនទាងំរនះ មាន

សភ្លេរៅថា េសិេ េ រដ្ឋយវាមកប្តបាក់រយើង មកប្ររិចរយើង មករេររយើង មក រឹយកប្គរ់ខររប្គរ់

ោ៉ា ងទាងំអស់ រធ្វើឱយប្រជាជាតិរយើង និងប្រជាជនរយើង ប្តូវរប្ោះថាន ក់អនតរាយកនុងរេេកនាងមកអស់ទឹកដី

ជារប្ចើន។ សមូបីខតកនុងរេេងមីៗ រនះ ម នខដេរយើងរធ្វើសស្តង្ហគ ម ំរដ្ឋះជាតិ រៅកនុង យៈ០៥ឆ្ន ំរនះ ទឹកដីខាះ រៅ

ប្តង់កខនាងខាះ ជនជាតិរ រទសទាងំរនះមាន ហូតដេ ់៩៩ %។ គឺ ៩៩ ភ្លគ យថ្នប្សុកទាងំរនះ ស ទធខតជា

ជនរ រទស។ រយើងចូេមិនច ះរទ។ ជនរ រទសរនះមករដ្ឋយ  រឹ និងរដ្ឋយរេរ។ េួកកបត់ នងិេួកវណណ ៈជះិ

ជាន់កនុងប្ររទស េក់ដីឱយជនរ រទស ជាេូម ិជាឃ  ំជាប្សុក ជារឹង ជារ ួ ឱយវារធ្វើមាច ស់ទាងំប្សុង។ ជន

ជាតិកមពជុា ជនជាតិខខម  ចូេមនិច ះរទ។ ដរូោន ះ ឧទាហ ណរ៍នះ រញ្ញា ក់ថា ប្រជាជាតិរយើងកនុង១ឆ្ន ំៗ មាន

រប្ោះថាន ក់សំររើមណាស។់ រហើយររើទ កឱយ១០ ឆ្ន ំរទៀត រតើោ៉ា ងរម៉ាច ? ទ កឱយ២០ ឆ្ន ំរទៀត ៣០ ឆ្ន ំរទៀត 

រតើោ៉ា ងរម៉ាច ? គឺថា ដេ់ជាង២០ ឆ្ន ំ ជនជាតិរ រទសរនះម ខជារកើនរ ើងដេ់១០លាននាក់។ កនុងសភ្លេ

 
2438 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៦។ 

2439 រសៀវរៅកំណត់រហត ប្កាងំតាោន់ ឯកសា រេខ E3/5827 ERN 00270861។ 

2440 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៥។ 
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រនះរហើយខដេរៅថា រេរបាត់ប្រជាជាតិ ប្រជាជនកមពជុារយើង។ រនះជាសភ្លេជាក់ខសដង រស់ប្ររទស

រយើង។ 

រ៉ា ខនត រដវិតត រស់រយើង រហើយេិរសស ថ្ងៃ ១៧ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ោ៉ា ងសាអ ត រហើយ

រដ្ឋះប្សាយទាងំមូេ។ រយើងសនមតថា រដ្ឋះប្សាយបានជាសាែ េ ។ រារ់ពាន់ឆ្ន ំមករហើយ រដ្ឋះរញ្ញា មិនទាន់

បាន រហើយក៏មិនរដ្ឋះប្សាយរទៀត។ វណណ ៈជិះជាន់ វាមិនប្តឹមខតមិនរដ្ឋះប្សាយរទ វាេក់ដីទាងំកំណាត់ៗ 

ឱយរ រទសរនះរទៀត។ ឥ វូ […] បានរបាសសំអាតជនរ រទសទាងំរនះរារខ់សននាក់ ឱយរចញផ តេី

ប្ររទសរយើង េីទឹកដីរយើងទាងំអស់ជាសាែ េ  […]2441។ 

843. រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាខាឹមសា ថ្នអតែរទខាងរេើរនះ ខដេ

តាមជាក់ខសដងរង្ហា ញថា ខខម ប្កហមបានររណដ ញជនជាតិអារម  ិក េួកអ ឺ ៉ា រ និងដថ្ទរទៀត រៅរេេខដេ

ខខម ប្កហមបានមកដេ់ទីប្កុងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2442។ ោត់បានអះអាងថា កា សំអាង

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើអនកជំនាញ Alexander HINTON រដើមបីោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួន

ខដេថា ទសសនាវដដីទង់រដិវតតចង់សំរៅរៅរេើកា ររណដ ញជនជាតិរវៀតណាមរនាះ ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវរទ

រដ្ឋយសា រនះេ ំខមនជាជំនាញ រស់រលាក HINTON2443។ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខរររនះេ ំអាច

រជឿជាក់បានរ ើយ។ អតែរទរនាះចង់សំរៅចាស់ណាស់រៅរេើ“ជនរ រទសមួយប្ររេទ” និងសំរៅរេើ

ប្សុកជាក់លាក់ខដេមានជនររទសប្ររេទរនះរសេើ ខតទាំងអស់។ រនះជាកា សមរហត ផេេិតប្បាកដ

សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សននិដ្ឋា នថា អតែរទរនះចង់សំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និង

កា ររណដ ញេួករគរចញ។  

844. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងផងខដ រៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា មកដេ់

 រស់ប្រជាជនខខម រប្កាមកនុងប្សុកប្តាំកក់ខដេជាកា រដ្ឋះដូ ជាមួយនឹងប្រជាជនរវៀតណាមខដេបានោក

រចញរៅ2444។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញរនះេ ំគរបីរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញថា ប្រជាជន

រវៀតណាមប្តូវបាននិ រទសរចញរ ើយ េីរប្ពាះខខម រប្កាមខដេមកផតេ់សកខីកមមរនាះេ ំបានដឹងនូវអវីខដេបាន

រកើតរ ើងចំរពាះជនជាតិរវៀតណាមរនាះរទ2445។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី េសតតុាងជាឯកសា ថ្នកំណត់ប្តា

 
2441 ទសសនាវដដីទង់រដិវតត ឯកសា រេខ E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំេ័  ៦-៧។ 

2442 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧០៦។ 

2443 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧០៨។ 

2444 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៥៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១១១៨-១១១៩ ១១២៥។ 

2445 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧១០។ 
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 រស់ប្សុកប្តាកំក់បានោបំ្ទថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានររណដ ញរចញេីប្សុកប្តាកំក់ រដ្ឋយសា មាន

ឯកសា មួយសំរៅរៅរេើខខម រប្កាមថា ប្តូវបាន“រដ្ឋះដូ ជាមួយយួន”2446។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយប្តឹមប្តូវថា ឧប្កិដាកមមរេើខខម រប្កាមេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២2447ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានមូេរហត ខដេតប្មូវឱយអងគជំន ំជប្មះេ ំរធ្វើកា េិោ ណារេើអងគរហត ពាក់

េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម រៅរេេខដេអងគរហត រនាះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរទរោទរៅកនុង វិសាេភ្លេថ្ន

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាះខដ  ររើរទាះរីជាអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រេើកផេយុេីរនះក៏រដ្ឋយ2448។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាោ៉ា ងជាក់ចាស់អំេីភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកំណត់ប្តា រស់ប្សុកប្តាំកក់ 

និងបានកត់សមាគ េ់ថា កំណត់ប្តាខាះ ួមមានឯកសា ខដេបានដកប្សង់ខាងរេើ បានរង្ហា ញនូវភ្លេស ីស

ង្ហវ ក់ោន  និងកា រញ្ញា ក់រខនែមរេើេសតតុាងខដេបានផដេ់រដ្ឋយរ គគេខដេបានរង្ហា ញខាួនរៅចំរពាះម ខអងគ

ជំន ំជប្មះ2449។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរៅរេើកំណត់ប្តារនាះរ ើយ។  

845. ជាស  រ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវភ្លេេ ំប្តឹមប្តូវថ្ន

រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោ៉ា ងរហាចណាស់ ប្រជាជនរវៀតណាមមួយចំនួន

“កនុងចំរណាមដ៏រប្ចើន”ខដេអងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា ប្តូវបានផ្លា ស់ទីរចញេីប្សុកប្តាកំក់2450ខដេ

កាេេីដំរូងរ ើយរឃើញមានរៅ“ប្គរ់ទីកខនាង”កនុងប្សុកប្តាកំក់រនាះ2451ជាក់ខសដងបានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់

រៅប្ររទសរវៀតណាម។ 

846. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញមូេដ្ឋា នោំប្ទកនុងកា រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា មានរចតនារងខំជនជាតិរវៀតណាមឱយឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ជាតិ។ េសតតុាងបាន

រង្ហា ញអំេីអនកខដេមានរដើមកំរណើតជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងនារំៅប្តាំកក់ និងរប្កាយមក

ដឹករចញរៅ។ កា សនមតជាក់លាក់ខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមភ្លគរប្ចើនប្តូវបានសមាា រ់ប្សរជាមួយនឹងេ

 
2446 រសចកដីរាយកា ណ៍រញ្ញា ក់ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2048 ERN 00079089។  

2447 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨៥។ 

2448 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧១៤។ 

2449 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១០.១.៤ និងជាេិរសសកថាខណឌ  ៨៦៩។ 

2450 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៤។ 

2451 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១០។ 
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សតតុាងខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមេ ំមានជរប្មើសអវីខដេបានរកើតរ ើងរនាះរ ើយ។ កា រេើករ ើង រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីប្សុកប្តាកំក់ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

២. រខតតថ្ប្េខវង 

847. កនុងកា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ កា និ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េខវងបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ោរ់តាំងេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

មានរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសកនុងកា ររណដ ញប្រជាជនរវៀតណាមខដេជាប្កុមជាតិេនធកំុេ ង ស់រៅ

កនុងប្ររទសកមពជុា2452។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កា រ ៀរចំរញ្ាីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណាម 

និងកា អន វតតន៍រោេនរោបាយខសវង កជនជាតិរវៀតណាមមានខសប្សឡាយខាងមាដ យ បានររងកើតរ ិោ

កាសរងខិតរងខំ ឱយជនជាតិរវៀតណាមប្តូវខតោករចញ និងោម នជរប្មើសេិតប្បាកដណាមួយរ ើយ2453។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ជនជាតិរវៀតណាមមាន ក់ៗរនាះបាន ស់រៅតាមសហគមន៍ រស់េួករគរ ៀ

ងៗខាួន ជារប្ចើនជំនាន់មករហើយ ម នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរនាះ2454។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ប្រជាជនរវៀតណាមជារប្ចើនប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងផ្លា ស់ទីរចញេីរខតតថ្ប្េខវង2455 និងបាន

េិោ ណារឃើញថា ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ វាងកមពជុា និងរវៀតណាម េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នផាូវចារ់សប្មារ់រធ្វើ

យ តតិកមមថ្នកា និ រទសរនះបានរ ើយ2456។ រដ្ឋយ ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងរោេន

រោបាយកនុងកា ររណដ ញប្រជាជនរវៀតណាមរចញេីកមពជុា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរវៀតណាម គឺជារចតនា2457។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា “រទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ មានអតែិភ្លេពាក់េ័នធរៅនឹងប្រជាជន

រវៀតណាមកនុងចំនួនដ៏រប្ចើនខដេប្តូវបានររណដ ញរចញេីរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦”2458។  

 
2452 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៣។ 

2453 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៣។ 

2454 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៤។ 

2455 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៥។ 

2456 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៦។ 

2457 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៧។ 

2458 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៧។ 
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848. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេប្ងីកកា សននិដ្ឋា នខដេេ ំបានតប្មូវរដ្ឋយខផអក

រេើេសតតុាងថ្នប្គួសា ជាក់លាក់រចញេីេូមិខតរីថា ប្រជាជនរវៀតណាមដ៏រប្ចើនប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងររណដ

ញរចញទូទាងំរខតតថ្ប្េខវង2459។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់កនុងកា សននិដ្ឋា នថា 

ប្គួសា ប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបានជរមាៀសរចញេីេូមិរីរនាះ ដូចជាអនាង់ប្ទា រពាធ្ិ៍ចិនាត  ំនិងអងគ យស2460

។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសីមាន ក់ រដើមរណដ ឹង ដា

របរវណីមាន ក់ និងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស េី  និងឧរសមព័នធថ្នពាកយស ំតាងំខាួនជា

រដើមរណត ឹង ដារបរវណី រ៉ា ខនតសកខីកមម រស់សាកសីប្តូវបានរំថ្េាកា េិត សកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី 

គឺជាពាកយចោមអារា៉ាម រហើយកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស រនាះខវះភ្លេេមអិត និងភ្លេ

រជឿទ កចិតតបាន និងមានតថ្មាជាេសតតុាងទារ2461។ ពាក់េ័នធរៅនឹងឧរសមព័នធរៅនឹងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រដ្ឋយសា តថ្មាជាេសតតុាងទារ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរញ្ញា ក់ថា ខាួនបានសំអាងប្តឹមខតរធ្វើជាេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមរ៉ា រណាណ ះ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានររងកើតកា 

យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានផ្លា ស់ទីរចញេីេូមិអងគ យសរដ្ឋយខផអករេើពាកយស ំតាងំខាួនជា

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរនះ2462។  

849. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ជន

ជាតិរវៀតណាមប្តូវបានរងខំឱយោករចញ រដ្ឋយសា េសតតុាងខដេបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានេកខណៈជាទូរៅ និងេ ំជាក់លាក់ចំរពាះរខតតថ្ប្េខវង។ េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញនូវរ ិោ

កាសរងខិតរងខំ ឬរញ្ាីរ ម្ ះប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងរខតតថ្ប្េខវងរ ើយ2463។ ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើេសតតុាងថ្នរោេនរោ

បាយទូរៅកនុងកា រង្ហា ញអំេីរចតនាកនុងកា និ រទស ជាជាងកា យេ់រឃើញនូវរចតនាជាក់លាក់ទាក់ទងរៅ

នឹងកា និ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េខវង2464។ 

 
2459 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៦៦-៩៦៩។ 

2460 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៦៨។ 

2461 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៦៩-៩៧៧។ 

2462 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៧៨។ 

2463 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៨១, ៩៨៤។ 

2464 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៨៥-៩៨៦។ 
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850. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយមិនសមរហត ផេផេ

រនាះរទ រហើយអងគជំន ំជប្មះបានរោងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងទូទាងំរខតតរនាះ ម នរេេរផ្លត ត

រៅរេើរហត កា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នប្គួសា ជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានប្រមូេផដុំ ផ្លា ស់ទី និងរឃើញោក

រចញតាមទូកកាណូតកនុងេូមិជាក់លាក់រនាះ និងរៅប្គរ់កាេៈរទសៈ េ ំមានចំនួនអរបរ មាថ្នរ គគេខដេ

តប្មូវកនុងកា រង្ហា ញនូវរទរោទថ្នកា និ រទសរ ើយ2465។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរំថ្េាសកខីកមម រស់សាកសី និងថា កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស 

បានរញ្ញា ក់រខនែមរេើសកខីកមមរនះ និងថា សកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបាន ួមរញ្ចូេកា ដឹងរដ្ឋយ

ផ្លេ េ់អំេីជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងតំរន់រនាះខដេប្តូវបានរគរងខំឱយប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញ និង

ចរមាើយ រស់ោត់ខដេថា រលាកប្សីបានជប្មុញរដី រស់ខាួនខដេជាជនជាតិរវៀតណាមឱយោករចញ2466។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ឧរសមព័នធរៅនឹងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណត ឹង ដារបរវណីបានរញ្ញា

ក់រខនែមរេើអតែិភ្លេថ្នេំនាកំនុងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាមរចញេីរខតតថ្ប្េខវង និង“ររើរទាះរីជា[អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង]មានកំហ សរដ្ឋយសា កា កំណត់េសតតុាងរនះថា ជារហត កា ណ៍ថ្នកា និ រទសក៏រដ្ឋយ 

ក៏[អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង]បានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមប្សរថា រហត កា ណ៍ថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀត

ណាមរចញេីរខតតថ្ប្េខវងរៅប្ររទសរវៀតណាម វិញ ប្តូវបានរង្ហា ញ”ឱយរឃើញហួសេីវិមតិសងស័យខដ 

2467។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា មានរ ិោកាសរងខិតរងខំខដេកនុងរនាះជនជាតិរវៀតណាមេ ំមាន

ជរប្មើសេិតប្បាកដណាមួយ រប្ៅខតេីកា ោករចញ និងថា រនះគឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយទូទាងំ

ប្ររទសខដេរង្ហា ញនូវរចតនារនាះ2468។  

851. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងបានរខនែមថា រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី ដូង រអឿន បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីបានឮថា ប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបានរគរញ្ាូន

រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញ និងថា រលាកប្សីបានជប្មុញរតី រស់ខាួនឱយរៅ រ៉ា ខនតរតីោត់ប្រខកក និងថា ប្គួ

សា រវៀតណាមមួយកនុងេូមិរលាកប្សីេ ំបានប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញរទ2469។ សហរមធាវើនាមំ ខ

 
2465 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៦២។ 

2466 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៦៣-៥៦៤។ 

2467 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៦៦។ 

2468 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៦៧-៥៦៨។ 

2469 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣០៨-៣១០។ 
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បានរឆាើយតរថា ជាកា សមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងរនះ 

និងថា អងគជំន ំជប្មះបានទទួេសាគ េ់ោ៉ា ងចាស់លាស់ថា េសតតុាងខាះគឺជាពាកយចោមអារា៉ាម2470។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើកា េិតថា ប្េឹតតិកា ណ៍ជាក់លាក់កនុងរខតតថ្ប្េខវងប្តូវ

បានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទស និងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារេើេសតតុាងជារប្ចើនកនុងកា រង្ហា ញនូវរោេនរោបាយរនាះ2471។ 

852. រដ្ឋយសា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវអំេីតួរេខសប្មារ់កា យេ់រឃើញអំេីកា និ រទស អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នេ ំប្តឹមប្តូវ

រចញេីេសតតុាងកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាម“ជារប្ចើន”ប្តូវបាននិ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េខវង។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេជារឋមប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ េសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានសំអាងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញអំេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា និ រទស មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា រៅម នរេេេិោ ណារេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ កា 

ររណដ ញរចញរៅប្ររទសរវៀតណាម មានអតែិភ្លេ និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។ 

853. កនុងកា យេ់រឃើញថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា និ រទសប្តូវបានរំរេញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា “រហត កា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នប្គួសា ខដេប្តូវបានប្រមូេផដុំ ផ្លា ស់ទី និងរឃើញោករចញតាមទូកកា

ណូត មានអតែិភ្លេ”កនុងេូមិអនាង់ប្ទា រពាធ្ិ៍ចិនាត  ំនិងអងគ យស2472។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា 

យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងេូមិអនាង់ប្ទារេើសកខីកមម រស់សាកសី រៅ សាក់ និងកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ ឯម រ  ននីម និង រ  ន រ ើន2473។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាង

រៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ដូង រអឿន កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅ

 
2470 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣១១-៣១២។ 

2471 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣១៣។  

2472 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៥។ 

2473 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣០។ 
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នឹងេូមរិពាធ្ិ៍ចិនាត ំ2474។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឧរសមព័នធរៅនឹងពាកយសំតាងំខាួនជា

រដើមរណត ឹង ដារបរវណីកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងេូមិអងគ យស2475។ 

854. រៅ សាក់ បានចំណាយរេេមួយជីវិត រស់រលាកប្សី ស់រៅកនុងេូមិអនាង់ប្ទា2476។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រលាកប្សីបានរឃើញរដ្ឋយផ្លេ េ់ជនជាតិរវៀតណាម ស់កនុងេូមិអនាង់ប្ទា […] 

ប្តូវបានប្រមូេផដុំ និង‘ជរមាៀសរៅរប្កាម’អនកខដេមានប្គួសា ជារ់ខសប្សឡាយប្តូវបានប្រមូេផដុំ‘រនត

រនាេ រ់ និងប្តូវបានរញ្ាូនរៅតាមទូក’”2477។ រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ថា “រៅរប្កាម”ចង់សំរៅរៅប្ររទស

រវៀតណាម2478។ រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ចាស់ថា រលាកប្សីេ ំបានរឃើញផ្លេ េ់នូវប្េឹតតិកា ណ៍ខដេរលាកប្សី

បានេិេណ៌នាខមន រ៉ា ខនតមានរគប្បារ់អំេីរ ឿងរនាះ2479។ េសតតុាងចោមអារា៉ាម រស់រលាកប្សីខដេថា ប្រ

 
2474 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣១។ 

2475 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣២។ 

2476 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣០។ 

2477 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣០។ 

2478 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ០៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/362.1 ទំេ័  ៧៣។ 

2479 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/363.1 ទំេ័  ១៥-១៧: 

ស: […] ខាុំចង់សួ អាននូវចរមាើយ រស់រលាកប្សីកាេេីថ្ងៃប្េហសបតិ៍ រនាេ រ់មកខាុំនឹងសួ សំណួ ពាក់េ័នធរៅនឹងចំណ ច

រនះ។ គឺរមា៉ា ង ០៣ៈៈ២០ៈៈ១២ វិនាទី រលាកប្សីរឆាើយថា "ខាុំរឃើញរគប្រមូេផដុំេួករគ រហើយរញ្ាូនរៅខាងរប្កាម។ អនក

ណាមកេបី្គួសា ចប្មុះ ជាតិសាសន៍រគរចះខតប្រមូេរៅ រហើយរញ្ាូនដឹកតាមទូករៅ។ រហើយររើអនកណាជាប្គួសា 

ចប្មុះជាតិ សាសន៍ ហនឹង រគរញ្ាូនមដងមួយប្គួសា រៅខតមដង រហើយេួករគបាត់ខាួន"។  រតើ រលាកប្សីោំរទថា កាេេីថ្ងៃ

ប្េហសបតិ៍សបាត ហ៍ម នហនឹង រលាកប្សីបានរឆាើយខរររនះ?  

ឆៈ ោស ខាុំបានរឆាើយខររហនឹងខមន។  

សៈ រលាកប្សីអាចេនយេ់ជូនអងគជំន ំជប្មះបានរទថា តាមរលាកប្សីោំចាស់ រតើរគប្រមូេផដុ ំនិងរញ្ាូនអនកទាងំអស់ហនឹង

ដូចរមតច ? រលាកប្សីោំអវីខាះេីរហត កា ណ៍ថ្នកា ប្រមូេផដុំអនកទាងំអស់ហនឹង?  

ឆៈ រគប្រមូេរញ្ាូនរៅ ខាុំមិនបានរឃើញចាស់នូវខដេរគយករៅហនងឹ ឮប្រមូេ ដូចថា រៅអីចឹងរៅមួយប្គួសា ៗអីចឹ

ងរៅ រៅបាត់រៅៗ រគមនិឱយរយើងរឃើញរទ ជួនកាេរៅយរ់ ជួនកាេរៅថ្ងៃ។ រយើងរៅរធ្វើកា មិនអាចដឹង ប្ោន់ខតដឹង

ថា េី រីថ្ងៃរៅបាត់ប្គួសា ហនឹង រចះខតេួចសួ  រគថាយករៅរប្កាយមបាត់រហើយៗ រយើងមិនអាចដឹងថារគយករៅឯ

ណា។ សៈ រលាកប្សីដឹងរទថា អនកណាជាអនកប្រមូេប្គួសា ទាងំអស់ហនឹង កាេរនាះ? ជាកមាម េិបាេ ឬឈ្ារ រៅេូមិ

អនាង់ប្ទា ឬក៏មានមន សសមកេីខាងរប្ៅជាអនកមកប្រមូេប្គួសា ទាំងអស់ហនឹងយករចញរៅ? រលាកប្សីមានោំរទ? 

 ឆៈ ខាុំមិនដឹងរទ អត់បានដឹងអនកណាៗមកយករទ។ រប្ពាះដឹងថា បាត់ៗខតមដង។ […] 
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ជាជនរវៀតណាមប្តូវបានរញ្ាូនប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញរនាះ ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមេីកំណត់

រហត សាត រច់រមាើយ រស់ ឯម រ  ននីម និង រ  ន រ ើន។ 

855. ឯម រ  ននីម រកើតរៅេូមិអនាង់ប្ទា2480។ រោងតាមកំណត់រហត សាដ រច់រមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  ោត់

មានអាយ  ៥១ ឆ្ន ំ ប្តឹមឆ្ន ំ ២០០៩2481 ដូរចនះ កាេរនាះោត់មានអាយ  ១៧ ឆ្ន ំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងេ ំខមន

“រៅក មា ”ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផនរនាះរទ2482។ ោត់េ ំបានេនយេ់រហត ដូចរមតចបានជាោត់ដឹង

ថា  ដាអំណាចស ីវិេប្បារ់ឱយប្រជាជនរវៀតណាមប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញ រ៉ា ខនតបានរញ្ញា ក់ចាស់

លាស់ថា  ដាអំណាចេិតជាបានរធ្វើដូរោន ះខមន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា ោត់រៅរកមងរេក

េ ំយេ់នូវរសចកតីខណនារំនាះរទ។ រៅរេេសួ សំណួ ថារតើ ោត់បានដឹងនូវអវីបានរកើតរ ើងចំរពាះជនជាតិ

រវៀតណាម និងប្គួសា  រស់េួករគកនុងេូមិ រស់ោត់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ោត់បានរឆាើយថា៖  

ជំនាន់ េន់ នេ់ មានរវៀតណាមរៅប្សុកររណដ ើ ៗ។ រប្កាយរេេខខម ប្កហមបានជ័យជមនះឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ប្រជាជនរវៀតណាមខដេបានមក សរ់ៅេូមអិនាង់ប្ទា(តាំងេយូី ោ មកមនិដឹងេីរេេណា) ប្តូវបាន ដា

អំណាចស ីវិេតាមេូមិឃ រំៅឱយរៅប្សុករវៀតណាម វញិ រហើយខាុំបានរឃើញផ្លេ េខ់េនកប្រជាជនរវៀតណា

មទាងំរនះបានជិះទូកតាមទរនាកនងុេូមិអនាង់ប្ទាច ះរៅខាងអនករេឿង។ ខាុំមិនបានរឃើញ និងមិនោំថា មាន

ន ណាសាា រ ់ ឬោ៉ា ងណារនាះរទប្រសិនររើមនិប្េមរៅ។ កាេរនាះ ខាុរំៅតូចោវ េរោេ ដូរចនះ មនិបាន

ចូេ ួមប្រជ ំ និងមនិដឹងអេំីកា ប្រជ ំរោេកា ណរ៍ញ្ាូនរវៀតណាមរៅប្សុកវញិរទ2483។ 

 

សៈ កាេេីថ្ងៃប្េហសបតិ៍រលាកប្សីបាននិោយថា អនកខដេប្តូវបានប្រមូេ រហើយនិងជរមាៀសរចញរៅហនឹង គឺរគរញ្ាូន

រៅរវៀតណាម។ រលាកប្សីបានេ័ត៌មានហនឹងមកេីណា? រហើយរៅថ្ងៃរនះ រហត អវីបានជារលាកប្សីហា ននិោយថា រគ

ប្រមូេប្កុមប្គួសា ទាងំអស់ហនឹងរញ្ាូនរៅរវៀតណាម?  

ឆៈ រចះខតឮតៗោន ថា រគរញ្ាូនរៅរប្កាម រញ្ាូនរៅរវៀតណាម។  

សៈ រលាកប្សីឮតៗោន ហនឹង ឮតេីអនកណា? េីអនករៅេូមិអនាង់ប្ទាហនឹង ឬក៍អនកណារផសង? កាេរនាះអនកេូមិនាោំន និោយ

រៅកនុងេូមិហនឹងថា រគប្រមូេប្កុមប្គួសា ទាងំអស់ហនឹងរញ្ាូនរៅរវៀតណាម ឬក៏រលាកប្សីដឹងរ ឿងរនះរប្កាយមករទ គឺ

ចរ់ ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយរហើយរទរទើរដឹង?  

ឆៈ រចះឮតៗោន រៅកនុងេូមិហនឹង រឃើញរគយករៅថា ហ ឺ! រគរញ្ាូនរៅរវៀតណាមរហើយអនកខដេរៅកនុងេូមិរយើងហនឹង រគ

ឱយរៅប្សុកកំរណើតរវៀតណាម វិញ រចះឮខតអីចឹងរៅទាងំអស់ខតោន ហនឹង។  

2480 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី ឯម រ  ននីម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7760 ទំេ័  ២។ 

2481 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី ឯម រ  ននីម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7760 ទំេ័  ២។ 

2482 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៧៥។ 

2483 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី ឯម រ  ននីម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7760 ទំេ័  ៣។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

856. ោត់បានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា ជីដូន រស់ោត់បានប្បារ់ោត់ថា មាដ យ រស់ោត់ប្តូវបានោរ់ខាួន និងយករចញ

រៅតាមទូក រដ្ឋយសា ជាជនជាតិរវៀតណាម រ៉ា ខនតោត់ប្តូវបានរេើកខេងេីរប្ពាះអនកេូមិបានេនយេ់ដេ់

ឈ្ារេូមិថា ោត់មានរលាហិតជាខខម  រដ្ឋយសា ឪេ ក រស់ោត់ជាជនជាតិខខម ស ទធសាធ្2484។ 

857. រ  ន រ ើន បានរកើតរៅកនុងេូមិអនាង់ប្ទា និងបាន ស់រៅោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩2485។ កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ោត់មានអាយ  ១៤ ឆ្ន ំ2486។ ោត់បានរធ្វើកា ជានី សា រមេូមិ និងបានរញ្ញា ក់ថា ោត់ប្តូវបាន

ខណនាឱំយតាម ករកមងប្រុសមាន ក់ខដេមានឪេ កជារវៀតណាម រដ្ឋយសា រឃើញរកមងរនាះយំ ោត់បានប្បារ់

ប្រធានេូមិថា ោត់ ករកមងរនាះមិនរឃើញរទ។ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា ោត់េ ំបានដឹងមូេរហត ខដេរកមងរនាះ

ប្តូវរកាះរៅខដ 2487។ ោត់បានររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះប្គួសា រវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងេូមិអនាង់ប្ទា និងបាន

អះអាងថា ខខម ប្កហមអន ញ្ញា តជនជាតិរវៀតណាមភ្លគរប្ចើនប្ត រ់រៅប្ររទសខាួន វិញ និងថា ោត់បានដឹង

អំេីកា ដឹកជញ្ាូនជនជាតិរវៀតណាមប្ត រ់រៅប្ររទសខាួន វិញតាម យៈអនកេូមិ និងកា សរងកតផ្លេ េ់ខាួន

2488។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ

ថា ប្គួសា ជនជាតិរវៀតណាមខដេមកេីេូមិអនាង់ប្ទា ប្តូវបាននិ រទសរដ្ឋយខផអករេើសកខីកមម រស់ រៅ 

សាក់ និងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ឯម រ  ននីម និង រ  ន រ ើន។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា រនះគឺជា

កា យេ់រឃើញមួយខដេេ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាចរធ្វើរៅបានរនាះរ ើយ។ 

858. ពាក់េ័នធរៅនឹងេូមរិពាធ្ិ៍ចិនាត  ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា៖ “ោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដូង រអឿន 

ខដេបាន ស់រៅកនុងេូមរិពាធ្ិ៍ចិនាត  ំឃ ំសាវ យអនេ  ប្សុកថ្ប្េខវង រខតតថ្ប្េខវង បានឮថា ប្រជាជនរវៀតណាម

ខដេ ស់រៅកនុងតំរន់ោត់ប្តូវខតប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញ និងថា តាគិត ោយមា៉ា ន់ និងកូនៗបាន

ប្ត រ់រៅវិញ។ េកខណៈថ្នកា វិេប្ត រ់រៅវិញរនះខដេបានរកើតរ ើងរនាះ រទាះជាោ៉ា ងណាកតីេ ំប្តូវ

បានសួ រញ្ញា ក់រខនែមរៅកនុងត លាកា រ ើយ”2489។ ដូចបានសរងកត រស់សហរមធាវើនាមំ ខ2490ថា ដូង រអឿ

 
2484 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី ឯម រ  ននីម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7760 ទំេ័  ៤។ 

2485 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី រ  ន រ ើន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7811 ទំេ័  ២។ 

2486 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រសស់ាកសី រ  ន រ ើន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7811 ទំេ័  ២ រេើករ ើង

ថា សាកសីអាយ  ៤៨ ឆ្ន ំ រៅរេេផដេ់រទសមាា សន៍កនុងឆ្ន ំ ២០០៩។ 

2487 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី រ  ន រ ើន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7811 ទំេ័  ២។ 

2488 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់សាកសី រ  ន រ ើន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/7811 ទំេ័  ៣។ 

2489 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣១។ 

2490 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ២២២។ 
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ន បានដឹងរដ្ឋយផ្លេ េ់ថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្បារ់ឱយប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញ និងថា 

ោត់បានជប្មុញរតី រស់ោត់ខដេជាជនជាតិរវៀតណាមឱយប្ត រ់រៅវិញ រ៉ា ខនតោត់បានប្រខកក និងថា ោត់

រប្កាយមកប្តូវបានរគនាយំករៅបាត់2491។ រលាកប្សីបានរឆាើយថា ខខម ប្កហមបានមកដេ់េូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត ំ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧2492 ខដេផេយុរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា និ រទស

បានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦2493។  

859. ទាក់ទងរៅនឹងេូមិអងគ យស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឧរសមព័នធថ្នពាកយស ំតាំងខាួនជា

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រៅ ហ ង ខដេបានរកើតកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៥ និងដូរចនះមានអាយ  ១០ ឆ្ន ំ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥

2494។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា “រនះមានតថ្មាជាេសតតុាងតិចតួច”2495។ រទាះ ជាោ៉ា ង

ណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនះបានរញ្ញា ក់រខនែមរេើអតែិ ភ្លេថ្នេំនាថំ្ន

កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥2496។ ឧរសមព័នធរនះបានរេើករ ើងថា៖ 

 រៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្រធានេូមអិងគ យសរ ម្ ះ តាមនួ និង ស ិន បានរដើ ប្រកាសប្បារ់អាណិកជនរវៀតណា

 ម និងប្រជាជនខដេជារ់ខសប្សឡាយរវៀតណាមរៅកនុងេូមថិា “អងគកា ប្តូវរញ្ាូនរៅប្ររទសរវៀតណា

 ម វិញ”។ កាេរនាះ ប្កុមប្គសួា  រស់ ហ ង  មួមានប្កុមប្គួសា ខាងោយទួត តាទួត ជដីូន ជតីា មាដ យធំ្ 

 ឪេ កធំ្ មាដ យមីង និងប្គសួា  រស់ ហ ង  ួមជាមយួនឹងអាណិកជនរវៀតណាម រៅេូមអិងគ យសជារប្ចើន 

 
2491 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/381.1 ទំេ័  ៩-១០។ 

2492 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/381.1 ទំេ័  ១៧-១៨: 

សៈ រហើយរៅរេេខដេរលាកប្សីសរប្មចរប្រើប្បាស់រ ម្ ះងមីហនឹង គឺរៅរេេរប្កាយខដេខខម ប្កហមចូេរៅដេ់េូមិ

រពាធ្ិ៍ចិនាត ហំនឹងខមនរទ?  

ឆៈ ោស ខាុំដ្ឋក់រប្កាយហនឹង។ ដ្ឋក់រប្កាយខខម ប្កហមចូេេូមិហនឹង។  

សៈ ខាុំសាដ រ់ឮថា រលាកប្សីថា ខខម ប្កហមបានចូេមកដេ់េូមិ រស់រលាកប្សីរៅឆ្ន ំ ១៩៧៧។  ខាុំសូមអានសប្មង់មួយ

ឱយរលាកប្សីសាដ រ់រចញេីប្រតិោ ឹក រស់រ គគេមាន ក់ ខដេជាអនកេូម ិរស់រលាកប្សីខដ  រ ម្ ះ រតង ផេ ឬ រតង ហ  យ 

ខដេបានមកផដេ់សកខីកមមរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ គឺប្រតិោ ឹក E1/370.1 រៅម នរមា៉ា ង ០៣ៈៈ១៥ ថ្ងៃ ោត់បានរឆាើយ

ថា៖ ខខម ប្កហម បានមកប្តួតប្តាេូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត កំនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ឬ ១៩៧៣?  

ឆៈ ខាុំអត់ដឹងរទ ខាុំដឹងខត ៧៧ ខខម ប្កហមចូេដេ់េូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត  ំ៧៧។ ថារ៉ា នាម នៗរទៀត ខាុំអត់ដឹងរទ ខាុំដឹងខតរ៉ា ណណ ឹង។ 

2493 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៣។ 
2494 ពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ រៅ ហ ង ឯកសា រេខ E3/7165a ERN 00502653 ទំេ័  ១១។ 

2495 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣២។ 

2496 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣២។ 
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 ប្គួសា រទៀត បានរធ្វើដរំណើ តាមទូកោករចញេីេូមអិងគ យសរឆ្ព ះរៅកអមសណំ សែិតរៅកនុងប្សុករេើកខដក

 តំរន ់២៥ ខដេជាប្េំខដន វាងកមពជុា និងរវៀតណាម រដ្ឋយមានកា ដឹកនាេំីសំណាក់កមាម េិបាេខខម ប្កហ

 ម។ [...] រនាេ រេ់ីប្គួសា  រស ់ហ ង បានមកដេ់កអមសណំ នងិសាន ក់រៅទរីនាះប្រមាណ ៥ យរ់ រទើរខាង

 ភ្លគរីវៀតណាមមកប្បារ់ថា “ប្រជាជនទាងំអស់ស ទធខតជាជនជាតិខខម  ដូរចនះ ខាងរវៀតណាមមិនទទួេយក

 រទ”។ កមាម េិបាេខខម ប្កហមបានប្បារ់ប្រជាជនទាងំអស់ឱយវិេប្ត រ់មកេូមិកំរណើតវិញ។ ប្គួសា  រស ់

 ហ ង បានរធ្វើដរំណើ ប្ត រម់កអងគ យសវញិ។ រៅរេេមកដេ់េូមិអងគ យស ប្គួសា  រស ់ហ ង ប្តូវ ស់

 រៅ និងរធ្វើខប្សចមាក  ជាធ្មមតាដចូប្រជាជនកនុងេូមិ2497។ 

860. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា េសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

រនាះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញឱយហួសេីវិមតិសងស័យខដេថា កា និ រទសបានរកើតរ ើងេី

េូមិរពាធ្ិ៍ចិនាត  ំ និងអងគ យស។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រៅរេេេិោ ណាជាមួយនឹងេសតតុាងរចញេីេូមិអនាង់

ប្ទា និងេសតតុាងថ្នរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសកនុងកា ររណដ ញជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជប្មះសា 

លាដំរូងបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេថា កា និ រទសមួយចំនួនបានរកើតរ ើងរចញេីរខតតថ្ប្េខវងជាទូ

រៅ។  

861. អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េ ំមានរោេនរោបាយចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម ប្តូវបានរដ្ឋះ

ប្សាយរៅកនុងសាេដីការនះ2498។ ពាកេ់័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរេើេសតុ

តាងទូរៅរង្ហា ញេីរោេនរោបាយចំរពាះជនជាតិរវៀតណាមកនុងកា យេ់រឃើញថា កា វិេប្ត រ់រនាះ

ប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរងខំ និងរដ្ឋយរចតនា ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា 

រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយកនុង វិធី្សាស្តសត រស់ខាួនរ ើយ។ េសតតុាងខដេថា ជនជាតិរវៀត

ណាមប្តូវបានររណដ ញរចញេីប្ររទសរនាះ បានោំប្ទកា សននិដ្ឋា នខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាន

ររណដ ញរចញេីតំរន់ជាក់លាក់មួយ។ េសតតុាងថ្នរចតនាកនុងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីប្ររទ

ស អាចរង្ហា ញនូវរចតនាកនុងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីរខតតថ្ប្េខវង។ រនះជាកា េ ំោំបាច់

សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេជាក់លាក់សប្មារ់រខតតថ្ប្េខវង ដរារ

ណាេសតតុាងខដេបានខផអករនាះបានអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះរធ្វើកា យេ់រឃើញឱយហួសេីវិមតិសងស័យថា 

 
2497 ពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ រៅ ហ ង ឯកសា រេខ E3/7165a ទំេ័  ៣៣ ERN 00502675។  

2498 សូមរមើេ ខផនក VIII.ខ.៥.ក។ សូមរមើេផងខដ  ខផនក VII.ជ.១.ក.ii។ 
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ធាត ផសថំ្នកា និ រទសប្តូវបានរំរេញ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន។  

ង. កា រធ្វើទា  ណកមមកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

កា រធ្វើទា  ណកមមរេើជនជាតិោម 

862. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទា  ណកមមកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមរេើជនជាតិោម និងថា  អ ីត រសន និងរ  សជនជាតិ

ោមដថ្ទរទៀតប្តូវបានរំខរករចញេីស្តសតី និងកូនៗរៅេូមិប្ទា និងប្តូវបានរញ្ញា ឱយរដើ រៅមាត់ទរនា កខនាង

ខដេេួករគប្តូវបានចង វាយដំ និងសួ ដខដេៗថារតើ េួករគជាជនជាតិម៉ាូសាីម ខដ  ឬរទ2499។ អងគជំន ំជប្មះ

បាន ំឭកថា “កា វាយដំអាចរសមើនឹងអំរេើរធ្វើទា  ណកមមរដ្ឋយខាួនផ្លេ េ់ខដេបានរងកកា ឈ្ឺោរ់ ឬកា  ងទ កខ

ធ្ៃន់ធ្ៃ ” និងរហត ដូចរនះ បានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទា  ណកមមខដេ

មានអតែិភ្លេរនាះ2500។ អងគជំន ំជប្មះក៏បានរជឿជាក់ផងខដ ថា កា វាយដំប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនារដើមបី

កំណត់ថារតើ អនកជារ់ឃ ំរនាះគឺជាជនជាតិោម ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងដូរចនះ បានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវ

ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទា  ណកមមកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេមានអតែិភ្លេ

2501។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើបាររដ្ឋយរចតនារេើផាូវចិតត និង ូរកាយខដេ

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា សួ យកចរមាើយរនាះ គឺរកើតរចញេីកមាម េិបាេសាធា ណៈខដេ

អន វតតជំនួសឱយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងសប្មារ់រោេរំណងទទួេបានេ័ត៌មាន2502។ 

863. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត កនុងកា េិោ ណាថា កា វាយដំ

រេើ អ ីត រសន និងរ  សជនជាតិោមដថ្ទរទៀតរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដើមបីរញ្ញា ក់ថា អនកជារ់ឃ ំរនាះជា

ជនជាតិោម ខដ  ឬរទ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះបានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមម រស់ អ ីត រសន ខដេេ ំមាន

មូេដ្ឋា នោបំ្ទ រហើយសកខីកមមរនះមានេកខណៈផេយុោន ប្តង់ថា កា វាយដំគឺកនុងរោេរំណងរញ្ញា ក់ថារតើ 

 
2499 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៩។ 

2500 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣២៧៦។ 

2501 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៨។ 

2502 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៨-៣៣១៩។ 
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អនកជារ់ឃ ំរនាះ ជាជនជាតិោម ខដ  ឬរទ រៅរេេខដេអនកសួ យកចរមាើយរនាះបានដឹង ួចរហើយថា េួក

រគគឺជាជនជាតិោម2503។ 

864. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានរធ្វើទា  ណកមមរនាះ េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេ

ណាមួយអាចរធ្វើរៅបាន និងបានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើសកខីកមម រស់ អ ីត រសន2504។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរឆាើយតរថា មានយ តតិសាស្តសតរង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើ

សាកសីខតមាន ក់បានកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញមួយ និងថា សកខីកមម រស់ អ ីត រសន ខដេថា អនកសួ យក

ចរមាើយរនាះបានដឹង ួចរហើយថា អនកជារ់ឃ ំរនាះ គឺជាជនជាតិោម េ ំបានរធ្វើឱយេសតតុាង រស់ោត់ផេយុោន

រ ើយ រហើយររើរទាះជាមាន ក៏េ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា កា វាយដំប្តូវបានរធ្វើរ ើង

រដើមបីរញ្ញា ក់ថារតើ អនកជារ់ឃ ំរនាះ ជាជនជាតិោម ខដេរនះរំរេញនូវេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្ន

កា រធ្វើទា  ណកមម2505។ 

865. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា  និងបានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា “កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា  វិធានកា ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីរផេៀងផ្លេ ត់ថា រ  សរនាះគឺ

ជាជនជាតិោម រៅរេេេួករគបានមកដេ់េូមិប្ទា ប្តូវបានោបំ្ទផងខដ រដ្ឋយេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី រនា សាទះ និងសាកសី មា៉ា ត់ ស”2506។ 

866. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទ

រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសាកសីខតមាន ក់បាន2507។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជា អ ីត រសន បានផតេ់េសតតុាង

ខតមួយពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយដំខដេជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទា  ណកមមក៏រដ្ឋយ ក៏សកខីកមម រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា រំខរករ  សរចញេីស្តសតី និងជនជាតិោមរចញេីជនជាតិខខម រៅេូមិប្ទា ប្តូវបានោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយ 

រនា សាទះ និង មា៉ា ត់ ស អនកទាងំេី នាក់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “គួ រជឿជាក់បាន 

 
2503 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩២៥។ 

2504 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥២១។ 

2505 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥២២-៥២៣។ 

2506 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣២០។ 

2507 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង 00២/0១ កថាខណឌ  ៤៩៦។ 
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រហើយេសតតុាង រស់េួកោត់ជាទូរៅអាចរជឿទ កចិតតបាន”2508។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានជំទាស់ភ្លេ

គួ រជឿជាក់បាន រស់េួកោត់រៅរេេជំន ំជប្មះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរជឿជាក់រេើសា

 ណា រស់ោត់ខដ 2509។ 

867. រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ចរមាើយ រស់ អ ីត រសន ខដេថា “អនកខដេ

រធ្វើទា  ណកមមដឹងថា រយើងជាជនជាតិោម” និងបានវាយដំេួកោត់ធ្ៃន់ធ្ៃ  ររើរទាះរីជាមានន ណាមាន ក់

រដិរសធ្ថា េ ំជាជនជាតិោមក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំបានកាត់រនែយអាន ភ្លេថ្នកា យេ់រឃើញខដេថា “កា រធ្វើបារ

រនាះគឺរងករ ើងសប្មារ់រោេរំណងថ្នកា ទទួេបានចរមាើយសា ភ្លេ”2510។ ររើរទាះរីជាត លាកា អងគ

រហត សមរហត ផេមួយដថ្ទរទៀតអាចយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនាះស ីសង្ហវ ក់រៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម

រដ្ឋយកមាម េិបាេរដ្ឋយសា ខតេួករគជាជនជាតិោមសប្មារ់រោេរំណងរំេិតរំេ័យក៏រដ្ឋយ ក៏រចតនា

កនុងកា រធ្វើទា  ណកមមរៅខតមានអតែិភ្លេខដ ប្រសិនររើជាកា វាយដំប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដើមបីទទួេបានេ័ត៌

មានរនាះ2511។  ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថារខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា េ មំាន

ត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាអាចររងកើតកា យេ់រឃើញដូចោន រនះ និងរហត រនះ អំណះអំណាង

 រស់ោត់ ប្តូវរដិរសធ្រោេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទា  ណកមមខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ 

ច. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

១. ចារជ់ាធ្ មាន 

868. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថា

ជា៖  

(១) អំរេើសកមម ឬអកមម ខដេ […] រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងដកហូត ឬ ំរលាេរំពានរេើសិទធជិាសា វ័នត

ខដេមានខចងកនុងចារ់សនធិសញ្ញា  ឬទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ(ធាត ផសសំតាន ម័ត) និង 

 
2508 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧៧-៣២៨០។ 

2509 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៨០។ 

2510 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣១៨។ 

2511 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧0១ (រ ៀររារ់អំេីធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទា  ណកមម)។ 
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(២) កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនានវូអរំេើសកមម ឬអកមមខដេមានរចតនារ ើសរអើងរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា 

េូជសាសន៍ ឬនរោបាយ(ធាត ផសអំតតរនាម័តិ)2512។ 

869. កា កំណត់និយមន័យថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរនះប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងេ ំប្តូវបានជំទាស់រដ្ឋយភ្លគីណាមួយកនុងដំណាក់កាេជំន ំជប្មះរ ើយ2513។ 

870. រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់កំហ សអងគចារ់េី ចំណ ចពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់និយមន័យថ្នកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញ និងកា រកប្សាយធាត ផសរំនះ។ ទីមួយ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា បានេ ររោេេកខខណឌ តប្មូវកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិខដេថា កា ដកហូតនូវ

សិទធិ ឬកា រ ើសរអើងប្តូវខតមានរោេរំណងដកហូតរ គគេរចញេីសងគមខដេេួករគកំេ ង ស់រៅជាមួយោ

  ើ ឬច ងរប្កាយរចញេីភ្លេជាមន សសជាតិផ្លេ េ់2514។ ទីេី  ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សកនុងកា កំណត់ច ិតេកខណៈថ្នកា ប្រប្េឹតតដូចៗោន ខដេមានផេរ៉ាះពាេ់ជាេិរសសរៅរេើ

រ គគេមួយប្កុមថា ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង2515។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងរដ្ឋះប្សាយអំណះ

អំណាងទាងំរនះតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ អំណះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា អងគរហត នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយ

ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករៅកនុងខផនកពាក់េ័នធថ្នសាេដីការនះ។ 

ក. ថារតើ រោេរំណងកនុងកា ដកប្កុមមួយរចញេីសងគម គឺជាធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា 

871. រដ្ឋយខផអករេើយ តតិសាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់និយម

ន័យរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថា ជា៖  

 (i) អំរេើសកមម ឬអកមម ខដេ […] រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងដកហូត ឬ ំរលាេរំពានរេើសទិធជិាសា វ័នតខដេ

 មានខចងកនុងចារ់សនធិសញ្ញា  ឬទំរនៀមទមាា រអ់នត ជាតិ (ធាត ផសសំតាន ម័ត) និង  

 
2512 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១៣។  

2513 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១៣។ 

2514 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៤២។  

2515 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៤, ៨១៣, ៩៥៤។ 
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 (ii) កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាគិតទ កជាម ននវូអរំេើសកមម ឬអកមមខដេមានរចតនារ ើសរអើងរដ្ឋយសា មូេ

 រហត សាសនា េូជសាសន៍ ឬនរោបាយ(ធាត ផសអំតតរនាម័តិ)2516។ 

872. កនុងរណដ ឹងសាទ កខ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

រដ្ឋយសា េ ររោេេកខខណឌ តប្មូវកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិខដេថា កា ដកហូតនូវសិទធិ ឬកា 

រ ើសរអើងប្តូវខតមានរោេរំណងដករ គគេរចញេីសងគមខដេេួករគ ស់រៅជាមួយោ ើ ឬច ងរប្កាយរចញ

េីភ្លេជាមន សសជាតិផ្លេ េ់2517។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានកត់សមាគ េ់ថា កនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង 

០០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្យ តតិសាស្តសតខដេថា កា កំណត់និយមន័យប្តូវ ួមរញ្ចូេ

រោេរំណងថ្នកា ដករចញជាអចិថ្ស្តនតយ៍េីសងគមក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេមានកំហ សកនុងកា រដិរសធ្រនាះ2518។ ោត់បានរេើករ ើងថា យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTY និង 

ICTR ជាដំរូងបាន ួមរញ្ចូេេកខខណឌ ខដេបានខផអករេើយ តតិសាស្តសតរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  រ៉ា ខនត

រប្កាយមកបានរបាះរង់រោេរដ្ឋយោម នផតេ់រហត ផេ2519។ ោត់បានអះអាងថា រោេជំហ រនះេ បំាន

រង្ហា ញអវីរប្ៅខតេីថា េកខខណឌ តប្មូវខេងមានអតែិភ្លេតរៅរទៀតកនុងឆ្ន ំ ១៩៩១2520។ ោត់បានរខនែមថា 

សាេប្កមត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ (“IMT”) និងសាេប្កមកនុងរ ឿងកដី Eichmann ថ្នត លា

កា ជាន់ដំរូងទីប្កុង Jerusalem បានរង្ហា ញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញតប្មូវឱយមានរចតនាដករ គគេខដេ

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅរចញេីសងគម2521។ 

873. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតប្តឹមប្តូវតាមយ តតិសាស្តសត រស់អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ខដេបានសំអាងរៅរេើយ តតិសាស្តសតជារប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់រប្កាយសស្តង្ហគ មរលាក

រេើកទីេី កនុងកា កំណត់ថា េ ំមានេកខខណឌ ខផនកចារ់តប្មូវថា ោ ើប្តូវខតមានរចតនារធ្វើទ កខរ ករមនញហួស 

 
2516 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១៣ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  

២៣៦-២៤០។ កា កប្មិតចំរពាះកា រ ើសរអើងរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ េូជសាសន៍ សាសនា បានឆាះុរញ្ញច ងំនូវ វិសាេ

ភ្លេថ្នមូេរហត កា រ ើសរអើងខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) 

កថាខណឌ  ២៣៧។ 

2517 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៤២។ 

2518 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៤៣-៦៤៤។ 

2519 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៤៣។ 

2520 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៤៥-៦៥២។ 

2521 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៥៣-៦៥៥។ 
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និងរេើសេីរចតនារ ើសរអើងរនាះរទ2522។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា មានខតសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះមួយថ្នត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Kordić និង Čerkez  ខដេប្តូវបានរដិរសធ្រោេរៅរណដ ឹងសា

ទ កខខដេជាក់ខសដងបានតប្មូវឱយមានរោេរំណងដកប្កុមមួយខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅរចញេីសងគម 

ថាជាធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា2523។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមថា យ តតិសាស្តសតរប្កាយសស្តង្ហគ ម

រលាករេើកទីេី េ ំបានោបំ្ទរោេជំហ  រស់ រខៀវ សំផន រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរង្ហា ញថា រចតនាតប្មូវ

សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញគឺជារចតនារ ើសរអើងខដេកំណត់រោេរៅរេើប្កុមជាក់លាក់មួយ ឬរប្ចើន2524

។ 

874. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវកា េិនិតយោ៉ា ងម៉ាត់ចត់ រស់ខាួនរេើធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០១។ កា េិនិតយរនះមានកា វិភ្លគរេើរញ្ញា ថារតើ ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវ

បានអន វតតដូចរមដចកនុងយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  IMT និងត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាថាន ក់ជាតិ។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានផតេ់សំអាងរហត កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញ ួមរញ្ចូេរចតនាជាក់លាក់កនុងកា រ ើសរអើងហួស និងរេើសេីរចតនាទូរៅកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម

មូេដ្ឋា នខដេ ួមរញ្ចូេរនាះ2525។ កា សននិដ្ឋា នរនះ ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយខាឹមសា ចាស់លាស់ និងជារោេ

រំណងថ្នប្រវតតិរសចកដីប្ពាង និងអតែរទថ្នធ្មមន ញ្ា រស់ត លាកា  IMT ចារ់រេខ១០  រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្គរ់ប្គង និងរោេកា ណ៍ Nuremberg ឆ្ន ំ ១៩៥០ និងប្តូវបានេប្ងឹងរខនែមរទៀតតាម យៈកា េិនិតយ

 រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេអងគជំន ំជប្មះបាន ក

រឃើញថា “េ ំមានេកខណៈចប្មូងចប្មាស”សដីេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នរចតនាជាក់លាក់សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញ2526។  

875. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ថា៖ 

 
2522 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៧៨។ 

2523 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៧៩។ 

2524 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៨០-៣៨២ រោងរៅរេើសាេប្កមរ ឿងកដី Justice  និង 

RuSHA  រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាសហ ដាអារម ិក និងសាេប្កមរ ឿងកដី Greiser  រស់ត លាកា កំេូេថាន ក់ជាតិ រស់

ប្ររទសរ៉ាូ ូញ ប្េមទាងំ កា យេ់រឃើញមួយខរររផសង រស់ត លាកា  IMT និងសាេប្កមរ ឿងកដី Eichmann។ 

2525 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៣៦ និង រជើងទំេ័  ៥០៤-៥០៥។ 

2526 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៣៦-២៣៩ និងរជើងទំេ័  ៥០៤-៥០៧, ៥១១-៥១៤។ 
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 មានអងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូងេី ថ្នត លាកា  ICTY និងអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងមួយថ្នត លាកា  ICTR 

 […] បានយេរ់ឃើញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញតប្មវូឱយមានេសតតុាងរង្ហា ញថា 

 កា ដកសិទធិប្តូវខត“មានរោេរំណងដករ គគេទាងំរនាះរចញេីសងគមខដេេួករគបាន សរ់ៅជាមួយនឹង

 ោ ើ ឬជាយថារហត រចញេីភ្លេជាមន សសជាតិ”។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូង និងអងគ

 ជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ដថ្ទរទៀតថ្នត លាកា  ICTY និង ICTR េ ំបានអន ម័តយកេកខខណឌ តប្មូវរនះរទ។ 

 រខនែមរេើរនះ អងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រដ្ឋយរហត ថា រនះកាា យជារោេរៅច ង

 រប្កាយថ្នខផនកា  រសេ់ួកណាហសីកនុងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតិជវីហវជាេរិសសរនាះ ត លាកា 

 ប្េហមទណឌ រប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេ ី ហាក់រដីូចជាេ តំប្មូវឱយមានេសតតុាងរនះសប្មារជ់នជារ់

 រោទនីមយួៗចំរពាះអរំេើរធ្វើទ កខរ ករមនញជាក់លាក់ខដេេួករគប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះ2527។ 

876. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើយ តតិសាស្តសតខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងកា ខក

ខប្រកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរ ើយ។ ត លាកា  IMT ប្រខហេជាបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រោទមួយ

ចំនួនមានរចតនាដកជនជាតិជវីហវរចញេីសងគម រស់អាេាឺម៉ាង់ រ៉ា ខនតរនះេ ំប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយត លាកា រនះ

ថា ជាធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ រនះជាកា យេ់រឃើញមួយខដេប្តូវបានររងកើត

រ ើងរដ្ឋយខផអករេើភ្លេជាក់ខសដងថ្នរ ឿងកតី។ ចំណ ចរនះមានេកខណៈដូចោន រៅនឹងរ ឿងកតី Eichmann។ 

877. ត លាកា  IMT ប្តូវបានរង្ហា ញនូវេសតតុាងជារប្ចើនពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតម នឆ្ន ំ ១៩៣៩ រៅរេើជន

ជាតិជីវហវ និងទំនងជាបានេិោ ណារឃើញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើងម នអតែិភ្លេថ្នរោេនរោ

បាយកំណត់រោេរៅកនុងកា ដកជនជាតិជវីហវរចញេីសងគមអាេាឺម៉ាង់(រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រនះអាចខវះយ តាត

ធិ្កា រេើអំរេើទាងំរនះថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ រដ្ឋយសា អំរេើរនះេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងតាម យៈកា ករមេច 

ឬទំនាក់ទំនងជាមួយឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងសនតិភ្លេ)។ សាេប្កមត លាកា  IMT បាន

រញ្ញា ក់ថា៖ 

 កា រធ្វើទ កខរុ ករមនញជនជាតិជីវហវខដេសែិតកនុងកា ប្គរ់ប្គង រស់ ដ្ឋា េិបាេណាហសី ប្តូវបានរង្ហា ញោ៉ា ង

 េមអិតរផំ តរៅចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ ។ រនះគឺជាកំណត់ប្តាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ជាប្រេ័នធ និងស ីស

 ង្ហវ ក់ោន កនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រំផ ត។ […] រៅរេេមានសិទធអិំណាចកនុងថ្ដ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតិជវីហវ

 កាន់ខតខាា ងំរ ើងៗ។ ចារ់ខដេមានេកខណៈរ ើសរអើងជារប្ចើនរនតរនាេ រ់ប្តូវបានអន ម័តខដេបានកប្មិត

 កា ិោេ័យ និងវិជាា ជីវៈសប្មារ់ជនជាតិជវីហវ និងកា  ឹតតបិតប្តូវបាន  ឹតរនតឹងរៅរេើជីវិតប្គសួា  រសេ់ួក

 រគ និងសិទធិទទេួបានសញ្ញា តិជាេេ ដា។ ដេ់ប្តឹម ដវូសាឹករឈ្ើប្ជះុឆ្ន ំ ១៩៣៨  រោេនរោបាយេួកណា

 
2527 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ រជើងទំេ័  ៥១៤ (រសចកតីដកប្សង់ខាងកនុងេ ររោេ)។ 
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 ហសីចំរពាះជនជាតិជវីហវ បាន្នដេ់ដំណាក់កាេមួយខដេប្តូវកំណត់រោេរៅរៅ កកា ដកជនជាតិ

 ជាតិជវីហវទាងំប្សងុរចញេីជីវិតអាេាឺម៉ាង់2528។ 

878. អងគរហត ខដេ ករឃើញរនាះ គឺជាកា រ ើសរអើងខដេកាន់ខតអាប្កក់រ ើងៗប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិជវីហវខដេ

្នដេ់កប្មិតថ្នកា ោរ់ខាួន និងដករចញរដ្ឋយរញ្ាូនរៅរធ្វើកា ដូចទាសក  និងរៅជំ ំម ណៈ។ េ ំមាន

កា រេើករ ើងកនុងសាេប្កមថា ជនជាតិជវីហវទាងំរនាះខដេបាន ត់រគចរចញេីប្ររទសអាេាឺម៉ាង់រដ្ឋយសា 

ចារ់ខដេរ ើសរអើង និង ឹតតបិតជីវិតប្គួសា  រសដាកិចច និងវិជាា ជីវៈ រស់េួករគ េ ំប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញ 

រដ្ឋយសា េួករគេ ំប្តូវបានដករចញេីជីវិតជនជាតិអាេាឺម៉ាង់ និងោម នកា រេើករ ើងថា រទឧប្កិដាថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញតប្មូវឱយមានកា សមាា រ់ ង្ហគ េជនជាតិជវីហវ ឬប្កុមកំណត់រោេរៅណាមួយរ ើយ។   

879. ដូចោន រនះខដ  រ ឿងកដី Eichmann ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាះ រៅរេេេិនិតយតាមរ  ិរទ

រង្ហា ញថា រចតនាកនុងកា រ ើសរអើងសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានរកប្សាយទូេំទូលាយជាងរចតនា

កនុងកា េ ររំបាត់រ គគេខដេជាសមាជិកថ្នប្កុមមួយរចញេីសងគម ដូចោន នឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដ 2529។ ខផនកខដេពាក់េ័នធថ្នសាេប្កមរ ឿងកដី Eichmann ខដេោត់បានដកប្សង់រង្ហា ញថា “អំរេើ រស់

ោត់ទាងំអស់ខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាកនុងកា សមាា រ់ ង្ហគ េប្រជាជនជវីហវ ជាក់ខសដងរសមើនឹងកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតិជវីហវរដ្ឋយសា មូេរហត ជាតិសាសន៍ េូជសាសន៍ សាសនា និងនរោបាយ”

2530។ អងគជំន ំជប្មះរនាះេ ំបានសននិដ្ឋា នថា រចតនាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញគឺជារចតនាកនុងកា សមាា រ់ ង្ហគ េ ឬ

េ ររំបាត់រ គគេរនាះរ ើយ ផេយុរៅវិញបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនថា អាច“រសមើនឹង”កា រធ្វើទ កខរ ករមន

ញ។ 

880. រខនែមរេើរនះ មូេរហត ខដេកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានោត់ទ កថា ជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ គឺ

រដ្ឋយសា អំរេើអមន សសធ្ម៌ថ្នកា ដកហូតរដ្ឋយរ ើសរអើងទាងំប្សុង ឬរដ្ឋយឥតលាក់រេៀមនូវសិទធិមន សស

 
2528 រ ឿងកដីសហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត សាេប្កម (IMT) ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ 

កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់ៗរៅម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ Nuremberg ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥, ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៤៧) ភ្លគ I (“សាេប្កមត លាកា  IMT”) ទំេ័  ២៤៧-២៤៩ (រសចកដីរញ្ញា ក់

រខនែម)។ 

2529 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៥៣-៦៥៥។ 

2530 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៥៤ រជើងទំេ័  ១១៣៩ រោងរៅរេើត លាកា ប្េហមទណឌ ជាន់

ដំរូងថ្នទីប្កុង Jerusalem សំណ ំរ ឿងរេខ 40/61, 36, ILR ឆ្ន ំ ១៩៦៨ កថាខណឌ  ២០១។ 
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ជាសា វ័នដ2531។ ជាកា េ ំសមរហត ផេកនុងកា េិោ ណាថា រទរបញ្ាតតិថ្នរទឧប្កិដារនះប្តឹមខតកា ពា អនក

ខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅដករចញេីសងគមរនាះ រ៉ា ខនតេ ំបានកា ពា មន សសមួយប្កុមកំេ ង ស់រៅកនុង

សងគមមួយខដេសិទធិជាសា វ័នត រស់េួករគប្តូវបាន ំរលាេរំពានរនាះរទ។ មានមន សសមួយប្កុមអាចប្តូវ

បានោត់ទ កថា ជា“ប្រជាជនេំដ្ឋរ់ថាន ក់ទីេី ” និងប្តូវបានប្រប្េឹតដរៅរេើរដ្ឋយឥតសមគួ  រ៉ា ខនតោម នរោេ

រំណងដកេួករគរចញេីសងគមរនាះរទ។ 

881. ររើរទាះរីជាមានកដីបា មាពាក់េ័នធរៅនឹងមានអតែិភ្លេចារ់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏ជាកា កត់សមាគ េ់ 

េកខខណឌ ធាត ផសអំតតរនាម័តិរខនែមខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានេិោ ណាសប្មារ់កា 

ដ្ឋក់រញ្ចូេកនុងេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមខដ ។ ប្រសិនររើធាត ផសរំខនែមរនះរៅរេេណាមួយប្តូវបានោត់ទ កថា 

ជាធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ រគអាច ំេឹង ករឃើញថា ោ៉ា ងរហាចណាស់មានកា េិភ្លកាខាះៗអំេីរញ្ញា

ថ្នកា ដករចញេីសងគមរនាះ រ៉ា ខនតរនះទំនងជាេ ំប្តូវបានយកមកេិភ្លការនាះរ ើយ។ 

882. ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រចតនាកនុងកា ដកប្កុមមួយរចញេីសងគម គឺជាធាត 

ផសអំតតរនាម័តិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សអងគចារ់េីសំណា

ក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា ធាត ផសរំនះបានរំរេញតាមេកខខណឌ ពាក់េ័នធរៅនឹង

េ ទធសាសនិក ប្េះសងឃ និង ជនជាតិោម ោត់ទ កជាអសា រង់2532។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ

ទាងំប្សុង។  

ខ. ថារតើ កា ប្រប្េឹតតរៅរេើដូចៗោន ខដេមានផេរ៉ាះពាេ់ជាេិរសសរេើរ គគេមួយប្ររេទអាចរសមើនឹងកា 

រ ើសរអើងជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

883. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា កំណត់ច ិតេកខណៈ

ថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើដូចៗោន ខដេមានផេរ៉ាះពាេ់ជាេិរសសរេើរ គគេមួយប្ររេទថា ជាកា រ ើសរអើង

 
2531 រសចកតីប្ពាងប្កមថ្នរទឧប្កិដាប្រឆំ្ងសនតិភ្លេ និងសនតិស ខ រស់មន សសជាតិឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំេ័  ៤៩: “អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញអាចមាន ូររាយជារប្ចើនប្ររេទខដេមានេកខណៈេិរសស ួមគឺកា រដិរសធ្សិទធិមន សសជាសា វ័នត 

និងរស ើភ្លេ ខដេរ គគេនីមួយៗប្តូវបានមានរដ្ឋយោម នកា ខរងខចកដូចបានទទួេសាគ េ់កនុងធ្មមន ញ្ាភ្លេថ្នអងគកា សហប្រជា

ជាតិ (មាប្តា ១ និង ៥៥) និងកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ (មាប្តា ២)”។  

2532 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៥៦-៦៥៧។ 
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ជាក់ខសដង2533។ ោត់បានអះអាងថា កា រ ើសរអើងរដ្ឋយប្ររោេមានអតែិភ្លេកនុងរោេគំនិតសដីេសិីទធិ

មន សសកនុងរេេរចចរុបននខដេេ ំប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត 

ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ ើយ2534។ 

884. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវខផនកចារ់កនុងកា រង្ហា ញភ្លេខ សខរាកោន  វាង

រ ើសរអើងរដ្ឋយផ្លេ េ់ ឬរដ្ឋយប្ររោេរៅរេេរង្ហា ញអំេីអតែិភ្លេថ្នកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង2535 និងថា 

អំរេើសកមម ឬអកមម គឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរៅរេេមានផេវិបាកថ្នកា រ ើសរអើងរៅរេើសមាជិក

ប្កុមជាក់លាក់ណាមួយរនាះ2536។   

885. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា កា រ ើសរអើងមិនប្តឹមខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើសកមម ឬអកមមខដេ

បានប្រប្េឹតតរេើប្កុមរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំពាក់េ័នធរៅនឹងផេវិបាកខដេប្កុមរនាះបានឆាងកាត់2537។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា សញ្ញា ណថ្នកា រ ើសរអើងខដេរណាត េមកេីកា ប្រប្េឹតតដូចៗោន ខដេមាន

ផេវិបាកេ ំរសមើោន រនាះ ប្តូវបានសំរៅរៅរេើរៅកនុងចារ់សដីេីសិទធិមន សសថា ជាកា រ ើសរអើងរដ្ឋយ

ប្ររោេ និងពាកយថា “កា រ ើសរអើង”ប្តូវបានយេ់កនាងមកថា ជាកា រញ្ចូេោន  វាងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយ

ប្ររោេ និងរដ្ឋយផ្លេ េ់2538។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រោេគំនិតរនះបានអន វតតចំរពាះចារ់

ប្េហមទណឌ អនត ជាតិប្េមទាងំចារ់សដីេីសិទធិមន សស រ៉ា ខនតខ សោន ប្តង់ថា រចតនាប្តូវបានតប្មូវចាស់លាស់

សប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ2539។ សហរមធាវើនាមំ ខបានេិោ ណាថា កា 

សំរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅរេើផេវិបាកថ្នកា រ ើសរអើង ឬកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញរង្ហា ញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញអាចប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈកា រ ើសរអើងរដ្ឋយប្ររោេ2540។ 

សហរមធាវើនាមំ ខបានដកប្សង់មតិរោរេ់រី រស់ត លាកា អចិថ្ស្តនតយ៍យ តតិធ្ម៌អនត ជាតិ (កនុងឆ្ន ំ ១៩២៣, 

១៩៣២ និង ១៩៣៥), រសចកដីប្រកាសឆ្ន ំ ១៩២៩ សដីេីសិទធិមន សសអនត ជាតិ, អន សញ្ញា ឆ្ន ំ ១៩៦០  រស់អងគ

 
2533 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៤, ៨១៣, ៩៥៤-៩៥៦។  

2534 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៥៥-៩៥៦។ 

2535 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៧០, ៤៧៩, ៤៨៩, ៤៩១។ 

2536 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤០៥។ 

2537 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៤៥-៣៤៨។ 

2538 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៤៩។ 

2539 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៥០។ 

2540 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៥២-៣៥៣។ 
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កា  UNESCO  ប្រឆំ្ងនឹងកា រ ើសរអើងខផនកសិកាអរ់ ំ, អន សញ្ញា អនត ជាតិឆ្ន ំ ១៩៦៩ សដីេីកា េ រ

រំបាត់កា រ ើសរអើងប្គរ់ទប្មង់ខផនកេូជសាសន៍, សាេប្កមឆ្ន ំ ១៩៧៤  រស់ត លាកា យ តតិធ្ម៌ថ្នសហគម

ន៍អឺ ៉ា រ និងអន សញ្ញា អនត ជាតិឆ្ន ំ ១៩៧៩ សដីេីកា េ ររំបាត់ប្គរ់ទប្មង់ថ្នកា រ ើសរអើងរេើស្តសតី រធ្វើជាេសតុ

តាងរង្ហា ញថា កា រ ើសរអើងប្តូវបានយេ់ថា  ួមរញ្ចូេកា រ ើសរអើងមិនផ្លេ េ់កនុងចារ់អនត ជាតិរៅម នឆ្ន ំ 

១៩៧៥2541។ 

886. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រញ្ញា រឋមចំរពាះម ខគឺថារតើ កា យេ់រឃើញថ្នកា រ ើស

រអើងជាក់ខសដងអាចប្តូវបានរង្ហា ញរចញេីផេវិបាក ឬផេរ៉ាះពាេ់ខដេប្កុមជាក់លាក់មួយបានឆាងកាត់ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ តប្មូវឱយ

មានអំរេើសកមម ឬអកមមខដេរ ើសរអើងជាក់ខសដង និងបានដកហូត ឬ ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេ

មានខចងកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ ឬចារ់សនធិសញ្ញា 2542។ កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងសំរៅរៅរេើ

រញ្ញា ថារតើ ប្កុមរោេរៅជាក់ខសដងបានទទួេ ងផេវិបាករ ើសរអើងតាម យៈអំរេើសកមម ឬអកមម ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា ខដេមានន័យថា រចតនារ ើសរអើងខតមួយម ខេ ំប្គរ់ប្ោន់រនាះរទ2543។ 

887. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវខផនកចារ់

ឱយរង្ហា ញនូវភ្លេខ សខរាកោន  វាងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយផ្លេ េ់ ឬប្ររោេរៅរេេរង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្នកា 

រ ើសរអើងជាក់ខសដងរនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រញ្ញា ថារតើអំរេើសកមម

អាចរសមើនឹងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយផ្លេ េ់ ឬរដ្ឋយប្ររោេ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ ជាកា េ ំជារ់ពាក់េ័នធសប្មារ់

កា កំណត់ថារតើ ប្កុមរនាះបានទទួេ ងផេវិបាកថ្នអំរេើសកមម ឬអកមមខដេពាក់េ័នធ ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើ

យ។ អំរេើសកមម ឬអកមមប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រ ើសរអើងរៅរេេជន ងរប្ោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅ

រដ្ឋយសា ខតជាសមាជិកថ្នប្កុមមួយខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយោ ើខផអករេើមូេរហត នរោបា

យ េូជសាសន៍ ឬសាសនា2544។ រញ្ញា ថារតើ ជន ងរប្ោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយកា រ ើសរអើង

រដ្ឋយប្ររោេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា គឺពាក់េ័នធរៅនឹងរចតនាខដេរៅេីរប្កាយអំរេើសកមម ឬអកមមរនាះ។ 

ជួនកាេ កនុងកា រង្ហា ញថារតើ ចារ់ប្តូវបានអន ម័តរដើមបីកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើប្កុមមួយ រ៉ា ខនតបាន

 
2541 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៥៤-៣៦២។ 

2542 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.១។ 

2543 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២២៨, ២៧១។ 

2544 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៩០។ 
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ដ្ឋក់ឱយអន វតតចំរពាះមន សសទូរៅ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ គឺតប្មូវឱយមានកា េិនិតយរខនែមរទៀត។ ឧទាហ ណ៍ 

ប្រសិនររើ ររមួយបានរចញប្កិតយចារ់ថា រ គគេប្គរ់ ូរប្តូវខតរ ិរភ្លគសាច់មតងកនុងមួយសបាត ហ៍ រនាះ

អាចមានផេរ៉ាះពាេ់អវិជាមានតិចតួចរេើអនករ ិរភ្លគសាច់ រ៉ា ខនតនឹងរ៉ាះពាេ់ខាា ងំដេ់អនកខដេសែិតកនុង

ប្កុមកាន់សាសនាខដេមិនរ ិរភ្លគសាច់។ រដ្ឋយសា ប្កិតយរនះមានផេរ៉ាះពាេ់ជាអវិជាមានជាេិរសស

សប្មារ់អនកខដេកាន់សាសនាហាមោត់កា រ ិរភ្លគសាច់ រទើរសមាជិកថ្នប្កុមរនាះអាចប្តូវបានោត់ទ ក

ថា បានទទួេ ងកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរដ្ឋយសា ប្កិតយរនាះ។ រញ្ញា ថារតើ ប្កិតយចារ់រនាះជាធ្មមតាេ ំមាន

រចតនាផតេ់ផេវិបាកដេ់ប្កុមសាសនាទាងំរនាះ ឬជាេបិចកេកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើប្កុមទាងំរនាះ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា គឺជារញ្ញា សប្មារ់កា េិនិតយរៅរេើកតាត សតាន ម័តថ្នប្កិតយរនាះ។ តាមកា វាយតថ្មាតាម

រ ិរទ និងជា ួមអាចកំណត់បានថា រចតនារៅេីរប្កាយប្កិតយរនាះគឺរដើមបីកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើ

អនកកាន់សាសនាខដេហាមោត់កា រ ិរភ្លគសាច់។ កនុងសាែ នភ្លេរនះ អំរេើរនាះរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមន

ញ។ 

888. ជាស  រ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានេិោ ណារេើផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើ

ជន ងរប្ោះរៅរេេកំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អំណះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងផេយុរនាះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

២. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ 

ក. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើជនជាតិោម 

889. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរចញេីេូមិភ្លគរូព៌ារៅេូមិភ្លគ

កណាដ េ(ឧតដ ោស់) គឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាកនុងកា រ ើសរអើង

ប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោម រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានសនមតថា ជាខាម ងំរប្កាយេីកា រះរបា កនុងេូមិភ្លគរូ

ព៌ា2545។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា អំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងប្រឆំ្ងនឹងប្កុមរនាះ

បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជារប្ចើន2546 និងថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះ 

 ួមមានអំរេើខដេអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងអំរេើខដេខាួនឯងផ្លេ េ់

 
2545 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៣។ 

2546 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៤។ 
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េ ំោំបាច់រសមើរៅនឹងរទឧប្កិដា រ៉ា ខនតរៅរេេេិោ ណាជា ួម អំរេើរនាះ្នដេ់កប្មិតថ្នេកខខណឌ តប្មូវ

សប្មារ់ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ2547។ 

890. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

យេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា 

មូេរហត នរោបាយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទី“ប្រជាជន

ងមី” រដ្ឋយរហត ថា “េ ំអាចនិោយបានថា មានកា រង្ហា ញថា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ

មានេកខណៈរ ើសរអើងខាួនឯង ឬរដ្ឋយរចតនារ ើសរអើង” និងថា “រដ្ឋយសា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនជារឋម

សប្មារ់រោេរំណងរសដាកិចចទំនងជាកា អន វតតន៍ ើករាេដ្ឋេ ខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់ប្រជាជនទាងំអស់ រទើរ

កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  េ ំខមនជាកា រ ើសរអើង ឬជា

កា រកើតរចញេីរចតនារធ្វើទ កខរ ករមនញ”2548។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញភ្លេខ សខរាកោន ថ្នកា 

យេ់រឃើញ រស់ខាួនកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម និងបានេនយេ់ថា 

អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមកនុងេូមិភ្លគរូព៌ា ប្តូវបានកំណត់រោេរៅជាក់លាក់ 

រដ្ឋយសា េទធផេថ្នកា រះរបា  និងថា រនះគឺជាកា រង្ហា ញឱយរឃើញថា ជនជាតិោមកំេ ងប្តូវបានដក

រចញរដើមបីរំខរកសហគមន៍ រស់េួករគ ជាជាងកា ផ្លា ស់ទីសប្មារ់កមាា ំងេេកមម2549។ 

i. កា រោទប្រកាន់កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័ត 

891. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញថា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនបានរ៉ាះពាេ់ជាេិរសស ឬោ៉ា ងរហាចណាស់ជាចមបងដេ់ជនជាតិោម 

ដូរចនះរហើយរនះជាកា រ ើសរអើង ឬរង្ហា ញថា កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទី ជនជាតិោមប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅ

រេើរផសងេីប្រជាជនដថ្ទរទៀត។ រនះគឺជារទដ្ឋា នខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់កនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នធរៅនឹង“ប្រជាជនងមី”2550។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

 
2547 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៥។ 

2548 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២១ ដកប្សង់សាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  

៧០៥។ 

2549 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២២។ 

2550 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩២៦-៩២៧ រោងរៅរេើសាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

កថាខណឌ  ៧០១។ 
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ដំរូងមានកំហ សអងគរហត រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមខដេជាខផនកថ្នកា ផ្លា ស់ទី

ប្រជាជនប្ទង់ប្ទាយធំ្ជាងរនាះ អាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រ ើសរអើង2551។ 

892. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ភ្លន់ប្ច ំរេើកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

អំេីអងគរហត កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នធរៅនឹង“ប្រជាជនងមី” ជាមួយនឹងរទដ្ឋា នទូរៅសប្មារ់កា 

រ ើសរអើង2552។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សអងគរហ

ត ។ កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមប្តូវបាន ករឃើញថា ខ សខរាកេីកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនងមីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់

កា ផ្លា ស់ទី េីរប្ពាះេួករគប្តូវបានសនមតថា ជាខាម ងំរប្កាយរេេមានកា រះរបា រនាះ2553។  

893. សហរមធាវើនាមំ ខយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា 2554។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងរខនែម

រទៀតថា កា ប្រប្េឹតតរៅរេើរនាះេ ំខមនជាកា ប្រប្េឹតតមិនរ ើសម ខដូចធ្មមតារទ េីរប្ពាះមានប្កុមរផសងៗជា

រប្ចើនរៅកនុងចំរណាមប្រជាជនទាងំមូេ ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្រប្េឹតតរនាះ។  រ៉ា ខនត“រដើមបីរង្ហា ញ

ថារតើ កា រ ើសរអើងរនាះមានអតែិភ្លេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា កា រប្រៀររធ្ៀរសមប្សរគរបីរធ្វើរ ើង វាងប្កុម

ខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ជាមួយនឹងប្រជាជនទូរៅទាងំមូេ”2555។ 

894. កនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានកំណត់រទដ្ឋា នរេើរញ្ញា ថារតើកា 

រ ើសរអើងជាខសតងបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះបានេនយេ់ថា 

រដ្ឋយសា វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អំរេើខតមួយគត់ខដេអាចយកមកេិោ ណាកនុងកា ររងកើត

កា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័ត គឺកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនជាក់ខសដង និងេ ំខមនអវីខដេបាន

រកើតរ ើងចំរពាះេួករគរៅរេេរៅដេ់រោេរៅរនាះរទ2556។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះបានេនយេ់ថា 

“ដូរចនះ រដើមបីរង្ហា ញកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើ‘ប្រជាជនងមី’ដូចបានប្គរដណដ រ់រដ្ឋយរ ឿងកតីចំរពាះម ខោំបាច់

ប្តូវរង្ហា ញឱយរឃើញថា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ជាេិរសស ឬោ៉ា ងរហាចណាស់ជាចមបងខត

 
2551 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩២៦។ 

2552 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៧២។ 

2553 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៧២-៤៧៤។ 

2554 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៤៩, ៣៦៩។ 

2555 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៦៧។ 

2556 សាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ៧០១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រេើ‘ប្រជាជនងមី’ ដូរចនះ រនះគឺជាកា រ ើសរអើង ឬថា កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីរនះ ‘ប្រជាជនងមី’ប្តូវបាន

ប្រប្េឹតដដ្ឋក់ខ សខរាកេី‘ប្រជាជនោស់’”
2557។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំមានកំហ សអងគចារ់ និងបានអន វតតរទដ្ឋា នេ ំប្តឹមប្តូវកនុងកា កំណត់រញ្ញា ថារតើ កា 

រ ើសរអើងជាក់ខសដងបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។  

895. ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត រដ្ឋយសា បានយេ់

រឃើញថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមខដេជាខផនកមួយថ្នកា ជរមាៀសប្រជាជនប្ទង់ប្ទាយធំ្ជាងរនាះអាចប្តូវ

បានោត់ទ កថាជាកា រ ើសរអើង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អំរេើសកមម ឬអកមម ប្តូវបានោត់

ទ កជាកា រ ើសរអើងរៅរេេជន ងរប្ោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ខតជាសមាជិកថ្នប្កុមខដេ

ប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយោ ើខផអករេើមូេរហត សាសនា េូជសាសន៍ ឬនរោបាយ2558។ ប្តូវខតមានអតែភិ្លេ

ថ្នផេវិបាករ ើសរអើងជាក់ខសដងខដេរណាត េមកេីអំរេើសកមម ឬអកមមរនាះ2559។ 

896. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះបានតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមរដ្ឋយសា មានកា រះ

របា រៅរកាះផេ និងសាវ យោា ងំ រដើមបីដកេួករគ និងឱយរ ិោកាសធូ្ ប្សាេខាះ2560។ ដូរចនះ ជនជាតិោម

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា រំខរករនះរដ្ឋយខផអករេើកា ោត់ទ កជាសប្តូវនរោបាយ។ កា រំ

ខរករនាះ មានផេវិបាករ ើសរអើងសប្មារ់ជនជាតិោមរដ្ឋយសា កា ខរកបាក់សហគមន៍ រស់េួករគ2561

។ អាប្ស័យរហត រនះ អំរេើថ្នកា រំខរកជនជាតិោមប្តូវបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងថា ជាកា រ ើសរអើង រហើយអំរេើសតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងរទឧប្កិដាប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយប្តូវបានរង្ហា ញ។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរញ្ញា រនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

ii. កា រោទប្រកាន់កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ 

 
2557 សាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ៧០១ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

2558 សាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ៦៩០។ 

2559 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៦៧។ 

2560 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ខ.៥.ខ។ 

2561 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២២។ 
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897. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត រដ្ឋយសា បានយេ់

រឃើញថា រោេរំណងថ្នកា ដកជនជាតិោមគឺរដើមបីរំខរកសហគមន៍ រស់េួករគ និងរធ្វើឱយរ ិោកាស

ធូ្ ប្សាេ និងរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើទូ រេខខតមួយ គឺទូ រេខ ១៥ និងេ ំរអើរេើរេើកតាត នានាខដេ

ផេយុោន 2562ខដេរង្ហា ញថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមប្រមាណ ៥០.០០០ នាក់ គឺជាខផនកមួយថ្នខផនកា ខរង

ខចកប្រជាជនទូទាងំប្ររទសកមពជុា និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ខដេអងគជំន ំ

ជប្មះរប្ជើសរ ើសយករោេរំណងរ ើសរអើងថ្នកា រធ្វើឱយរ ិោកាសធូ្ ប្សាេ ជាជាងរោេរំណងមិន

រ ើសរអើងរៅវិញ2563។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីយេ់រឃើញថា “កា ផ្លា ស់ទី”ជន

ជាតិោមខដេ ស់រៅតាមររណាដ យប្េំខដនជាមួយរវៀតណាម ប្តូវបានរធ្វើយ តតិកមមសមរហត ផេរដ្ឋយ

សា កា ប្រឈ្មម ខដ្ឋក់ោន រដ្ឋយប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្2564 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេនយេ់នូវមេូ

រហត ខដេខាួនបានសនាិដ្ឋា នថា “កា ផ្លា ស់ទី”ជនជាតិោម គឺជាកា ដ្ឋក់រទាសសប្មារ់កា រះរបា រៅរេេ

ខផនកា “ជរមាៀស”ប្តូវបានររងកើតរ ើងរៅម នរេេកា រងើរតវា៉ា រនះ2565។ 

898. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញខដេថា រោេរំណង

ចមបងថ្នកា ដកជនជាតិោម គឺរដើមបីរំខរកសហគមន៍ រស់េួករគ និងរធ្វើឱយរ ិោកាសធូ្ ប្សាេ ជាកា 

េ ំសមរហត ផេរនាះរ ើយ2566។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទេួ

យកអំណះអំណាងខដេថា ជនជាតិោមខដេ ស់រៅតាមររណាដ យប្េំខដនជាមួយរវៀតណាម ប្តូវបាន

ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយសា ជរមាា ះ រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមខដេ ស់រៅតាមររណាត យទរនារមគងគ ប្តូវ

បានកំណត់រោេរៅចាស់លាស់ជាងអនកខដេ ស់រៅខកប ប្េំខដន2567។ ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ 

សំផន សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា កា 

ផ្លា ស់ទីប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងរោេរំណងដ្ឋក់រទាសជនជាតិោម និងបានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា រញ្ញា ថា

 
2562 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២២។ 

2563 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩២៨។ 

2564 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩២៩។ 

2565 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៣០។ 

2566 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥២៦។ 

2567 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥២៧។ 
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រតើ មានខផនកា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរៅម នកា រះរបា រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំរង្ហា ញថា ោម នរចតនា

រ ើសរអើងរៅេីរប្កាយកា ផ្លា ស់ទីេួករគរប្កាយេីមានកា រះរបា រនាះរ ើយ2568។ 

899. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតមកេ់2569កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេបានខផអកោ៉ា ង

ទូេំទូលាយ រ៉ា ខនតេ ំខមនខតមួយម ខរៅរេើទូ រេខ ១៥ រនាះរទ និងថា “រៅរេេជនជាតិោមបានតវា៉ាកា 

ឱយរបាះរង់អតតសញ្ញា ណសាសនា និងជាតិេនធ ុរស់េួករគ ‘កា រះរបា ’ប្តូវបានរស្តង្ហក រោ៉ា ងសាហាវ

រោ រៅ រមដឹកនាកំា រះរបា ប្តូវបានករមេច រហើយសហគមន៍ជនជាតិោមប្តូវបានរំខរក”2570។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាក់លាក់រៅរេើអំណះអំណាងខដេថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោម 

៥០.០០០ នាក់ គឺជាខផនកមួយថ្នខផនកា ខរងខចកទូទាងំប្ររទសកមពជុា និងថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមខដេ

 ស់រៅតាមររណាត យប្េំខដនជាមួយរវៀតណាមប្តូវបានរធ្វើយ តតិកមមសមប្សររដ្ឋយសា ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ 

ធ្2571 រ៉ា ខនតបានេិោ ណាថា ទូ រេខ ១៥ បានរង្ហា ញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេរៅជាក់

លាក់រេើប្រជាជនោមរៅេូមិភ្លគរូព៌ារប្កាយមានកា រះរបា រៅរកាះផេខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងសាវ យ

ោា ងំខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានរង្ហា ញថា កា ផ្លា ស់ទីជនជាតិោមជារោេកា ណ៍ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុង

កា រំខរកជនជាតិោម រដើមបីរធ្វើឱយរ ិោកាសធូ្ ប្សាេ2572។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កកា 

យេ់រឃើញរនះជាកា េ ំសមរហត ផេរនាះរទ និងេ ំោត់ទ កថា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេថា អាចមាន

ខផនកា ររងកើតរ ើងរដើមបីផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរៅម នកា រះរបា បានរកើតរ ើង។ រនះេ ំបានរង្ហា ញថា 

រប្កាយរេេកា រះរបា បានរកើតរ ើង េ ំអាចមានរចតនារ ើសរអើងផ្លា ស់ទីជនជាតិោមរនាះរទ។ រខនែមរេើ

រនះ រដើមបីរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ រចតនាកនុងកា រ ើសរអើងេ ំ

ោំបាច់ខតជារចតនាចមបងរៅេីរប្កាយអំរេើសកមម ដរារណារចតនារនាះមានេកខណៈសំខាន់2573។ រខៀវ សំ

 
2568 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥២៨។ 

2569 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ខ.៥.ខ។ 

2570 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨។ 

2571 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១១-៣២១២។ 

2572 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១២, ៣២៦២ និងរជើងទំេ័  ១០៨១១, ៣២៦៨, ៣៣២២-

៣៣២៣។ 

2573 រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krnojelac អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-25-T  សាេប្កមថ្ងៃទី 

១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០២ (“សាេប្កមរ ឿងកតី Krnojelac (ICTY)”) កថាខណឌ  ៤៣៥។ 
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ផន េ ំបានរង្ហា ញអំេីកងវះថ្នរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំ

ណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

iii. ថារតើ កា ោរខ់ាួនអាចប្តូវបានរោងរៅរេើកនុងកា រង្ហា ញនូវកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេជាេកខខណឌ

តប្មូវ ខដ   ឬោ៉ា ងណា 

900. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា បានដ្ឋក់រញ្ចូេ“កា 

ោរខ់ាួន”ខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធ េ ំមានកា រោង និងេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន

អំរេើរ ើសរអើងកនុងកា កំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនះអាចរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា2574។  

901. សហប្េះរាជអាជាា បានរដិរសធ្ និងបានរេើករ ើងថា ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅ

រេើអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរៅកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ខដេបាន ួមរញ្ចូេ

កា ោរខ់ាួន ដូរចនះ ជាកា សមប្សរកនុងកា េិោ ណារេើអំរេើទាងំរនះរៅកនុងកា វាយតថ្មាអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 

រនាះ2575។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា រៅប្គរ់រេេ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា 

េកខខណឌ តប្មូវថ្នកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយោម នកា េិោ ណារេើកា ោរ់ខាួនរ ើយ2576។ 

902. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ”

2577 ួមរញ្ចូេ“អំរេើខដេរដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់េ ំោំបាច់រសមើនឹងរទឧប្កិដា ជាេិរសស កា ោរខ់ាួន”2578។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកតី កថាខណឌ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ

រេើជនជាតិោមេ ំបានរោងរៅរេើកា ោរ់ខាួនរនះរ ើយ។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កថាខណឌ  

២៦៨ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយបានសំរៅរៅរេើកា ោរ់ខាួន2579។ កថាខណឌ រនះរញ្ញា ក់ថា៖ 

ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លា ស់ទ ី  ួមទាងំជនជាតិោម ប្តូវបានរ ៀរចំដ្ឋក់ជាប្កុមៗ។ ប្រជាជនខាះប្តូវបាន

រំខរករៅរេេរចញដរំណើ  កនងុអំ ុងរេេថ្នកា រធ្វើដំរណើ  និងរប្កាយរេេរៅដេរ់ោេរៅ។ អតីតកមាម

េិបាេមេូដ្ឋា នបាននោិយថា “រយើងេ ំមានរោេនរោបាយហាមោត់ប្រជាជនងមមីិនឱយ ស់រៅជាមួយ

 
2574 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៣២។ 

2575 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣០។ 

2576 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣១។ 

2577 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៥។ 

2578 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៥។ 

2579 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រជើងទំេ័  ១៨៥៩។ 
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សាច់ញាតិខដេជាអនកមូេដ្ឋា នរ ើយ”។ សាកសីមួយចំនួនបានរឆាើយថា ប្រជាជនោមប្តូវបានខរងខចកតាម

េូមិខខម ខដេអន ញ្ញា តឱយមានប្រជាជនោមតិចតួចរ៉ា រណាណ ះកនុងេូមិនមីួយៗ។ មានេសតតុាងរង្ហា ញថា ជន

ជាតិោមរ  ស ស្តសត ីនិងក មា  ប្តូវបានរំខរក និងផ្លា ស់ទរីៅកខនាងរផសងៗ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី សាកសីជន

ជាតិោមខាះបានរឆាើយថា េួករគ សរ់ៅជាមួយប្គួសា  រសេ់ួករគរេញមយួ យៈរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជា

ជន ឬថា េួករគរប្កាយមកប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយជរួជ ំប្គសួា  វញិ។ សាកសីដថ្ទរទៀតបានរញ្ញា ក់ថា ខណៈ

ខដេប្រជាជនោមភ្លគរប្ចើនប្តូវបានផ្លា ស់ទី មានមួយចំណ ចតូចៗទាក់ទងប្តូវបានតប្មូវឱយ ស់រៅកនុងេូមិ

 រស់ខាួនដខដេ។ សាកសីរីនាក់រទៀតបានរឆាើយថាេួករគប្តូវបាននាឱំយរៅ សរ់ៅកនុងផេះជាមួយប្រជាជនខខម 

ខដេោម នជញ្ញា ងំរទិបាំង។ សាកសីេ ីនាក់រទៀតអះអាងថា មន សសោស់ៗ និងរមដឹកនាសំាសនាកនុងេូមិ រស់

េួកោត់ប្តូវបានោរ់ខាួន និងសមាា រ ់រៅម នកា ផ្លា សទ់ីប្រជាជនបានរកើតរ ើង។ 

903. កា រេើករ ើងអំេីកា ោរ់ខាួនរៅកនុងកថាខណឌ រនះ មានរៅកនុងប្ររោគច ងរប្កាយខដេសំរៅរៅរេើកា 

ោរខ់ាួនខដេបានរកើតរ ើងរៅម នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន ខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២2580។ សហប្េះរាជអាជាា បានរោងផងខដ រៅរេើរជើងទំេ័ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនងុ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេដកប្សង់ឯកសា មួយខដេកនុងរនាះ សាកសីបាននិោយសំរៅរដ្ឋយសរងខររៅ

រេើកា ោរ់ខាួន2581។ រជើងទំេ័ រនះេ ំមានកា យេ់រឃើញណាមួយខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ោរខ់ាួន និងេ ំអាចរប្រើប្បាស់រដើមបីរញ្ចូេកា ោរ់ខាួនរនះរៅកនុង វិសា

េភ្លេថ្នអំរេើខដេអាចរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយបានរ ើយ។ 

904. រដ្ឋយសា កា ោរ់ខាួនេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរទរោទពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយ

សា បានរោងរៅរេើកា ោរ់ខាួនថា ជាអំរេើខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត ន

 
2580 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤ ខដេបានអះអាងថា  វិសាេភ្លេថ្នរទរោទ

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម បាន ួមរញ្ចូេអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើជន

ជាតិោមកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ។ 

2581 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រជើងទំេ័  ១៨៥៩ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

រជើងទំេ័  ១១០១៧ រោងកនុងចំរណាមរនាះរៅរេើ“កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី មា៉ា ត់ អ ីសា ឯកសា រេខ E3/5207 

ច ះថ្ងៃទី១៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំេ័  ៣-៤ ERN 00221863-00221864” និងបានដ្ឋក់រញ្ចូេរសចកតីដកប្សង់ដូចតរៅ៖ 

(“រនាេ រ់េីមានកា រះរបា មក រប្ៅេីកា ោរ់ខាួនរគបានរញ្ាូនអនកេមូិមួយចំនួនរចញតាមទូក រៅរកាះតាសូយនិងរៅរខតតកំេង់

ធ្ំ។ អនកេូមិរដើមរសេើ ខតទាងំអស់ប្តូវបានជរមាៀសរចញរហើយរគប្បារ់ថា រយើងប្តូវផ្លា ស់ទីេំរៅ រៅរៅេូមិ ឃ ំរផសង។ មានអនក

េូមិរដើមមួយចំននួតូច  ួមទាងំប្គួសា ខាុំ ខដេបានរនត ស់រៅកនុងេូមិរនះ រ៉ា ខនតខាុំមិនដឹងេីមូេរហត ខដេរគទ កឲ្យខាុំរៅរទ”)។ 
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រោបាយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កកា យេ់រឃើញច ងរប្កាយ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញរនាះ មានកំហ សរ ើយ។ រទឧប្កិដាឯករាជយថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតតាម យៈកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងោត់ទ កថា អាចរសមើនឹងអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញ2582 ដូរចនះ អំរេើរនះជាសំខាន់បាន្នដេ់កប្មិតេកខ

ខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ។  រដ្ឋយសា កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរធ្វើឱយសាេប្កមរៅជា

រមាឃៈ ទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មេូរហត នរោបាយរេើ“សប្តវូេតិ ឬតាមកា សនមត” 

905. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា រហត ផេនរោបាយខដេជា

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ បានរកើតរ ើងចំរពាះប្កុមខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅថា ជា“សប្តូវេិត ឬ

តាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា”រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់2583 កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម2584 កា ដ្ឋា ន

ទំនរ់១មករា2585 កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនដរហាះកំេង់ឆ្ន ំង2586 មនេី សនតិស ខ ស-២១2587 មនេ ីសនតសិ ខ

ប្កាងំតាោន់2588 មនេី សនតិស ខអូ កខនសង2589 និងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ2590។ ររើរទាះរីជាប្កុមខដេប្តូវ

បានកំណត់រោេរៅថា ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា” អាច ួមរញ្ចូេជន

ជាតិោមក៏រដ្ឋយ2591 ក៏កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា 

មូេរហត នរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិោម ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន រដ្ឋយអងគជំន ំ

 
2582 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៥។ 

2583 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៩។ 

2584 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤១៣។ 

2585 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩២។ 

2586 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨២៨។ 

2587 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៤។ 

2588 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៤៣។ 

2589 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៣។ 

2590 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៥១។ 

2591 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៧២។ 
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ជប្មះសាលាដំរូង និងប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នសាេដីការនះពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រ

ប្េឹតតរេើជនជាតិោម។ 

906. រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរៅកា ដ្ឋា នសាងសង់

ប្េលានយនតរហាះកំេង់ឆ្ន ំង មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេខដេពាក់េ័នធរៅនឹងខត

 វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ៉ា រណាណ ះ2592។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

រដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាងរនះរៅកនុងខផនកថ្នសាេដីការនះពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ។  

907. ម នរេេេិនិតយរេើកា ជំទាស់រៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា ន

ទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា មនេី សនតិស ខស-២១ និងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើអំណះអំណាងេី ជាចមបង (ក) អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា 

“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា” េ ំខមនជាប្កុមខដេអាចកំណត់បានចាស់លាស់

ថា ជារោេរៅថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និង (ខ) អំណះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីរោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន

 ររសាធា ណ ដាខខម ។ 

i. ថារតើ “សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា” គឺជាប្កុមខដេអាចកំណត់បាន

ចាស់លាស់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

908. ខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេរដ្ឋះប្សាយរេើរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម 

ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីអំេី“សប្តូវេិត ឬតាមកា 

សនមត”2593។ រៅកនុងខផនករនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផដេ់ទសសនទានទូរៅថ្នកាេប្រវតតិអំេីេសតុ

តាងជាឯកសា នាសម័យរនាះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសញ្ញា ណ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាសតីេីសប្តូវ និង

រនាេ រ់មកកា វិភ្លគខផនកអងគរហត រេើេសតតុាងរនាះ2594។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េ

សតតុាងរង្ហា ញថា រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ សប្តូវដូចខដេបានរៅរនះ ប្តូវបាន

 
2592 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤៩៣, ៤៩៥-៥១០, ៨៨៤-៨៨៦។ 

2593 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៣។ 

2594 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៤។  
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េិភ្លកាជារនតរនាេ រ់ និងោ៉ា ងទូេំទូលាយរៅតាមកប្មិតរផសងៗ និងរោេគំនិតថ្នពាកយ“សប្តូវ” ួម

រញ្ចូេអនកខដេប្តូវបានសនមតជាអនកប្រឆំ្ងរដិវតតន៍ក មមយុនីសដជាក់ខសតង ឬមរនាគមវិជាា 2595។  

909. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានខរងខចកវណណ ៈជារនតរនាេ រ់រេើ

ប្រជាជនថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងតាមប្ររេទរផសងៗថ្នកា គំរាមកំខហងខដេមានសកាដ ន េេ 

រ៉ា ខនត ររើរទាះរីជាមានកា ដ្ឋក់ចំណាត់ថាន ក់រ ើងវិញជារនតរនាេ រ់ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុានូវប្ររេទរផស

ងៗថ្នសប្តូវ និងផ្លា ស់រត ូកា កំណត់រោេរៅក៏រដ្ឋយ ក៏រ គគេ ឬសាែ រ័នណាខដេមិនអន វតតតាម ឬគំរាម

កំខហងដេ់មាោ៌រកសក មមយុនីសដកមពជុា រពាេគឺេទធិមា៉ា កសរេនីនថ្នរដិវតតន៍កមមយុនីសដតាម យៈកា តស ូ

ប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ អាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវ”ខដ 2596។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា 

កប្មិតថ្នកា រញ្ញា ក់ប្ររេទរផសងៗថ្នសប្តូវខប្រប្រួេអាប្ស័យរេើថារតើ ន ណាបានរងកកា គំរាមកំខហងធំ្

រំផ តរៅរេេរនាះ រ៉ា ខនត“ររើរទាះរីជាប្ររេទសប្តូវមានេកខណៈទូេំទូលាយ និងរប្ចើនខររក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំ

មានកា ខប្រប្រួេខាា ងំដូចរៅរប្កាយកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងកា រកើនរ ើងថ្នជរមាា ះជាមួយ

រវៀតណាមរៅកនុងឆ្ន ំរនាះខដ ”2597។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ៀររារ់ប្ររេទជាក់លាក់ថ្នសប្តូវដូច

តរៅ៖ (១) អតីតអនក ដាកា  និងទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 2598 (២) “ប្រជាជនងមី”2599 (៣) អនកប្ត

 រ់មកេីរ រទស2600 (៤) ប្េះសងឃ2601 និង (៥) ភ្លន ក់ង្ហ  CIA, KGB និង“យួន” ឬរវៀតណាម2602។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រៅកនុងខផនកដថ្ទរទៀតកនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងផងខដ រៅ

រេើប្ររេទដថ្ទរទៀតថ្នខាម ងំ ួមទាងំអនកប្រឆំ្ងរដិវតតន៍ អនករនតះុរង្ហអ រ់ និងជនកបត់រដិវតតន៍ េួកសកដិេូមិ និង

ជនជាតិេនធរុវៀតណាម2603។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ទរងវើរផសងៗជារប្ចើនអាចសែតិ

រប្កាមប្ររេទថ្ន“‘សកមមភ្លេខាម ងំ’ប្រឆំ្ងរដិវតតន៍” មានដូចជា កា េួច កា  ំរលាេរសេសនែវៈ ឬកា ខ ស

សីេធ្ម៌ដថ្ទរទៀត កា  ត់រគចរៅផេះ និងកា ោករោេកា ង្ហ  កា ប្រប្េឹតតេ ំសមប្សររេើយ ទធជន និង

 
2595 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៤។ 

2596 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៣៩។ 

2597 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៤០។ 

2598 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៣.២.១.៣.១។ 

2599 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៣.២.១.៣.២។ 

2600 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៣.២.១.៣.៣។ 

2601 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៣.២.១.៣.៤។ 

2602 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៣.២.១.៣.៥។ 

2603 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩២៤, ៣៩៨២។ 
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រេើកមាម េិបាេ កា  ំរលាេរំពានមាោ៌រកស កា ររញ្ចញមតិ កា មាន“និនាន កា នរោបាយ” ឬកា ប្រតិរតតិ

“សាសនាប្រតិកិ ិោ”2604។ 

910. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា អតែន័យថ្ន“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនី

សដកមពជុា”អាប្ស័យរេើរ ិរទខដេកនុងរនាះ សប្តូវទាងំរនះប្តូវបានេិភ្លកា និងេនយេ់ថា េសតតុាងខដេ

រកើតរចញេីទីតាងំឧប្កិដាកមមពាក់េ័នធ អាចនឹងរំរេញរខនែមកា យេ់រឃើញទាងំរនះ2605។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិនិតយរេើេសតតុាងរចញេីសហក ណ៍ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខនីមួយៗកនុង វិសាេ

ភ្លេថ្នសាេប្កមសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រៅរេេេិោ ណារេើកា ររងកើត និងភ្លេអាចកំណត់អតតសញ្ញា

ណបានថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅរៅតាមទីតាងំនីមួយៗ៖2606  

ក. ពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាកំក់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះ

ប្សាយបានរោទប្រកាន់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើ“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់

រកសក មមយុនីសដកមពជុា”2607 និងបានយេ់រឃើញថា ប្កុមរនះអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបាន2608 រ៉ា ខនត

បានកប្មិតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនប្តឹមកា កំណត់រោេរៅរេើប្កុមតូចថ្នប្រជាជនងមី និងអតីត

អនក ដាកា  និងទាហានថ្ន ររសា ធា ណ ដាខខម 2609។ 

ខ. ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ប្កុមកំណត់

រោេរៅជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” គឺជាប្កុមខដេអាចកំណត់

អតតសញ្ញា ណបានចាស់លាស់ រៅរេេប្រធានកងអន រសនាធំ្ និងវ រសនាតូចប្តូវបានខណនាឱំយ

កំណត់អតតសញ្ញា ណប្រជាជនខដេមាន“‘ប្រវតតិមិនេអ’ ជាទាហាន េន់ នេ់ ‘យួន’ ភ្លន ក់ង្ហ  CIA 

និសិសត រញ្ាវនត និងអនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា មានកា ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹងសកមមភ្លេប្រឆំ្ង

 
2604 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៤៦។ 

2605 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៣៥។ 

2606 កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់ រ.ក.ក.” រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេេ ំប្តូវបានេិភ្លការៅទីរនះរដ្ឋយសា  

ដូចបានរេើករ ើងខាងរេើ រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរៅកា ដ្ឋា ន

រនះរេើកខេងពាក់េ័នធរៅនងឹ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 

2607 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧០។ 

2608 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៤។ 

2609 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៥-១១៧៩។ 

01718457
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

នឹងអងគកា កនុងកង រស់េួករគ”2610 និងថា “ឯកសា កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយផាូវកា មួយចំនួនបាន

សំរៅប្រជាជនងមីថា ជាប្ររេទថ្នរ គគេខដេេ ំអាចទ កចិតតបាន”2611។ 

គ. ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា ប្កុមកំណត់

រោេរៅថា ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” គឺជាប្រជាជនងមី និង

អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងជាប្កុមខដេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណ

បានចាស់លាស់ រដ្ឋយសា ប្រជាជនងមីប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណចាស់លាស់ថា ជាសប្តូវ 

រហើយអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណតាម យៈ

ជីវប្រវតតិ ប្តូវបានោរ់ខាួន និងនារំៅមនេី សនតិស ខ2612។ 

ឃ. ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខស-២១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះ

ប្សាយបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជាក់លាក់ថ្នសប្តូវេិត ឬតាមកា សនមតជារប្ចើន រស់រកសក មមយុនី

សដកមពជុា  ួមទាងំអនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជនកបត់ ភ្លន ក់ង្ហ  CIA ឬ KGB រវៀតណាម និងថា 

ដីការនះបានរញ្ញា ក់ថា ប្រជាជនខដេប្តូវបានោរ់ខាួនរដ្ឋយសា ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត

 រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” មានដូចជា៖ ទាហានថ្នកងទ័េរដិវតតកមពជុា កមាម េិបាេរកសក មមយុនី

សដកមពជុា រ គគេិកប្កសួង អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  រញ្ាវនត អនកកា ទូត

ខដេប្ត រ់មកេីរ រទស និងជនរ រទស2613។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកកា យេ់

រឃើញ រស់ខាួនថា ប្ររេទជាក់លាក់ថ្នសប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា

ខដេបានរេើករ ើងកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ េ ំមានេកខណៈេមអិត និងបាន ួមរញ្ចូេអនករនតះុ

រង្ហអ រ់រដិវតតន៍សងគមនិយម និងអនក ិះគន់រកស រហើយប្ររេទទាងំរនះបានេប្ងីកជាដរារ2614។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹង“សប្តូវេិត ឬតាម

កា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង និងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះ

 
2610 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៧។ 

2611 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៧។ 

2612 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៧។ 

2613 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៩៨-២៥៩៩។ 

2614 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០០។ 

01718458
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ប្កុមរនះបានរង្ហា ញអតតសញ្ញា ណចាស់លាស់ខដេអាចកំណត់បានថា 

បានទទួេ ងផេវិបាកខដេបានរកើតរ ើងរនាះ2615។ 

ង. ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក“សប្តូវេិត ឬតាម

កា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”ថា អាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានចាស់លាស់ រដ្ឋយសា 

ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់អតតសញ្ញា ណចាស់លាស់នូវប្កុមខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈ

ថា ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” និងបានរញ្ញា ក់ថា ដីការនះបាន ួម

រញ្ចូេ៖ 

អនករនតះុរង្ហអ ររ់ដិវតតន៍សងគមនយិម និងអនក ិះគន់ ឬអនកប្រឆំ្ងរកស  មួទាងំអនកខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

ប្រប្េឹតតខររសកដិេូមិ ឬប្តូវបានរោទប្រកាន់នវូអំរេើខ សសេីធ្ម៌ និងរ គគេខដេប្តូវបានសងស័យ ឬពាក់េន័ធ

នឹងកា ចូេថ្ដជាមយួសប្តូវ រស់រកស ប្េមទាងំជនជាតិរវៀតណាម និងអនកខដេសងស័យសហកា ជាមួយ

ជនជាតិរវៀតណាម  មួទាងំអតីតទាហានធី្វគី សមាជិកហ វូេ ៉ា ូនិងជនជាតិោរា៉ាយមកេរីវៀតណាម2616។ 

911. អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានថ្នប្កុមរោេរៅថា 

ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” ប្តូវបានរេើករ ើងពាក់េ័នធខតមនេី សនតិស ខស-

២១ និងអូ កខនសងរ៉ា រណាណ ះ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី ស-២១ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយបានេិោ ណារឃើញថា ប្កុមខដេជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពុ

ជា” អាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានចាស់លាស់ េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា ប្ររេទជាក់លាក់

ថ្នសប្តូវេ ំប្តូវបានរ ៀររារ់េមអិត និងេប្ងីកជាដរារខដេរនះេ ំប្សរជាមួយនឹងកា កំណត់ថារតើ ប្កុមខដេ

អាចកំណត់បានចាស់លាស់រនាះជាអវរី ើយ2617។ ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង រខៀវ សំផន បាន

អះអាងថា ប្កុមតូចៗជារប្ចើនថ្ន“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”ខដេប្តូវបាន

យេ់រឃើញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បាន ួមរញ្ចូេប្កុមមន សសរផសងៗជារប្ចើន ខដេប្តូវបានោត់

ទ កខ សៗោន រដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងថា អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីយេ់

 
2615 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០០។ 

2616 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២-២៩៨៣។ 

2617 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៨២៥។ 

01718459
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រឃើញថា េ ំមានេកខណៈវិនិចិ័យថ្នកា កំណត់អតតសញ្ញា ណខដេអាចអន វតតរៅកនុងកា កំណត់រោេរៅជន

 ងរប្ោះ ដូចខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១2618។ 

912. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា “សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”អាចជាប្កុម

ខដេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានចាស់លាស់រោងតាមយ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក. រហើយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ប្ររេទថ្នសប្តូវរនះបានេប្ងីកជាដរារ រដ្ឋយសា កា 

យេ់រឃើញរនះបានខផអករេើេសតតុាង2619។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង រហត កា ណ៍ជារប្ចើនខដេកនុងរនាះប្រជាជនខាះ

ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្រប្េឹតតរៅរេើ និងេកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនដថ្ទរទៀត 

ខដេរនះជាកា យេ់រឃើញមួយប្តូវបានររងកើតរ ើងសមរហត ផេរដ្ឋយខផអករេើកា រប្រៀររធ្ៀរប្កុមខដេ

អាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបាន2620។ 

913. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានផដេ់សំអាងផាូវចារ់សប្មារ់កា រេើករ ើងខដេថា 

ប្កុមខដេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានចាស់លាស់ ប្តូវខតមិនអាចផ្លា ស់រដូ បាន និងប្សរោន 2621។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា រនះជាកា ផេយុរៅនឹងយ តតិសាស្តសតខដេប្តូវបានររងកើតរ ើង៖ រៅ

ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកតីជារប្ចើនរង្ហា ញថា ប្កុមខដេទទួេ ងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញមួយប្តូវបានកំណត់ជា

អវិជាមានថា “ជាអនកខដេេ ំខមនជាជនជាតិខស រ” និងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេ“បានរញ្ញា ក់េទធភ្លេខដេថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ អាចកំណត់

រោេរៅរេើប្កុមខដេប្តូវបានរញ្ចូេោន រដ្ឋយេ ំោំបាច់មានអតតសញ្ញា ណ ឬកមមវិធី្ជា ួម” និងបានទទួេ

សាគ េ់ថា ប្រជាជនងមីបាន ួមរញ្ចូេទាងំប្ររេទប្កុមតូចរផសងៗ2622។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរ

រខនែមរទៀតថា ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ រស់ត លាកា  Nuremberg បានរដ្ឋះប្សាយកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

ខដេកំណត់រោេរៅរេើ“េួកប្រឆំ្ងតាមកា សនមត ឬតាមកា សងស័យថ្ន ររ”ខដេ ួមរញ្ចូេសមាជិក

ថ្នប្កុមរផសងៗខដេប្តូវបានោត់ទ កជាដរារថា មានកា ប្រឆំ្ងសកាដ ន េេ និងថា សាេប្កម រស់ត លា

 
2618 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥០-៨៥៣។ 

2619 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤៦, ៨៨៣។ 

2620 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៨៣។ 

2621 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៣៩។ 

2622 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៣៩-៣៤០។ 

01718460
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កា  IMT បានរ ៀររារ់េមអិតនូវរោេនរោបាយថ្នកា កំណត់រោេរៅរេើរ គគេជារប្ចើនប្ររេទខដេ

ប្តូវបានសងស័យថា ជាេួកប្រឆំ្ងនឹង រររនាះ2623។ 

914. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា យ តតិសាស្តសតេីម នៗ រស់ខាួនបានរដ្ឋះប្សាយចាស់លាស់

នូវអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងកនុងទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះ។ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់ថា៖  

ជាេិរសសទាក់ទងរៅនឹងមូេរហត នរោបាយ ោ ើអាចកំណត់ប្កុមរោេរៅជន ងរប្ោះ រដ្ឋយខផអករេើ

កា វាយតថ្មាជាអតតរនាម័តិចំរពាះប្កុមណាខាះខដេរងកកា គំរាមកំខហង ឬរប្ោះថាន ក់ដេ់នរោបាយ។ ប្កុម

ខដេទទួេ ងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ អាច ួមរញ្ចូេប្កុមមន សសរផសងៗ ដូច

ជាអនករាជកា  ឬសកមមជននរោបាយ ប្កុមជនខដេមានទសសនៈ និនាន កា  និងជរំនឿណាមយួ ឬប្កុមជនជាតិ

េនធណុាមួយ ឬប្កុមជនថ្នសញ្ញា តិណាមយួ ឬប្កុមជនខដេតំណាងឱយវណណ ៈណាមួយរៅកនងុសងគម(ឧទាហ 

ណ៍ “រញ្ាវនត” រ េវជិត ឬវណណ ៈគហរតី)។ រេើសេរីនះរទៀត ប្កុមរោេរៅមេូរហត នរោបាយ អាចប្តូវ

បានោ ើកំណត់ោ៉ា ងទូេំទលូាយ ដរូចនះ ប្កុមរនះអាចប្តូវបានកំណត់កនុងន័យអវជិាមាន និង ួមរញ្ចូេអនក

ជារ់ពាក់េន័ធជិតសនិទធ ឬអនកោបំ្ទ ប្េមទាងំជនខដេសងស័យផងខដ 2624។ 

915. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ប្កុមកំណត់រោេរៅខដេរោទជារញ្ញា កនុងរ ឿងកតីរនះ “ ួមរញ្ចូេ’អនក

ប្រឆំ្ងេិត ឬតាមកា សនមតខផនកនរោបាយ[រៅនឹងរកសក មមយុនីសដកមពជុា]  ួមទាងំសាច់ញាតិជិតសនិទធ ឬ

អនកជារ់ពាក់េ័នធ’ខដេប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយមជឈិមរកស”2625។  

916. កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់ថា “ជាេិរសស ទាក់ទងរៅនឹង[រ គគេថ្ន

ប្កុមជនជាតិភ្លគតិច ឬសញ្ញា តិណាមួយ ឬរ គគេខដេតំណាងឱយវណណ ៈណាមួយកនុងសងគម] ប្កុមរនះអាច

ប្តូវបានកំណត់ជារោេរៅថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ មិនប្តឹមខតរដ្ឋយសា 

សមាជិកទាងំអស់ ឬក៏ភ្លគរប្ចើនថ្នប្កុមរនាះ ប្រកាន់ទសសនៈនរោបាយខដេផេយុេីទសសនៈនរោបាយ

 រស់ោ ើរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរដ្ឋយសា ប្កុមរនះប្តូវបានសនមតរដ្ឋយោ ើថា ជាអនកប្រឆំ្ងសកាដ ន េេ ឬ

 
2623 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៤១។ 

2624 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧២។ 

2625 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧៣។ 

01718461
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ក៏ជាឧរសគគរារំាងដេ់កា អន វតតន៍ថ្នកមមវិធី្នរោបាយ រស់ោ ើ”2626។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

 វិភ្លគោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើយ តតិសាស្តសតរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  និងបានសននិដ្ឋា នកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយប្តូវបានយេ់ថា ជាសាែ នភ្លេ ួមរញ្ចូេក ណីខដេោ ើ

បានកំណត់ទ កជាម ននូវប្កុមរោេរៅកនុង ងវង់ទូលាយរដ្ឋយោម នកា េិនិតយអំេីកា ប្រកាន់ទសសនៈនរោបា 

យ រស់រ គគេខដេពាក់េ័នធ2627។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ“រញ្ញា ក់នូវេទធភ្លេខដេអាចរកើត

មានថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ អាចកំណត់រោេរៅរេើប្កុមប្រមូេផដុំ 

ខដេោម នអតតសញ្ញា ណ ឬកមមវិធី្ ួមោន ណាមួយបាន”2628។ 

917. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា “សប្តូវេិត ឬតាមកា 

សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” េ ំអាចកំណត់អតតញ្ញា ណចាស់លាស់ រដ្ឋយសា ប្ររេទជាក់លាក់ថ្ន

សប្តូវេ ំប្តូវបានរ ៀររារ់េមអិត និងបានេប្ងីកជាដរារ។ ដូចបានរង្ហា ញកនុងយ តតិសាស្តសតកនាងមក រស់អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសតីេីរញ្ញា រនះ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយអាចរកើតរ ើងរៅរេេខដេ

ប្កុមមួយ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅោ៉ា ងទូេំទូលាយ រដ្ឋយសា សមាជិក រស់ខាួនប្តូវបានសនមតរដ្ឋយោ ើ

ថា ជាសប្តូវនរោបាយ។ េួករគេ ំោំបាច់មានទប្មង់ប្សរោន ខតមួយរនាះរទ2629។ ដរារណាសមាជិកទាងំ

អស់ថ្នប្កុមរនាះប្តូវបានសនមតថា ជាសប្តូវនរោបាយ ររើរទាះរីជាេួករគសែិតរប្កាមប្ររេទរផសងៗ ឬ

ប្ររេទទាងំរនះប្តូវបានរ ៀររារ់េមអិតក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខតអាប្ស័យរេើកា កំណត់ទ កជាម នថ្នសប្តូវនរោ

បាយខដេនារំៅ កកា កំណត់រោេរៅរនាះ។ 

918. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ប្កុមតូចៗជា

រប្ចើនខដេជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” បាន ួមរញ្ចូេអនកខដេប្តូវបាន

ោត់ទ កខ សៗោន រដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុា។ ដរារណាអនកទាងំរនះប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវ រស់

រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកាា យជាកមមវតែថុ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង កា ខដេេួករគប្តូវបានោត់ទ កខ 

 
2626 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៦៩។ 

2627 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៧០-៦៧៧។ 

2628 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៧៨។ 

2629 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៧៨។ 
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សៗោន  ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ ជាកា េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ។ រនះេ ំតប្មូវថា សមាជិកទាងំអស់ថ្នប្កុមខដេ

ប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះ ទទួេ ងកា រ ើសរអើងកនុងកប្មិតដូចោន រនាះរទ2630។  

919. កនុងន័យរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ប្តូវមានកា ប្រុងប្រយ័តនរដើមបីធានាថា អនក

ខដេប្តូវបានកំណត់ថា ជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”ជាក់ខសដងប្តូវបានោ ើ

ោត់ទ កថា ជាកា រងកកា គំរាមកំខហង ឬរប្ោះថាន ក់ដេ់នរោបាយ។ ទរងវើខាះអាចប្តូវបានោត់ទ កថា

ជា“‘សកមមភ្លេសប្តូវ’ប្រឆំ្ងរដិវតតន៍”2631 រដ្ឋយេ ំោំបាច់មានអនកទាងំរនាះពាក់េ័នធរៅនឹងទរងវើរនាះខដេ

ជាក់ខសដងប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រងកនូវកា គំរាមកំខហងដេ់នរោបាយរ ើយ។ 

920. រនះទំនងជាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណារេើប្កុមកំណត់រោេរៅរៅតាមទីតាំងឧប្កិដាកមម

នានា ខដេ ួមរញ្ចូេអនកខដេជារ់ពាក់េ័នធជាមួយ“សកមមភ្លេសប្តូវ”ខដេេ ំខមនជារ ឿងនរោបាយ។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរីជាដីកាដំរណាះប្សាយសំរៅរៅរេើ“សប្តូវេិត ឬតាម

កា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសងរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេអនកខដេប្តូវបានរោទេី

អំរេើខ សសីេធ្ម៌ក៏រដ្ឋយ2632 ក៏កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនទាក់ទងរៅនឹងប្កុមកំណត់រោេរៅ េ ំបានរេើក

រ ើងអំេីរ គគេខដេប្តូវបានរោទេីអំរេើខ សសីេធ្ម៌ខដ ។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹង

ភ្លេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានថ្ន“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” ប្តូវរដិរស

ធ្រោេ។ 

ii. សហក ណប៍្តាកំក ់

921. រប្កាយកា េិោ ណារេើរទរោទ និងេកខណៈ និងភ្លេអាចកំណត់បានថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅ  ួមទាងំអំ

ណះអំណាងពាក់េ័នធ រស់ភ្លគី2633 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុងអំ ុងរេេរប្កាយថ្ងៃ

ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ភ្លា មៗ អតីតរោធា និងរ៉ាូេីសថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានសប្មិត

សប្មំាងរៅវតតចំបា៉ា  និងទីតាំងដថ្ទរទៀតកនុងប្សុកប្តាកំក់ និងជារប្ចើនអនករទៀតប្តូវបានរគនារំចញរៅ និង

ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន2634។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាះរីមាន“ខផនកា ចាស់

 
2630 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៨៤។ 

2631 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៤៦។  

2632 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨២។ 

2633 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៦៨-១១៧៤។ 

2634 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៥។ 
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លាស់កនុងកា របាសសមាអ ត និងសមាា រ់អតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅប្សុកប្តាកំក់រនាេ រ់េីថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥”ក៏រដ្ឋយ ក៏កា ខណនារំផសងៗប្តូវបានផសេវផាយរៅតាមរេេរវលារផសងៗោន

រៅរេេរនាះខដ  និងោរ់តាំងេីខខ រមសា និងឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ មក អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររ

សាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅមដងរទៀតសប្មារ់កា ោរ់ខាួន និងសមាា រ់ខដេជាខផនកមួយ

ថ្ន“ប្រតិរតតិកា សមាា រ់មន សសរដ្ឋយមានកា រ ៀរចំ”2635។ 

922. ទាក់ទងរៅនឹងប្រជាជនងមីខដេមានេកខណៈទូេំទូលាយជាង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ចំណាត់ថាន ក់ថា ជា“ប្រជាជនររញ្ាើ” ឬ“បា៉ា រា៉ាស ីត” និងប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអនករៅ

រប្កាមរង្ហគ រ់ និងមានអតែិភ្លេថ្នកា រ ើសរអើងជាប្រេ័នធ និងដឹងឮោ៉ា ងទូេំទូលាយប្រឆំ្ងនឹងប្រជាជនងមី

រៅម នពាក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៨2636។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនងមីបានទទេួ

 ររអាហា តិចជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា ន និងជាេិរសសទទួេ ងទ កខ និងសាា រ់រដ្ឋយសា កា ោម នអាហា 

ប្គរ់ប្ោន់ និងថា េកខខណឌ កា ង្ហ ខ សខរាកោន អាប្ស័យរេើប្ររេទថ្នរ គគេ រ៉ា ខនតប្រជាជនងមីបានទទួេ ង

ទ កខរដ្ឋយសា កា ប្រប្េឹតតរៅរេើធ្ៃន់ធ្ៃ ជាង2637។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កា រ ើសរអើង

កាន់ខតខាា ងំរៅៗជាងរញ្ញា សិទធិខផនកនរោបាយចំរពាះប្រជាជនងមី អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសា

ធា ណ ដាខខម  និងកា គំរាមកំខហងដថ្ទរទៀតខដេតាមកា សនមតប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ោរ់

ខាួន2638។ 

923. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាកនុងកា រ ើសរអើង

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយចំរពាះអនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថាប្រឆំ្ងនឹងរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងថា 

អំរេើរនាះបានរ ើសរអើងជាក់ខសដង និងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិមន សសជាសា វ័នត2639។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រ ើសរអើងមួយចំនួនខដេជាមូេដ្ឋា នអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯក

រាជយថ្នកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងបាន

 
2635 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៥។ 

2636 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៦។ 

2637 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧។ 

2638 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧។ 

2639 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៨។ 
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រជឿជាក់ថា អំរេើរនះ្នដេ់កប្មិតមួយធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជារទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរៅកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ2640។  

924. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើប្កុមទូរៅ ខដេជា

“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”រៅសហក ណ៍ប្តាំកក់រ ើយ រប្ៅខតេីកា យេ់

រឃើញ រស់ខាួនជាក់លាក់អំេីអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងប្រជាជនងមី។ 

- អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  

925. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញថា កា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  បានរកើតរ ើងរៅសហក ណ៍

ប្តាកំក់ រដ្ឋយសា  (១) េ ំមានេសតតុាងខដេអាចរញ្ញា ក់បានអំេីរទរញ្ញា ឱយប្សាវប្ជាវ ក និងោរ់ខាួន

អតីតទាហាន ឬអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  (២) េ ំមានេសតតុាងខដេអាចរញ្ញា ក់េីកា សមាា រ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងប្រតិរតតិកា ខដេោរ់រផដើមកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង (៣) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រោងរៅរេើរទរោទខដេមានកនុងដីកាដំរណាះប្សាយជាជាងកា យេ់រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងកនុងសា

េប្កម រដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ោរ់ខាួន និងសមាា រ់2641។  

926. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស និង

ខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់េសតតុាងជា ួមខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ2642 និងថា ររើ

រទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើកា រោទប្រកានក់នុងដីកាដំរណាះប្សា

យជាជាងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានរោងកនុងរជើងទំេ័ ដខដេរនះផងខដ រៅ

រេើកថាខណឌ ដថ្ទរទៀតថ្នសាេប្កម ខដេមានកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  និងេសតតុាងោំប្ទ2643។ 

927. សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេ

ថា អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងអំ ុងរេេរផសងៗោន

 
2640 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៩។ 

2641 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧២០។ 

2642 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤២៩-៤៣១, ៤៣៤។ 

2643 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៣៦។ 
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ខដេដំរូងរៅរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងមដងរទៀតរប្កាយខខ រមសា/ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

និងថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេបានររងកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេ

ទីេី  ដូរចនះរទាះរជីាោត់អាចទទួេរជាគជ័យកនុងកា រង្ហា ញកំហ សក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានកា រ៉ាះពាេ់រេើកា 

យេ់រឃើញទូរៅអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ

 ដាខខម ខដ 2644។  

928. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ដូចបានអះអាងរដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងចំរពាះអតីតទាហានថ្ន ររសា

ធា ណ ដាខខម រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអំ ុងរេេេី រផសងោន ៖ អំ ុងរេេប្រមាណ

ប្រខហេមួយសបាដ ហ៍រនាេ រ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2645 និងអំ ុងរេេរដើមខខរមសា និងឧសភ្ល 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧2646។ រខៀវ សំផន ររើរទាះរីជាបានរេើកកា រោទប្រកាន់ជាទូរៅថា អងគជំន ំជប្មះមានកំហ ស

អងគរហត “រដ្ឋយបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាប្តូវបានរង្ហា ញ”ក៏រដ្ឋយ2647 ក៏ប្តឹមខតរេើកអំណះអណំាង

ជាក់លាក់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំ ុងរេេទីេី 

រ៉ា រណាណ ះ2648។ អាប្ស័យរហត រនះ ររើរទាះរីជាអំណះអំណាង រស់ោត់កនុងទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះ

បានទទួេរជាគជ័យក៏រដ្ឋយ ក៏រៅេ ំទាន់ប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រដិរសធ្កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ ូរោត់េីរទឧប្កិដា

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើអតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ខដ ។ អាប្ស័យ

រហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
2644 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៨៣។ 

2645 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៥ រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងរៅកថា

ខណឌ  ៩៥៨-៩៦១។ កថាខណឌ ខាងរប្កាម កថាខណឌ  ៩៦២ រេើករ ើងថា “អងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា ប្េឹតតិកា ណ៍វតតចំបា៉ា  ប្តូវ

បានកប្មិតប្តឹមអំ ុងរេេខាី៖ មួយសបាដ ហ៍ ឬយូ ជាងរនះរនតិចរប្កាយកា ដួេ េំប្កុងេនំរេញ និងប្កុងតាខកវ”។ 

2646 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៥ រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេអងគជំន ំជប្មះបានររងកើត

រ ើងរៅកថាខណឌ  ១០៦២-១០៦៣ និង ១០៨០-១០៨១។ 

2647 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧២០។ 

2648 រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកថាខណឌ  ១១៧៥ ថ្នសាេប្កមខដេ

រោងប្ត រ់រប្កាយរៅរេើកថាខណឌ  ១០៦២-១០៦៣, ១០៨១-១០៨២, និង ២៨១៣ ថ្នសាេប្កម រ៉ា ខនតេ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា 

យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកថាខណឌ  ១១៧៥ ថ្នសាេប្កមខដេរោងប្ត រ់រៅរេើកា យេ់

រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងកនុង ៩៥៨-៩៦១, ៩៦៣-៩៦៥ និង ១០៧៧។ 
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- ប្រជាជនងម ី

929. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា រៅប្តាំកក់ (១) 

ប្រជាជនងមីបានទទួេ ររអាហា រផសង (២) េកខខណឌ កា ង្ហ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងសប្មារ់ប្រជាជនងមី (៣) េក

ខខណឌ កា ង្ហ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាេិរសសកងយ វជន (៤) ប្រជាជនងមីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម“កា រធ្វើបារោ៉ា ង

េំបាករវទនា” និង (៥) ប្រជាជនងមីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា តាមដ្ឋន និងោរ់ខាួន2649។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ប្រជាជនងមីប្តូវបាន

កំណត់ជាប្ររេទដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីប្រជាជនមូេដ្ឋា ន និងប្តូវបានដ្ឋក់ឱយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីប្រជាជនមូេ

ដ្ឋា នកនុងសហក ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក ឬប្កុមកា ង្ហ ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និងប្តូវបានោត់ទ កថាជាអនករៅរប្កាម

រង្ហគ រ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន2650។ កា យេ់រឃើញទាងំរនះេ ំប្តូវបានជំទាស់ជាក់លាក់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន រ ើ

យ។  

930. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើប្ររេទនីមួយៗថ្នកា រ ើសរអើង ខដេប្តូវបានជំទាស់

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងេិោ ណាថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ើស

រអើងរេើប្រជាជនងមីរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ច ងរប្កាយប្តូវខតបានេិនិតយជា ួម ជាជាងតាមខផនកៗ រដ្ឋយសា 

មានកា ទំនាក់ទំនងោន រៅវិញរៅមក។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសែិត

កនុងេកខណៈប្ររសើ រំផ តកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង និងថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងនឹងេ ំអាចរដិរសធ្រោេង្ហយៗបានរ ើយ។ 

ក)  ររអាហា  

931. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងមីបានទទួេអាហា តិចជាងប្រជា

ជនមូេដ្ឋា ន និងថា ប្រជាជនងមីជាេិរសសបានទទួេ ង និងបានសាា រ់រដ្ឋយសា េ ំមានអាហា ប្គរ់ប្ោន់

2651។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេរោទជារញ្ញា រនះថាជាកា ផតេ់

អាហា មិនប្គរ់ប្ោន់ដេ់ប្រជាជនងមី ខដេេទធផេថ្នអំរេើរនះបានរណាដ េឱយមានកា ទទួេ ងទ កខ និង

សាា រ់រដ្ឋយសា កា េ ំមានអាហា ប្គរ់ប្ោន់។ រៅកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងមីបាន

 
2649 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧២៧។ 

2650 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៦។ 

2651 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧។ 
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ទទួេអាហា តិចជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា ន2652 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឯកសា រោេ

នរោបាយកប្មិតខពស់ខដេរង្ហា ញថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានកំណត់នូវ ររអាហា ខ សៗោន សប្មារ់

ប្រជាជនប្ររេទរផសងៗោន ខផអករេើប្រវតតិថ្នវណណ ៈ រស់េួករគ2653។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណារៅរេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយកនុងប្សុកប្តាំកក់2654 និងរដើមបីររងកើតកា យេ់រឃើញថា 

ប្រជាជនងមីបានទទួេ ររអាហា តិចជាងតាមកា ជាក់ខសដង អងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម

 រស់ រេប្ជ ជឹម, ខកវ ច័នេតារា, តាក សាន់ និង ជូ គឹម ន2655។  

932. ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន2656 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរេើករ ើងអំេីេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុ និងេ ំបានយកេសតតុាងរនះមករធ្វើកា េិោ ណារ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា 

េសតតុាងខាះរង្ហា ញថា រៅកប្មិតថាន ក់ប្សុកមានកា រសនើស ំអន វតត ររអាហា រសមើោន រដ្ឋយទូេំទូលាយរេើ

រ គគេប្ររេទរផសងៗោន ទាងំអស់ រ៉ា ខនតបានេនយេ់ថា ខផអកតាមេសតតុាងគួ ឱយរជឿជាក់ថា តាមកា ជាក់

ខសដង ប្រជាជនងមីបានទទួេអាហា តិចជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា ន2657។ អងគជំន ំជប្មះបានេនយេ់រខនែមថា 

រេប្ជ ជឹម បានសនមតកា អន វតតន៍នូវកា ផតេ់បាយដេ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា នរប្ចើនជាងប្រជាជនងមី រដ្ឋយសា 

“កា ខវះចរនាា ះរៅកនុងកា ប្គរ់ប្គង”រេើសហក ណ៍រផសងោន  និងថា នាង អ ូច បានរឆាើយថា ប្រធានៗេ ំបាន

សប្មរសប្មួេបានេអ រហើយផេះបាយខាះេ ំមានអាហា ប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ប្រជាជនហូរ រ៉ា ខនតរៅរេេ ំឭក

 
2652 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧។ 

2653 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១០.១.៧.៣.១ (“ឯកសា រោេនរោបាយកប្មិតខពស់”) និង ជា

េិរសស កថាខណឌ  ១០០៩ រោងរៅរេើទង់រដិវតត E3/139 ថ្ងៃទី ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងកំណត់រហត  រស់ រអៀង សា ើ ឯក

សា រេខ E3/522 េ ំមានច ះកាេរ ិរចទិ ទំេ័  ៧០-៧១ ERN 00427883-00427834 (រញ្ចូេច ះថ្ងៃទី៣០ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ

១៩៧៦)។ កថាខណឌ  ១០០៩ រោងផងខដ រៅរេើកថាខណឌ  ៩៩៤ កខនាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើទង់

រដិវតត ឯកសា រេខ E3/745 ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

2654 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១០.១.៧.៣.២ (“កា អន វតតន៍កនុងប្សុកប្តំាកក់”) និងជាេិរសសកថា

ខណឌ  កថាខណឌ  ១០១៦។ 

2655 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៦។ អងគជំន ំជប្មះបានរោងផងខដ កនងុកថាខណឌ រនះរៅរេើ

សកខីកមម រស់ ឯក រហន រ៉ា ខនតប្តឹមខតកត់សមាគ េ់ថា ោត់បានសនមតរញ្ញា រៅរេើច ងរៅខដេេួចអងក ។   

2656 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣០ (“អងគជំន ំជប្មះខវះអនាគតិរដ្ឋយសា េ ំបានេិោ ណារេើ

េសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ។ ជាក់ខសដង អវីខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើគឺប្តូវរេើកេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រស់ រេប្ជ ជឹម, នាង អ ូច និង ជាងំ 

ប្សីម ំ រដ្ឋយោម នកា េិោ ណារេើេសតតុាងរនះ”)។ 

2657 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១០.១.៧.៣.២ (“កា អន វតតន៍កនុងប្តំាកក់”) និងជាេិរសស កថាខណឌ  

១០១៦។ 
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កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាបានកំណត់ ររអាហា រផសងៗ

ោន សប្មារ់ប្រជាជនប្ររេទខ សៗោន  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្កា រេើករ ើងខដេថា កា 

ខរងខចករដ្ឋយរ ើសរអើងថ្ន ររអាហា  បានរណាដ េមកេីភ្លេខវះចរនាា ះរៅកនុងកា ប្គរ់ប្គងសហក ណ៍

រនាះ2658។ 

933. ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានេិោ ណារេើេសតុ

តាងរដ្ឋះរនេកុ រស់ រៅ ហា ន ខដេថា  ររអាហា ដូចៗោន 2659 កា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ បំាន

រេើករ ើងចាស់លាស់នូវេសតតុាងរនះ េ ំខមនមានន័យថា េសតតុាងរនះេ ំប្តូវបានយកមកេិោ ណារនាះរទ 

និងដូរចនះេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សរ ើយ2660។ រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កេ

សតតុាងរនះ មានទមៃន់ធ្ៃន់ជាងេសតតុាងខដេប្តូវបានេិោ ណាចាស់លាស់ និងប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ 

934. រខៀវ សំផន បានជំទាស់ជាក់លាក់រៅនឹងសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម និង តាក សាន់ និងបានអះអាងថា រេប្ជ 

ជឹម បានរង្ហា ញថា កា ខរងខចកអាហា  និង ររអាហា គឺដូចៗោន សប្មារ់អនករាេ់ោន  និងេ ំបានរញ្ញា ក់ទី

កខនាង រេេរវលា រតើញឹកញារ់រ៉ា នាម ន ឬន ណាជាអនកខរងខចក រៅរេេោត់រង្ហា ញថា តាមកា ជាក់ខសដង 

ប្រជាជនងមីបានទទួេបាយតិចជាង2661។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រដើមរណត ឹង ដារបរវណី តាក សាន ់

មានកា ភ្លន់ប្ច ំ ខវះភ្លេអាចរជឿជាក់បាន និងេ ំបានេនយេ់រហត ដូចរមតចបានជាោត់អាចសននិដ្ឋា នថា 

ប្រជាជនងមីទទួេ ររអាហា តិចជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា នរនាះរ ើយ2662។  

935. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម ថា មានតថ្មាជាេសតតុាងទារ រដ្ឋយសា 

ោត់េ ំបានផតេ់កា េនយេ់េមអិតពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេខ សខរាកោន កនុងកា ខរងខចកបាយរនាះ។ ោត់បានេនយ

េ់ថា ោត់“សរងកតរឃើញថា មានភ្លេខ សខរាកោន កនុងកា ខរងខចកបាយរនាះ”2663។ ររើរទាះរីជាកា េតិថា 

 
2658 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៦។ 

2659 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣០។ 

2660 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ បំ្តូវបានតប្មូវឱយរញ្ញា ក់រាេ់ចំណ ចថ្នកា ផតេ់សំអាងរហត  និងប្តូវបានសនមតថា បានវាយតថ្មា

សមប្សររេើេសតតុាងទាងំអស់ចំរពាះម ខ។ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០៤។ 

2661 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧២៩។ 

2662 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧២៩។ 

2663 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/291.1 ទំេ័  ៤២។ 
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ោត់បានផដេ់សកខីកមមផេយុរៅនឹងរោេនរោបាយក៏រដ្ឋយ2664 ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា រនះតាមកា ជាក់ខសដងគឺរដ្ឋយសា រោេនរោបាយខដេបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុា

2665។ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រេើកេសតតុាងោំប្ទអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា តាក សាន់ មានកា 

ភ្លន់ប្ច ំ និងខវះភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន2666។ តាក សាន់ បានេនយេ់ថា រលាកប្សីបានរឃើញរដ្ឋយផ្លេ េ់ថា 

 ររអាហា េ ំរសមើោន 2667។ 

936. រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកិចចសមាា សន៍ រស់

មជឈមណឌ េតមកេ់ឯកសា  DC-Cam ជាមួយនឹង រ ៀេ សន និងបានអះអាងថា រ ៀេ សន ជាក់ខសដងបាន

េនយេ់ថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា នទទួេបានអាហា រប្ចើនជាងរដ្ឋយសា េួករគមានេទធភ្លេរប្ចើនជាង និងអាច

ខសវង កអាហា រប្ៅបាន រ៉ា ខនតេ ំខមនថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា នទទួេបាន ររអាហា រប្ចើនជាងរនាះរទ2668។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកិចចសមាា សន៍ រស់មជឈ

មណឌ េតមកេ់ឯកសា  DC-Cam ជាមួយនឹង រ ៀេ សន កនុងកា រញ្ញា ក់រខនែមរេើេសតតុាងជាឯកសា  និង

ជាសកខីកមមខដេមានេកខណៈ ឹងមំា និងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះ

មានកំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់េសតតុាងរនះសប្មារ់កា យេ់រឃើញទូេំទូលាយជាងសតីេីភ្លេខ សខរាកោន ថ្ន

កា ទទួេបាន ររអាហា 2669។ រដ្ឋយរហត ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកិចចសមាា សន៍

 រស់មជឈមណឌ េតមកេ់ឯកសា  DC-Cam ជាមួយនឹង រ ៀេ សន សប្មារ់កា យេ់រឃើញថា មាន“ភ្លេ

ខ សខរាកោន កនុងកា ទទួេបាននូវ ររអាហា ”2670 ជាជាងរដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងមី

 
2664 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/291.1 ទំេ័  ៤៣។ 

2665 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៦។ 

2666 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧២៩។ 

2667 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (តាក សាន់) ឯកសា រេខ E1/286.1 ទំេ័  ៣៦:  

ឆៈ ខាុំរមើេរៅ ដូចមិនរសមើរទ េួកមូេដ្ឋា នអីចឹងរៅ រគហូររាងខប្កេរនតិចរៅ រហើយេួកខាុំងមីអីចឹងរៅ ក៏រាងរនែយរនតិច

អីចឹងរៅ។  

សៈ  ច ះរលាកប្សីអាច និោយដូរចនះ បានសំអាងរៅរេើអវីខដ  ? រតើ រលាកប្សីរឃើញផ្លេ េ់ខេនក នូវសាែ នភ្លេខរររនាះ

រដ្ឋយ  ររៀរណា?  

ឆ៖ ខាុំហូររហើយ ខាុំរឃើញ។ 

2668 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

2669 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៩១។ 

2670 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០១៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្តូវបានផតេ់អាហា តិចជាងរនាះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេថា 

េសតតុាងរនះេ ំបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានរ ើសរអើងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផតេ់ ររ

អាហា រនាះរទ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ រដ្ឋយេ ំោំបាច់េិោ ណារេើកិចចសមាា សន៍ រស់មជឈ

មណឌ េតមកេ់ឯកសា  DC-Cam រនះរ ើយ។ 

937. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ប្រជាជនងមីបានទទួេ ររអាហា តិចជាងប្រជា

ជនមូេដ្ឋា ន។ 

ខ) េកខខណឌ កា ង្ហ  ួមទាងំរៅកនុងកងចេ័តយ វជន 

938. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន2671 េសតតុាងភ្លគរប្ចើនខដេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសប្មារ់កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេីេកខខណឌ កា ង្ហ  វាងប្រ

ជាជនងមី និងប្រជាជនមូេដ្ឋា ន ប្តឹមខតរង្ហា ញថា មានេកខខណឌ កា ង្ហ ធ្ៃន់ធ្ៃ  ជាជាងរង្ហា ញថា កា 

ប្រប្េឹតតរៅរេើរនាះខ សៗោន ។ កនុងកថាខណឌ ថ្នសាេប្កមខដេប្តូវបានដកប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេីកា ប្រប្េឹតតខ សៗោន  មានខតកា រេើករ ើងអំេីកា ប្រប្េឹតតខ ស

ខរាកោន ខដេ រៅ ហា ន បានរឆាើយថា ប្រជាជនរេញសិទធិទទួេបានេកខខណឌ ប្ររសើ ជាងប្រជាជនរប្តៀម 

ឬប្រជាជន ១៧ រមសា និងថា េកខខណឌ ខដេប្ររសើ ជាងរនាះ គឺបានរធ្វើជាប្រធានកងប្គរ់ប្គងប្រជាជន

ងមី2672។ ន ត នូវ ក៏បានរេើករ ើងផងខដ ថា ប្រជាជនងមីជារប្ចើនឈ្ឺញឹកញារ់ជាងប្រជាជនមេូដ្ឋា ន2673 

រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា រនះបានោបំ្ទដេ់កា យេ់រឃើញអំេីកា ប្រប្េឹតតខ សខរាកោន

រ ើយ រដ្ឋយសា ោត់បានេនយេ់ថា ប្រជាជនងមីឈ្ឺញឹកញារ់េីរប្ពាះេួករគេ ំខដេធាា រ់រធ្វើខប្សចំកា 2674។  

939. រោងរៅរេើសហប្េះរាជអាជាា  កា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីេកខខណឌ កា ង្ហ 

ធ្ៃន់ធ្ៃ  ោំបាច់ប្តូវខតយេ់កនុងរ ិរទទូេំទូលាយជាងថ្នកា កំណត់ប្ររេទប្រជាជន និងកា អន វតតន៍កនុង

 
2671 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣២។ 

2672 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រៅ ហា ន) ឯកសា រេខ E1/264.1 ទំេ័  ៧២-៧៤។ 

2673 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០២០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៥ (ន ត 

នូវ) ឯកសា រេខ E1/276.1 ទំេ័  ៣៥។ 

2674 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៥ (ន ត នូវ) ឯកសា រេខ E1/276.1 ទំេ័  ៣៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្សុកប្តាំកក់2675។ កនុងខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរដ្ឋះប្សាយរេើកា អន វតតន៍ថ្នប្រ

េ័នធកំណត់ប្ររេទប្រជាជន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា តួនាទីថ្នសិទធិអំណាចគឺ

រប្មុងទ កសប្មារ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន2676។ រៅកនុងរជើងទំេ័  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដកប្សង់េសតុ

តាងខដេរង្ហា ញថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា នខដេជាប្រធាន េ ំរធ្វើកា ធ្ៃន់ដូចប្រជាជនងមី៖   ើ រៅ បានផតេ់សកខីកមម

ថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា នេ ំរធ្វើកា  រ៉ា ខនតប្តឹមខតតាមដ្ឋនកា ង្ហ  រហើយ តាក សាន់ បានរឆាើយថា ប្រជាជនមូេ

ដ្ឋា នេីរួនរៅប្បានំាក់ខដេដឹកនាកំងសហក ណ៍ រស់ោត់ េ ំោំបាច់រធ្វើកា ធ្ៃន់រទ2677។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា េសតតុាងរនះរង្ហា ញថា េកខខណឌ កា ង្ហ  រស់ប្រជាជនងមីមានេកខណៈ

រផសង និងធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងេកខខណឌ  រស់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន និងថា ប្រជាជនងមីេ ំអាចកាន់តួនាទីថ្នសិទធិអំណាច 

និងេ ំអាចទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីេកខខណឌ កា ង្ហ ប្ររសើ ខដេជារ់ជាមួយនឹងតួនាទីរនាះរ ើយ។ តាម

កា រប្រៀររធ្ៀរ មានេកខណៈខ សខរាកោន តិចតួច រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន

ភ្លគរប្ចើនរធ្វើជារមៗ និងេ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញកនុងខផនកទាងំរនះថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេរង្ហា ញថា េកខខណឌ កា ង្ហ សប្មារ់ប្រជាជនងមីធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងេកខខណឌ សប្មារ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា នរ ើ

យ។  

940. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវកនុងកា េិោ ណាខតរេើេកខខណឌ កា ង្ហ ដ្ឋច់

រដ្ឋយខ ករនាះ េីរប្ពាះកាេណាររើប្រជាជនងមីប្តូវបានផតេ់ ររអាហា តិចជាង ជាកា សមរហត ផេ

ខដេថា េួករគនឹងជួរប្រទះេកខខណឌ កា ង្ហ េំបាកជាង ររើរទាះរីជាេកខខណឌ ទាងំរនះមានេកខណៈដូច

ោន រៅនឹងេកខខណឌ  រស់ប្រជាជនមូេដ្ឋា នក៏រដ្ឋយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រនះទាក់ទងរៅនឹងេទធផេថ្នកា 

អន វតតន៍រដ្ឋយរ ើសរអើងពាក់េ័នធរៅនឹង ររអាហា  ជាជាងកា រង្ហា ញថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅ

រេើរផសងោន កនុងេកខខណឌ កា ង្ហ ខដេបានដ្ឋក់រេើេួករគ រប្ៅខតេីកា េ ំមានឱកាសកាន់តួនាទីថ្នសិទធិអំណា

ច និងទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីតួនាទីរនាះរ៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា េកខខណឌ កា ង្ហ មានេកខណៈ

ធ្ៃន់ធ្ៃ សប្មារ់ប្រជាជនងមីជាងេកខខណឌ កា ង្ហ សប្មារ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន រេើកខេងខតកា ខដេប្រជាជន

 
2675 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៩៣។ 

2676 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០០២, ១០០៤។ 

2677 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ៣១៦៨ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី១២ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ( ើ 

រៅ) ឯកសា រេខ E1/262.1 ទំេ័  ១២-១៣, ៥១-៥២ និងប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (តាក សាន់) ឯកសា រេខ 

E1/286.1 ទំេ័  ៣១-៣៣។ 
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ងមីប្តូវបានហាមោត់មិនឱយកាន់តួនាទីថាន ក់ដឹកនា ំ និងេ ំទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីេកខខណឌ កា ង្ហ ប្ររសើ 

ខដេជារ់ជាមួយនឹងតួនាទីរនាះរ៉ា រណាណ ះ។ 

គ) កា រធ្វើបារោ៉ា ងេំបាករវទនា 

941. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ រ  ន សារ ឿន, អ ឹម វណណ ៈ, តាក សាន់, ខយម ខ ននី 

និង  ើ រៅ សប្មារ់កា យេ់រឃើញថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារោ៉ា ងេំបាករវទនា 

និងប្តូវបានោត់ទ កជាកញ្ាះដ្ឋច់ថ្ងា2678។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំ

ផន ថា សកខីកមម រស់ រ  ន សារ ឿន េ ំបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញអំេីកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើង រដ្ឋយសា 

ោត់បានផតេ់សកខីកមមថា  ររអាហា អាចប្តូវបានដកហូតសប្មារ់កា រំពាន ឬេ ំបានរំរេញតាមេកខ

ខណឌ កំណត់ រ៉ា ខនតេ ំបានរង្ហា ញថា កា រធ្វើបាររនាះបានកំណត់រោេរៅរេើប្រជាជនងមីរ ើយ។ ប្រហាក់

ប្រខហេោន រនះខដ  សកខីកមម រស់ តាក សាន់ និង ខយម ខ ននី បានេិេណ៌នាអំេីកា រធ្វើបារោ៉ា ងេំបាក

រវទនា រ៉ា ខនតេ ំបានរង្ហា ញថា កា រធ្វើបាររនះគឺជាកា រ ើសរអើងរនាះរទ2679។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី   ើ រៅ និង 

អ ឹម វណណ ៈ បានសំរៅជាក់លាក់រៅរេើកា ប្រប្េឹតតរេើប្រជាជនងមី េួកោត់បានរឆាើយថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន

អាចរជ ប្រមាង និងវាយតរ់ប្រជាជនងមីបាន រហើយសកខីកមម រស់េួករគបានោបំ្ទោន រៅវិញរៅមក2680។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើ

សាកសីទាងំរនះរដ្ឋយេ ំោំបាច់េិោ ណាចាស់លាស់រេើភ្លេអាចរជឿជាក់បានរនាះរទ។  

942. ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់  ើ រៅ េ ំអាចោបំ្ទកា យេ់រឃើញទូរៅ និងអំរេើ

ខដេបានេិេណ៌នារនាះេ ំអាចប្តូវសនមតបានថាជា រស់ថាន ក់ដឹកនាក៏ំរដ្ឋយ2681 ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេោត់ទ កថាជាកា សមរហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខផអករេើសកខីកមម

ទាងំរនះ ប្រជាជនងមីជាេិរសសប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារោ៉ា ងេំបាករវទនា។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញរនះមានទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជិតសនិទធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ

 
2678 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១០២៣។ 

2679 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០២៣រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ 

(តាក សាន់) ឯកសា រេខ E1/286.1 ទំេ័  ៣៣។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (ខយម ខ ននី) ឯកសា រេខ 

E1/288.1 ទំេ័  ៨-៩។  

2680 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០២៣។ 

2681 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ដថ្ទរទៀតខដេេ ំប្តូវបានជំទាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងប្តូវខតេិោ ណាកនុងរ ិរទខដេថា 

ប្រជាជនងមីប្តូវបានកំណត់ប្ររេទ និងប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអនករៅរប្កាមរង្ហគ រ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន។ កនុងរ

  ិរទថ្នកា កំណត់ប្ររេទខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុា កនុងក ណីខដេប្រជាជនងមីប្តូវ

បានោត់ទ កថា ជាអនករៅរប្កាមរង្ហគ រ់ រស់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន េសតតុាង រស់សាកសីេី នាក់រង្ហា ញថា 

ប្រជាជនមូេដ្ឋា នអាចរជ ប្រមាង វាយតរ់រេើប្រជាជនងមីរនាះ អាចោំប្ទកា យេ់រឃើញជាទូរៅ រហើយ

អំរេើរនះអាចប្តូវបានោត់ទ ករដ្ឋយសមរហត ផេថា ជាេទធផេថ្នរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដ

កមពជុា។ 

ឃ) កា តាមដ្ឋន និងកា ោរ់ខាួន 

943. កា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត ន

រោបាយ េ ំសំរៅរៅរេើកា តាមដ្ឋនប្រជាជនងមីរនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បាន

យេ់រឃើញថា ប្រជាជនងមី ទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងកា គំរាមកំខហងដថ្ទរទៀត

តាមកា សនមតចំរពាះរកសក មមយុនីសដកមពជុា ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ោរ់ខាួនរដ្ឋយសា កា គិត 

សំដី ឬអំរេើខដេោម នកា រងករប្ោះថាន ក់ រ៉ា ខនតប្តូវបានោត់ទ កថា ប្រឆំ្ងនឹងរដិវតតន៍”2682។ កនុងកា ោំប្ទកា 

យេ់រឃើញរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកថាខណឌ  ១០៥៥ និង ១០៨០ ថ្នសាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ កថាខណឌ  ១០៥៥ ជារ់ទាក់ទងរៅនឹងកា តាមដ្ឋន និងមានេសតតុាងរង្ហា ញថា 

ប្រជាជនងមីប្តូវបានតាមដ្ឋន។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន2683 េសតតុាងភ្លគ

រប្ចើនខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងកថាខណឌ រនះ េ ំបានរង្ហា ញថារតើ កា តាមដ្ឋន

រនាះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរេើប្រជាជនងមី ឬរេើអនករាេ់ោន  ខដ  ឬោ៉ា ងណា ដូរចនះេ ំបានរង្ហា ញនូវអតែិ

ភ្លេថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរ ើយ។  

944. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឈ្ារតាមដ្ឋន“ប្រជាជន”ដូចជាចូេសាដ រ់រៅរប្កាមផេះរេេ

យរ់2684។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា សាកសីមាន ក់បានផតេ់សកខីកមមថា ប្រជាជនងមី និងប្រជា

 
2682 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧។ 

2683 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៣៩-៧៤០។ 

2684 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥។ 
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 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

577 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជនោស់ប្តូវបានតាមដ្ឋន2685 និងថា សាកសីមាន ក់រទៀតបានរឆាើយថា ខាម ងំខដេមានកា សងស័យប្តូវបានរគ

តាមដ្ឋន2686។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏បានរោងផងខដ រៅរេើសកខីកមមខដេរង្ហា ញថា ប្រជាជនមយួ

ចំនួនប្តូវបានរគតាមដ្ឋន  ួមទាងំសកខីកមមមួយខដេរង្ហា ញថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានតាមដ្ឋន2687 រ៉ា ខនតតាម 

យៈសកខីកមមទាងំរនះ េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថារតើ កា តាមដ្ឋនរនះបានកំណត់រោេរៅរេើប្រជាជនងមី ខដ  

ឬោ៉ា ងណារនាះរទ2688។  

945. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងផងខដ រៅរេើ បាយកា ណ៍រួនខដេបាន ករឃើញកនុងកំណត់ប្តាប្សុក

ប្តាកំក់។ ទីមួយ“បានេិេណ៌នាអំេីប្គួសា មួយខដេេ ំបានចូេរដកេីប្េេរ់ និងរៅជខជកោន យរ់រប្ៅ’

 
2685 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៤ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ ឯក

សា រេខ E1/296.1 ទំេ័  ៦៨-៦៩។  

2686 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ 

(ឯក រហឿន) ឯកសា រេខ E1/299.1 ទំេ័  ៦២-៦៣។ 

2687 ថាន់ ធ្ីម ប្រជាជនងមីបានផតេ់សកខីកមមថា ប្រជាជនងមីេ ំប្តូវបានទ កចិតត និងប្កុម រស់ោត់ជាប្រជាជនងមីប្តូវតាមដ្ឋន។ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/289.1 ទំេ័  ២១។ 

2688 រខនែមរៅរេើ ថាន់ ធ្ីម អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងបានរេើករ ើងថា វង សា  ន បានផតេ់សកខីកមមថា  ោត់បានដឹងថា ោត ់

និងរតី រស់ោត់ ប្តូវបានតាមដ្ឋន រដ្ឋយសា េួកោត់“ប្តូវបានោត់ទ កថាកនុងប្ររេទរប្កាមវណណ ៈកសិក ធ្មមតា” (សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ (វង សា  ន) ឯកសា 

រេខ E1/300.1 ទំេ័  ៤៤-៤៥)។ េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថារតើ វង សា  ន និងរតី រស់ោត់ ប្តូវបានោត់ទ កថា ជា “ប្រជាជន

ងមី”។ រលាកប្សីេ ំបានរោងរៅរេើខាួនឯង ឬរតី រស់ោត់រ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករ ើងថា រ  ន សារ ឿន មាន

អា មមណ៍ថា ប្តូវបានតាមដ្ឋនជាប្រោំ រ៉ា ខនតេ ំបានេនយេ់រញ្ញា ថារតើ រ  ន សារ ឿន គឺជាប្រជាជនងមី(សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រ  ន សារ ឿន) ឯកសា រេខ 

E1/288.1 ទំេ័  ៣១)។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអះអាងថា ជាងំ ប្សីម ំ បានប្បារ់អនករស ើរអរងកតសហរៅប្កមរស ើរ

អរងកតថា ឈ្ា របានោា រំមើេប្រជាជនងមី និងបានផតេ់សកខីកមមថា ប្រវតតិ ូរ និងប្រវតតិកា ង្ហ ប្តូវបានប្សាវប្ជាវ (សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើកំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ រស់ ជាងំ ប្សីម ំ ច ះថ្ងៃទី១១ ខខវិចិិកា 

ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5832 ERN 00402468។  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា 

រេខ E1/254.1 ទំេ័  ៤០-៤១។ ជាងំ ប្សីម ំ បានប្បារ់អនករស ើរអរងកតថា ឈ្ា របានតាមដ្ឋនប្រជាជនងមី រ៉ា ខនតបានរឆាើយផងខដ 

ថា រលាកប្សី និងរតី(ទាងំេ ីនាក់“ប្រជាជនរប្មុង”) ប្តូវបានឈ្ារេួចសាដ រ់ និងទំនងជាេ ំប្តូវបានសួ សំណួ រេើរញ្ញា ថារតើ 

ប្រជាជនមូេដ្ឋា នប្តូវបានតាមដ្ឋនខដ  ឬោ៉ា ងណា (កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ជាងំ ប្សីម ំ ច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ

២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5832 ERN 00402466 ទំេ័  ៤-៥ ។ 
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រ៉ា ខនតសាត រ់មិនបានថា [រគនិោយអវី]’”2689។ ទីេី “សំរៅរៅរេើ បាយកា ណ៍េីឃ ំគ សអំេីប្រជាជនងមមីាន ក់

រ ម្ ះ ម ី ម៉ា ច ខដេ’បានរដកមរមើថា រដើមបីរំេ េក មា ឱយង្ហរ់អស់ គឺឱយថាន ំដ្ឋក់ជាមួយនឹងដំ ូងមី […] 

កនុងរេេមរមើរនាះ គឺយរ់ប្រខហេរមា៉ា ង ១១៖ មរមើនិោយពាកយដខដេរនះ រីដងមួយ ំរេច […]។ សូមបី

ខតសមាជិកងមីដូចោន ខដេរៅរដកជិតោន រនាះ ក៏រ ៀងសាត រ់ឮចាស់អញ្ចឹងខដ ’”2690។ ទីរីេិេណ៌នាអំេីប្រជា

ជនមូេដ្ឋា នខដេរាយកា ណ៍េី“អនកមកសាន ក់រៅងមីរៅកនុងឃ ំថា ោត់’កាេេីសងគមោស់មានប្រវតតិពាលា

អាវា៉ា ខសជាខាា ងំ’ រដ្ឋយសា មូេរហត ដូរចនះរហើយ ឃ ំបានរសនើថា រតើ“រញ្ាូនឬោ៉ា ងណា’”2691។ ទរីនួ

“េិេណ៌នាអំេីអតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ខដេ‘រោ រៅណាស់តាមកាដ រ់បានេីប្រជាជនងមីធាា រ់សាគ េ់’”

2692។  បាយកា ណ៍រនះោំប្ទថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានតាមដ្ឋន រ៉ា ខនតេ ំបានរង្ហា ញថា រតើកា តាមដ្ឋនប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅរេើប្រជាជនងមី ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។  

946. កថាខណឌ  ១០៨០ បានរង្ហា ញថា “េសតតុាងជាឯកសា រញ្ញា ក់ថា ប្រជាជនងមី អតីតទាហាន និងអនក ដាកា 

ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងប្រជាជនខខម រប្កាមជាេិរសសង្ហយទទួេ ងកា ោរ់ខាួនសប្មារ់កា គិត សំដី 

ឬអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថាប្រឆំ្ងនឹងរដិវតតន៍”។ កថាខណឌ រនះរោងរៅរេើ៖ 

ក. “ បាយកា ណ៍ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ បានរសនើរោរេ់មក“អងគកា ជាទីរោ េ” ចំរពាះ

កា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ជាមួយប្រជាជនងមី រនាេ រ់មកស ំអងគកា សរប្មចថា រតើមន សសរនះគួ ប្តូវរញ្ាូន

រៅ ឬោ៉ា ងណា”2693។ 

ខ. “ បាយកា ណ៍មកេីឃ ំេរេេរផាើជូនរកសប្សុកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា កត់សមាគ េ់ថា ‘ចំរពាះអនក

មានរណាត ស័កតិ រយើងខាុំនឹងរញ្ាូនជារនតរនាេ រ់ រហើយេួកទាហាន និងប្គូខាះខដេមានសភ្លេរំផ្លា ញ 

 
2689 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ៣៤៧១ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី១៣ ខខឧស

ភ្ល [មិនរញ្ញា ក់ឆ្ន ំ] ឯកសា រេខ E3/8428  ERN 00271051។ 

2690 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ៣៤៧១ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ញា  

ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2441 ERN 00270961 ទំេ័  ២៩ ។ 

2691 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2048 ERN 00079087-00079088 ទំេ័  ១-២ ។ 

2692 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៥៥ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី១២ ខខមីនា 

[មិនរញ្ញា ក់ឆ្ន ំ] ឯកសា រេខ E3/2441 ERN 00270947 ទំេ័  ១៥។ 

2693 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៨០ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2048 ERN 00079087-00079088 ទំេ័  ១-២ ។ 

01718476
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និងប្រឆំ្ងរដិវតតន៍រយើងស ំអងគកា ឲ្យរោរេ់ខដ  ឬឲ្យសរប្មចរៅតាមមូេដ្ឋា នខាះ ស ំរកសឲ្យ

រោរេ់។ ររតជាា ករមេចោ កមមខាម ងំឲ្យអស់រដើមបីរធ្វើរដិវតតន៍សងគមនិយម និងកសាងសងគមនិយម

ជូនរកស និងប្រជាជនដ្ឋច់ខាត’”2694 

គ. “កំណត់រហត ច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ េីឃ ំតារេម  ួមមានរសចកតីខណនាខំដេោ ឲ្យ’តាម

ដ្ឋនេិនិតយសិន ប្រជាជនងមី ឬោស់’”2695 

ឃ. “ បាយកា ណ៍ច ះថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ េីឃ ំខពរប្តខរករៅអងគកា ប្សុកប្តាកំក់ បានផតេ់

េ័ត៌មានអំេីមន សស ០៤ នាក់“មានរណាត ស័កតិ”ខដេប្តូវបានរត ូរៅមូេដ្ឋា នឃ ំកាេេីថ្ងៃម ន”2696 

និង 

ង. “ បាយកា ណ៍ច ះថ្ងៃទី០៨ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ េីឃ ំេរេេរផាើជូនអងគកា ប្សុក បានរញ្ញា ក់ថា 

‘ប្គួសា ទាហានខដេប្តូវអងគកា ករមេចនិងសាា រ់បាត់ ១០៦ ប្គួសា  មានចំនួន ៣៩៣ នាក់ [ ...] 

ប្គួសា ទាហានខដេរៅមានចំនួន ២៣១ ប្គួសា  មានមន សសចំនួន ៨៩២ នាក់’”2697។ 

947. រញ្ញា ថារតើ អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ោរ់

ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរៅកនុងខផនកខាងរេើ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណា

រឃើញថា េសតតុាងរនះេ ំបានោបំ្ទរេើកា យេ់រឃើញឱយហួសេីវិមតិសងស័យខដេថា ប្រជាជនងមីខដេេ ំ

ខមនជាអតីតទាហាន ឬអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្តូវបានកំណត់រោេរៅជាេិរសសសប្មារ់

កា ោរខ់ាួនរដ្ឋយសា កា គិត សំដី ឬអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ផេយុរៅនឹងរដិវតតន៍រនាះរទ។ េសតតុាង

រនះរង្ហា ញថា រ គគេមួយប្ររេទជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសិទធិអំណាច រ៉ា ខនតេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា ប្រជា

 
2694 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៨០ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី១១ ខខរមសា 

[ឆ្ន ំ១៩៩៧] ឯកសា រេខ E3/4629 ERN 00079087។ 

2695 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៨០ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី២៤ ខខរមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/4107 ERN 00271016។ 

2696 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៨០ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី០៦ ខខឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2050 ERN 00079111។ 

2697 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៨០ រោងរៅរេើកំណត់ប្តាប្សុកប្តំាកក់ ច ះថ្ងៃទី០៨ ខខឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/2048 ERN 00079090។ 

01718477
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ជនងមីប្តូវបានកំណត់រោេរៅជាេិរសសរនាះរ ើយ និងេ ំបានរង្ហា ញេីមូេរហត ដូចរមតចបានប្រជាជនងមី

ប្តូវបានោរ់ខាួន។ 

948. ជាស  រ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញថា មានកា រង្ហា ញឱយហួសវិមតិសងស័យខដេថា េកខខណឌ កា ង្ហ សប្មារ់ប្រជាជនងមីធ្ៃន់ធ្ៃ 

ជាងេកខខណឌ សប្មារ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន រេើកខេងខតកា េិតខដេថា ប្រជាជនងមីេ ំអាចកាន់តួនាទីដឹកនា ំ

ឬទទួេអតែប្ររោជន៍េីេកខខណឌ កា ង្ហ ខដេមានជារ់ជាមួយនឹងតួនាទីរនាះ និងថា ប្រជាជនងមីប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ោរ់ខាួនរដ្ឋយសា កា គិត សំដី ឬអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថាផេយុរៅនឹង

រដិវតតន៍។  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញថា ប្រជាជនងមីបានទទួេ ររអាហា តិចជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា ន និងថា េកខខណឌ កា ង្ហ 

សប្មារ់ប្រជាជនងមីធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនមូេដ្ឋា នប្តង់ថា ប្រជាជនងមីេ ំអាចកាន់តួនាទីថ្នសិទធិអំណាច និងេ ំ

បានទទួេអតែប្ររោជន៍េីេកខខណឌ កា ង្ហ ប្ររសើ ខដេមានជារ់ជាមួយនឹងតួនាទីរនាះ និងថា ប្រជាជនងមី

ជាេិរសសបានទទួេ ងកា រធ្វើបារោ៉ា ងេំបាករវទនា។  

949. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំរេើថ្នកា រ ើសរអើងជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ផដេ់អាហា ឱយប្រជាជនងមី

តិចជាង និងកា រារំាងប្រជាជនងមីមិនឱយកាន់តួនាទីដឹកនា ំ និងកា ដ្ឋក់ឱយប្រជាជនងមីសែិតរប្កាមកា “កា រធ្វើ

បារោ៉ា ងេំបាករវទនា”  ួមជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញខដេេ ំប្តូវបានជំទាស់រនាះថា ប្រជាជនងមីប្តូវបាន

កំណត់ប្ររេទដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីប្រជាជនមូេដ្ឋា ន ដ្ឋក់ឱយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីប្រជាជនមូេដ្ឋា នកនុងសហក 

ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក ឬប្កុមកា ង្ហ ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និងប្តូវបានោត់ទ កថាជាអនករៅរប្កាមរង្ហគ រ់ប្រជាជន

មូេដ្ឋា ន ខដេទាងំអស់រនះមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់អាចរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  ខដេអាច

រសមើនឹងរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ អំរេើជាមូេដ្ឋា នទាងំរនះប្តូវបាន

េិោ ណាជា ួម និងតាមរ ិរទ2698។ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនះ ផេវិបាកថ្នកា ផដេ់អាហា ឱយប្រជាជនងមី

តិចជាងរនាះ មានកា ជារ់ពាក់េ័នធដូចជា៖ ប្រជាជនងមីជាេិរសសបានទទួេ ងទ កខ និងសាា រ់រដ្ឋយសា កា 

ខវះអាហា 2699។ ដូចរនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

iii. កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម 

 
2698 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៥៧។ 

2699 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៧៧។ 

01718478
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950. រនាេ រ់េីកា េិោ ណារេើរទរោទ និងេកខណៈ និងភ្លេខដេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នប្កុមរោេរៅ 

 ួមទាងំអំណះអំណាងពាក់េ័នធ រស់ភ្លគី2700 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កអំរេើជាមូេដ្ឋា នខដេ

រោទជារញ្ញា រនះថា ជាកា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្រប្េឹតត និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនដថ្ទ

រទៀត និងពាក់េ័នធរៅនឹងប្រជាជនងមី ជាកា ដកសិទធិទទួេបានតួនាទីដឹកនាំ2701។ គួ កត់សមាគ េ់ផងខដ ថា 

សប្តូវតាមកា សនមតមួយចំនួនប្តូវបានសមាា រ់តាមរទរញ្ញា 2702។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណាថា 

អំរេើជាមូេដ្ឋា នទាងំរនះគឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយមានរចតនាជាក់លាក់កនុងកា 

រ ើសរអើងចំរពាះប្កុមរោេរៅ2703។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនះ ួមរញ្ចូេរទ

ឧប្កិដាឯករាជយថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្េមទាងំអំរេើខដេខាួនឯងេ ំោំបាច់ជារទឧប្កិដា និងរជឿ

ជាក់ថា រដ្ឋយេិោ ណាជា ួម អំរេើរនះ្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ2704។ 

951. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អំរេើខដេជាមូេដ្ឋា នគឺមានខតកា ដកសិទធិប្រជាជនងមីមិនឱយកាន់ការ់តួនាទី

ដឹកនា ំ និងកា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា តាមដ្ឋន រស់ប្រជាជនមូេដ្ឋា នរ៉ា រណាណ ះ ខដេរនះេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា 

យេ់រឃើញថា សិទធិជាសា វ័នតណាមួយប្តូវបាន ំរលាេ ឬថា េកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបាន

ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរំរេញ2705។ ោត់បានអះអាងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីរ ម្ ះ សម ស័កដ ខតមាន ក់

រ៉ា រណាណ ះ និងបានរំថ្េាេសតតុាងរនះ2706។ 

952. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្កុមខដេទទួេ ងកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញ គឺជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” និងបានររងកើតកា យេ់

រឃើញសមរហត ផេខដេថា សប្តូវ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រ ើសរអើង 

 
2700 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៣-១៤០៨។ 

2701 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៩។ 

2702 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៩។ 

2703 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤១០-១៤១១។ 

2704 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤១១-១៤១២។ 

2705 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦៣-៧៦៧។ 

2706 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦៥-៧៦៦។ 

01718479
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រហើយកា ប្រប្េឹតតរៅរេើរនាះបាន ំរលាេរំពានសិទធិជាសា វ័នត និងកា  ំរលាេរំពានរនះបាន្នដេ់

កប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ2707។  

953. សហរមធាវើនាមំ ខោបំ្ទអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  និងបានរឆាើយតរថា 

រខៀវ សំផន ខាួនឯងរៅវិញរទខដេបានរំថ្េាសកខីកមម រស់ សម ស័កត2708 និងថា សម ស័កដ េ ំបានរេើករ ើង

ថា ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន និងប្រជាជនងមីមានអា មមណ៍ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  រ៉ា ខនតបានរញ្ញា ក់

ថា ប្រជាជនងមីមានអា មមណ៍ឈ្ឺោរ់ និងេ័យខាា ច និងថា កា រធ្វើបារមករេើ ូរោត់ គឺរដ្ឋយសា ឋានៈ

 រស់ោត់ជាប្រជាជនងមី2709។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចររងកើតកា 

យេ់រឃើញមួយសមប្សររដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីមាន ក់ រ៉ា ខនតកនុង

ក ណីរនះេ ំបានរធ្វើដូរោន ះរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះបានរប្រើប្បាស់េសតតុាង រស់ សម ស័កដ រដើមបី

រញ្ញា ក់រខនែមរេើសាកសីដថ្ទរទៀត និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណី ខសន ស ផ ន ប្េមទាងំេសតតុាងជាឯកសា 

2710។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរខនែមថា រខៀវ សំផន បានរេើកេ ំប្តឹមប្តូវថា អំរេើជាមូេដ្ឋា នរនាះពាក់េ័នធខត

រៅនឹងកា ដកសិទធិប្រជាជនងមីមិនឱយកាន់តួនាទីដឹកនារំ៉ា រណាណ ះ និងថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញផងខដ 

ថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដើមបីោរ់ខាួន និងសមាា រ់2711។ 

954. ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងេ ំប្តឹមប្តូវថា កា យេ់

រឃើញខដេបានកំណត់ប្ររេទថ្នកា រ ើសរអើង គឺមានខតកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានដក

សិទធិមិនឱយកាន់តួនាទីដឹកនា ំ និងកា ដ្ឋក់ប្រជាជនងមីសែិតរប្កាមកា តាមដ្ឋន រស់“ប្រជាជនោស់”រ៉ា រណាណ ះ

2712។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្កុមខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅថាជា“សប្តូវេិត ឬ

តាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” មានេកខណៈទូេំទូលាយជាង ខដេរនះមិនខមនប្តឹមខតរេើ

ប្រជាជនងមីរ៉ា រណាណ ះរទ2713។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រមរញ្ញា កា កងអន រសនាធំ្ នងិ

 
2707 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៣៥។ 

2708 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៣៤។ 

2709 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៣៥-៤៣៦។ 

2710 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៣៧។ 

2711 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៣៨។ 

2712 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦៣-៧៦៤។ 

2713 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៧។ 

01718480



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

583 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

វ រសនាតូចប្តូវបានខណនាឱំយកំណត់អតតសញ្ញា ណ និងសមាា រ់សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត និងថា អនករធ្វើកា 

ខាះខដេប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថា ជាខាម ងំ ប្តូវបានសមាា រ់ជាក់ខសដងតាមរទរញ្ញា 2714។  

955. រៅកនុងកា រ ៀររារ់នូវអំរេើរ ើសរអើងជាមូេដ្ឋា ន ខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា “អនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា េ ំបានប្រឹង

ខប្រងរធ្វើកា  ប្តូវបានរញ្ាូនរៅ‘កងក ណី’កខនាងខដេេួករគប្តូវបានតប្មូវឱយរធ្វើកា ធ្ៃន់ជាងររើរធ្ៀរនឹង

អនករធ្វើកា កនុងកងធ្មមតា”2715។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានយេ់ប្សរថា កា 

យេ់រឃើញរនះអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើរ ើសរអើង រដ្ឋយសា េ ំមានកា យេ់រឃើញថា “សប្តូវេិត 

ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” ឬជាក់លាក់ជាងរនះរៅរទៀត ប្រជាជនងមីប្តូវបានកំណត់រោ

េរៅរញ្ាូនរៅ“កងក ណី”រនះរទ។ សកខីកមមខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនះ ទំនង

ជាេ ំរង្ហា ញនូវភ្លេខ សខរាកោន  វាងប្ររេទរ គគេខដេប្តូវបានដ្ឋក់កនុងកងរនាះរ ើយ2716។ 

956. កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញថា ប្រជាជនងមីប្តូវបានដកសិទធិមិនឱយកាន់តួនាទីដឹកនា ំនិងប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិត

រប្កាមកា តាមដ្ឋនរដ្ឋយ“ប្រជាជនោស់” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា សាកសីទាងំអស់

ខដេមានតួនាទីដឹកនា ំគឺជាប្រជាជនោស់ និងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឈ្ ំ រសង, ម ន ម ត, សម 

 
2714 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៩។ 

2715 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤០៩ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ១២៦៨។ 

2716 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៦៨ និងរជើងទំេ័  ៤៣៣១ ោបំ្ទកា យេ់រឃើញរនះថា៖  

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ (ម៉ាម រសឿម) ឯកសា រេខ E1/324.1 ទំេ័  ៦៥-៦៦ (េនយេ់ប្បារ់ថា អនក

ខដេប្តូវោត់ទ កថា កាេ ឹង មិនសកមម ឬមានកំហ ស នឹងប្តូវដ្ឋក់រៅកនុងកងក ណី “ប្តូវបានេ តដំ” រហើយរធ្វើកា ធ្ៃន់

ជាងកងធ្មមតា)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ (កាន ង េ) ឯកសា រេខ E1/328.1 ទំេ័  ៧ (រឆាើយតរជា

 វិជាមានរៅនឹងសំណួ  រស់រលាករៅប្កម ឡាខវន៍ ខដេសួ ថា រតើប្រជាជនខដេប្តូវបានោត់តំាងជាកងក ណីគឺប្រជា

ជន “ខដេមានរញ្ញា វិន័យ រដ្ឋយសា ោត់មិនរធ្វើកា ឲ្យបានប្គរ់ប្ោន់ រហើយមិនរោ េវិន័យអី។”)។ សូមរមើេផងខដ  

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ (ឈ្ ំ រសង) ឯកសា រេខ E1/332.1 ទំេ័  ៨-៩ (រញ្ញា ក់ថា ោត់បានឮមាន

កងមួយខដេមានអនកមិនសូវខិតខំរធ្វើកា  និងអនកខដេតវា៉ាថា េួករគប្តូវបានរងខំឲ្យរធ្វើកា ធ្ៃន់ រហើយមិនប្តូវបានផដេ់

អាហា ប្គរ់ប្ោន់ គឺប្តូវបានដ្ឋក់កនុងកងេិរសសមួយខដេមានប្រធានរ ម្ ះ រប្សះ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០១៥ (យី ថ្ សូវ) ឯកសា រេខ E1/334.1 ទំេ័  ៣៥ (ផដេ់សកខីកមមថា កងក ណីប្តូវបានររងកើតរ ើងសប្មារ់អនក

ខដេរកងប្រវ័ញ្ចកា ង្ហ អនកដថ្ទ)។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី រជៀរ ្ន ឯកសា រេខ E3/7805 ច ះថ្ងៃទី២០ 

ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំេ័  ៣ ERN 00267744។ 

01718481
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ស័កត និង ខសន ស ផ ន2717។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញខដេថា រមរញ្ញា កា កងអន រសនាធំ្ និងកងវ 

រសនាតូច ប្តូវបានខណនាឱំយកំណត់អតតសញ្ញា ណ និងសមាា រ់សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនី

សដកមពជុា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងជាចមបងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឈ្ ំ រសង2718 រ៉ា ខនតបានកត់

សមាគ េ់ផងខដ ថា កា សមាា រ់អនករធ្វើកា ខដេប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថា ជាខាម ងំ គឺប្សរតាម បាយ

កា ណ៍ប្រោំសបាដ ហ៍ខដេបានរាយកា ណ៍រដ្ឋយតំរន់ ៥ ថា៖ “ចេនារដិវតតន៍សងគមនិយម បានមានសមេះុ

ខាា ងំកាា  រេឿនរៅម ខមួយកប្មិតខងមរទៀត រដ្ឋយដំរណើ កា បានេអ បាន ើកចរប្មើន កមាច ត់េួកខាម ងំប្រឆំ្ង

នឹងសងគមនិយម េប្ងឹង និងេប្ងីក ររ និងទីតាំងសមូហភ្លេ និងសងគមនិយម រហើយរបាសសមាអ ត និងជីក

 រមាើងខងមរទៀតនូវសំណេ់រផសងៗថ្នវណណ ៈនាយទ ន និងវណណ ៈជិះជាន់រផសងៗរទៀត ខដេរៅរសសសេ់

”2719។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញថា អនករធ្វើកា ខាះខដេប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថា ជាខាម ងំ ជាក់

ខសដងប្តូវបានសមាា រ់តាមរទរញ្ញា  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឈ្ ំ រសង, 

កាន ង េ និង តក់ រ  យ2720។  

957. រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតជំទាស់រៅនឹងសកខីកមម រស់ សម ស័កដ រ៉ា រណាណ ះ2721។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាសកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីដូច

បានអះអាងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងសូមបីខតសកខីកមមរនះេ ំប្តូវបានេិោ ណាក៏រដ្ឋយ ក៏ទំនងជាថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ដថ្ទរទៀតកនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះបានសំអាង

រៅរេើេសតតុាងេ ំប្គរ់ប្ោន់។  

958. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េ ំមានសិទធិជាសា វ័

នតណាមួយប្តូវបាន ំរលាេរំពាន និងថា េកខខណឌ ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេអាចរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ េ ំប្តូវ

 
2717 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៤៥។ 

2718 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៦២-១៣៦៣។ 

2719 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ៤៦៧៣ ដកប្សង់រសចកដីរាយកា ណ៍ រស់គណៈកមាម ធ្ិកា តំរន់ ៥ 

ប្រោំអាទិតយ ឯកសា រេខ E3/178 ច ះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៧ ទំេ័  ១១ ERN 00275597 និង សូមរមើេផងខដ  រទ

សមាា សន៍ រស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ ធ្ន់ ធ្ី ឯកសា រេខ E3/9157 ច ះថ្ងៃទី១៧ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១១ ទំេ័  ៣០-

៣១ ERN 00740202-03។ 

2720 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៣៦៧។ 

2721 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦៤-៧៦៦។ 

01718482



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

585 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានរំរេញ2722។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើកា សននិដ្ឋា នេ ំប្តឹមប្តូវខដេថា អំរេើជា

មូេដ្ឋា នថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ គឺមានខតកា ដកសិទធិប្រជាជនងមីមិនឱយកាន់តួនាទីដឹកនា ំ និងកា ដ្ឋក់ឱយសែិត

រប្កាមកា តាមដ្ឋនរ៉ា រណាណ ះ។ ដូចបានេនយេ់ខាងរេើ រនះេ ំខមនជាក ណីសំខាន់រនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ួមរញ្ចូេអំរេើខដេរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ2723។ អំរេើខដេរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

ដូចជា អំរេើមន សសោត ជាោំបាច់បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នត រស់មន សស និងរំរេញតាមេកខ

ខណឌ ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

iv. កា ដ្ឋា នទនំរ១់មករា 

959. រនាេ រ់េីបានេិោ ណារេើរទរោទ និងេកខណៈ និងភ្លេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅ 

ប្េមទាងំអំណះអំណាងខដេពាក់េ័នធ រស់ភ្លគី2724 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏បានរធ្វើកា េិោ ណាផង

ខដ រេើអំរេើថ្នកា រ ើសរអើងពាក់េ័នធរៅនឹងប្រជាជនងមី។ អងគជំន ំជប្មះបានោត់ទ កអំរេើជាមូេដ្ឋា នរនះថា 

ជាកា ខដេ“ប្រជាជនងមីង្ហយនឹងប្តូវបានរគសដីររនាេ សជាង ចំរពាះរទរេមើស ឬកំហ សនានា រហើយប្តូវបាន

រារំាងមិនឱយកាន់តួនាទីដឹកនា ំ ខដេរនះរធ្វើឱយសាែ នភ្លេេ ំជាក់លាក់ រស់េួករគកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ ”2725។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កអំរេើទាងំរនះជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង2726 និងបានយេ់រឃើញថា  េកខ

ខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិប្តូវបានរំរេញរដ្ឋយសា ប្រជាជនងមីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ប្តួតេិនិតយ

តឹង   ឹង និងប្តូវបានរគសតីររនាេ សចំរពាះរទរេមើសតូចតាច និងហានិេ័យថ្នផេវិបាកអវិជាមាន និងថា សា 

រនះរង្ហា ញចាស់លាស់ថា មូេរហត សប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរនះ គឺរដ្ឋយសា សមាជិកភ្លេ

 រស់េួករគសែិតកនុងប្កុមរនាះ2727។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាះរីជាអំរេើខដេជា

 
2722 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៦៧។ 

2723 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤១២។ 

2724 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៥-១៦៨៧។ 

2725 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៨។ 

2726 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៨។ 

2727 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៨។ 
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មូេដ្ឋា នេ ំរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយក៏រដ្ឋយ ក៏កា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានរង្ហា ញមានអតែិភ្លេទាក់ទងរៅ

នឹងប្រជាជនងមី2728។ 

960. ទាក់ទងរៅនឹងអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក

អំរេើជាមូេដ្ឋា នរនះថា ជាកា ោរ់ខាួន និងកា រធ្វើឱបបាត់ខាួន និងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រជឿជាក់ថា េួករគបានទទួេ ងកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងថា មានរចតនាជាក់លាក់កនុងកា រ ើសរអើង

ចំរពាះេួករគ2729។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើខដេប្តូវបានេិោ ណាជា ួម និងរៅ

កនុងរ ិរទថ្នកា ប្រប្េឹតតធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះ ្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយ

សា មូេរហត នរោបាយ2730។ 

- ប្រជាជនងមី 

961. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា (១) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត  រដ្ឋយសា េ ំមាន

កា រ ើសរអើងចំរពាះប្រជាជនងមីរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2731 (២) កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយោត់បានអះអាងថា 

មានសិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន 2732 (៣) កំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត រដ្ឋយ

សា បានយេ់រឃើញថា កា ប្រប្េឹតតរៅរេើរនាះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នត រស់ប្រជាជនងមីកនុង

កា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន 2733 និង (៤) កំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា កំណត់អេំី

កប្មិតភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេោំបាច់ប្តូវរំរេញសប្មារ់អំរេើជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជា

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ2734។  

962. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ប្តឹមប្តូវថា មានកា រ ើសរអើងរៅ

កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2735 និងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េនយេ់ថារតើ កា សំរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះ

 
2728 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៩។ 

2729 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩០។ 

2730 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩១។ 

2731 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៨៨-៧៩៦។ 

2732 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៩៧។ 

2733 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៩៧។ 

2734 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៩៧។ 

2735 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨១៩។ 
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សាលាដំរូងរៅរេើសិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន  បានរធ្វើឱយរសចកតីសរប្មចរៅជា

រមាឃៈដូចរមតចរ ើយ និងខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ ឬអងគ

រហត កនុងកា យេ់រឃើញថា កា ប្រប្េឹតតរេើប្រជាជនងមីគឺជាកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នត និងខកខាន

កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា អន វតតន៍រេើេកខខណឌ ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ សប្មារ់

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ2736។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ េ ំបានខផអករៅរេើសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរៅរេើរសមើភ្លេោន រនាះរទ 

រ៉ា ខនតបានខផអករៅរេើកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជារប្ចើន2737។  

963. កនុងកា សរប្មចរសចកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាងខដេពាក់េ័នធរៅនឹង

រញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា សិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបាន

កា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន  ប្តូវបាន ំរលាេរំពាន ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា “កា ប្រប្េឹតត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុារេើប្រជាជនងមីរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា បាន ំរលាេរំពានរេើ

សិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន ”2738។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេនយេ់ថារតើ 

សិទធិរនះមានអវីខាះ និងេ ំបានេិនិតយរេើរញ្ញា ថារតើ សិទធិរនះមានអតែិភ្លេកនុងកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ 

១៩៧៩ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រោងតាមកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ ខដេេ ំទាន់ចូេ

ជាធ្ មាន ហូតដេ់ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងេ ំប្តូវបានច ះហតែរេខារដ្ឋយកមពជុា ហូតដេ់ឆ្ន ំ 

១៩៨០ សិទធិទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន សំរៅរៅរេើសិទធិ រស់រ គគេប្គរ់ ូរទទួេបានសមភ្លេ

ចំរពាះម ខចារ់ និងទទួេបានកា កា ពា រសមើភ្លេចំរពាះម ខចារ់2739។ អងគំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

 វិភ្លគរេើរញ្ញា ថារតើ ប្រជាជនងមី និងប្រជាជនមូេដ្ឋា នប្តូវបានោត់ទ ករសមើភ្លេោន រៅចំរពាះម ខចារ់ ខដ  

ឬោ៉ា ងណា និងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរញ្ញា រនះរ ើយ។  

964. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា 2740ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា សិទធិជាសា វ័នតខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពានរនាះ ួមមានសិទធិទទួេ

 
2736 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨២០។ 

2737 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨២១។ 

2738 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៨៩។ 

2739 មាប្តា ១៤ និង ២៦ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ 

2740 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨២១។ អំណះអំណាងរនះប្តូវបានោំប្ទរដ្ឋយសហរមធាវើនាមំ ខ

តំណាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី។ សូមរមើេ សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៤៧។ 
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បានកា  ស់រានមានជីវិត រសចកតីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ និងកា ោម នកា ោរ់ចងតាមអំរេើ

ចិតត ឬរដ្ឋយខ សចារ់។ កា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ រង្ហា ញឱយរឃើញនូវភ្លេខ សខរាកោន  វាងប្រជាជនងមី និងអតីតទាហាន និង

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ដូចខាងរប្កាម៖  

ក. កថាខណឌ  ១៦៨៨ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់អំរេើខដេអងគជំន ជំប្មះសា

លាដំរូងយេ់រឃើញថា ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងចំរពាះប្រជាជនងមី(ខផនកខាះថ្នធាត ផសសំតាន ម័ត

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ។ អំរេើសកមម ឬអកមមរនាះប្តូវខតជាកា ដកហូត ឬ ំរលាេរំពានរេើសិទធិជា

សា វ័នតខដេមានខចងកនុងចារ់សនធិសញ្ញា ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ) និងថា អំរេើរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតត

រដ្ឋយរចតនាកនុងកា រ ើសរអើង(ធាត ផសអំតតរនាម័តិ)។  

ខ. កថាខណឌ  ១៦៨៩ បានរញ្ញា ក់ថា កា ប្រប្េឹតត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុារេើប្រជាជនងមីរៅកា ដ្ឋា ន

ទំនរ់១មករា បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន (ខផនក

ខដេរៅរសសសេ់ថ្នេកខខណឌ តប្មូវធាត ផសសំតាន ម័តសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ) និងរង្ហា ញ

ផងខដ នូវកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ សប្មារ់អំរេើ

ខដេ្នដេ់កប្មិតថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ។ អងគជំន ំជប្មះបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា “ររើរទាះ

រីជាអំរេើខដេបាន ករឃើញខាងរេើ ថាជាកា រ ើសរអើងចំរពាះប្រជាជនងមីរដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់ េ ំ

អាចរសមើរៅនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយក៏រដ្ឋយ ក៏អំរេើសតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានរង្ហា

ញថា មានអតែិភ្លេទាក់ទងរៅនឹងប្រជាជនងមី”ខដ ។ 

គ. កថាខណឌ  ១៦៩០ បានកំណត់អំរេើខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ករឃើញថា ជាកា រ ើសរអើងជាក់

ខសដងចំរពាះអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម (ខផនកខាះថ្នធាត ផសសំតាន ម័តថ្ន

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ) និងយេ់រឃើញថា មានរចតនារ ើសរអើងចំរពាះប្រជាជនងមី (ធាត ផសអំតតរនាម័

តិ)។  

ឃ. កថាខណឌ  ១៦៩១ រ ៀររារ់សិទធិជាសា វ័នតខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងោត់ទ កថា ប្តូវបាន

 ំរលាេរំពាន(ខផនករសសសេ់ថ្នេកខខណឌ តប្មូវធាត ផសសំតាន ម័ត សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ) 

និងមានកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ សប្មារ់អំរេើ

ខដេ្នដេ់កប្មិតថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ។  
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965. កថាខណឌ  ១៦៩១ មានេកខណៈេ ំសូវចាស់លាស់កនុងកា យេ់រឃើញថា “អំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

ចំរពាះប្កុមថ្នអនករធ្វើកា ទាងំរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបានកា  ស់រានមានជីវិត 

រសចកតីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ និងកា ោម នកា ោរ់ចងតាមអំរេើចិតត ឬរដ្ឋយខ សចារ់ 

…”2741។ រដ្ឋយេិោ ណារេើភ្លេខ សខរាកោន  វាងកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើធាត ផសថំ្ន

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញទាក់ទងរៅនឹងប្រជាជនងមី និងកា វិភ្លគរេើធាត ផសទំាក់ទងរៅនឹងអតីតទាហាន និងអនក

 ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញកនុងកថាខណឌ  ១៦៨៩ ខដេថា ធាត ផសសំតាន ម័ត

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានរំរេញរៅម នកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនកនុងកថាខណឌ  ១៦៩១ ពាក់េ័នធរៅនឹង

កា  ំរលាេសិទធិទទួេបានកា  ស់រានមានជីវិត រសចកតីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ និងកា ោម ន

កា ោរ់ចងតាមអំរេើចិតត ឬរដ្ឋយខ សចារ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរកប្សាយថា “ប្កុមថ្នអនករធ្វើកា 

ទាងំរនះ” គឺចង់សំរៅរេើរៅទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ។ 

966. រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា សិទធិជាសា វ័នតកនុងកា ទទួេបានកា 

ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន ដូចខដេមានខចងកនុងចារ់សនធិសញ្ញា ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ ប្តូវបាន ំរលាេរំពាន អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយកទ ហីក ណ៍រណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន និងរដិរសធ្កា សរប្មច

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើប្រជាជនងមីរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា

។ អំណះអំណាងរសសសេ់ដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធនឹងទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះេ ំោំបាច់រធ្វើកា េិោ ណា

រខនែមរទៀតរ ើយ។ 

- អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  

967. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា េសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុង

កា យេ់រឃើញថា (១) មានកា កំណត់អតតសញ្ញា ណរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដា

ខខម សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា ោរ់ខាួន (២) ឪេ ក រស់ ហ  ន សិតាែ នី ប្តូវបានោរ់ខាួន និងរធ្វើឱយបាត់ខាួន 

និង (៣) អតីតទាហានមួយប្កុមប្តូវបានោរ់ខាួន និងរធ្វើឱយបាត់ខាួន2742។ ោត់បានអះអាងថា កនុងកា 

រង្ហា ញថា មានកា ោរ់ខាួនបានរកើតរ ើងជាក់ខសដងរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញមួយខដេថា មានកា ចងប្កងរញ្ាីរ ម្ ះរៅតាមប្សុក និងតំរន់ រដើមបីកំណត់

 
2741 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩១ (កា រញ្ញា ក់រខនែម)។ 

2742 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៩៨។ 
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អតតសញ្ញា ណទាហានកនុងកា ោរ់ខាួនរនាះ2743។ ោត់បានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់ ហ  ន សិតាែ នី គឺជាេ

សតតុាងខតមួយគត់ថ្នកា ោរ់ខាួនឪេ ក រស់ោត់រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងថា ោត់ បានសាដ រ់ឮ

រ ឿងរនះេីរងរអូន រស់ោត់។ រខៀវ សំផន បានរខនែមថា រនះមានេកខណៈេ ំប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កា យេ់

រឃើញអំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅ

កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2744។ រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

កនុងកា សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ អ  ត រសង ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ោរខ់ាួន និងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីត

ទាហាន េន់ នេ់ មួយប្កុម រដ្ឋយសា ោត់ប្តឹមខតបានរឃើញផ្លេ េ់អនករធ្វើកា េី ឬរីនាក់ប្តូវបាននារំចញ

រៅ និងេ ំដឹងថា ន ណាជាអនកនារំចញរៅរ ើយ2745។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ខផនករសសសេ់ថ្នសកខី

កមម រស់ អ  ត រសង សតីេីប្រធានរទរនះ គឺជាពាកយចោមអារា៉ាម និងកា បា៉ា ន់សាម ន2746។ 

968. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាង

រៅរេើសកខីកមមសំខាន់េី ៖ សកខីកមម រស់ ប្បាក់ យ ត ខដេថា រលាកប្សី និងរេខាប្សុកដថ្ទរទៀត បាន

ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះអតីតទាហាន េន់ នេ់ និងសកខីកមម រស់ ឱ ហូ ខដេថា មានកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ 

និងោរ់ខាួនអតីតអនក ដាកា ស ីវិេថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 2747។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមថា 

មានកា កំណត់ប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងចោមអារា៉ាមខដេេ ំមាន

កា រញ្ញា ក់រខនែម ដរារណាអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរោងរៅរេើេសតតុាងរនះរដ្ឋយមានកា ប្រុងប្រយ័តន និងបានសំអាងរៅរេើរនាេ រ់េីបានេិោ ណាជា

 ួមជាមួយនឹងសកខីកមមដថ្ទរទៀត2748។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ បំាន

សំអាងរៅរេើរោេកា ណ៍ទូរៅថ្នកា រ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងអតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  កនុងកា 

រង្ហា ញអតែិភ្លេថ្នកា រ ើសរអើងរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរង្ហា ញរដ្ឋយខផអករៅ

 
2743 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៩៩។ 

2744 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០០-៨០១។ 

2745 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០២។ 

2746 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០២។ 

2747 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៣៩។ 

2748 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៤០-៤៤២។ 
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រេើសកខីកមម រស់សាកសីថា កា រ ើសរអើងបានរកើតរ ើងរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងបានកំណត់ថា កា រ ើស

រអើងរនះគឺជាខផនកថ្នរោេនរោបាយទូរៅប្រឆំ្ងនឹងអតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 2749។ 

969. សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រឆាើយតរ រស់សហប្េះរាជាអាជាា  រ៉ា ខនតបានដ្ឋក់សា ណា

ជាក់លាក់ពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមម រស់ ហ  ន សិតាែ នី2750ថា ទិដាភ្លេសំខាន់ថ្នសកខីកមម រស់ ហ  ន សិតាែ នី េ ំ

ខមនជាពាកយចោមអារា៉ាម និងថា រលាកប្សីបានផតេ់េសតតុាងផ្លេ េ់ថា ឪេ ក រស់រលាកប្សីខដេធាា រ់មាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ររោស់ និងបានប្រឆំ្ងខខម ប្កហម ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន និងេ ំខដេរឃើញប្ត រ់

មកវិញ និងថា រៅម នរេេកា បាត់ខាួនរនាះ ឪេ ករលាកប្សីមានកា េ័យខាា ចចំរពាះអវីខដេខខម ប្កហមនឹង

រធ្វើមករេើ ូរោត់ និងប្គួសា  រស់ោត់2751។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ប្តូវបានតប្មូវឱយសំអាងរៅរេើេសតតុាងដថ្ទរទៀត រស់រលាកប្សី ររើរទាះរីជាពាកយចោមអារា៉ាមក៏រដ្ឋយ 

និងថា រលាកប្សីបានរ ៀររារ់ប្រេេេ័ត៌មានជារប្ចើន និងស ីសង្ហវ ក់ោន 2752។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយ

តររខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ហ  ន សិតាែ នី ខតមាន ក់

រ៉ា រណាណ ះសប្មារ់កា យេ់រឃើញថា អតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅរៅ

កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងេសតតុាង រស់ោត់ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយសាកសីដថ្ទរទៀតផងខដ 2753។ 

970. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងសមប្សររៅរេើេសតតុាងរប្ៅ

 វិសាេភ្លេថ្នរេេរវលា ឬេូមិសាស្តសតថ្នរ ឿងកតីរដើមបីរង្ហា ញតាម យៈកា រោងនូវធាត ផសថំ្នអំរេើរេមើស

2754។  ចំរពាះរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខាួនខដេថា អតីត

 
2749 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៤៣។ 

2750 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៩៤។ 

2751 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៩៧។ 

2752 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៩៨-៤០០។ 

2753 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤០១។ 

2754 សាេដីការ ឿងកដីNahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ៣១៥ (រោងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅ វិសាេ

ភ្លេថ្នយ តាត ធ្ិកា រេេរវលា)។ សាេប្កមរ ឿងកដីTaylor (SCSL) កថាខណឌ  ១០១ (រោងរៅរេើវេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្ន

យ តាត ធ្ិកា រេេរវលា), កថាខណឌ  ១១០ (រោងរៅរេើវេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធ្ិកា េូមិសាស្តសត)។ រសចកតីសរប្មច

រ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) ទំេ័  ៩ (រោងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធ្ិកា រេេរវលា)។ 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 សាេប្កមប្សរ

តាមមាប្តា ៧៤ ថ្នេកខនតិកៈ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ កថាខណឌ  ១០២២-១០២៣ (រោងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេ

ថ្នយ តាត ធ្ិកា រេេរវលា)។ 
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ទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានោត់ទ កជាខាម ងំ និងប្តូវបានកំណត់រោេរៅ

សប្មារ់កា ោរខ់ាួន និងជាញឹកញារ់ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន2755។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារេើទីតាងំខដេរៅជ ំវិញកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងបានយេ់រឃើញថា មានកា កំណត់អតតសញ្ញា

ណថ្នទាហាន េន់ នេ់ ខដេមានឋានៈខពស់តាម យៈកា ចងប្កងរញ្ាីរ ម្ ះរៅកប្មិតថាន ក់ប្សុក និងតំរន់

សប្មារ់រោេរំណងោរ់ខាួនេួករគ2756។ ទាកទ់ងរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានសំអាងរៅរេើសកខីកមមេី ៖ មួយ រស់ ហ  ន សិតាែ នី ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា ឪេ ក រស់ោត់អតីតប្គូ

ររប្ងៀន ប្តូវបានោរ់ខាួន និងរធ្វើឱយបាត់ខាួន និងមួយរទៀត រស់ អ  ត រសង ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា អតីត

ទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម មួយប្កុមប្តូវបានោរ់ខាួន និងរធ្វើឱយបាត់ខាួន2757។ ររើរទាះរីជាអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមមេី ជាក់លាក់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាក៏រដ្ឋយ ក៏

សកខីកមមរនះអាចប្តូវបានេិោ ណាសមប្សរ ួមជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតកនុងកា សននិដ្ឋា នថា អតី

តទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម មិនប្តឹមខតប្តូវបានោរខ់ាួន និងរធ្វើឱយបាត់ខាួនកនុងរហត 

កា ណ៍េី ក ណីរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំររងកើតបានជាកា អន វតតន៍ទូរៅ។  

971. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ

សកខកីមម រស់ អ  ត រសង ឬ ហ  ន សិតាែ នី។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយមានកា ប្រុងប្រយ័តន អាចសំ

អាងរៅរេើពាកយចោមអារា៉ាមកនុងកា រង្ហា ញនូវធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាណាមួយ2758។ រខនែមរេើរនះ សកខីកមម

 រស់ ហ  ន សិតាែ នី ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ោរ់ខាួនឪេ ក រស់ោត់ គឺជាពាកយចោមអារា៉ាម រ៉ា ខនតសកខីកមម

 រស់ោត់ខដេថា ឪេ ក រស់ោត់គឺជាអតីតប្គូររប្ងៀនខដេប្រឆំ្ងនឹង ររខខម ប្កហម និងថា ោត់ប្តូវ

បានរធ្វើឱយបាត់ខាួន និងថា រលាកប្សីេ ំខដេរឃើញឪេ កខាួនមតងរទៀតរនាះ េ ំខមនជាពាកយចោមអារា៉ាមរ ើយ

2759។ រខនែមរេើសកខីកមម រស់ោត់ខដេជាពាកយចោមអារា៉ាម អ  ត រសង បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បាន

រឃើញរដ្ឋយផ្លេ េ់អនករធ្វើកា រៅកា ដ្ឋា នរនាះេី រៅរីនាក់ប្តូវបាននារំចញរៅ ខដេោត់រជឿថា េួករគមាន

 
2755 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦០។ 

2756 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦០-១៦៦១។ 

2757 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៦២-១៦៦៣។ 

2758 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០២។ 

2759 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ (ហ  ន សិតាែ នី) ឯកសា រេខ E1/306.1 ទំេ័  ១៤, ២៥-២៦។ 

01718490
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ររោស់2760។ សកខីកមមទាងំរនះ ួមជាមួយនឹងេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ រៅទីកខនាងខដេសែិតរៅជ ំវិញកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករារនាះខដេមានកា កំណ

ត់អតតសញ្ញា ណទាហានេន់ នេ់ ខដេមានឋានៈខពស់តាម យៈកា ចងប្កងរញ្ាីរ ម្ ះរៅកប្មិតថាន ក់ប្សុក 

និងតំរន់សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា ោរ់ខាួនេួករគ អាចនាឱំយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសម

រហត ផេថា អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្តូវបានោរ់ខាួន និងប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់

ខាួនរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

v. មនេី សនតិស ខស-២១ 

972. រនាេ រ់េីបានេិោ ណារេើរទរោទ និងេកខណៈ និងភ្លេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានថ្នប្កុមកំណត់រោេ

រៅ2761 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កអំរេើជាមូេដ្ឋា នខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនះថា ជាកា ោរ់

ខាួន កា ឃ ំោងំកនុងេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់ កា សួ យកចរមាើយ កា រធ្វើទា  ណកមម និងកា សមាា រ់អនកខដេប្តូវ

បានរឆាើយដ្ឋក់ថា ជាសមាជិកថ្នខខស យៈខាម ងំ2762។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា អំរេើ

ទាងំរនះគឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងចំរពាះប្កុមរោ

េរៅ រដ្ឋយសា អនកទាងំរនាះខដេប្តូវបានោរខ់ាួន និងឃ ំោងំ ប្តូវបានសនមតថា ជាសប្តូវខាងរប្ៅ ឬថ្ផេ

កនុង និងបានទទួេ ងកា ោរ់ខាួន កា ឃ ំោងំ េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ  កា រធ្វើទា  ណកមម និងកា 

សមាា ររ់ដ្ឋយសា ផេវិបាកផ្លេ េ់ថ្នឋានៈតាមកា សនមតថា ជាសប្តូវ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា2763។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយប្តូវបានរង្ហា ញ រដ្ឋយសា កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនបានរង្ហា ញថា មានរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅរេើសប្តូវនរោបាយតាមកា សនមត និងប្តូវបានផសេវផាយជាប្រេ័នធ2764។ អងគជំន ំជប្មះ

 
2760 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (អ  ត រសង) ឯកសា រេខ E1/308.1 ទំេ័  ៨២។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ២០១៥ (អ  ត រសង) ឯកសា រេខ E1/309.1 ទំេ័  ៦-៧។ 

2761 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៩៨-២៦០០។ 

2762 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០១។ 

2763 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០២។ 

2764 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អំរេើខដេរោទជារញ្ញា រនះអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយថ្នឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ដូរចនះអំរេើរនះ្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ2765។ 

973. រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើខដេកំណត់

រោេរៅរេើ“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” គឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសតង រដ្ឋយ

សា  វិសាេភ្លេធំ្រធ្ងថ្នកា ោរ់ខាួនបានរង្ហា ញថា ជាកា ោរ់ខាួនរដ្ឋយមិនរ ើសម ខ2766។ ោត់បានកត់

សមាគ េ់ថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេបានយេ់រឃើញថា េ ំមានេកខណៈវិនិចិ័យរេើភ្លេអាចកំណត់បាន ខដេប្តូវបានអន វតតកនុងកា 

កំណត់រោេរៅរេើជន ងរប្ោះ។ ោត់បានអះអាងថា េសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េ ំបានរង្ហា ញអវី

ងមីខដេអាចោបំ្ទកា យេ់រឃើញមួយរផសងកនុងរ ឿងកតីរនះរ ើយ2767។ 

974. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា ោរ់ខាួនកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្េ ំខមនមានន័យថា ប្កុមមួយេ ំប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅរនាះរទ។ ចំនួនមន សសខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅេ ំអាចកំណត់បានថារតើ អនកទាងំរនាះ

គឺជាកមមវតែថុ្នកា រ ើសរអើងរ ើយ2768។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាយ តតិសាស្តសត

 រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ និងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា 

“ដរារណាសប្តូវនរោបាយប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណខផអករេើរោេនរោបាយខដេរប្រើប្បាស់េកខ

ណៈ វិនិចិ័យទូរៅប្ររេទណាមួយរនាះ ខណៈរេេខដេសមាជិកដថ្ទរទៀតថ្នប្កុមមន សសរនាះទទួេបាន

រស ើភ្លេកនុងកប្មិតមួយ រនះរង្ហា ញថា មានមូេដ្ឋា នកនុងកា យេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា 

មូេរហត នរោបាយ”2769។  

975. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា កា េិតខដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន

ោរខ់ាួនកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ េ ំបានរារំាងដេ់កា យេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា រហត ផេនរោ

បាយរ ើយ ដរារណាសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅរនាះប្តូវបានោរ់ខាួន េីរប្ពាះេួករគសែិតកនុងប្កុម

 
2765 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៣។ 

2766 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨២៦។ 

2767 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨២៦-៨២៧។ 

2768 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤៧។ 

2769 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៤៨។ 

01718492



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

595 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រោេរៅ។ កនុងរ ឿងកដី ០០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានរញ្ញា ក់ថា កា ោរ់ខាួនកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្បាន

រង្ហា ញថា ជន ងរប្ោះ“ប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយេ ំរ ើសម ខ” និងដូរចនះេ ំខមនជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

រនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា៖ 

ជាស  រ រដើមបីឱយមានកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ោបំាច់ប្តូវខតមានអំរេើសកមម ឬអកមមខដេរ ើសរអើងជាក់ខសដង 

និងរ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងប្កុមជាក់លាក់ណាមួយខដេបានកំណត់រៅកនុងេកខណៈវនិិចិ័យណាមយួ។ ផេយុ

រៅវិញ មនិមានកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរនាះរទ រៅរេេខដេ ១) រៅកនុងអងគរហត  ោ ើមានកា ភ្លន់ប្ច

េំរេើជន ងរប្ោះរដ្ឋយមនិដឹងថា រតើជន ងរប្ោះេិតជាសែិតរៅកនុងប្កុមរោេរៅខដេប្តូវបានកំណត់

រដ្ឋយអតតរនាម័តិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ឬ ២) ោ ើបានកំណត់រោេរៅជន ងរប្ោះរដ្ឋយមនិគិតថា រតើជន ង

រប្ោះសែិតរៅកនុងេកខណៈវិនិចិយ័ថ្នកា រ ើសរអើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា ឬក៏អាចនោិយបានថា រៅរេេ

ខដេោ ើកំណត់រោេរៅរដ្ឋយមិនរ ើសម ខ2770។ 

976. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់រខនែមរទៀតថា៖ 

 រៅច ងរញ្ចរ់ថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ “ដរំណើ កា របាសសមាអ តខាម ងំ រសអ់ងគកា បានរធ្វើឱយរ គគេ

 មួយចំននួមានកា េ័យខាា ចមនិទ កចិតតោន  និងការស់មាា រ់ោន រេញថ្ផេប្ររទស”  រៅរេេខដេ“មជឈិមរកស

 បានោររ់ផតើមសងស័យថា មានខាម ងំរៅប្គរទ់ីកខនាង និងោររ់ផតើមប្េយួបា មាចំរពាះខាម ងំខាងកនុងជាងខាម ងំខាង

 រប្ៅ”។ រ គគេទាងំឡាយប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ និងប្តូវបាន ករឃើញថា មានរទាស“រដ្ឋយប្ោនខ់ត

 ប្តូវបានរគរោទប្រកាន់ធ្មមតារ៉ា រណាណ ះ”។ ខផអករៅរេើអងគរហត ទាងំរនះ អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេរធ្វើកា 

 េិោ ណាថា រដ្ឋយខាម ងំនរោបាយប្តូវបានកំណត់តាមរោេនរោបាយមួយខដេរប្រើប្បាសេ់កខណៈវនិិចិ័

 យទូរៅ រៅខណៈខដេប្រជាជនដ៏ថ្ទរទៀតទទួេបានរស ើភ្លេ ដរូចនះ អងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេមានមូេ

 ដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់កនុងកា យេរ់ឃើញថា មានអំេរីធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ2771។ 

977. កា រដិរសធ្ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនូវកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ បានសំរៅជាក់លាក់រេើ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានេនយេ់ថា កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច េ ំបានរប្រើប្បាស់េកខណៈវិនិចិ័យទូរៅណាមួយកនុង

កា កំណត់ខាម ងំនរោបាយ រដ្ឋយសា “រ គគេទាងំឡាយប្តូវបានោរ់ខាួន រធ្វើបារ និងរបាសសមាអ តរដ្ឋយ

មិនរ ើសម ខ និងរដ្ឋយោម នកា រធ្វើយ តតិកមមដ៏សមរហត ផេ រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរនាះរទ” និង

 
2770 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៧៧។  

2771 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៨២។ 
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“ជនជារ់រោទបានដឹងថា អនកជារ់ឃ ំោងំទាងំអស់រៅមនេី ស ២១ មិនខមនស ទធខតជាខាម ងំ រស់រកសរនាះ

រទ រ៉ា ខនត រទាះរីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ អនកជារ់ឃ ំោងំទាំងអស់រនាះ ប្តូវបានឃ ខំាួន សួ ចរមាើយ និងសមាា រ់” 

និង“រៅកនុងសកមមភ្លេរេមើស រស់ខាួន ជនជារ់រោទបានរធ្វើបាររដ្ឋយរចតនារេើអនកខដេមិនសែិតកនុង

ប្ររេទរ គគេខដេប្តូវរធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះរទ កា ខដេជនជារ់រោទរធ្វើដូរចនះ គឺមិនខមនរដើមបីរ ើសរអើង

ប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវនរោបាយរទ រ៉ា ខនតគឺរដើមបីរង្ហា ញឱយរកសរឃើញអំេីភ្លេរសាម ះសម័ប្គ និងប្រសិទធភ្លេថ្ន

កា ង្ហ  រស់ខាួន”2772។ 

978. កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា 

កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច េ ំបានរប្រើប្បាស់េកខណៈវិនិចិ័យទូរៅកនុងកា កំណត់សប្តូវនរោបាយ រ៉ា ខនតផេយុ

រៅវិញបានរធ្វើបារររើរទាះដឹងថា រ គគេរនាះេ ំប្តូវបានោត់ទ កជាសប្តូវនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដ

កមពជុាក៏រដ្ឋយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កា រផ្លត តថ្នកិចចប្រតិរតតិកា មនេី សនតិស ខ 

ស-២១ គឺមានរោេរៅប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវេិត ឬសប្តូវនរោបាយតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុនីសដកមពុ

ជា” និងថា “អនកខដេប្តូវបានោរខ់ាួន ឃ ោំងំ សួ យកចរមាើយ រធ្វើទា  ណកមម និងច ងរប្កាយប្តូវបាន

សមាា រ់រៅមនេី ស-២១ ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ និងោរ់ខាួនរដ្ឋយខផអករេើកា េិតថា េួករគប្តូវកំណត់

ថា ជាខាម ងំ ជនកបត់ ឬគិញ និងប្តូវបានសនមតថា ជាសប្តូវនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា និង

រដិវតតន៍”2773។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា 

អំរេើរនាះជាកា រ ើសរអើងរ ើយ។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

vi. មនេី សនតិស ខអូ កខនសង 

979. រនាេ រ់េីបានេិោ ណារេើរទរោទ និងេកខណៈ និងភ្លេអាចកំណត់អតតសញ្ញា ណបានថ្នប្កុមកំណត់រោេ

រៅ ប្េមទាងំអំណះអំណាងពាក់េ័នធ រស់ភ្លគី2774 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កអំរេើមូេដ្ឋា ន

ខដេរោទជារញ្ញា រនះថាជាកា ោរ់ខាួន កា ឃ ំោងំ និងកា ដ្ឋក់ប្កុមរោេរៅឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារ 

 
2772 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២៨៣។ 

2773 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០១។ 

2774 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨០-២៩៨៣។ 
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និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេរណាត េឱយមានកា ទទួេ ងទ កខខផនក ូរកាយ និង

ផាូវចិតត និងកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស2775។  

980. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កកា ោរ់ខាួន កា ឃ ខំាួន និងកា ដ្ឋក់រប្កាមកា រធ្វើបារ និងេកខខណឌ

 ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នជនជាតិោរា៉ាយោ៉ា ងតិច ១០០ នាក់ ថា ជាអំរេើរ ើសរអើងខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយ

សា ឋានៈ រស់េួកជាសប្តូវតាមកា សនមត2776។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាថា កា ោរ់ខាួន កា ឃ ំខាួន 

និងកា រធ្វើបារ សាកសី ផន ង េ និង រមឿង ោន់ ី គឺរដ្ឋយសា ឋានៈជាសប្តូវតាមកា សនមត2777។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា កា ោរ់ខាួន កា ឃ ខំាួន កា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា អរ់ ំខកខប្រ និង

កា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សសនូវអនកជារ់ឃ ំរោធា គឺជាកា រ ើសរអើងខដេបានប្រប្េឹតត

រដ្ឋយសា ឋានៈ រស់េួករគជាសប្តូវតាមកា សនមត2778។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា ធាត 

ផសសំតាន ម័ត ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយប្តូវបានរំរេញ2779 និងថា ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិប្តូវបានរំរេញ រដ្ឋយបានេិោ ណារេើកា ផសេវផាយជាប្រេ័នធនូវរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅសប្តូវនរោបាយតាមកា សនមត ខដេរណាត េឱយមានកា “វាយប្រហា ជា ួម”រេើជនស ីវិេ និង

រ គគេិករោធារៅមនេី សនតិស ខ និងកា ដករដ្ឋយរចតនានូវសិទធិ រស់េួករគរនាះ2780។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនះបាន ួមរញ្ចូេរទឧប្កិដាថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្េមទាងំអំរេើ

ខដេខាួនឯងផ្លេ េ់េ ំោំបាច់ជារទឧប្កិដា និងបានរជឿជាក់ថា រៅរេេេិោ ណាជា ួម អំរេើរនះ្នដេ់

កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ2781។ 

981. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិោរា៉ាយ 

១០០ នាក់, ផន ង េ និង រមឿង ោន់ ី និងអនកជារ់ឃ ំជារោធាប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារ និង

េកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ  រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  ររថ្នកា ឃ ំខាួនមានេកខ

ណៈខ សខរាកោន ចំរពាះអនករទាសកប្មិតធ្ៃន់ និងប្សាេ ស្តសតី និងក មា ។ ភ្លេខ សខរាកោន កនុងកា ដ្ឋក់រទាស

 
2775 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨៤, ២៩៩០។ 

2776 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨៦។ 

2777 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨៧-២៩៨៨។ 

2778 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨៩-២៩៩០។ 

2779 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩០។ 

2780 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩០។ 

2781 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩២។ 
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រនះបានខផអកោ៉ា ងរប្ចើនរៅរេើេកខណៈថ្នរទាស ជាជាងរេើមូេរហត នរោបាយ2782។ ទាក់ទងរៅនឹងជន

ជាតិោរា៉ាយ ១០០ នាក់រនាះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា ដ្ឋក់កនុងេកខខណឌ ខណនតាន់តារ់ខដេេួករគ

បានទទួេ ងរនាះ គឺរដ្ឋយសា កា េិតថា អាោ រៅអូ កខនសងរនាះ េ ំប្តូវបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់ដ្ឋក់មន សស

រប្ចើនកនុងរេេខតមួយរនាះរទ និងថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារ

ជាក់លាក់ណាមួយ និងថា េួករគេ ំខមនជាអនកជារ់ឃ ំខតមួយគត់ខដេប្តូវបានសមាា រ់រនាះរទ ដូរចនះ េ ំមាន

េសតតុាងរង្ហា ញថា េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមេកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងអនកដថ្ទរ ើយ2783។ ោត់បាន

អះអាងថា ផន ង េ េ ំបានទទួេ ងកា រធ្វើបារធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងរគរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ោត់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា អរ់ ំខកខប្រ និងកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស 

រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កា អរ់ ំខកខប្រគឺសប្មារ់រ គគេទាងំអស់ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់អំេី

រទាសប្សាេរំផ តទូទាងំប្ររទស និងសកខីកមម រស់ោត់ជាក់ខសដងបានរង្ហា ញថា ោត់បានទទួេ ងេកខ

ខណឌ ប្សាេជាងអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀត2784។ ោត់បានអះអាងថា រមឿង ោន់ ី បានទទួេ ងេកខខណឌ ដូច

អនកដថ្ទរទៀត2785។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េនយេ់មូេរហត ដូច

រមតចបានជាអនកជារ់ឃ ំជារោធា ទទួេ ងេកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរនាះ2786។ 

982. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាងអំេីេកខខណឌ ឃ ំខាួនខដេខ សៗោន អាប្ស័យរេើថារតើ អនក

ជារ់ឃ ំមានរទាសធ្ៃន់ ប្សាេ ជាស្តសតី ឬក មា  ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំបានរអើរេើរេើកា ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្កុមកំណត់រោេរៅ គឺង្ហយនឹងទទួេ ងកា ោរ់ខាួនរដ្ឋយសា ខតជាស

មាជិកថ្នប្កុមរនាះ2787។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមថា សមាជិកថ្នប្កុមរោេរៅបានទទួេ ង

កា រធ្វើបារ និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនដថ្ទរទៀតរដ្ឋយសា កា ឃ ំខាួនេួករគរៅមនេី សនតិស ខ

រនាះ2788។ 

 
2782 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៤។ 

2783 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៥។ 

2784 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៦។ 

2785 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៧។ 

2786 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៨។ 

2787 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៨៤។ 

2788 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៨៤។ 

01718496
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983. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើខដេអាចរសមើ

នឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ គឺជាកា ោរ់ខាួន កា ឃ ំខាួន និងកា ដ្ឋក់ប្កុមរោេរៅរនាះឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារ 

និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងប្រជាជនដថ្ទ2789។ រខៀវ សំផន បានកប្មិតអំណះអំណាង រស់ខាួនប្តឹម

រញ្ញា ថារតើ សមាជិកថ្នប្កុមខដេបានកំណត់រោេរៅរនាះប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារ ឬេកខ

ខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ  ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតេ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខដេថា ប្កុមរោេរៅរនាះប្តូវបានោរ់ខាួន និងឃ ំខាួនរដ្ឋយសា មូេរហត ថ្នកា រ ើសរអើង ដូចជា 

រដ្ឋយសា ជាសមាជិកថ្នប្កុមរោេរៅរ ើយ។ 

984. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា េកខខណឌ  ស់រៅ និងកា រធ្វើកា  រស់ប្កុមកំណត់រោេរៅប្តូវបានវាយតថ្មា

រដ្ឋយរប្រៀររធ្ៀរជាមយួនឹងអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតរៅអូ ប្តកួន ខដេេ ំខមនជាសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់

រោេរៅ ខណៈរេេសហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវ

រេើេកខខណឌ  ស់រៅ និងកា រធ្វើកា  រស់ប្កុមកំណត់រោេរៅរដ្ឋយរធ្ៀរនឹងអនកខដេេ ំបានជារ់ឃ ំ។ ភ្លគី

េ ំបានផតេ់កា ោបំ្ទរេើជំហ  រស់ខាួនចំរពាះរញ្ញា ថារតើ ប្កុមមួយណាប្តូវរធ្វើកា រប្រៀររធ្ៀររនាះ រហើយ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏េ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមតចខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើកា រប្រៀររធ្ៀរនូវ

កា ប្រប្េឹតតរៅរេើប្កុមរោេរៅជាមួយនឹងប្រជាជនដថ្ទរទៀត ជាជាងអនកជារ់ឃ ំដូចោន រនាះខដ 2790។  

985. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ប្រសិនររើអនកជារ់ឃ ំទាងំអស់រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង ប្តូវបាន

ឃ ំោងំរៅទីរនាះរដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅ ដូចរនះេកខ

ខណឌ  រស់េួករគគរបីេិោ ណារធ្ៀរនឹងអនកខដេេ ំបានជារ់ឃ ំ រដ្ឋយសា កា ឃ ខំាួនខតរេើប្កុមកំណត់

រោេរៅរង្ហា ញថា ប្រេ័នធទាងំមូេថ្នកា ឃ ំខាួនប្តូវបានកំណត់រោេរៅខតរេើេួករគរ៉ា រណាណ ះ។ មា៉ាងវិញ

 
2789 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩០។ 

2790 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៨៤: 

អងគជំន ំជប្មះ ករឃើញក ណីជារប្ចើនខដេប្រជាជនបានទទួេ ងកា រធ្វើបារ និងដ្ឋក់ឲ្យ ស់រៅកនុងេកខខណឌ េិបាកខាា ងំជាងប្រ

ជាជនរផសងរទៀត រហើយប្តូវបានោរ់ខាួនយករៅអរ់ ំ។ […] អងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា អនកជារ់ឃ ំជាជនស ីវិេនិងកងទ័េ 

បានទទួេ ងកា ឈ្ឺោរ់រេើផាូវចិតត និង ូរកាយ រហើយនឹងកា រ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីថ្ងាងនូ  រស់េួករគ ខដេប្តូវបានោត់ទ កជា

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តាម យៈអំរេើអមន សសធ្ម៌រផសងៗរទៀត រដ្ឋយសា មូេរហត ថ្នេកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ 

េកខខណឌ កា ង្ហ  និងេកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំខាួនរៅមនេី សនតិស ខរនះ។ […]។ អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា ជនជាតិោរា៉ាយនិងជនជារ់

ឃ ំរផសងរទៀតរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសងបានទទួេ ងនូវកា រធ្វើបារនិងដ្ឋក់ឲ្យ ស់រៅកនុងេកខខណឌ េិបាកខាា ងំជាងប្រជាជន

រផសងរទៀត រៅរេេេួករគជារ់ឃ ំរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង។  
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រទៀត ប្រសិនររើចំនួនអនកខដេជារ់ឃ ំរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសងរនាះបាន ួមរញ្ចូេទាងំអនកខដេេ ំប្តូវបាន

ោត់ទ កថា ជាសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅរនាះ េកខខណឌ  រស់ប្កុមកំណត់រោេរៅគរបីេិោ ណា

រធ្ៀរនឹងអនកជារ់ឃ ំជាមួយោន រៅមនេី សនតិស ខរនាះ។ រនះគឺរដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅ

ប្តូវខតបានកំណត់រៅរេើខតប្កុមរនះ ខដេអាចរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ។ ប្រសិនររើេកខខណឌ ថ្នកា 

ប្រប្េឹតតរនាះប្ោន់ខតជាេទធផេថ្នកា ឃ ខំាួន និងកនុងកា ឃ ំខាួន សមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅប្តូវបានផត

េ់េកខខណឌ ដូចោន រៅនឹងអនកខដេេ ំខមនជាសមាជិកថ្នប្កុមរនាះ ដូចរនះេកខខណឌ ថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើ

រនាះេ ំអាចប្តូវបានេិោ ណាថា កំណត់រោេរៅខតរៅរេើប្កុមរនាះរ ើយ។   

986. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អនកជារ់ឃ ំទាងំ

អស់រៅអូ កខនសង គឺជាសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅថា “សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត រស់រកសក មមយុ

នីសដកមពជុា”រនាះរ ើយ រ៉ា ខនតទំនងជាោ៉ា ងរហាចណាស់ជាដំរូងថា ចំនួនអនកខដេជារ់ឃ ំរនាះបាន ួម

រញ្ចូេសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅ និងអនកខដេេ ំខមនជាសមាជិក រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា “អូ កខនសងេីរដើមរ ើយគឺជាមនេី សប្មារ់ឃ ំខាួន និងកា អរ់ ំខកខប្រសប្មារ់ទា

ហានកងេេ ៨០១ ខដេប្តូវបានរញ្ាូនមកសប្មារ់រធ្វើកា ខកខប្ររដ្ឋយសា កំហ សតូចតាច។ ទាហានខដេ

រធ្វើខ សវិន័យ និងប្តូវបានសងស័យថា ខាម ងំថ្ផេកនុង ប្តូវបានអរ់ ំខកខប្រតាម យៈកា រណតុ ះរណាដ េមរនាគម

 វិជាា  ឬកា េប្ងឹងមាោ៌រកស”2791។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា រធ្វើបារ 

និងេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសងប្តូវខតបានរធ្ៀរជាមួយនឹង

េកខខណឌ ថ្នអនកជារ់ឃ ំដូចោន ដថ្ទរទៀតរៅវតតអូ កខនសង ជាជាងរធ្ៀរជាមួយនឹងប្រជាជនទូរៅរនាះ។  

987. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា សមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម

កា រធ្វើបារ ឬេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងអនកដថ្ទរៅអូ កខនសង រេើកខេងខតជនជាតិោរា៉ាយ ១០០ នាក់

រនាះ ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្តូវបានឃ ខំាួនជាេិរសសកនុងេកខខណឌ ខណនតាន់

តារ់2792។ េកខខណឌ ទាងំរនះប្តូវបានេនយេ់ថារកើតរ ើងរដ្ឋយសា អសមតែភ្លេ រស់មនេី អូ កខនសងកនងុ

កា ដ្ឋក់អនកជារ់ឃ ំខដេបានរញ្ាូនមកោ៉ា ងគំហ ក2793 និងថា រនះេ ំខមនជាេកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់រៅរេើ

ជនជាតិោរា៉ាយ រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

 
2791 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៨៥។ 

2792 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៣៩, ២៩៨៦។ 

2793 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៣៩។ 

01718498
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ោត់ទ កកា សមាា រ់ជនជាតិោរា៉ាយថា ជាអំរេើមូេដ្ឋា នថ្នកា រ ើសរអើង និងេ ំបានរោងរៅរេើកា សមាា រ់

រនះរៅរេេរធ្វើកា េិោ ណារេើេកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ  រស់ជនជាតិោរា៉ាយរ ើយ។ រដ្ឋយសា សមាជិកថ្នប្កុម

កំណត់រោេរៅេ ំប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់េកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតរៅអូ កខនស

ង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់

រឃើញថា កា ដ្ឋក់ប្កុមកំណត់រោេរៅឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើបារ ឬេកខខណឌ  ស់រៅធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងរនាះគឺជា

អំរេើរ ើសរអើង។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំរេើរ ើសរអើងរផសង

រទៀតថ្នកា ោរ់ខាួន និងកា ឃ ំោងំសមាជិកថ្នប្កុមកំណត់រោេរៅ មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់្នដេ់

កប្មិតថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

៣. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា 

ក. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើជនជាតិោម 

988. រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឱយដឹងថា  វិសាេភ្លេថ្នរទរោទទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញខផនកសាសនាបាន ួមរញ្ចូេអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ទូទាងំ

ប្ររទសរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ2794។ 

989. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់សដីេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហ

ត សាសនាជាេី ខផនកកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង៖ ទីមួយពាក់េ័នធជាក់លាក់រៅនឹងកា ប្រប្េឹតត

រេើជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2795 និងទីេី ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោមទរូៅ2796

។  

990. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អនករធ្វើកា ជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាបានទទួេ ង

កា រ ើសរអើង េីរប្ពាះេួករគប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក ប្តូវបានហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន និងហាម

ោត់កា និោយភ្លសាកំរណើត រស់ខាួន2797។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា កា  ឹតតបិតរនះ

 
2794 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៨៤(vi)។ 

2795 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១១.២.២៤.៤។ 

2796 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៣.២.១០.៦។ 

2797 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៥។ 

01718499
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មានេកខណៈរ ើសរអើងជាក់ខសដង និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរេើជនជាតិោមរដ្ឋយ

សា មូេរហត ថ្នកា ប្រតិរតតិសាសនា និងវរបធ្ម៌2798។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើ

ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិរស ើភ្លេជា

សា វ័នដខាងសាសនា និងថា កា  ឹតតបិតរនះេ ំមានភ្លេោំបាច់រៅកនុងកា កា ពា ស វតែិភ្លេ សណាដ រ់ធាន រ់ 

ស ខភ្លេសាធា ណៈ សីេធ្ម៌ ឬសិទធិ និងរស ើភ្លេជាមូេដ្ឋា ន រស់អនកដថ្ទរ ើយ2799។ អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ររើរទាះរីជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញេ ំអាច្នដេ់កប្មិតថ្នរទ

ឧប្កិដាឯករាជយក៏រដ្ឋយ ក៏រៅរេេេិោ ណាជា ួម និងកនុងរ ិរទខដេអំរេើរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង គឺសែិត

កនុងកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេជារទឧប្កិដាមួយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ2800។  

991. កនុងកា កំណត់ថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនាប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើជនជាតិោម

ជាទូរៅ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា កត់សមាគ េ់រេើកា យេ់រឃើញេីម នៗ រស់ខាួនថា៖  

ក. ជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាបានទទួេ ងកា រ ើសរអើង រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានរងខំឱយ

រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក ប្តូវបានហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន និងហាមោត់កា និោយភ្លសារដើមកំរណើត

 រស់ខាួន។ 

ខ. រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានអន វតតរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើជនជាតិោម 

ខដេជាប្កុមសាសនា និងជាតិេនធ ុ និងបានរធ្វើកា  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌ 

រៅតាមទីកខនាងរផសងៗកនុងប្ររទសកមពជុារេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និង  

គ. កា  ឹតតបិតទាងំរនះបាន ួមរញ្ចូេកា ហាមោត់រេើកា អធិ្ដ្ឋា នរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ រងខិតរងខំឱយជនជាតិ

ោមរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងរសាៀកសរមាៀករំពាក់ និងកាត់សក់ដូចប្រជាជនខខម  និងរងខំឱយនិោយ

ខតភ្លសាខខម  និងដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និង  ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេ

រំណងេ ំពាក់េ័នធនឹងសាសនា2801។  

 
2798 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៥។ 

2799 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៦។ 

2800 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៦។ 

2801 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៨។ 

01718500
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992. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កា  ឹតតបិតទាងំរនះរេើជនជាតិោមមានេកខណៈរ ើសរអើងជាក់ខសដង 

និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនារដើមបីរ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោមរដ្ឋយសា កា ប្រតិរតតិខផនក

សាសនា និងវរបធ្ម៌2802។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើ

ជនជាតិោម“បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិរស ើភ្លេជាសា វ័នដពាក់េ័នធរៅនឹងកា រដើ រហើ  និងរសចកតីថ្ងាងនូ 

 រស់រ គគេ រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ កា ោម នកា ោរ់ចងតាមអំរេើចិតត ឬរដ្ឋយខ សចារ់ កា ជំន ំជប្មះជាសា

ធា ណៈ និងប្តឹមប្តូវ និងសមភ្លេចំរពាះម ខចារ់ដូចមានខចងកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ”2803។  

993. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ួមមាន

អំរេើខដេប្តូវបានយេ់រឃើញដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក អាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាកឯករាជយថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិ ប្េមទាងំអំរេើខដេខាួនឯងផ្លេ េ់េ ំោំបាច់រសមើរៅនឹងរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរ ើយ

2804។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា អំរេើទាងំរនាះជា ួម្នដេ់កប្មិតតប្មវូ

ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា2805។  

i. អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញ 

994. ម នរេេោរ់រផដើមេិនិតយរេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា 

ជាដំរូងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា ជាកា ោំបាច់ប្តូវរំេាឺេកខណៈថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញខដេ

រោទជារញ្ញា រនះ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះកត់សមាគ េ់ថា ភ្លគីបានជំទាស់រៅនឹងេកខណៈថ្នអំរេើខដេ

ររងកើតបានជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា ខដេបានយេ់រឃើញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង។ 

995. រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញ គឺជាកា  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិខាងសាសនា និងវរប

ធ្ម៌ខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកថាខណឌ  ៣៣២៨ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង ដូចជា កា រងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក កា ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា នរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ កា ហាម

ោត់កា និោយភ្លសារដើមកំរណើត រស់េួករគ កា រងខំឱយរសាៀកសរមាៀករំពាក់ និងកាត់សក់ដូចប្រជាជន

 
2802 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៩។ 

2803 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣០។ 

2804 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣១។  

2805 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣១។ 

01718501
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ខខម  កា ដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និងកា   ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងេ ំខមន

សាសនា2806។ 

996. មា៉ាងវិញរទៀត សហប្េះរាជអាជាា 2807 និងសហរមធាវើនាមំ ខ2808 បានរឆាើយតរថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់ថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ួមរញ្ចូេ“អំរេើទាងំអស់ ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងទូទាងំប្ររទសរេញមួយ

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”2809 និង ួមរញ្ចូេអំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់

កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម និងផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត2810។  

997. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា “អំរេើជាក់លាក់ខដេរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវខតបាន

រោទប្រកាន់ចាស់លាស់”2811។ កថាខណឌ  ១៤២០ ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២សដីេកីា 

យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើជនជាតិោម េ ំបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា 

ជាក់ខសដងមានអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញអវីខាះខដេរោទជារញ្ញា រនាះ។ កថាខណឌ រនាះបានរេើករ ើងថា៖ 

ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដារធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើជនជាតិោម ប្តូវបានរង្ហា ញ(សមូរមើេ ខផនកពាក់េ័នធ

រៅនឹង“កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតោិម” ដណំាកក់ាេទេី ីថ្នកា ផ្លា សទ់បី្រជាជន នងិ“ទនំរ១់មករា”)។ 

មានកា ោរសងកត់ទូទាងំប្ររទសរេើវរបធ្ម៌ប្រថ្េណ ី និងភ្លសាជនជាតិោម។ រកសក មមយុនីសតកមពជុាបាន

ហាមោត់កា ប្រតិរតតសិាសនាអ ីសាា ម និងមិនអន ញ្ញា តឱយជនជាតិោមអធិ្ដ្ឋា ន និង ឹរអូស និងដ តរផំ្លា ញ

គមពី អាេ់គូ ៉ាអាន រទិ ឬរផំ្លា ញវិហា អ ីសាា ម និងរងខឱំយប្រជាជនោមរ រិភ្លគសាច់ប្ជកូ។ រមដឹកនាំ

សាសនា និងអនកសិកាសាសនាអ ីសាា មប្តូវបានោរ់ខាួន និងសមាា រ។់ ស្តសតជីនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយកាត់

សក់ខាី និងហាមោតម់ិនឱយប្គរកាេ។ សហគមន៍ជនជាតិោមប្តូវបានរំខរករបំាក់ និងប្រជាជនោម

ប្តូវបានផ្លា សទ់ីរដ្ឋយរងខំទូទាងំប្ររទសកមពជុា និងខរងខចកតាមសហគមន៍ដថ្ទរទៀត2812។  

 
2806 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៦៣។ 

2807 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(F54/1) កថាខណឌ  ៤៧០  និងរជើងទំេ័  ១៧១២។ 

2808 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៦១, ៤៦៦។ 

2809 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៨។  

2810 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៧០ និងរជើងទំេ័  ១៧១២, កថាខណឌ  ៥៣៤។ 

2811 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១៦។ 

2812 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២០ (រសចកតីរញ្ញា ក់រដើម)។ 
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998. ររើរទាះរីជាកថាខណឌ រនះបានសំរៅរៅរេើកា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់រមដឹកនាសំាសនា និងអនកសិកា

សាសនាអ ីសាា មក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរជឿជាក់ឱយហួសេីវិមតិសងស័យថា រនះបានរកើតរ ើង

កនុងអំ ុងរេេពាកេ់័នធរៅនឹងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដ 2813។ កថាខណឌ រនះេ ំបានសំរៅរៅរេើកា 

សមាា រជ់នជាតិោម កា រធ្វើទា  ណកមម ឬកា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ រ៉ា ខនតប្រខហេជាចង់រោងឧប្កិដាកមម

ទាងំរនះរៅកនុងខផនកសដីេី“‘កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម’ដំណាក់កាេទីេី ថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន និង

‘ទំនរ់១មករា’”។  

999. ទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទំនងជាបានេិោ ណាចាស់លាស់ថា អំរេើ

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេរោទរញ្ញា រនះ គឺជាកា រងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងកា ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន 

និងហាមោត់កា និោយភ្លសារដើមកំរណើតោម2814។ ទាំងរនះគឺជាអំរេើខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានរញ្ញា ក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ និងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនះបានរងកឱយជនជាតិ

ោមទទួេ ងកា រ ើសរអើង2815។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរនះបាន

 ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់អនករធ្វើកា ជនជាតិោមកនុងកា ទទួេបានរស ើភ្លេខាងសាសនា2816 

រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អំរេើរនះ“េ ំអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយរ ើយ”2817។ 

1000.ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោមជាទូរៅ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

រញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថារតើ ជាក់ខសដងមានអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញអវីខាះរនាះ។ ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរ ៀររារ់រទរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយខដេថា៖  

 អំរេើខដេបានរោទប្រកាន់ទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនារេើប្រជាជន

 ោម  មួមាន កា ោរសងកត់រេើវរបធ្ម៌ ទំរនៀមទមាា រ់ និងភ្លសា រស់ជនជាតិោម។ រោងតាមកា រោទ

 ប្រកាន់ រ.ក.ក. បានហាមោត់កា ប្រតិរតតសិាសនាអ សីាា ម កា ហាមោត់ជនជាតិោមមិនឱយអធិ្ដ្ឋា ន 

 កា  ឹរអូស និងកា ដ តគមព ីអាេ់គូ ៉ាអាន កា រិទ ឬកា រំផ្លា ញវិហា អ សីាា ម និងកា រងខំប្រជាជនោមឱយ

 រ  ិរភ្លគសាច់ប្ជូក។ មានកា រោទប្រកានរ់ខនែមរទៀតថា រមដឹកនាសំាសនា និងអនករចះដឹងអ ីសាា មប្តូវបាន

 
2813 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣៧។ 

2814 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៥។ 

2815 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៣, ១៦៩៥។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់

លាក់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយរោទប្រកាន់កា  ឹតតបិតភ្លសាោម ររើរទាះរីជាដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទក៏រដ្ឋយ។ 

2816 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៦។ 

2817 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៦។ 
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 ោរខ់ាួន និងសមាា ររ់ោេ រហើយស្តសតីជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយកាត់សក់ខាី និងប្តូវបានហាមោតម់ិនឱយ

 ទទូ កខនសង ឬថ្សបរនាះរ ើយ។ រេើសេីរនះរទៀត មានកា រោទប្រកានផ់ងខដ ថា សហគមនោ៍មប្តូវបាន

 រំខរក ជនជាតិោមប្តូវបានផ្លា ស់ទីេរំៅរដ្ឋយរងខរំៅទូទាងំប្ររទសកមពជុា និងបានរខំរករៅតាមសហ

 គមនរ៍ផសងៗរទៀត2818។ 

រនាេ រ់មកអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ជនជាតិោមបានទទួេ ង

កា រ ើសរអើងរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងប្តូវបានហាម

ោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន ឬនិោយភ្លសារដើមកំរណើត រស់ខាួន និងថា៖ 

 រកសក មមយុនសីដកមពជុាបានអន វតតរោេនរោបាយជាក់លាក់រដ្ឋយកំណត់រោេរៅរេើប្រជាជនោមថា ជា

 ប្កុមជាតិេនធនុិងប្កុមសាសនាដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក  រហើយបាន តឹតបិតរេើកា ប្រតិរតតសិាសនា និងកា អន វតត

 ទំរនៀមទមាា រ ់ វរបធ្ម៌ រសជ់នជាតិោមរៅប្សុកប្កូចឆ្ម  រៅតាមទតីាំងជារប្ចើនរៅេូមិភ្លគកណាត េ(ឧតត

  ោស់)  និងរៅតាមកខនាងរផសងរទៀតកនុងប្ររទសកមពជុារៅកនុងអំ ងុ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ កា 

 ហាមោតរ់នះ ួមមានកា ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា នជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃ កា រងខំជនជាតិោមឲ្យរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក 

 នងិកា ឲ្យរសាៀកពាក់សរមាៀករពំាក់ និងកាត់សក់ដូចប្រជាជនខខម  កា រងខំឱយេួករគនោិយខតភ្លសាខខម  កា 

 ដ តគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និងកា   ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើសប្មារ់រោេរណំងរផសងរប្ៅេីកា អធិ្ដ្ឋា ន។ អនក

 ខដេប្រឆំ្ងនឹងប្តូវោរ់ខាួន នងិ/ឬយករៅសមាា រ។់ អងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូង កមិនរឃើញថា កា ហាម

 ោត់ខរររនះប្តូវបានអន ញ្ញា តរនាះរ ើយ2819។ 

កា រផ្លដ ត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌កនុងដីកាដំរណាះ

ប្សាយ និងកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរង្ហា ញថា ទាងំរនះគឺជាអវីខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់

ទ កថា ជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ចំខណកឯកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “អនក

ខដេប្រឆំ្ងប្តូវបានោរ់ខាួន និង/ឬសមាា រ់”អាចរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កកា ោរ់

ខាួន និងកា សមាា រ់រសមើនឹងអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញផងខដ 2820។ 

 
2818 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៧ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤២០។ 

2819 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៨។ 

2820 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1001.រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ៀររារ់សិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពានតាម យៈអំរេើ

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញដូចជា៖ “សិទិធជាសា វ័នដ និងរស ើភ្លេទាក់ទងរៅនឹងកា រដើ រហើ  រសចកតីថ្ងាងនូ  រស់

រ គគេ រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ កា ោម នកា ោរ់ចងតាមអំរេើចិតត ឬរដ្ឋយខ សចារ់ កា ជំន ំជប្មះជាសាធា 

ណៈ និងប្តឹមប្តូវ និងសមភ្លេចំរពាះម ខចារ់”2821។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរ ៀររារ់សិទធិទទេួ

បានកា  ស់រានមានជីវិត ឬកា ោម នកា រធ្វើទា  ណកមម ខដេរនះអាចរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានោត់ទ កថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ គឺជាកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងប្រថ្េណី និងកា ដករចញ

រដ្ឋយរងខំខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករ ើងរៅរេេេិភ្លកាអំេីដីកាដំរណាះប្សាយ ជាជាង

រទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតដូចជា អំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា រធ្វើទា  ណកមមជារដើម។ គួ ឱយរងឿងឆៃេ់

ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរ ៀររារ់នូវរស ើភ្លេថ្នសាសនាខដេជាសិទធិសា វ័នត និងប្តូវបាន

 ំរលាេរំពាន ដូចកា ខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើរ ើងទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារៅ

កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា។ 

1002.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនាះ្នដេ់កប្មិតតប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេ

អាចរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរញ្ញា ក់ថា៖ 

អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានថ់ា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ បាន ួមរញ្ចូេអរំេើខដេប្តូវបាន ករឃើញថា រសមើ

នឹងរទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ( ួមទាងំ អំេមីន សសោត កា សមាា រ ់ង្ហគ េ កា 

ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ោំងំ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មេូរហត នរោបាយកនុងអំ ុងរេេផ្លា សទ់ីេំរៅដំណា

ក់កាេទី២ ( មួទាងំ កា រធ្វើទា  ណកមម ឧប្កិដាកមមប្រេ័យេជូសាសន៍និងកា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានកំណត់ថា 

ជាកា ផ្លា សទ់ីេំរៅរដ្ឋយរងខំ) ប្េមទាងំអរំេើខដេមនិោបំាច់រសមើនឹងរទឧប្កិដាផងខដ  (ជាេិរសស កា ោរ់

ខាួន)2822។ 

1003.កា បាត់សញ្ញណ វង់ប្កចកមាខ ងរៅកនុងកា រេើករ ើង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខាងរេើបានរធ្វើឱយមាន

កា មិនចាស់លាស់ថារតើ រទឧប្កិដាេិតប្បាកដណាខាះខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចង់សំរៅរៅរេើរនាះ

។ ចំណ ចខដេរធ្វើឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំរខនែមរនាះគឺថា រៅកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនទាក់ទង

 
2821 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣០។ 

2822 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំខដេរោងរៅរេើ

កា រធ្វើទា  ណកមម ឬរទប្រេ័យេូជសាសន៍ថា ជាអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរ ើយ2823។  

1004.ខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោបំ្ទផងខដ រេើរសចកតីសននិដ្ឋា នខដេថាអំរេើ

ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា អាចរសមើកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារនាះ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា  ឹតតបិតរេើ

កា ប្រតិរតតិសាសនា និងវរបធ្ម៌។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខេូមិ

ប្ទាថា “អងគរហត ខដេបានរកើតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខេូមិប្ទា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទប្រេ័យេូជសាសន៍ 

រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំ

ោងំ និងកា រធ្វើទា  ណកមម[រេើជនជាតិោម]”2824។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ថា អងគជនំ ំ

ជប្មះបានោត់ទ កអងគរហត ទាងំរនះថា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារ ើយ ររើ

រទាះរីជាអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ អំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ និងកា រធ្វើ

ទា  ណកមមប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ និងទាងំរនះជាោំបាច់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ។  

1005.រដ្ឋយសា  វិធី្សាស្តសតេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ និង

រដ្ឋយខផអករេើរោេកា ណ៍ វិមតិសងស័យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រោទ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេប្តូវបានោត់ទ ករដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា រសមើនឹងធាត 

ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ គឺជា

កា  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌ ដូចជាកា ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា នរាេ់ថ្ងៃ កា រងខំឱយ

រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក កា រងខំឱយរសាៀកពាក់ និងកាត់សក់ខាីដូចប្រជាជនខខម  កា រងខំឱយនិោយខតភ្លសាខខម  

និងកា ដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និងកា   ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងមិនខមន

សាសនា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មារេើទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនាដូចខាងរប្កាម៖ 

ii. ថារតើ អរំេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

 
2823 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៥។ 

2824 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៧០។ 
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1006.សាេដីកាកនុងខផនករនះរដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភ្លេប្គរ់ប្ោន់ថ្នេសតតុាង ខដេប្តូវបាន

រប្រើប្បាស់កនុងកា រង្ហា ញថារតើ អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ចំរពាះអំណះអំណាង

ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញអាចរសមើនឹងកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណា នឹងប្តូវ

រដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកខាងរប្កាម។ 

1007.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគរេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា (១) 

រៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2825 (២) កនុងេូមិភ្លគរូព៌ា2826 (៣) និងេូមិភ្លគកណាត េ(ឧតដ ោស់)2827 នងិ (៤) 

ទីតាងំដថ្ទរទៀត2828។ ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណាថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំ

រូងមានកំហ សអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា ខដ  ឬោ៉ា ងណា រដ្ឋ

យសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកចារ់មួយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កសតីេីកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញខផនកសាសនារៅកា ដ្ឋា នរនះ។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើទីតាងំ

ដថ្ទរទៀតជា ួមរៅរេេរធ្វើកា កំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត ពាក់

េ័នធរៅនឹងអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងេូមិភ្លគរូព៌ា េូមិភ្លគកណាដ េ(ឧតដ ោស់) និងទីតាងំដថ្ទរទៀត ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា។  

- កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា 

1008.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា ជនជាតិោមបានទទួេ ងកា រ ើសរអើងរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់

១មករា រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងប្តូវបានហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន និងកា 

និោយភ្លសាកំរណើត រស់ខាួន2829។  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា កា ប្រប្េឹតតរៅរេើជន

ជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករារនះ“ប្តូវខតេិនិតយកនុងរ ិរទថារតើ េួករគប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើោ៉ា ងដូច

រមដច កនុងេូមិខដេេួករគប្តូវបានប្រមូេមកដ្ឋក់កនុងតំរន់ ៤១, ៤២ និង ៤៣”2830។ 

 
2825 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១១.២.២២។ 

2826 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៣.២.៦.១។ 

2827 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៣.២.៦.២។ 

2828 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៣.២.៦.៣។ 

2829 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៩។ 

2830 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៤។ 
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1009.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា មានកា រ ើសរអើង

ជាក់ខសដងប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា2831។ ោត់បានរេើករញ្ញា រឋមេី  ទីមួយគឺថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសីអំេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

សប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងប្តូវបានហាមោត់កា 

ប្រតិរតតិសាសនា រស់ខាួន ឬកា និោយភ្លសារដើមកំរណើត2832និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ 

សអងគចារ់រដ្ឋយបានរោងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍កនុងខផនករផសងៗោន ថ្នេូមិភ្លគកណាត េ និងកខនាងរផសងរទៀត

កនុងប្ររទសកមពជុាខដេេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿងរនះ និងថា េ ំគរបីរប្រើប្បាស់កនុងកា រង្ហា ញរទ

ឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុង វិសាេភ្លេរនះរ ើយ2833។ 

1010.ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា “សាកសីជារប្ចើនបានផតេ់សកខីកមមថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយ

រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក […] ោម នហូរខតមដង”2834 រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ជាក់ខសដងមានខតសាកសីរីនាក់

ខដេអះអាងខរររនះ េ ំខមនមានសាកសី“ជារប្ចើន”ដូចកា រេើករ ើង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះរទ

2835។ រខនែមរេើរនះ ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា រនះប្តូវខតេិោ ណាកនុងរ ិរទថ្នកា កងវះរសបៀង រដ្ឋយរហត 

ថា កា មានសាច់រ ិរភ្លគ ជាក់ខសតង គឺជា“ក ណីេិរសសគួ រប្តកអ ”សប្មារ់អនករធ្វើកា ខដេប្តូវបានផតេ់

សាច់ប្ជូកឱយរ ិរភ្លគ2836។ ោត់បានសននិដ្ឋា នថា េសតតុាងេ ំបានរង្ហា ញថា ជនជាតិោមប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅ

រេើខ សោន  និងថា កា ខកខានកនុងោត់ វិធានកា ផតេ់សាច់រផសងរនាះ េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់ោបំ្ទកា 

យេ់រឃើញអំេីកា រ ើសរអើងរនាះរ ើយ2837។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន ោត់បានអះអាង

ថា េសតតុាងបានរង្ហា ញថា ជនជាតិោម និងខខម េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយប្រតិរតតិសាសនាដូចោន  ដូរចនះ េ ំមាន

កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរកើតរ ើង“រដ្ឋយេ ំគិតេីផេរ៉ាះពាេ់ថ្ន វិធានកា មិនរ ើសម ខ”2838។ ទាក់ទងរៅនឹង

កា ហាមោត់កា និោយភ្លសារដើមកំរណើត រស់ខាួន ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានររងកើតកា យេ់រឃើញរនះរដ្ឋយខផអករេើសាកសីេី នាក់ រហើយមានខតមាន ក់រ៉ា រណាណ ះខដេជាក់ខសតងបានផត

 
2831 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៤, ៨០៧។ 

2832 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៥។ 

2833 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៦។ 

2834 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦។ 

2835 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៨។ 

2836 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៨-៨០៩។ 

2837 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១០។ 

2838 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១១។ 
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េ់សកខីកមមចំរពាះរញ្ញា រនះ2839។ ខផអកតាមទសសនៈ រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហត “េ ំសមប្សរ និងេ ំសមរហត ផេ”កនុងកា យេ់រឃើញអំេីកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង

ខដេរនះរសមើនឹងកំហ សអងគរហត 2840។ 

1011.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា  អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសីខតមួយសតីេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះ ជាក់ខសដងប្ោន់ខតជាភ្លន់ប្ច ំថ្ន

កា រ ៀររ ៀងកថាខណឌ េីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខតរ៉ា រណាណ ះ។ តាមេិត អងគជំន ំជប្មះគរបីរោង

រៅរេើកថាខណឌ  ១៦៥៩ ជាជាងរេើ ១៦៥៨2841។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានរោងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍រប្ៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាប្ោន់ខតរដើមបីផតេ់ជារ ិរទសប្មារ់អំរេើ

ខដេបានរកើតរ ើងរៅទីរនាះ រហើយេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញណាមួយខផអករេើប្េឹតតិកា ណ៍ខាងរប្ៅរនាះ

រ ើយ2842។ ចំរពាះកា រងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា  រខៀវ សំផន បាន

កំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវថ្នេសតតុាងកនុងកា អះអាងថា សាច់ប្ជូកគឺជាក ណីេិរសសខដេគួ រប្តក

អ  និងបានកត់សមាគ េ់ថា មានសាកសីមាន ក់បានេិេណ៌នាអំេីកា ខដេជនជាតិោមស ខចិតតរ ិរភ្លគអំរិេ ឬ

រ ិរភ្លគខតទឹកសមា មិនរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក2843។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែមរទៀតថា ជរប្មើស

 វាងកា រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូកជាមួយនឹងកា ដ្ឋច់រពាះសាា រ់ េ ំខមនជាជរប្មើសេិតប្បាកដរទ2844។ ទាក់ទងរៅ

នឹងរញ្ញា ថារតើ ជនជាតិោមប្តូវបានហាមោត់កនុងកា និោយភ្លសារដើម រស់ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសីខតមាន ក់

កនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញណាមួយ រហើយ រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាសរ់ៅនឹងភ្លេគួ រជឿជាក់ រស់សាកសី 

ដូរចនះ ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេ2845។  ច ង

រប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រៅប្គរ់ក ណី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

អំរេើថ្នកា រ ើសរអើងោ៉ា ងទូេំទូលាយប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោមមិនប្តឹមខតរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មក

 
2839 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១២។ 

2840 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៤, ៨០៧។ 

2841 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៦៧។ 

2842 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៦៣។ 

2843 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៦៤។ 

2844 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៦៤។ 

2845 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៦៦។ 

01718509



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

612 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រារ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំទីតាងំរផសងៗរទៀតទូទាងំប្ររទសកមពជុា ដូរចនះ េកខខណឌ ធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញប្តូវបានរំរេញ ររើរទាះរីជាោម នអំរេើថ្នកា រ ើសរអើងប្តូវបាន ករឃើញថាបានប្រប្េឹតតរៅកា ដ្ឋា ន

ទំនរ់១មករាក៏រដ្ឋយ2846។ 

1012.ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា រ ើសរអើងរេើជនជាតិោមរៅតាមកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  

ប្តូវបានោត់ទ កោ៉ា ងជាក់លាក់ថា ជាខផនកថ្នអំរេើរ ើសរអើងកនុងេូមិ រស់េួករគ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិោ ណាផងខដ រេើកា រ ើសរអើងរៅរេើអនកខដេរៅថា“ប្រជាជនងមី”រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ដូចោន  និង

កនុងរ ិរទថ្នកា រ ើសរអើងរេើេួករគកនុងសហគមន៍ខដេេួករគ ស់រៅ ប្េមទាងំរេើរោេនរោបាយទូរៅ

 រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាចំរពាះេួករគ2847។ កា យេ់រឃើញរនះមានទំនាក់ទំងរៅវិញរៅមកោ៉ា ងខាា ងំ។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអះអាងថា “កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាេ ំខមនជា‘ក ណីដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករនាះរទ’”

2848។ 

1013.សា ណាមួយកនុងចំរណាមសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ភ្លន់ប្ច ំរេខកថាខណឌ កនុង

សាេប្កមេ ំមានតថ្មាោំបាច់ប្តូវរធ្វើកា េិោ ណារ ើយ2849។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រដ្ឋយសា កា រោងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍រៅកខនាងដថ្ទ

 
2846 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៦៨។ 

2847 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៤១។ 

2848 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៤១ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

2849 ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើសាកសីខដេផតេ់សកខីកមមអំេីកា 

រធ្វើឱយបាត់ខាួនសប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងហាមោត់កា ប្រតិរតតិសាស

នា រស់ខាួន ឬនិោយភ្លសាកំរណើត រស់ខាួន។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨០៥។ កនុងកថា

ខណឌ  ១៦៩៥ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះកនុងខផនកខដេរដ្ឋះប្សាយកា យេ់រឃើញខផនកចារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា អងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះ“បានយេ់រឃើញថា អនករធ្វើកា ជនជាតិោមរៅទំនរ់១មករាបានទទួេ ងកា រ ើសរអើង រដ្ឋយសា ខតេួករគប្តូវបានរងខំឱយ

រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក ហាមោត់កា អធ្ិដ្ឋា ន និងកា និោយភ្លសាកំរណើត រស់ខាួន”។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅ

រេើកថាខណឌ  ១៦៥៨ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា យេ់រឃើញរនះ។ កថាខណឌ  ១៦៥៨ េ ំបានរេើករ ើង

អំេីកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ើសរអើងរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា រ៉ា ខនតកថាខណឌ ខាងរប្កាមរនាេ រ់ (១៦៥៩) រញ្ញា ក់

ថា៖ “អងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមបានទទួេ ងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក 

និងប្តូវបានហាមោត់កា អធ្ិដ្ឋា ន និងនិោយភ្លសាកំរណើត រស់ខាួន”។ រនះទំនងជាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងភ្លន់ប្ច ំកថា

ខណឌ ខដេេ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់ស េេភ្លេថ្នកា យេ់រឃើញរ ើយ។ 
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រទៀតកនុងប្ររទសកមពជុា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ ួចរាេ់កនុងសាេដីការនះថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរោងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះខដេរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នេូមិសាស្តសតថ្ន

រ ឿងកដីសប្មារ់រធ្វើជារ ិរទ2850។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ចំណ ចរនះកនុងកថាខណឌ  ១៦៤១ 

រដ្ឋយខាួនឯង និងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងរោងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍សប្មារ់រធ្វើជារ ិរ

ទខតរ៉ា រណាណ ះ2851។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សអងគចារ់ណាមួយរ ើយ។ 

1014.ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ជាក់លាក់រៅរេើកា វាយតថ្មាេសតតុាងសប្មារ់កា យេ់រឃើញថា ជនជាតិោម

ប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ សាកសីេី នាក់ 

និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមាន ក់ខដេកនុងចំរណាមរនាះមានមាន ក់ជាជនជាតិោម2852។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេ ំឭកថា រណត ឹងសាទ កខេ ំខមនជាកា ររើកសវនាកា សារ ើងវិញ ឬកា វាយតថ្មារ ើងវិញរេើេសតុ

តាងរនាះរទ រហើយអងគជំន ំជប្មះថ្នរណដ ឹងសាទ កខរនាះមិនប្តូវរប្ជៀតខប្ជករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកខេងខតកា យេ់រឃើញរនាះ គឺជាកា យេ់រឃើញខដេេ ំមានត លាកា 

អងគរហត សមរហត ផេអាចរធ្វើរៅបាន2853។ រខនែមរេើរនះ ចំនួនសាកសីខដេបានមកផតេ់សកខីកមមរេើអងគ

រហត ណាមួយ េ ំខមនជាកតាត កំណត់អំេីភ្លេសមរហត ផេរនាះរទ៖ ត លាកា អងគរហត អាចសំអាងរៅរេើ

សកខីកមម រស់សាកសីខតមាន ក់ ប្រសិនររើខាួនយេ់រឃើញថា គួ រជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន2854។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អនករធ្វើកា ដថ្ទរទៀតខដេេ ំខមនជាជនជាតិោម បានផតេ់សកខីកមមរេើកា 

 
2850 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៦៦-៦៦៨។ 

2851 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៤:  

អងគជំន ំជប្មះកត់សមាគ េ់រៅកនុងសអំាងរហត  រស់ខាួនរៅខផនក ១៣.២. កា ប្រប្េឹតតចំរពាះ ជនជាតិោមថា រ.ក.ក បាន

ដ្ឋក់កំហិតរៅរេើកា ប្រណិរ័តន៍សាសនា និងវរបធ្ម៌ រស់ជនជាតិោម រៅតាមទីកខនាងជារប្ចើនកនងុេូមិភ្លគកណាត េ 

(ឧតត ោស់) និងរៅតាមទីកខនាងរផសងៗកនុងប្ររទសកមពជុាកនុងអំ ុង ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ […]។ អងគជំន ំជប្មះ

យេ់រឃើញថា កា ប្រប្េឹតតចំរពាះជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នកា ង្ហ ទំនរ់ ១ មករា ោំបាច់ប្តូវខតេិនិតយរៅកនុងរ ិរទខដេ

រគប្រប្េឹតតចំរពាះជនជាតិោមរៅតាមេូមិនានា ខដេអនកទាងំរនាះប្តូវបានរប្ជើសរ ើសរៅកនុងតំរន់ ៤១ តំរន់ ៤២ និង

តំរន់ ៤៣។ 

សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦: “ជាមួយនឹងទិដាភ្លេរនះ អងគជំន ំជប្មះនឹង

េិោ ណារៅរេើកា ប្រប្េឹតតចំរពាះជនជាតិោម រៅកា ដ្ឋា នកា ង្ហ ទំនរ់១មករា”។ 

2852 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦ និងរជើងទំេ័  ៥៦៣៧-៥៦៣៨។ 

2853 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II.គ។ 

2854 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤៩៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី Nahimana នងិ

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ៩៤៩។  
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  ឹតតបិតខដេបានដ្ឋក់រៅរេើជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករាថា៖ “អនករាេ់ោន ប្តូវបានរញ្ញា ឱយរ ិរភ្ល

គសាច់ប្ជូក។ ោម នអនកណាហា នប្រខកក។ ប្រសិនររើរយើងមិនហូរសាច់ប្ជូករទ រយើងោម នអីហូរ ដូរចនះ

រយើងប្តូវខតហូរសាច់ប្ជូក”2855។ េសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារង្ហា ញ

ថា ប្រសិនររើជនជាតិោមរដិរសធ្មិនប្េមរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក េួករគអាចហូរខតទឹកសមាខដេោម នជារ់

សាច់ប្ជូក ឬមានខតហូរអំរិេ2856។ ររើរទាះរីជាត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាចរធ្វើកា 

សននិដ្ឋា នសមរហត ផេមួយរផសងេីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេអាចររងកើតកា 

យេ់រឃើញដូចកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដ ។  

1015.រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់ថា ជនជាតិោមប្តូវបានហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន និងប្តឹមខតបានអះអាងថា េ ំមាន

កា រ ើសរអើង រដ្ឋយសា ជនជាតិោម និងខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើរសមើោន ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ ខដេនឹង

ប្តូវរដ្ឋះប្សាយខាងរប្កាម។  

1016.ទាក់ទងរៅនឹងកា ហាមោត់កា និោយភ្លសារដើមជនជាតិោម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសីេី នាក់ និងបាន

ោត់ទ កថា េួករគគួ រជឿជាក់បានប្គរ់ប្ោន់កនុងកា សំអាងរៅរេើ2857។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

េិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេបាន

ររងកើតកា យេ់រឃើញដូចអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់ រស់ោត់ប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

- រៅទីកខនាងរផសងកនុងប្ររទសកមពជុា 

1017.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខខម ប្កហមបានរធ្វើកា  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិសាសនា និង

វរបធ្មជ៌នជាតិោម។ កនុងេូមិភ្លគរូព៌ាកនុងប្សុកប្កូចឆ្ម   កា  ឹតតបិតរនះ ួមរញ្ចូេកា ហាមោត់សរមាៀក

រំពាក់ និងកា ត រខតងខាួនខររប្រថ្េណី និងរងខំជនជាតិោមឱយមាន ររអាហា ដូចខខម ខដ  ដូចជា 

 
2855 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/304.1 ទំេ័  ៧៧។ 

2856 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦ និងរជើងទំេ័  ៥៦៣៤, ៥៦៣៧, ៥៦៣៨, ៥៦៤០ (និងេ

សតតុាង ខដេបានដកប្សង់រៅទីរនាះ)។ 

2857 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦ និងរជើងទំេ័  ៥៦៣៦ (និងេសតតុាងខដេបានដកប្សង់រៅ

ទីរនាះ)។ 

01718512



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

615 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក  ឹរអូសយក និងដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និង  ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើប្បាស់

សប្មារ់រោេរំណងមិនពាក់េ័នធសាសនា2858។ រៅកនុងេូមិភ្លគកណាដ េ(ឧតដ ោស់) មានកា ហាមោត់

រេើកា អធិ្ដ្ឋា នរាេ់ថ្ងៃ កា រងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងរសាៀកសំរេៀករំពាក់ និងកាត់សក់ដូចខខម  និងកា 

តប្មូវឱយជនជាតិោមនិោយខតភ្លសាខខម  កា ដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និង  ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើ

ប្បាស់រដើមបីរោេរំណងរផសងរប្ៅេីសាសនា2859។ រៅកខនាងរផសងរទៀតកនុងប្ររទសកមពជុា កា ហាម

ោត់ ួមមានកា មិនអន ញ្ញា តឱយអធិ្ដ្ឋា នរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ កា រងខំជនជាតិោមឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងរសាៀក

សំរេៀករំពាក់ និងកាត់សក់ដូចប្រជាជនខខម  កា រងខំជនជាតិោមឱយនិោយខតភ្លសាខខម  កា ដ តរំផ្លា ញ

គមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និង  ះរ ើវិហា អ ីសាា ម ឬរប្រើប្បាស់រដើមបីរោេរំណងរផសងរប្ៅេីសប្មារ់អធិ្ដ្ឋា ន2860។ 

1018.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១

មករា។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា  ជនជាតិ

ោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក រដ្ឋយសា អនករាេ់ោន ទទួេបានអាហា ដូចៗោន  រហើយជនជាតិោម

េ ំប្តូវបានផតេ់ជរប្មើសរផសងជំនួសសាច់ប្ជូករ ើយ2861។ ោត់បានរខនែមថា រដើមរណត ឹង ដារបរវណីខតមយួ

គត់  ិរ នាង បានផដេ់សកខីកមមថា ប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូករដ្ឋយមានអនកឈ្ កាន់ការំេាើងេី

រប្កាយខនង និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរធ្វើជាេកខណៈទូរៅ

អំេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោមទូទាងំប្ររទសរដ្ឋយខផអករេើសកខីកមមរនះ2862។ រខៀវ សំផន បានអះអាង

រខនែមថា េសតតុាងខដេថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានដ តរំផ្លា ញរនាះ េ ំគួ រអាយរជឿជាក់បាន2863។ ោត់

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត រដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើ

កិចចសមាា សន៍ខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ Nate Thayer រប្ៅប្ករខ័ណឌ ត លាកា  និងេ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយេិភ្លកា

រដញរដ្ឋេចំរពាះម ខ2864។ 

 
2858 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣៨។ 

2859 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៤៥។ 

2860 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៥០។ 

2861 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៤៤-៩៤៦។ 

2862 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៤៦។ 

2863 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៤៨-៩៤៩។ 

2864 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៥០។ 
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1019.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា  រខៀវ សំផន បានរំថ្េាេសតតុាងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 

ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន សកខីកមម រស់  ិរ នាង េ ំខមនជាេសតតុាងខតមួយគត់ខដេ

រង្ហា ញថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូករនាះរទ2865។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោទប្រកាន់កា 

ដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរប្រើប្បាស់

ហួសេីឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង និងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរេើកា េិតខដេថា 

កា  ឹរអូស និងកា ដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន គឺជាកតាត ខដេនារំៅដេ់កា រះរបា រៅរកាះផេ2866។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើ

ហួសឆនាេ ន សិទធិខដេខាួនមានកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងតាម យៈកា សំអាងរៅរេើកិចចសមាា សន៍ រស់ 

Nate Thayer2867។ 

1020.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា មិនប្តឹមខត  ិរ នាង មាន ក់រទខដេបានផតេ់េសតតុាងថា នឹងមានផេ

 វិបាកអវិជាមានប្រសិនររើជនជាតិោមមិនរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូករនាះ2868។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរ

រខនែមរទៀតថា ខផអកតាមសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី មា៉ា ន រសាះ និង រម ើ រៅ  ររើរទាះរីជាោម នកា 

គំរាមកំខហងរដ្ឋយហិងាក៏រដ្ឋយ ក៏កា  ំេឹងទ កថានឹងដ្ឋច់រពាះសាា រ់េិតប្បាកដ បានជប្មុញជនជាតិោម

ឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក រៅរេេខដេមានខតអាហា មួយប្ររេទរនះរ៉ា រណាណ ះខដេផតេ់ឱយ រហើយកា  ំេឹង

ទ កថ្នកា ដ្ឋច់រពាះសាា រ់រនះគឺជារោេរំណងរងខំឱយជនជាតិោមរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក2869។ ពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា រោទប្រកាន់ដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា សកខីកមមេី  រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរង្ហា ញចាស់លាស់ថា ជនជាតិោមេ ំ

ប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរប្រើប្បាស់គមពី អាេ់គូ ៉ាអាន និងថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបាន  ឹរអូស។ កា យកគមពី 

អាេ់គូ ៉ាអានរៅណាច ងរប្កាយ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ2870។ 

1021.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតបានអះអាងថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ 

និងគួ ឱយរជឿទ កចិតតបានកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក និងថា គមពី 

 
2865 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៨១។ 

2866 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៨២។ 

2867 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៨៣។ 

2868 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៥៦។ 

2869 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៥៧។ 

2870 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៥៨-៤៥៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានដ តរំផ្លា ញរ៉ា រណាណ ះ2871។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានខផអករៅរេើប្រេេថ្នេសតតុាងខដេ ួមរញ្ចូេរ៉ា ខនតមិនកប្មិតប្តឹមសាកសីផ្លេ េ់កនុងកា ររងកើត

កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក2872។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

នឹងេ ំរធ្វើកា រប្ជៀតខប្ជករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា មានេសតតុាងរង្ហា ញថា 

ជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា ប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក2873។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី មានសកខី

កមមដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញថា រៅកខនាងរផសងរទៀត 

ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក។ ឧទាហ ណ៍ រខនែមរេើរសចកដីកមម រស់  ិរ នាង ខដេថា 

រលាកប្សីប្តូវបានោា រំមើេរដ្ឋយរ គគេមាន ក់ខដេមានកាំរេាើងោំរមើេថារតើ ោត់រ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក ខដ  

ឬរទ រៅរេេរគខចកអាហា មានសាច់ប្ជូករៅឱយោត់2874 រដើមរណត ឹង ដារបរវណី ស ះ មីន បានេនយេ់ថា

៖  

ជនជាតិោម“ប្តូវបានរងខំឱយរ ិរភ្លគអាហា ខដេេួករយើងមនិអាចរ រិភ្លគបាន។ ប្រសិនររើរយើងមនិ

រ ិរភ្លគរទ រយើងនឹងប្តូវបានរោទថា េ បំានរបាះរង់កា ប្រតិរតតិសាសនា រសរ់យើងរោេរ ើយ។ រនះ

អាចនឹងប្តូវរគតាមដ្ឋន។ ប្រសិនររើរយើងជំទាសរ់ៅនឹងរោេកា ណ៍ណាមួយខដេរគបានដ្ឋក់រនាះ រយើង

នឹងប្តូវបានរោទថា ជាខាម ងំ រសអ់ងគកា ”2875។ ហ មី មា៉ា ន បានរញ្ញា ក់រខនែមរេើេសតតុាងរនះ2876។ ខផអក

រេើកា រេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជនំ ជំប្មះ

សាលាដរំូងខដេថា ជនជាតិោមប្តូវបានរងខំឱយរ រិភ្លគសាច់ប្ជូក ជាកា េ សំមរហត ផេរ ើយ។  

1022.ទាក់ទងរៅនឹងកា រំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសាកសីជារប្ចើនកនុងកា យេ់រឃើញថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបាន  ឹរអូស និង

ដ តរំផ្លា ញ  ួមទាងំកិចចសមាា សន៍ជារប្ចើនខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ Nate Thayer2877។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា

 
2871 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៤៤-៩៥០។ 

2872 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣៥-៣២៣៦, ៣២៣៩, ៣២៤២។ 

2873 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០១៤។ 

2874  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (អ ឹម វណណ ៈ) ឯកសា រេខ E1/288.1 ទំេ័  ៨២។ 

2875 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (ស ះ មីន) ឯកសា  ឯកសា រេខ E1/288.1 ទំេ័  ៥០។ 

2876 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣៩, ៣២៤២ និងរជើងទំេ័  ១០៩៣៥, ១០៩៤១ 

រោងរៅរេើកនុងចរំណាមរនាះ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (ហ ីម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/349.1 ទំេ័  ២៩-៣០។ 

ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (ហ ីម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/350.1 ទំេ័  ១២។ 

2877 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣៤-៣២៣៦, ៣២៤៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា មានេសតតុាងរង្ហា ញ

ថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានប្រមូេដ តរោេទូទាងំប្ររទសកមពជុា។ រនា សាទះ បានអះអាងថា កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានប្រមូេដ តរំផ្លា ញ រ៉ា ខនតេ ំបានដឹងថា រគយកគមពី រនាះរៅណារនាះរទ2878

។  ស ះ ម ីន បានអះអាងថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានប្រមូេ និងដ្ឋក់កនុងរនេរ់មួយ2879។ ដូចោន ជាមួយនងឹ 

រនា សាទះ ខដ  អ ីត រសន បានអះអាងថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានដ តរំផ្លា ញ2880។ កិចចសមាា សន៍ រស់ 

Nate Thayer ខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញថា គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានដ តរោេរៅ

កខនាងរផសងរទៀតរនាះមានតថ្មាជាេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែម រ៉ា ខនតរនះេ ំខមនជាេសតតុាងខតមួយគត់ខដេអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរនាះរទ។ រខនែមរេើរនះ រញ្ញា

ថារតើ គមពី អាេ់គូ ៉ាអានប្តូវបានដ តរំផ្លា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា គឺជាអងគរហត ខដេមានសា ៈសំខាន់តិចតួច

កនុងកា េិោ ណាថា ជាកា ខដេេ ំអាចប្រខកកបានថា ជនជាតិោមប្តូវបានហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន។ កា 

រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញ

ទាងំរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេទាងំប្សុង។  

iii. ថារតើ កា  ឹតតបិតរេើរស ើភ្លេខផនកសាសនាប្តូវបានអន ញ្ញា ត ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1023.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េនយេ់នូវ

មូេរហត ដូចរមដចបានជាកា  ឹតតបិតខផនកសាសនាេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរដ្ឋយចារ់ ដូចបានរេើករ ើងកនុងកា 

រញ្ញា ក់អំេីចារ់ជាធ្ មានថា “សិទធិកនុងកា សខមដងកា ប្រតិរតតិសាសនាអាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា 

  ឹតតបិតមួយចំនួន” និងថា“អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវវាយតថ្មារេើកា  ឹតតបិតរេើរស ើភ្លេថ្នសាសនា ឬកា 

សខមដងកា ប្រតិរតតិសាសនាខផអករេើអងគរហត ថ្នរ ឿងកដីរនះ”2881។ ោត់បានរេើករ ើងផងខដ ថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងភ្លន់ប្ច ំរេើរញ្ញា ថ្នកា ប្រប្េឹតតរផសងោន រៅរេើជនជាតិោម ជាមួយនឹងរញ្ញា ថារតើ មាន

 
2878 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រនា សាទះ) ឯកសា រេខ E1/350.1 ទំេ័  ៦០-៦២។ 

2879 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី០៨ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (ស ះ មីន) ឯកសា រេខ E1/343.1 ទំេ័  ៨៣។ 

2880 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ ីត រសន) ឯកសា រេខ E1/342.1 ទំេ័  ៤៨។ 

2881 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៥២-៩៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៧២០-៧២១។  
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កា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន ខដ  ឬោ៉ា ងណា ររើរទាះរីជាមានធាត ផសដំ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញក៏រដ្ឋយរនាះ2882។ 

1024.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកា វិភ្លគរេញរេ

ញ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរោង និងបានវិភ្លគចាស់លាស់រេើមូេដ្ឋា នខដេរស ើភ្លេកនុងកា 

សខមដងកា ប្រតិរតតិសាសនាអាចប្តូវបាន  ឹតតបិតសមប្សរ និងបានរដិរសធ្ភ្លេខដេអាចអន វតតបាននូវ

មូេដ្ឋា នទាងំរនះរៅរេើ‘អងគរហត ថ្នរ ឿងកដីរនះ’”2883។ សហប្េះរាជអាជាា បានេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំ

ផន បានរកប្សាយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តឹមប្តូវរដ្ឋយបានរេើករ ើងថា កា 

យេ់រឃើញខដេថា កា  ឹតតបិតេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរនាះ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញរនាេ រ់មករទៀត

សដីេីកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន2884។   

1025.សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូង ជាកា សមរហត ផេ និងមានសំអាងរហត ប្គរ់ប្ោន់រដ្ឋយខផអករេើកា រោងេីដំរូង រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា  ឹតតបិតខដេអាចអន ញ្ញា តរៅរេើរស ើភ្លេខផនកសាសនា”2885។  

1026.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកា ភ្លន់ប្ច ំរេើ

ធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា កា  ឹតតបិតរនាះេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរ ើយ។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា រោងជាក់លាក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា 

េិភ្លកាដំរូង រស់ខាួនខដេថា សិទធិសខមដងកា ប្រតិរតតិសាសនាអាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា  ឹតតបិត

មួយចំនួន និងកា រេើករ ើងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនឹងរធ្វើកា វាយតថ្មារេើកា  ឹតតបិតរនាះខផអក

រេើអងគរហត ថ្នរ ឿងកដី2886 រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិតជាបានវាយតថ្មាថា កា  ឹតតបិតរនាះប្តូវ

បានអន ញ្ញា ត ឬជាកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នរស ើភ្លេខផនកសាសនា។ កា ខដេថា អងគជំន ំ

 
2882 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៥៣។ 

2883 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៨៧។ 

2884 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៨៥។ 

2885 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៦៧។ 

2886 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៨ និងរជើងទំេ័  ១១២៦៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៧១៩-

៧២១។ 
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ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានវិភ្លគេមអិតរនាះ េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា វិភ្លគ

រនាះរ ើយ។ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេផេយុរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

iv. ថារតើ អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញបានរ ើសរអើងជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1027.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានអន វតតរសមើៗោន ចំរពាះមន សសទូរៅ និងបាន

អះអាងថា អំរេើរនះេ ំបានរ ើសរអើងជាក់ខសដង រដ្ឋយសា កា ប្រប្េឹតតរសមើៗោន រនះេ ំអាចប្តូវបានោត់ទ កថា 

ជាកា រ ើសរអើងរដ្ឋយប្ររោេរ ើយ2887។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

រដ្ឋយសា េ ំបានរផ្លត តរៅរេើកា ខដេ វិធានកា រនាះបានអន វតតចំរពាះមន សសប្គរ់ោន រដ្ឋយមិនរ ើសម ខ 

រ៉ា ខនតបានរផ្លត តខតរៅរេើកា េិោ ណាអំេីផេរ៉ាះពាេ់ខតរេើជនជាតិោមរ៉ា រណាណ ះ2888។ 

1028.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាងអំេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើរសមើៗោន រនាះេ ំបានរអើរេើរៅរេើ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អំរេើថ្នកា រ ើសរអើងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងកា ជ

ប្មុញរោេនរោបាយជាេិរសសកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម និងអំរេើជារប្ចើនថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

បានប្រប្េឹតតរ ើងមិនរសមើោន  និងបានកំណត់រោេរៅខតរេើជនជាតិោម ជាឧទាហ ណ៍ កា ហាមោត់កា 

អធិ្ដ្ឋា នរាេ់ថ្ងៃ កា តប្មូវឱយនិោយខតភ្លសាខខម  និងកា ហាមោត់កា រសាៀកពាក់ខររប្រថ្េណី និងប្តូវ

កាត់សក់ខាី និងកា   ះរ ើវិហា អ ីសាា ម2889។  

1029.រដ្ឋយសា ប្តូវបានរង្ហា ញខាងរេើថា កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងបានរកើតរ ើង រៅរេេមានផេវិបាកមិនរសមើ

ោន សប្មារ់ប្កុមជាក់លាក់តាម យៈអំរេើសកមម ឬអកមមទូរៅ2890 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវេិោ ណា

ថារតើ ជនជាតិោមបានប្រឈ្មនឹងផេវិបាកជាក់លាក់ខដេជាេទធផេថ្នកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និង

ប្រថ្េណី ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិោមបានទទួេ ងផេរ៉ាះពាេ់“រេើសេ រ និងជាេិរសស”តាម យៈ

 
2887 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨១៣, ៩៥៤-៩៥៦។ 

2888 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៣៩-៩៤២, ៩៥៤។ 

2889 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៨០, ៤៩០។ 

2890 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.ង.១.ខ។ 
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កា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌“េីរប្ពាះេួករគប្តូវខកខប្រទមាា រ់ថ្នកា  ស់រៅ រស់ខាួនទាងំប្សុង និង

កា ប្រតិរតតិសាសនា រស់េួករគផងខដ ”2891។  

1030.ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា អំណះអំណាងខដេថា តាមធ្មមតា េ ំ

មានកា រ ើសរអើង េីរប្ពាះកា  ឹតតបិតបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់មន សសប្គរ់ ូរ ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើ

ភ្លេខ សខរាកោន ជាមូេដ្ឋា ន វាងប្កុមេី  េ ទធសាសនិកខខម  និងអនកកាន់សាសនាអ ីសាា ម ខដេទាងំេី ប្កុម

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើោ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ ។ កា អធិ្ដ្ឋា នរាេ់ថ្ងៃ  ររអាហា  សរមាៀករំពាក់ និងភ្លសាខ សខរាកោន

េីប្កុមមួយរៅប្កុមមួយ2892។ កា ផដេ់សាច់ប្ជូករៅឱយប្កុមមួយអាចជាកា រប្តកអ កនុងសាែ នភ្លេអាហា 

មិនប្គរ់ប្ោន់2893 រ៉ា ខនតកា ផតេ់សាច់ប្ជូករៅឱយប្កុមដថ្ទរទៀតេ ំជាខមនកា ទទួេរដ្ឋយរប្តកអ រនាះរទ

រដ្ឋយសា សប្មារ់េួករគសាច់ប្ជូកគឺជា រស់ហាមោត់ខផនកសាសនា2894។ សប្មារ់េ ទធសាសនិក កា រទិ

វតតអារាម និងកា មិនរៅវតតរទៀងទាត់េ ំខមនជាកា រង្ហា ញនូវកា មិនរោ េតាមសាសនាជាេកខណៈរ គគេ

រនាះរទ រ៉ា ខនតកា ហាមោត់កា រៅវិហា អ ីសាា មសប្មារ់កា ចូេ ួមេិធ្ីសាសនារ ៀងរាេ់ថ្ងៃស ប្ក និងកា 

ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា នរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ មានផេរ៉ាះពាេ់ខ សខរាកោន រេើអនកកាន់សាសនាអ ីសាា មរដ្ឋយសា 

កា ហាមោត់រនះជាកា ប្បាសោកេីប្រតិរតតិសាសនាអ ីសាា មជាមូេដ្ឋា ន។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  

កា ហាមោត់កា និោយភ្លសាកំរណើត រស់ខាួនរូក ួមនឹងកា ហាមោត់ខផនកសាសនា និងសរមាៀករំពា

ក់ បានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់កាន់ខតោ៉ា ងខាា ងំរ ើង ជាងកា ខដេេិោ ណាដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន រនាះ។ 

1031.កា រងខំឱយរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូកចំរពាះជនជាតិោមខដេប្តូវបានផ្លា ស់ទី និងរំខរករចញេីសហគមន៍ រស់េួក

រគមានផេរ៉ាះពាេ់ជាេិរសសខដេេ ំរកើតរ ើងចំរពាះអនកដថ្ទខដេេ ំខមនជនជាតិោម។ កា ផតេ់អាហា 

ខដេប្តូវបានហាមោត់ខផនកសាសនារៅកនុង ររអាហា  រស់េួករគ គឺជាកា វិធី្សាស្តសតរធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ 

និងអាប្កក់រំផ ត េីរប្ពាះេួករគប្តូវកបត់នឹងសាសនា រស់ខាួនតាម យៈកា រ  ិរភ្លគអាហា ខដេហាមោត់ 

ឬប្តូវដ្ឋច់រពាះសាា រ់2895។ អំរេើរនះបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយជាក់លាក់រេើជនជាតិោម និងរសមើនឹងកា រ ើសរអើង

ជាក់ខសដង។ រនះគឺជាអំរេើថ្នកា រ ើសរអើងខដេបានរ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងសំខាន់រេើជនជាតិោម រ៉ា ខនតេ ំបានរ៉ាះ

 
2891 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣២។ 

2892 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២០៤។ 

2893 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E1/306.1 ទំេ័  ៣៩។  

2894 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦, ៣២៣៩, ៣២៤២, ៣២៤៧ (និងសកខកីមម

ខដេបានដកប្សង់រៅទីរនាះ)។ 

2895 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៥៦, ៣២៤៦។  
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ពាេ់រេើប្រជាជនជនដថ្ទរទៀតខដេបានផ្លា ស់ទីដូចោន រនាះ។ កា រងខំេួករគឱយរ  ិរភ្លគសាច់ប្ជូក ឬសមា

សាច់ប្ជូកគឺជាកា វាយប្រហា រេើសាសនា រស់េួករគ ខណៈរេេកា ហាមោត់រេើកា រប្រើប្បាស់ភ្លសា

 រស់េួករគ និងកា វាយប្រហា រេើវរបធ្ម៌ខដេរនះរូក ួមជាមួយនឹងកា ហាមោត់កា រៅចូេ ួមវិហា 

អ ីសាា ម ឬកា អធិ្ដ្ឋា នរាេ់ថ្ងៃ រសមើនឹងកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង។ 

v. ថារតើ កា  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិសាសនា និងវរបធ្ម៌បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា 

1032.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា មានកា  ំរលាេ

រំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រដ្ឋយសា េ ំមានកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌ខដេបានរ ៀររារ់រនាះ

បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធជាមូេដ្ឋា នណាមួយខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើរ ើយ2896។ 

ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើរស ើភ្លេ

ខផនកសាសនាខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពានរ ើយ2897។ 

1033.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា “អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវខតេិោ ណាប្តួតោន  និងតាមរ ិរទ” 

និងរោងតាមអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា “ចំណ ចសំខាន់ថ្នកា វិភ្លគេ ំសែិតរៅប្តង់កា កំណត់ថារតើ 

អំរេើសកមម ឬអកមមថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញជាក់លាក់បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិមន សសខដេមានេកខណៈជា

មូេដ្ឋា ន ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ”2898។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

អន វតតចារ់ប្តឹមប្តូវ និងបានយេ់រឃើញថា ផេរ៉ាះពាេ់ប្តួតោន ថ្នកា  ឹតតបិត “និងកា សមាា រ់រដ្ឋយសា 

ប្រឆំ្ងនឹងអំរេើរនាះរូក ួមជាមួយនឹងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម ួមទាងំ រ៉ា ខនតមិន

កប្មិតប្តឹមអំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម និង[អំរេើអមន សសធ្មដ៌ថ្ទ

រទៀត](កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ) បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន”2899។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាង

ថា េ ំមានកា យេ់រឃើញអំេីកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នរស ើភ្លេខផនកសាសនា ប្តូវបានតប្មូវ

ឱយរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារនាះរ ើយ រ៉ា ខនតេិតណាស់ថា អងគជំន ំជប្មះ

 
2896 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៦០។ 

2897 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៦១។ 

2898 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៤ ដកប្សង់សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  

២៥៧។ 

2899 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៤។ 
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សាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិថ្នរស ើភ្លេខផនក

សាសនា2900។ 

1034.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា៖ 

ររើរទាះរីជាអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូងេ បំានរោងជាក់លាក់រៅរេើរស ើភ្លេថ្នសាសនារៅរេេរ ៀររារ់

អំេីសទិធិជាមេូដ្ឋា ន និងរស ើភ្លេខដេប្តូវបាន រំលាេរំពានក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខតមានភ្លេចាស់លាស់ប្គរ់

ប្ោន់ថា រនះរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរចតនារៅរេេេនិិតយសំអាងរហត ជា ួម(មិនខមនេអីងគរហត ខដេថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដរំូងបានរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ថារតើ កា  ឹតតបិតណាខាះរៅរេើសិទិធរនាះ ប្តូវបានអន ញ្ញា តរនាះ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា)”2901។  

សហរមធាវើនាមំ ខបានេិោ ណាថា កា  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិសាសនាគឺសែិតកនុងចំរណាមអំរេើជារប្ចើន

ខដេជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើអំរេើដថ្ទរទៀត 

រៅរេេរ ៀររារ់សិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន2902។ 

1035.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតិោម“បាន ំរលាេរំពាន

រេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ននានា និងរស ើភ្លេទាក់ទងរៅនឹងកា រដើ រហើ  រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ រស ើភ្លេ និង

សនតិស ខ កា ោម នកា ោរ់ចងតាមអំរេើចិតត ឬខ សចារ់ កា ជំន ំជប្មះជាសាធា ណៈរដ្ឋយប្តឹមប្តូវ និងរសមើ

ភ្លេោន ចំរពាះម ខចារ់ដូចមានខចងកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ”2903។ 

1036.កា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើសិទធិខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើ េ ំមានេកខណៈចាស់លា

ស់កនុងរ ិរទថ្នកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិតជា

បានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា សិទធិថ្នរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន 

រហើយកា យេ់រឃើញរនះទំនងជាសមរហត ផេ។ កា រងខំឱយកាត់សក់ និងរសាៀកពាក់តាម ររៀរណាមួយ 

និងកា រងខំឱយរ ិរភ្លគអាហា ជាក់លាក់មួយខដេមិនអាចទទួេយកបានចំរពាះេួករគ េិតណាស់ជាកា 

 ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះេ ំបានរញ្ញា ក់ដូរោន ះក៏

 
2900 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៥។ 

2901 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៦៧។ 

2902 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៦៨។ 

2903 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣០។ 
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រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិតជាបានយេ់រឃើញ

ថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញបាន ំរលាេរំពានរេើរស ើភ្លេខផនកសាសនាប្បាកដខមន។ រនះបានរង្ហា ញ

កាន់ខតចាស់តាម យៈកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះថា អំរេើរនាះេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត និងកា រោងរៅរេើ

កា  ឹតតបិតខដេចារអ់ញ្ញា តចំរពាះរស ើភ្លេកនុងកា សខមដងកា ប្រតិរតតិសាសនា2904។ កា ខកខានកនុងកា 

រ ៀររារ់ជាក់លាក់នូវសិទធិខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពានរនាះ គឺជាកា គួ ឱយរសាកសាដ យ រ៉ា ខនតេ ំបានរ៉ាះពាេ់

ដេ់ស េេភ្លេថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា រដ្ឋយ

សា សិទធិមូេដ្ឋា នថ្នរស ើភ្លេខផនកសាសនា ប្េមទាងំសិទធិថ្នរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន

ោ៉ា ងចាស់លាស់រដ្ឋយកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌។ 

vi. ថារតើ មានរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយសា មូេរហត ថ្នសាសនា ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1037.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត  និងអងគចារ់រៅរេេសំអាង

រៅរេើកា យេ់រឃើញខដេមិនប្តឹមប្តូវកនុងកា សននិដ្ឋា នរចតនារ ើសរអើងរេើជនជាតិោមថា “រដ្ឋយសា 

ខតកា ប្រតិរតតិខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌ រស់េួករគ”2905។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិោមប្តូវបានរ ើសរអើងជាប្កុមនរោបាយ រ៉ា ខនតកនុងខផនកថ្នសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា បានយេ់រឃើញ

ថា មានរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរេើជនជាតិោមរដ្ឋយខផអករេើមូេរហត ខផនកសាសនា រដ្ឋយោម នកា 

េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាអងគជំន ំជប្មះផ្លា ស់រដូ មូេដ្ឋា នថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ2906។  

1038.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញចាស់លាស់ថា អំរេើរនាះ

ប្តូវបានអន វតតប្សរតាមរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើជនជាតិោមថា ជាប្កុមកាន់សាស

នា2907 និងថា ប្កុមជន ងរប្ោះអាចប្តូវបានកំណត់រោេរៅរប្ចើនដងរដ្ឋយសា មូេរហត ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ក

 
2904 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០២៦។ 

2905 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៥៨ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៣២៩។ 

2906 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៥៩។ 

2907 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៩៤។ 
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រមនញរផសងៗោន  រហើយរទរោទនីមួយៗបានរកើតរចញេីអងគរហត រផសងៗោន ខដេរង្ហា ញនូវេកខណៈរេមើស

ខ សៗោន 2908។ 

1039.រនាេ រ់េីបានេិភ្លការេើកា  ឹតតបិតមួយចំនួនរេើជនជាតិោម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា 

“រោងតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ” អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា “កា  ឹតតបិតរនះគឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង 

និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនារ ើសរអើងរេើជនជាតិោមរដ្ឋយសា កា ប្រតិរតតិសាសនា និងវរបធ្ម”៌2909

។ 

1040.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា សាេប្កមគរបីេិនិតយជា ួម រហើយកា យេ់រឃើញនីមួយៗគរបីេិនិតយ

តាមរ ិរទ។ កា យេ់រឃើញខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា មានកា រ ើសរអើងរេើ

ជនជាតិោមរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា និងវរបធ្ម៌ គឺជាកា សននិដ្ឋា នមួយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងខដេបានេិភ្លកាកនុងកថាខណឌ ខាងរេើ និងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេ

បានរធ្វើរ ើងេីដំរូង2910។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរេើ

ជនជាតិោមរដ្ឋយខផអករេើ“មូេដ្ឋា នសាសនា និងវរបធ្ម៌”2911។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនាះរដ្ឋយបានអះអាងថា កា 

សននិដ្ឋា នអំេីរចតនាេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ និងមានកំហ សអងគចារ់។ កា ជំទាស់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សតាម យៈកា សននិដ្ឋា នរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរៅរេើមូេដ្ឋា នសាសនា និងវរបធ្ម៌ 

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1041.ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត រៅរេេរធ្វើកា សននិដ្ឋា ន

រចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា ននរោបាយ និងសាសនា ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  វិធានកា រនះប្តូវបានរធ្វើ

 
2908 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៩៦។ 

2909 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៩។ 

2910 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៩។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៣២៨-៣៣២៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៧១៩-៧២១, ៣២២៨, ៣២៤៥, ៣២៥០, ៣២២៩-៣២៥០ និង

ខផនក ១១.២.២.២២។ 

2911 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣២៩ (កា រញ្ញា ក់រខនែម)។ 
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រ ើងរដើមបីអន វតតរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើជនជាតិោម2912។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុងកា ខិតខំររងកើតសងគមោម នកា ប្រតិរតតិសាសនា និងដូចៗោន ោម នកា ខរងខចកវ

ណណ ៈ រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម2913 និងថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនី

សតកមពជុាចំរពាះជនជាតិោមបានវិវ ឍជាដរារ៖ តាម យៈកា រធ្វើឱយកាា យជាជនជាតិខខម តាម យៈកា រ

ស្តង្ហក រោ៉ា ងរោ រៅរនាេ រ់េី“កា រះរបា ” ហូតដេ់មានកា ខប្រប្រួេច ងរប្កាយរៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ដេ់ ១៩៧៨ រៅរេេខដេមានកា រចញរទរញ្ញា ឱយរបាសសមាអ តជនជាតិោមទាំងអស់2914។ 

1042.េ ំអាចមិនរអើរេើរេើេសតតុាងចាស់លាស់ខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដូចជា៖ កា 

  ឹតតបិតរេើកា ប្រតិរតតិសាសនា និងវរបធ្ម៌ ខដេកនុងរោេរំណង ំលាយជនជាតិោម រៅេីរប្កាយកា 

រស្តង្ហក រកា រះរបា រនាះ2915។ អតតសញ្ញា ណ រស់េួករគជាជនជាតិោមខដេមានកា ប្រតិរតតិសាសនា

រផសង និងកា សាត រ់កា ខណនាេំីរមដឹកនាសំាសនា និងប្គូ រស់េួករគ េកខណៈថ្នជីវិតខ សខរាក រស់េួករគ

 ស់រៅរេើ ឬតាមមាត់ប្ោំងទរនា និងេ ំខមនជាអនករធ្វើខប្សចំកា  ឬអនករៅទីប្រជ ំជន េ ំប្សរជាមួយនឹង

ខផនកា  ួមរកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុងកា េ ររំបាត់ភ្លេខ សខរាកោន កនុងវណណ ៈសងគម និងររងកើតេូជសាសន៍

ខខម ថ្នវណណ ៈកមមក កសិក ខតមួយដូចៗោន ។ កា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមគឺរដ្ឋយសា េួករគជាជន

ជាតិោមខដេមានរដើមកំរណើតជាប្កុមជាតិេនធ ុ ភ្លសា សាសនា និងទំរនៀមទមាា រ់រផសងខដេរធ្វើឱយេួករគ

ខ សខរាកេីជនជាតិខខម ខដេភ្លគរប្ចើន2916។ រដើមបីេ ររំបាត់ភ្លេខ សខរាកោន រនះ សាសនា រស់េួករគ នងិ

កា ប្រតិរតតិប្តូវបានហាមោត់ និងេ ំមានក ណីរេើកខេងសូមបីខតកា ប្រកាន់ប្តណមតឹង   ឹងចំរពាះកា 

មិនរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូក ឬ រស់រធ្វើេីសាច់ប្ជូកក៏រដ្ឋយ2917 ឬកា កំណត់ឱយអធិ្ដ្ឋា នប្បាដំងរ ៀងរាេ់ថ្ងៃ2918។ 

កនុងក ណីជនជាតិោម អាចជាកា េំបាកកនុងកា ខរងខចក វាងកា កំណត់រោេរៅរេើសប្តូវរដ្ឋយខផអក

 
2912 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.៥.ខ។ 

2913 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨។ 

2914 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨។ 

2915 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣២៥១-៣២៦៨។ 

2916 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨។ 

2917 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេេសតតុាងរង្ហា ញថា កា ប្រខកកមិនរ ិរភ្លគសាច់ប្ជូកមានផេវិបាក។ សូមរមើេ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (ហ ីម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/349.1 ទំេ័  ២៩-៣០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៥ (ហ ីម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/350.1 ទំេ័  ១២។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯក

សា រេខ E1/304.1 ទំេ័  ៨៤។ 

2918 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៥០។ 
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រេើមូេដ្ឋា ននរោបាយរដ្ឋយសា ខតកា រះរបា កនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដ្ឋយសា េួករគជាជនជាតិោម

ខដេមានទំរនៀមទមាា រ់រផសង និងជាេិរសសគឺជាសាសនាប្រតិកិ ិោ ខដេប្តូវខតេ ររំបាត់តាម យៈកា 

រធ្វើឱយកាា យជាប្រជាជនខខម ដូចកា រធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅម នរទ

រញ្ញា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឱយសមាា រ់ ង្ហគ េ។ ប្រវតតិថ្នកា កំណត់រោេរៅកាន់ខតតឹង  ឹងរ ើងសប្មារ់កា រ ើស

រអើង និងច ងរប្កាយកា របាសសមាអ តទាងំមូេ គឺជាេសតតុាងថ្នរោេរំណងេិតប្បាកដសប្មារ់កា កំណត់

រោេរៅខដេបានររងកើតរ ើង៖ រដ្ឋយសា េួករគេ ំខមនជាជនជាតិខខម ។ កា កំណត់រោេរៅកាន់ខតធ្ៃន់

ធ្ៃ រនះេ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់កា េិតថ្នកា រ ើសរអើងកនុងកប្មិតទារជាងរេើេួករគសប្មារ់រហត ផេសាសនា 

ខដេបានោរ់រផតើមកនុងតំរន់ប្គរ់ប្គងរដ្ឋយខខម ប្កហមប្សុកប្កូចឆ្ម   និងតំរន់ជ ំវិញ និងបានរនតរប្កាយមក

រទៀត2919។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីរចតនា

កនុងកា រ ើសរអើងខផអករេើមូេដ្ឋា នសាសនា និងនរោបាយជាកា សមរហត ផេ។ 

1043.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតរេើកកា រកប្សាយមួយរផសងរេើ

េសតតុាងរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់ភ្លេខ សខរាកោន  វាងកា េ ររំបាត់វណណ ៈសងគមឱយកាា យរៅ

ជាកមមក កសិក ខដេប្តូវដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ដកហូតសិទធិដូចោន  និងសកមមភ្លេជាក់លាក់កនុងកា ដកជន

ជាតិោមរចញេីសងគមខខម ។  រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

អងគរហត កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិោមប្តូវបានកំណត់ជាក់លាក់ថា ជាប្កុមសាសនា។ 

អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

vii. ថារតើ កប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1044.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត កនុងកា វាយតថ្មា

រេើកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងកនុងកា កំណត់ថារតើ អំរេើរនះបាន្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់

ធ្ៃ រសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ខាងរប្កាមថា៖ 

អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានថ់ា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញបាន ួមរញ្ចូេអរំេើខដេប្តូវបានយេ់រឃើញដ្ឋច់

រដ្ឋយខ ក ខដេរសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ( មួទាងំអរំេើមន សសោត កា 

សមាា រ ់ង្ហគ េ កា ឃ ោំងំ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មេូរហត នរោបាយកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់

ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  ( ួមទាងំកា រធ្វើទា  ណកមម អរំេើប្រេ័យេូជសាសន ៍ និងអំរេើខដេប្តូវបាន

 
2919 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨, ៣២៣០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

កំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា ផ្លា ស់ទរីដ្ឋយរងខំ) ប្េមទាងំអរំេើខដេខាួនឯងផ្លេ េេ់ ំោបំាច់រសមើនឹងរទឧប្កិដា

(ជាេិរសស កា ោរ់ខាួន)2920។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េ ំខមនរាេ់អំរេើទាងំរនះប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេរោទជា

រញ្ញា រនាះរទ និងេ ំអាចរប្រើប្បាស់កនុងកា វាយតថ្មារេើកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើយ។ ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ររើរទាះរីជាោត់ប្តូវបានរេើកខេងរោទប្រ

កាន់រទឧប្កិដារនះក៏រដ្ឋយ2921។ 

1045.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ  ួមរញ្ចូេ

“អំរេើទាងំអស់ខដេបានប្រប្េឹតតទូទាងំប្ររទសរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ” និងេ ំ

ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌ខដេបានរ ៀររារ់កនុងកថាខណឌ  ៣៣២៨ ថ្នសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ2922។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

េ ំមានកំហ សរៅរេេសននិដ្ឋា នអំេីរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងថា កា តវា៉ា  រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា កំណត់ថារតើ អំរេើណាមួយមានកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេតប្មូវ

សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះ រង្ហា ញនូវកា យេ់ រស់ោត់េ ំប្តឹមប្តូវថ្នចារ់2923។ 

1046.សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា ទាងំប្សុង។ សហរមធាវើនាំ

ម ខបានរឆាើយតររខនែមថា សប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ អំរេើេ ំោំបាច់ខតជារទឧប្កិដាអនត ជាតិ

រនាះរទ។ មានកា រង្ហា ញចាស់លាស់ថា អំរេើរនាះបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជា

មូេដ្ឋា ន2924។ 

1047.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ ួចរាេ់ថារតើ អំរេើណាមួយប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញសប្មារ់រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារនាះ2925។ 

 
2920 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣១។ 

2921 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៦២-៩៦៣។ 

2922 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៨។  

2923 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៣៩។  

2924 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៦៦។ 

2925 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.៣.ក.i។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ទាងំរនះគឺជាកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រៅរេើជនជាតិោម និងេ ំបាន ួមញ្ចូេ

រទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើេួករគរ ើយ។  

1048.ររើរទាះរីជាកា គួ ឱយរសាកសាដ យខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់នូវកា វិភ្លគ

សមប្សររេើរញ្ញា ថារតើ កា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌“អាច្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ  ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា”2926ខដេជារទរេមើសមូេដ្ឋា នដថ្ទរទៀតសប្មារ់រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ រ៉ា ខនតផេយុ

រៅវិញមានកា ភ្លន់ប្ច ំរេើរញ្ញា ថ្នកា រោងរៅរេើរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម

ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា  ឹតតបិតខផនកសាសនា និងវរបធ្ម៌េិតណាស់

អាច្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ តប្មូវខដេជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ កា  ឹតតបិតខផនកសា

សនា និងវរបធ្ម៌ មិនប្តឹមខតបានដកហូតសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នរស ើភ្លេខផនកសាសនារ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំ

បានរំផ្លា ញអតតសញ្ញា ណ រស់ជនជាតិោម។ កា  ឹតតបិតរនះបានរធ្វើឱយជនជាតិោមបាត់រង់ច ិតេកខណៈ

ខដេរធ្វើឱយេួករគជាជនជាតិោម និងរធ្វើឱយបាត់រង់សមតែភ្លេរផេ អតតសញ្ញា ណសាសនារៅឱយជំនាន់

រប្កាយ និងបានរំផាិចរំផ្លា ញជាដរារនូវរក ដំខណេសាសនា រស់េួករគ2927។ កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ តប្មូវរនាះប្តូវ

បានរង្ហា ញសប្មារ់អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ខដេរសមើនឹងរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្ន

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា។ កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វិភ្លគរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន

អំរេើេ ំអាចរមាឃៈកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនាបានរ ើ

យ។ 

 
2926 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១៦ (“អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញអាចមាន ួមរញ្ចូេ

ទាងំរទរេមើសជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ (ដូចជា កា រធ្វើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា រធ្វើឲ្យរៅ

ជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោំង និងកា រធ្វើទា  ណកមម) ក៏ដូចជាអំរេើរផសងរទៀតខដេមានកប្មិតសាែ នទមៃន់ឬភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រសមើោន

 ួមរញ្ចូេទាងំអំរេើនានាខដេមិនប្តូវបានោត់ទ កជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង នឹងមន សសជាតិរនាះផងខដ ។ កនុងកា សរប្មចថារតើ េកខ

ខណឌ តប្មូវរនះប្តូវបានរំរេញរហើយ ឬោ៉ា ងណារនាះ អំរេើទាងំរនាះមិនគួ ប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយឯកឯងរនាះរ ើយ រពាេគឺវា

គរបីប្តូវបានេិនិតយេិោ ណារៅកនុងរ ិរទប្េមជាមួយនឹងផេរ៉ាះពាេ់នានាខដេបានរកើតរ ើងរដ្ឋយអំរេើទាងំរនាះ។ ជាញឹក

ញារ់ រទាះរីជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ  ួមមានអំរេើខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងជារនតរនាេ រ់ រ៉ា ខនតអំរេើសកមមឬអំរេើអកមមខតមួយខដេមាន

ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬធ្ៃន់ធ្ៃ ខាា ងំ ក៏អាចប្គរ់ប្ោន់ជាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញផងខដ  ប្រសិនររើអំរេើរនាះរណាត េឲ្យមានកា រំពា រំពានោ៉ា ង

ធ្ៃន់ធ្ៃ ដេ់សិទធិមន សសជាមូេដ្ឋា នខដេមានខចងរៅកនុងសនធិសញ្ញា  ឬចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ”)(កា រោងខាងកនុងេ ររោេ)

។ 

2927 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៤២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខ. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើេ ទធសាសនកិ នងិប្េះសងឃេ ទធសាសនា 

1049.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនារេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា ប្តូវបានរង្ហា ញរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់2928។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា កំណត់រនះរេើកា យេ់រឃើញថា កនុងចំរណាមរនាះ ប្េះសងឃេ ទធ

សាសនាជាង ១០០ អងគប្តូវបានប្រមូេផដុំរៅវតតអងគ កាកនុងប្សុកប្តាំកក់ និងប្តូវបានរងខំឱយលាោកសិកាខ

រទ2929។ ឯម រេឿង ជាប្េះសងឃខដេបានមកដេ់ប្សុកប្តាកំក់េីេនំរេញសែិតកនុងចំរណាមប្េះសងឃខដេ

ប្តូវបានប្រមូេផដុំរនាះខដ 2930។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ប្េះសងឃប្តូវបានកំណត់រោេរៅ

រដ្ឋយខផអករេើអតតសញ្ញា ណសាសនា និងបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ខតជាប្េះសងឃ តាមកា រញ្ញា

 រស់ ោយ ខ ម ខដេជារេខាប្សុក។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា កា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃ

រដ្ឋយរងខំរៅតាមវតតរផសងៗបានរកើតរ ើងស ីសង្ហវ ក់ោន ទូទាងំប្សុកប្តាកំក់2931។ ររើរទាះរីជាេ ំអាចកំណត់

ចំនួនប្េះសងឃស  រខដេប្តូវបានោរ់ផសឹកកនុងប្សុកប្តាកំក់រនាះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សននិដ្ឋា ន“ប្េះសងឃរារ់ យអងគប្តូវបានោរ់ផសឹករៅតាមឃ ំនានា”2932។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ 

ណារេើកា សំរៅរៅរេើប្េះសងឃថា “ដងកូវ” ឬ“រឈ្ា ើង”ប្េមទាងំកា ប្រមាងេ ទធសាសនាថា ប្ោន់ខតជាអរិ

យជំរនឿ និងប្េះរដិមាថា “ប្ោន់ខតជាស ីម៉ាង់ត៍”បានរង្ហា ញនូវរចតនារ ើសរអើងរៅេីរប្កាយដំរណើ កា រនាះ

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា កា យេ់រឃើញទាងំរនះបានរង្ហា ញថា “អំរេើខដេប្តូវបាន

រង្ហា ញកនុងរ ឿងកដីរនះគឺជាកា រ ើសរអើងរដ្ឋយរចតនារេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា រដ្ឋយសា ខតជាប្េះសងឃ” 

និងថា អំរេើរនះគឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងេីរប្ពាះជន ងរប្ោះ គឺជាសមាជិកថ្នប្កុមសាសនាខដេប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅ៖ ប្េះសងឃេ ទធសាសនា2933។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា “កា ោរ់

ផសឹកប្េះសងឃរារ់ យអងគកនុងប្សុកប្តាំកក់ រសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនាខដេជា

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ”2934។  

 
2928 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៣-១១៨៧។ 

2929 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៩៤-១០៩៦, ១១៨៣, ១១៨៥។ 

2930 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៩៤។ 

2931 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៣។ 

2932 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១០៥, ១១៨៣។ 

2933 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៥។ 
2934 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1050.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា និមិតត ូរតំណាងេ ទធសាសនាប្តូវបានរំផ្លា ញ រហើយ

ទីវតតអារាមប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងរផសងខដេេ ំខមនពាក់េ័នធសាសនាទូទាងំប្សុកប្តាកំក់។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា មានេសតតុាងរង្ហា ញនូវកា េ ររំបាត់ទាងំប្សុងនូវកា 

ប្រតិរតតិសាសនាខដេជា“កា វាយប្រហា រដ្ឋយមានកា រ ៀរចំ និងោ៉ា ងដំណំរៅរេើសាសនា”ខដេប្តូវ

បានោត់ទ កថា េ ំប្តូវធាត ជាមួយនឹងកា អន វតតន៍រដិវតតន៍2935។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា “ធាត ផសថំ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា ប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងកា រំផ្លា ញនិមិតត ូរតំណាង

ប្េះេ ទធសាសនា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតប្េះសងឃ កា  ឹរអូសយកទីកខនាងសកាក  ៈរូជា និងកា ហាមោត់

កា សខមដងកា ប្រតិរតតិសាសនា ឬជំរនឿ”ខដេបានរ ើសរអើងរៅរេើអនកទាងំរនាះខដេមានជំរនឿរេើេ ទធសា

សនា និងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នរស ើភ្លេខផនកសាសនា2936។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា កា េ ររំបាត់កា ប្រតតិរតតិសាសនា និមិតត ូរសាសនា និងកា ហាមោត់អនកប្សុកេូមិ

មិនឱយយកចង្ហអ ន់រៅប្ររគនរលាក បានដកហូតប្រជាជននូវ“មូេដ្ឋា នខផនកចិតតសាស្តសត”2937។ រដ្ឋយខផអករេើ

កា េិោ ណាទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ផេរ៉ាះពាេ់ផាូវចិតត និងផាូវកាយថ្នប្េឹតតិ

កា ណ៍រនះ “បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នកនុងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេនឹងកប្មិតថ្នរទឧប្កិដា

នានាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ” រហើយ“អំរេើរនះបានរ ើសរអើងជាក់ខសដងេរីប្ពាះបានកំណត់រោេ

រៅរេើអនកខដេមានជំរនឿរេើេ ទធសាសនា និងមានសាវតា ពាក់េ័នធ រដ្ឋយខផអកទាងំប្សុងរៅរេើទីកខនាងស

កាក  ៈ និមិតត ូរ និងកា ប្រតិរតតិណាខាះខដេមានអតែន័យចំរពាះេួករគ”2938។ ដូរចនះ អំរេើរនះរសមើនឹងកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ2939។  

1051.អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ធាត ផសសំតាន ម័ត និងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា និងេ ទធសាសនិក

ខផអករេើមូេរហត សាសនា ប្តូវបានរង្ហា ញរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់។  

1052.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សជារប្ចើនដូចជា៖ (១) កា ខក

ខានកនុងកា េិោ ណារេើរចតនាកនុងកា ដកប្េះសងឃេ ទធសាសនា និងេ ទធសាសនិកជាទូរៅរចញេីសងគម

 
2935 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤, ១១០៥, ១១០៧-១១០៨, ១១៨៤។ 
2936 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2937 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2938 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2939 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 
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ខដេជាខផនកថ្នេកខខណឌ តប្មូវ ធាត ផសអំតតរនាម័តិ (២) កា ររងកើតកា យេ់រឃើញររើរទាះរីជាកងវះេសតតុាង

ទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់ផាូវចិតត ឬ ូរកាយថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរេើេ ទធសាសនិកក៏រដ្ឋយ និង (៣) កា 

យេ់រឃើញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើងររើរទាះរីជានតែិភ្លេថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើ

ប្េះសងឃេ ទធសាសនា និងេ ទធសាសនិកជាទូរៅក៏រដ្ឋយ2940។ 

1053.រដ្ឋយសា រញ្ញា ទីមួយប្តូវបានេិភ្លកា ួចរាេ់2941 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើអណំះ

អំណាងខដេរៅរសសសេ់ខតេី រ៉ា រណាណ ះ។  

i. កា រោទប្រកានអ់ំេីកងវះេសតតុាងទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ក

រមនញរេើេ ទធសាសនិក 

1054.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា 

“ផេរ៉ាះពាេ់ផាូវចិតត និងផាូវកាយថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នកនុងកប្មិត

ធ្ៃន់ធ្ៃ មួយខដេប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ” រដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញខដេថា កា េ ររំបាត់កា ប្រតិរតតិសាសនាបានដកហូតរ គគេ

នូវ“មូេដ្ឋា នថ្នចិតតសាស្តសត”2942 និងថា ជាទូរៅ “េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍េងប្តូវបានរធ្វើរ ើងប្សរតាម

ទំរនៀមទមាា រ់ រស់ប្រជាជនកមពជុា”2943។ ោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាេសតុ

តាងកនុងេកខណៈមិនសមរហត ផេ រដ្ឋយខផអកជាសំខាន់រៅរេើសកខីកមមអតតរនាម័តិ និងផ្លេ េ់ខាួន រស់រដើម

រណដ ឹង រ  ន សារ ឿន2944។ ោត់អះអាងថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើកា 

ោត់ទ កជាេកខណៈទូរៅហួសរហត  និងកា រំរផាើសេសតតុាងខដេេ ំអាចោបំ្ទថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនាប្តូវបានរង្ហា ញរនាះរ ើយ2945។ 

 
2940 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣-៧៤៧។ 

2941 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.១.ក។ 

2942 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៦។ 
2943 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៦ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2944 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៥ (រ  ន សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/288.1 ទំេ័  ២៥។ 

2945 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៧។ 
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1055.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន មិនប្តឹមខតរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានកប្មិតប្តឹមកា រេើកេសតតុាងខតមួយ និងេ ំបានរអើរេើរេើ

ផេរ៉ាះពាេ់ប្តួតោន ថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញ និងរេើកា េិតខដេថា អំរេើទាងំរនាះបានរកើតរ ើងខដេជាខផនក

ថ្នយ ទធនាកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្ទង់ប្ទាយធំ្ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុារេើេ ទធសាសនិក2946។ រខនែមរេើរនះ 

ោត់េ ំបានជំទាស់រៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់រខនែមសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើរ ើសរអើងរេើប្េះសងឃ

2947។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា តាមកា េិនិតយជា ួមរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់រូក មួ

ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញេីដំរូងខផនកអងគរហត  និងអងគចារ់ និងកា រោងឆាង រស់អងគជំន ំជប្មះរឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងជារប្ចើនរផសងៗោន កនុងកា រង្ហា ញអំេី“កា រំផ្លា ញនិ

មិតត ូរេ ទធសាសនា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតប្េះសងឃ កា  ឹរអូសយកទីសកាក  ៈរូជា” និង“កា ហាមោត់

កា សខមដងនូវកា ប្រតិរតតិ ឬជំរនឿសាសនា”2948។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកផងខដ រៅរេើេកខណៈសំខាន់ថ្នេ ទធសាសនាកនុងសងគមកមពជុារៅរេេ

រនាះ2949 ទំហំ និង យៈរេេថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងប្សុករនាះ2950 និង វិសាេភ្លេខដេេ ទធសាសនកិ

បានទទួេ ងរដ្ឋយសា ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នអំរេើទាងំរនាះ2951។ 

1056.រោងតាមសហរមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹងថា រខៀវ សំផន បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើសកខីកមម

 រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រ  ន សារ ឿន ថាជាអតតរនាម័តិ ផ្លេ េ់ខាួន និងប្តឹមខតពាក់េ័នធរៅនឹង“នតែិភ្លេថ្ន

វតតអារាម”2952។ ផេយុរៅវិញ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា េសតតុាងរនះបានជារ់ពាក់េ័នធរៅនងឹ

 
2946 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤០៨។ 

2947 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤០៨, ៤១១-៤១៣។ 

2948 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤១១ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2949 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤១១-៤១២ និងរជើងទំេ័  ១៥៤៥, ១៥៤៨-១៥៥០ រោងរៅ

រេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៥ រជើងទំេ័  ៣៦១៣ ខដេរោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះកថា

ខណឌ  ១០៨៨ និងរជើងទំេ័  ៣៦១៣។ 

2950 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤១១-៤១២ និងរជើងទំេ័  ១៥៤៦។ 

2951 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤១១-៤១២ និងរជើងទំេ័  ១៥៤៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤-១១៨៧។ 

2952 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៧២, ៤៧៤។ 
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នតែិភ្លេប្េះសងឃ និងេិធី្ និងកា ប្រតិរតតិខររសាសនាជាទូរៅ2953 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ខផអករៅរេើេសតតុាងេីប្រេេរផសងៗកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិក2954។ 

ជាឧទាហ ណ៍ រ គគេេី នាក់ ួមទាងំរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រមៀច រ៉ា ណណ  បានផតេ់េសតតុាងចំរពាះម ខសហ

រៅប្កមរស ើរអរងកតថា ប្េះសងឃេ ទធសាសនាបានរធ្វើអតតោតរដ្ឋយសា រោេនរោបាយ រស់កមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ2955។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរធ្វើកា 

សននិដ្ឋា នរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ឬសាកសីខតមាន ក់បាន2956។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា េកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវបានរង្ហា ញ ួចរាេ់ និងបានរោង

រៅរេើយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTY2957។  

1057.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កថាខណឌ ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើទាក់ទងរៅនឹង

អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ ដូចជាកា រំផ្លា ញនិមិតត ូរតំណាងប្េះេ ទធ កា រធ្វើឱយ

បាត់ខាួនអតីតប្េះសងឃ កា  ឹរអូសទីសកាក  ៈរូជា និងកា ហាមោត់កា សខមដងនូវកា ប្រតិរតតិ ឬជំរនឿ

 
2953 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៧២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(រ  ន សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/288.1 ទំេ័  ២៦ (“រ ឿងអា មមណ៍ខាុំ វានឹករឃើញថា វារសាកសាដ យខដ  កខនាងធាា រ់រូជា កខនាង

រោ េទាេ់ខតរៅអត់មានរលាក មានអីចឹង ដឹងថា វាេិបាក ធាា រ់មានរ ណយមានទាន ដេ់រេេអត់មានរ ណយមានទាន អីចឹងខាុំក៏

វាេិបាក។ កា នឹងរោ េរូជា វាដូចជាវាោម នអីទីេឹងអីទាងំអស់”)។ 

2954 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៧១។ 

2955 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៧៤ រោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី រមៀច រ៉ា ណណ  

ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5523 ERN 00414425។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី រទេ ដ ំ ថ្ងៃទី ១៣ ខខ 

 វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/7983 ERN 00165213។  

2956 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៧១ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ៤២៤។ 

2957 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៧៥ ដកប្សង់រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Đorđević អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87/1-A ថ្ងៃទី ២៧ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Đorđević (ICTY)”) 

កថាខណឌ  ៥៦៧: 

កា រំផ្លា ញប្ទេយសមបតតិសាសនាបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេរសមើនឹង“កា វាយប្រហា រេើអតតសញ្ញា ណ

សាសនា រស់រ គគេ” និងរង្ហា ញឱយរឃើញអំេី“កា សខមដងរចញេិតប្បាកដ”នូវសញ្ញា ណឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ដូចបាន

យេ់រឃើញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមួយចំនួន។ េសតតុាងខដេរង្ហា ញថា អាោ ប្តូវបានោត់ទ កថាជាកខនាងសាសនា

រនាះរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រសមើោន រដ្ឋយេ ំោំបាច់មានកា វាយតថ្មារេើតតថ្មាថ្នប្ទេយសមបតតិជាក់លាក់ចំរពាះ

សហគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយរនាះរទ។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាសនា2958។ រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាសរ់ៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា 

ខដេប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយកនុងកថាខណឌ មួយរផសងថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង2959។ អាប្ស័យ

រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិនិតយរេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត 

កនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនទាក់ទងរៅនឹងអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។  

1058.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រដើមបីរង្ហា ញធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយយេ់រឃើញថា អំរេើប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិក ជាកា រ ើសរអើងជាក់

ខសដង និងបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេមានខចងកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់ និងសនធិសញ្ញា អនត ជា

តិ។ សប្មារ់អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេេ ំបានរ ៀររារ់កនុងមាប្តា ៥ ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. 

និងរដើមបីឱយអំរេើរនះកាា យជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

តប្មូវរខនែមរទៀតឱយយេ់រឃើញថា អំរេើទាងំរនះមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងអំរេើខដេ

បានរ ៀររារ់កនុងមាប្តា ៥ រនាះ ខដេមានដូចជា អំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា រធ្វើឱយរៅជាទាស

ក  កា និ រទស កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈ។ អំរេើទាងំរនះប្តូវ

េិោ ណាកនុងរ ិរទ និងខផអករេើអន ភ្លេប្តួតោន 2960។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ចូេោន នូវេកខខណឌ

តប្មូវខដេដ្ឋច់រដ្ឋយខ កតាម យៈកា សននិដ្ឋា នថា “ផេរ៉ាះពាេ់ផាូវចិតត និងផាូវកាយថ្នអំរេើប្រប្េឹតតរៅរេើ

េ ទធសាសនិកជាទូរៅបាន ំរលាេរំពានសិទធិជាមូេដ្ឋា នកនុងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ

េោន រៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”2961។ េិតណាស់ េ ំមានភ្លេោំបាច់ប្តូវេិោ ណា

រេើផេរ៉ាះពាេ់ថ្នអំរេើរៅរេើប្កុមជាក់លាក់រៅរេេកំណត់ថារតើ អំរេើថ្នកា រំផាិចរំផ្លា ញប្ទេយសមបតិ

ខផនកសាសនា ្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ។ ដូចបានេនយេ់រដ្ឋយ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Kordić និង Čerkez ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរ

 
2958 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2959 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៧។ 

2960 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧១៦។ 
2961 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

01718533



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

636 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជាមួយថា រនះគឺរដ្ឋយសា “មន សសជាតិទាងំអស់េិតណាស់ប្តូវទទួេ ងេយសនកមមតាម យៈកា រំផាិចរំ

ផ្លា ញវតែតំុណាងវរបធ្ម៌ និងសាសនា”2962។  

1059.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ

ខដេថា កា េ ររំបាត់កា ប្រតិរតតិសាសនា និមិតត ូរតំណាងសាសនា និងកា ហាមោត់អនកប្សុកេូមិមិន

ឱយយក រស់ រ ប្ររគនប្េះសងឃ ជាកា ដកហូតនូវ“មូេដ្ឋា នថ្នចតតិសាស្តសត”2963 ឬថា រនះេ ំខមនជាសំអាង

រហត ខតមួយគត់សប្មារ់កា យេ់រឃើញថ្នកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង ឬថា អំរេើរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ

ជាមូេដ្ឋា នថ្នរស ើភ្លេខផនកសាសនា។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា អំរេើទាងំរនាះគឺជាកា 

រ ើសរអើងរដ្ឋយសា “បានកំណត់រោេរៅរេើអនកខដេមានជំរនឿ និងសាវតា ពាក់េ័នធេ ទធសាសនា រដ្ឋយ

ខផអកទាងំប្សុងរេើទីកខនាង និមិតត ូរតំណាង និងកា ប្រតិរតតិ ខដេមានអតែន័យចំរពាះរ គគេទាងំរនាះ”2964។   

1060.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើខតសកខីកមម រស់

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រ  ន សារ ឿន រ៉ា រណាណ ះរទខដេថា មានអា មមណ៍“រខាា ចផាោ៉ា ងខាា ងំ និងខេងមានអវី

ទីេឹងខផនកចិតតសាស្តសត”2965 រដ្ឋយសា នតែិភ្លេប្េះសងឃ កា រោ េរូជា េីធី្ និងកា ប្រតិរតតិសាសនា ប្េម

ទាងំកា ខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហេ៍ ំប្តូវបានរធ្វើរ ើងប្សរតាមប្រថ្េណី រស់ប្រជាជនកមពជុា2966។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកផងខដ រៅរេើេសតតុាងោ៉ា ងទូេំទូលាយថ្នកា ផតេ់រ៉ាះពាេ់ផាូវចិតត និង

ផាូវកាយតាម យៈអំរេើទាងំរនាះ ដូចបានរោងរៅកនុងកថាខណឌ  ១១៨៦ រៅរេើខផនករផសងៗថ្នសាេប្កម

 
2962 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kordić  និង Čerkez អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-T សាេ

ប្កមថ្ងៃទី ២៦ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Kordić  និង Čerkez (ICTY)”) កថាខណឌ  ២០៧។ សូមរមើេផងខដ  

សាេប្កមរ ឿងកដី Kordić  និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ២០២, ២០៦។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានយេ់

ប្សរជាមួយនឹងរោេជំហ រនះ។ សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៧។  

2963 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦ (អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរេើចំណ ចរនះ រៅ

រេេរដិរសធ្សា ណា រស់ នួន ជា ខដេថា មានកា  ឹតតបិតធ្មមតារេើកា រង្ហា ញកា ប្រតិរតតិសាសនាប្េះេ ទធ ខដេរនះេ ំប្គរ់

ប្ោន់កនុងកា ោត់ទ កជាកា ហាមោត់រេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នកនុងកា ប្រតិរតត ឬរង្ហា ញកា រោ េខផនកសាសនារ ើយ)។ 
2964 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 
2965 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រ  ន សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/288.1 ទំេ័  ២៦ (“រ ឿងអា មមណ៍ខាុំ វានឹក

រឃើញថា វារសាកសាដ យខដ  កខនាងធាា រ់រូជា កខនាងរោ េទាេ់ខតរៅអត់មានរលាក មានអីចឹង ដឹងថា វាេិបាក ធាា រ់មានរ ណយ

មានទាន ដេ់រេេអត់មានរ ណយមានទាន អីចឹងខាុំក៏វាេិបាក។ កា នឹងរោ េរូជា វាដូចជាវាោម នអីទីេឹងអីទាងំអស់”)។ 

2966 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦, ៣៦៣៦-៣៦៣៨។ 

01718534
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2967។ រប្ៅេីរនះ កា ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់សំដី រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រ  

ន សារ ឿន េ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះបានខផអកខតរៅរេើសកខីកមម រស់ោត់រ៉ា រណាណ ះរទ។ 

1061.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ា ងទូេំទូលាយជាងរនះ

រទៀតថា េ ទធសាសនាគឺជាសាសនាចមបងរៅកនុងកមពជុាោ៉ា ងរហាចណាស់ោរ់តាងំេីសតវតសទី ១៣2968 

និងមានទំនាក់ទំនង“សអិតេមួតជាមួយនឹងអតតសញ្ញា ណកមពជុា និងបានជះឥទវិេេខាា ងំរេើទិដាភ្លេជារប្ចើនថ្ន

ជីវិត”2969។ ប្េះសងឃេ ទធសាសនាក៏មានឥទធិេេផងខដ  និងមានតួនាទីសំខាន់កនុងសងគមកមពជុារៅរេេ

រនាះ2970។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា រដ្ឋយសា ផេវិបាកអវិជាមានថ្នរោេនរោ

បាយ រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងកា ប្រប្េឹតតោ៉ា ងរោ រៅរៅរេើេ ទធសាសនិក ទំហំ និង យៈរេេ 

ច ិតេកខណៈជាប្រេ័នធ និងរ ិោកាសថ្នកា េ័យខាា ច និងកា រងខិតរងខំខដេបានរធ្វើរ ើងរនាះ រទើររនះគឺជា

មូេរហត ខដេ“កា េ ររំបាត់ទាងំប្សុងនូវកា ប្រតិរតតិេ ទធសាសនា”2971មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ  និងហិងាជា

េិរសស និងមានផេរ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងខាា ងំរេើជីវិតប្រោំថ្ងៃ។ 

 
2967 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦ រោងកនុងចំរណាមរនាះរៅរេើកថាខណឌ  ១១០៥, ១១០៧-

១១០៨, ៣៦៣៨ ខដេរោងរៅរេើសកខីកមមជារប្ចើន និងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី។ កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយ

សាកសី អ  ក ហ ឹម ច ះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9584 ទំេ័  ៧-៨ (ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយោម នកា រោ េតាមប្រថ្េណីខខម ៖ “ខាុំខាា ចោស់ទ ំកាច់”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឯម 

រេឿង) ឯកសា រេខ E1/263.1 ទំេ័  ៣០, ៤០, ៦៤-៦៥ (“រយើងលាប្េះេ ទធ ប្េះធ្ម៌ ប្េះសងឃ រៅជាភ្លវៈជាឧបាសក។ ហនឹង

សឹករហើយ ដេ់ោកធ្ម៌រហើយ។ ពាកយទាងំអស់ហនឹង ទីរញ្ចរ់មករៅប្តឹមខតសឹកដខដេរទ។ សឹកអីចឹង ខតរ៉ា ណណ ឹង មិនបាច់

និោយរប្ចើនរេករទ […]” “គឺមានរ គគេណាមាន ក់រប្រើអាជាា ឱយអនករួសណាមាន ក់សឹករៅរេើឧបាសក រហើយសម័យ រ៉ា េ េត គឺ

អីចឹងខតមដង រយើងេ័យខាា ចរេេខខម ប្កហមមកដេ់” “អនករួសអត់រៅបានរទ ប្តូវខតសឹក”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ

២០១២ (រខៀវ រៅ) ឯកសា រេខ E1/90.1 ទំេ័  ៧ (“រៅរេេរគរងខំឱយសឹក រលាកប្តូវខតរធ្វើតាមរដើមបីអាច ស់ជីវិត។ រលាក

មិនគិតអវីរប្ចើនរទ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (Alexander HINTON) ឯកសា រេខ E1/402.1 ទំេ័  ៤៩-

៥០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ៣១-៣២ (“ខាុំេររៅខាងយរ់

ហនឹង េររៅហនឹង ក ំឱយរគ មិនឱយរគដឹងរទ។ ររើសិនណាជាឱយរគដឹង រគថារយើងរៅមានជំរនឿមិនេិតហនឹង”)។  

2968 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៧។ 

2969 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៨។ 

2970 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០, ២៦១។ 

2971 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1062.អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រៅរេេអំរេើរនះប្តូវបានេិោ ណាប្តួតោន  និង

កនុងរ ិរទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នប្តឹមប្តូវថា អំរេើទាងំរនាះគឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង 

និងមានភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ោ៉ា ងសំខាន់ចាស់លាស់ និងជាកា  ំរលាេរំពានជាក់ខសដងរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នរស ើ

ភ្លេខាងជំរនឿ មនសិកា  និងសាសនា។  

1063.ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ោម នត លាកា អងគ

រហត សមរហត ផេអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នខរររនះបាន ឬថា កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះរេើេសតតុាងជា

 ួមមានកំហ សរនាះរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ii. កា រោទប្រកានន់តែិភ្លេថ្នកា ប្រប្េតឹតរដ្ឋយរ ើសរអើងរៅរេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា និងេ ទធសាសនកិជា

ទរូៅ 

1064.ដូចបានេិភ្លកាេីដំរូង និងប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងអំណះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

ខផនកសាសនារេើជនជាតិោមរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងទូទាងំប្ររទសកមពជុា2972 រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា កំណត់ច ិតេកខណៈកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរសមើ

ភ្លេោន ខដេមានផេរ៉ាះពាេ់រេើរ គគេមួយប្ររេទថា ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងកនុងកា េិោ ណា

ផេរ៉ាះពាេ់រេើេ ទធសាសនិករដ្ឋយសា  វិធានកា កនុងរោេរំណងរដើមបីអន វតតចំរពាះមន សសប្គរ់ ូរ2973។ 

ោត់បានអះអាងថា អំរេើខដេបានប្រប្េឹតតរៅរេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា េ ំអាចរសមើនឹងកា រ ើសរអើងជាក់

ខសដង2974 និងថា េ ំមានកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង ឬរចតនាថ្នកា រ ើសរអើងពាក់េ័នធរៅនឹងេ ទធសាសនិកជា

ទូរៅ រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា  ឹតតបិតដូចប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដ 2975។ 

1065.ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរញ្ញា ក់សាជាងមី2976ថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវខរងខចកខផនកចារ់

 វាង កា រ ើសរអើង“ផ្លេ េ់” ឬ“ប្ររោេ”រនាះរទ2977។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា េ ទធសាសនកិ 

និងប្េះសងឃេ ទធសាសនាជាេិរសសបានទទួេ ងផេវិបាកថ្នរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា

 
2972 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.១.ខ។ 

2973 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៥។ 

2974 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៤។ 

2975 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៥។ 

2976 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៧០, ៤៧៩, ៤៨៩, ៤៩១។ 

2977 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤០៥។ 
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កនុងកា េ ររំបាត់សាសនា និងប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងក ណីរនះរៅប្សុកប្តាកំក់ រដ្ឋយសា សមាជិក

ភ្លេ រស់េួករគសែិតកនុងប្កុមសាសនា2978។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណាតរ

 រស់សហប្េះរាជអាជាា 2979។ 

1066.រដ្ឋយរហត ថា អំណះអំណាងខដេរោងឆាងោន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ កា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេោន អាច

រណាដ េឱយមានកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណា ប្តូវបានេិភ្លកា ួចរាេ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេនឹងរដ្ឋះប្សាយរេើរញ្ញា ថារតើ មានកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរ ើសរអើងរេើេ ទធសាសនិក និងប្េះសងឃ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា។ រដ្ឋយសា ខតអំណះអំណាងថ្នរណដ ឹងសាទ កខមានេកខណៈពាក់េ័នធោន  និងសំអាងរហត  រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយដំរូងរេើអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញរេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា ម នកា ោរ់រផដើមរេើអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ។ 

- ថារតើ អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្េះសងឃេ ទធសាសនារ ើសរអើងជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1067.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា កា ោរ់ផសឹករដ្ឋយរងខំនូវប្េះសងឃរារ់ យអងគទូទាងំប្សុកប្តាកំក់ 

គឺរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនាខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ2980។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្ោ៉ា ងជាក់ចាស់រេើអំណះអំណាងខដេថា ប្េះសងឃប្តូវបាន“ប្រប្េឹតត

រៅរេើដូចអនកដថ្ទរទៀតខដ ” េីរប្ពាះអំរេើខដេប្តូវបានរង្ហា ញរនាះបានរ ើសរអើងរដ្ឋយរចតនារេើប្េះសងឃ

េ ទធសាសនារដ្ឋយសា ខតជាប្េះសងឃ2981។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កា រងខំ

ឱយប្េះសងឃលាោកសិកាខ រទ និងរបាះរង់ជំរនឿសាសនា ជាក់ខសដងេ ំខមនជារ ឿងរសមើភ្លេោន រនាះរទ រដ្ឋយ

សា ខផអករេើអវីខដេប្េះសងឃប្តូវបានរងខំឱយរបាះរង់ គឺជាកា ប្រប្េឹតតរៅរេើកនុងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ជា ួម2982។  

 
2978 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤០៦។ 

2979 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៤៥-៣៦២។ 

2980 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៥។ 

2981 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៥។ សូមរមើេផងខដ  រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ នួន ជា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E457/6/3/1 កថាខណឌ  ៩០៥ (ោត់

បានអះអាងថា “ររើរទាះរីជាកា ោរ់ផសឹករេើកសងឃបានរកើតរ ើងក៏រដ្ឋយ […] ករ៏នះគឺជាកា រង្ហា ញនូវរចតនាថ្ន ររកមពជុា

ប្រជាធ្ិររតយយរដើមបីធានានូវសមភ្លេចំរពាះប្រជាជទាងំអស់ ខដេតប្មូវឱយរធ្វើកា ទាងំអស់ោន  និង ួមចំខណកកនុងកា អេិវ ឍន៍

ប្ររទស”)។ 

2982 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៥។ 
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1068.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញតប្មូវឱយមានអំរេើសកមម ឬអ

កមមខដេរ ើសរអើងជាក់ខសដង និងដកហូត ឬ ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេមានខចងកនុងចារ់សនធិ

សញ្ញា  ឬចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ។ អំរេើសកមម ឬអកមមថ្នកា រ ើសរអើងបានរកើតរ ើងរៅរេេជន ង

រប្ោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ខតជន ងរប្ោះគឺជាសមាជិកសែិតកនុងប្កុមមួយខដេប្តូវបានកំណ

ត់អតតសញ្ញា ណរដ្ឋយោ ើខផអករេើមូេដ្ឋា នជាក់លាក់ដូចជា នរោបាយ េូជសាសន៍ ឬសាសនា2983។ អំរេើ

សកមម ឬអកមមរនះបានរណាដ េឱយមានអតែិភ្លេថ្នផេវិបាករ ើសរអើងជាក់ខសដង2984។ រញ្ញា រឋមកនុងកា 

កំណត់រនះគឺថារតើ កា យេ់រឃើញអំេីកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងអាចប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើផេវិបាក 

ឬផេរ៉ាះពាេ់ខដេប្កុមជាក់លាក់បានទទួេ ង ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងសំរៅរៅរេើថា

រតើ ប្កុមរោេរៅជាក់ខសដងបានទទួេ ងផេវិបាករដ្ឋយសា អំរេើសកមម ឬអកមមរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

រហើយប្តឹមខតរចតនារ ើសរអើងមួយម ខមិនប្គរ់ប្ោន់រ ើយ2985។ 

1069.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា េ ំតប្មូវឱយរធ្វើកា ខរងខចក វាង

កា រ ើសរអើងរដ្ឋយផ្លេ េ់ និងរដ្ឋយប្ររោេរ ើយរៅរេេរង្ហា ញអតែិភ្លេថ្នកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរនាះ

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ជាកា េ ំជារ់ពាក់េ័នធចំរពាះរញ្ញា  ថារតើអំរេើរនាះគឺជា

កា រ ើសរអើងផ្លេ េ់ ឬរដ្ឋយប្ររោេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថារតើ ប្កុមរនាះបានទទួេ ងផេវិបាកថ្នអំរេើ

សកមម ឬអកមមពាក់េ័នធ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។ អំរេើសកមម ឬអកមមប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា 

រ ើសរអើងរៅរេេជន ងរប្ោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ខតជាសមាជិកថ្នប្កុមមួយខដេប្តូវបាន

កំណត់អតតសញ្ញា ណរដ្ឋយោ ើខផអករេើមូេដ្ឋា ននរោបាយ េូជសាសន៍ ឬសាសនា។ រចតនារៅេីរប្កាយ

អំរេើសកមម ឬអកមមគឺជាកា កំណត់ថារតើ ជន ងរប្ោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅតាម យៈកា រ ើសរអើងរដ្ឋយ

ប្ររោេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ជួនកាេជាកា ោំបាច់ប្តូវរង្ហា ញថារតើ ចារ់ប្តូវបានកំណត់រោេរៅជាក់

លាក់រេើប្កុមមួយ រ៉ា ខនតដ្ឋក់ឱយអន វតតរៅរេើមន សសប្គរ់ ូរ។ 

1070.ខផអករេើកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើប្េះសងឃេ ទធសាសនា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់

ថា កា ហាមោត់ទូរៅរេើសាសនា និងកា ប្រតិរតតិសាសនាប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាម យៈ វិធានកា ជារប្ចើន

រផសងៗកនុងរោេរំណងរធ្វើឱយប្រជាជនទាងំអស់កាា យជាប្កុមខតមួយដូចោន  និងេ ររំបាត់សាសនា រដ្ឋយ

 
2983 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៩០។ 

2984 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (ឯកសា រេខ F28) កថាខណឌ  ២៦៧។ 

2985 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (ឯកសា រេខ F28) កថាខណឌ  ២៦៣។ 
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េ ំគិតេីប្កុមកាន់សាសនាណាមួយរ ើយ2986។ ជាេទធផេ កា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃេ ទធសាសនារដ្ឋយរងខ ំគឺ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណងរនះ និងរង្ហា ញថា ោម នន ណាអាចរង្ហា ត់ររប្ងៀន កាា យជាប្េះសងឃ ប្គង

ថ្ប្តចីេ  ឬរោ េរូជាសាសនាបានរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា 

មិនខមនមានខតប្េះសងឃេ ទធសាសនាខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងកា ខប្រកាា យឱយដូចជាប្រជាជនដថ្ទ

រទៀតរ៉ា រណាណ ះរទ។ រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយគិតទ កជាម នកនុងកា 

េ ររំបាត់សាសនា និងកា ប្រតិរតតិសាសនា រដ្ឋយដឹងអំេីេកខណៈសំខាន់ថ្នេ ទធសាសនា និងឥទធិេេខដេ

ប្េះសងឃមានកនុងប្រថ្េណី រស់ប្រជាជនកមពជុា និងជីវិតប្រោំថ្ងៃ។ 

1071.អងគជំន ំត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ប្េះសងឃេ ទធសាសនាប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជាក់លាក់ផងខដ  

និងកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ខតមានឋានៈ“េិរសស”កនុងសងគម។   វិធី្សាស្តសតរនះប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈ

កា សំរៅរៅរេើប្េះសងឃថា “ដងកូវ” ឬ“រឈ្ា ើង”2987 “េកួអន ធ្នខដេបានលាោកសិកាខ បាន” ជាប្រេេ

ង្ហយប្សួេ“ឱយខាម ងំអូសទាញ”2988 និងជា“វណណ ៈេិរសស” កនុងន័យថា ររើរទាះរីជាប្េះសងឃមានចំណ ចខាះ

ប្រហាក់ប្រខហេនឹងកសិក ក៏រដ្ឋយ ក៏“ប្េះសងឃមិនរធ្វើកា រងកររងកើនផេដ្ឋដំំណំារដ្ឋយខាួនឯងខដ  ប្េះ

សងឃ ស់រដ្ឋយេឹងខផអករេើវណណ ៈដថ្ទរទៀត” “ប្េះសងឃបានេឹងខផអកខផនករសដាកិចចរេើកសិក កនុងកា ោំប្ទជី

វភ្លេ ស់រៅ” រហើយប្េះសងឃខដេមានឋាននត ស័កដិខពស់ មានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“ប្សទារ់រេើ” ខដេ

រនះបានដ្ឋក់ប្េះសងឃសែិតកនុងប្ររេទរផសង2989។ ឯកសា រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានេិេណ៌នាចំណ ចេអ 

និងចំណ ចមិនេអ រស់ប្េះសងឃ និងបានកត់សមាគ េ់ថា ប្េះសងឃភ្លគរប្ចើន“មិនប្រឹងខប្រងរធ្វើកា ”2990 នងិ

ថា សាែ នកា ណ៍ រស់ប្េះសងឃអាចមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងវណណ ៈរ៉ាូេីស ទាហាន រញ្ាវនត 

 
2986 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩០ (រកសក មមយុនីសដកមពជុាមានរចតនា“ររងកើតសងគមមួយដូ

ចៗោន ោម នកា រោ េសាសនា និងោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ”)។ 

2987 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឯម រេឿង) ឯកសា រេខ E1/263.1 ទំេ័  ១៩។  

2988 ទសសនាវដដីទង់រដិវតត ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN 00062806 ឯកសា រេខ E3/135 ទំេ័  ១៨ ។ 

2989 រសៀវរៅកំណត់រហត  ច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ERN 00283531 ឯកសា រេខ E3/8380 ទំេ័  ៣១។ រសៀវរៅ

កំណត់រហត  ោម នកាេរ ិរចទិ ERN 00283607 ឯកសា រេខ E3/8381 ទំេ័  ៥១។ 

2990 រសៀវរៅកំណត់រហត  ោម នច ះកាេរ ិរចទិ ERN 00032934-00032936 ឯកសា រេខ E3/1233 ទំេ័  ២២-២៤។ 

រសៀវរៅកំណត់រហត ច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ERN 00283531 ឯកសា រេខ E3/8380 ទំេ័  ៣១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងវណណ ៈជាតិេនធរុផសងរទៀត2991។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ ឯកសា រោេនរោបាយច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរញ្ញា ក់ថា “ោ៉ា ងរហាចណាស់ ប្េះសងឃ ៩០ រៅ ៩៥ ភ្លគ យបានលាោកសិកាខ

រទ” និងថា “ឋានៈេិរសសកនុងសងគមរនះខេងរងកកា ប្េួយបា មាតរៅរហើយ”2992។ េ ទធសាសនាមិនប្តូវ

ធាត ជាមួយនឹងរដិវតតេីរប្ពាះេ ទធសាសនាគឺជាឧរក ណ៍ថ្នកា រកងប្រវ័ញ្ច2993។ ច ងរប្កាយរោងតាម កាំ

ង រហកចអា វ រៅ    ច ថា រ៉ា េ េត បានេនយេ់រខនែមកនុងមីទេីងគប្មរ់ខួរ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុង

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ថា រកសខិតខំេាោម“េ ររំបាត់”េ ទធសាសនា និងវិធី្សាស្តសតកនុងកា េ ររំបាត់រនាះ

គឺប្តូវឱយប្េះសងឃរេើកទំនរ់ និងដ្ឋក់ខាួនឱយដូចប្រជាជនដថ្ទរទៀត2994។ រោងតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានកំណត់ជាក់លាក់រេើប្េះសងឃេ ទធ

សាសនាេីរប្ពាះខតជាប្េះសងឃ។ 

1072.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា ររើរទាះរីជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើប្េះសងឃ

េ ទធសាសនា ប្តួតោន ជាមួយនឹងកា ហាមោត់ទូរៅថ្នកា ប្រតិរតតិសាសនាក៏រដ្ឋយ ក៏អំរេើទាងំរនះប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងកនុងេកខណៈរ ើសរអើង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញផងខដ ថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញទាងំរនះបានរណាដ េឱយមានផេវិបាកថ្នកា រ ើសរអើង រដ្ឋយសា តួនាទី រស់ប្េះសងឃប្តូវបាន

េ ររំបាត់ និងឋានៈកនុងសងគមប្តូវបានរនាេ រ2995។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ប្េះសងឃេ ទធ

សាសនាប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រ ើសរអើង និងដូរចនះអំរេើថ្នកា រ ើសរអើងរនះរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
2991 កំណត់ប្តាកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ េ ំមានកាេរ ិរចទិ ERN 00283598, 00283607 ឯកសា រេខ E3/8381 ទំេ័  ៤២, 

៥១ (រេើករ ើងអំេីកំណត់ប្តា េ ំមានកាេរ ិរចទិ ERN 00032934-00032936 ឯកសា រេខ E3/1233 ទំេ័  ២២-២៤ 

ខដេកំណត់ថាប្េះសងឃជា“វណណ ៈរដ្ឋយខ ក”)។ 

2992 ឯកសា រោេនរោបាយ ឯកសា ទី ៦ ច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 00072401 ឯកសា រេខ E3/99 ទំេ័  

២។ 

2993 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨០។ 

2994 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៩២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១២ (កាំ

ង រហកកអា វ រៅ   ច) ឯកសា រេខ E1/56.1 ទំេ័  ៦-៨ (រញ្ញា ក់ថា កាងំ រហកកអា វ រៅ    ច បានចូេ ួមកិចចប្រជ ំរនាះ និង

បានេិេណ៌នាអំេិ រ៉ា េ េត និង នួន ជា ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀតរៅរេើរវទិការនាះ)។ 

2995 ប្េះសងឃេ ទធសាសនាមានតួនាទីសំខាន់កនុងសងគមកមពជុារៅរេេរនាះ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថា

ខណឌ  ២៦០-២៦១។ 

01718540
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- ថារតើ អំរេើប្រប្េឹតតរៅរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅបានរ ើសរអើងជាក់ខសដង និងថារតើ មានអតែិភ្លេថ្ន

រចតនារ ើសរអើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1073.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនារេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅប្តូវបានរង្ហា ញ2996។ អំរេើជាមូេដ្ឋា នថ្នកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញរេើេ ទធសាសនិកខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា ទទួេខ សប្តូវរនាះបាន ួមរញ្ចូេកា 

រំផាិចរំផ្លា ញនិមិតត ូរតំណាងប្េះេ ទធ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតប្េះសងឃ កា  ឹរអូសយកទីសកាក  ៈរូជា និង

កា ហាមោត់កា រោ េរូជាសាសនា ឬជំរនឿ2997។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រខនែមរទៀតថា 

មានកា “េ ររំបាត់ទាងំប្សុងនូវកា ប្រតិរតតិេ ទធសាសនា មិនប្តឹមខតកា  ឹតតបិតរ៉ា រណាណ ះរទ”2998 និងថា 

រនះគឺជា“កា វាយប្រហា ោ៉ា ងដំណំតាមកា រ ៀរចំរៅរេើសាសនាេីរប្ពាះប្តូវបានោត់ទ កថា មិនប្តូវធាត 

ជាមួយនឹង [...] រដិវតតន៍”2999 និងថា មានកា “កំណត់រោេរៅរេើអនកខដេកាន់េ ទធសាសនា និងសាវតា 

ពាក់េ័នធ រដ្ឋយខផអកទាងំប្សុងរេើទីកខនាងសកាក  ៈ និមិតត ូរ និងកា ប្រតិរតតិណាខាះខដេមានអតែន័យចំរពាះ

េួករគ”3000 និងអាប្ស័យរហត រនះ ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរេើេ ទធសាសនិក“រដ្ឋយេ ំគិតថារតើ មានេទធ

ផេរសមើភ្លេោន ខដេជារោេរៅច ងរប្កាយ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ”3001។ 

1074.រញ្ញា រឋមខដេប្តូវរដ្ឋះប្សាយគឺថារតើ កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងអាចប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយខផអករេើអំរេើថ្ន

កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេបានទទួេ ង ឬរចញេីផេវិបាក ឬផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ ខដ  

ឬោ៉ា ងណា។ កា រ ើសរអើងជាក់ខសដងគឺដូចោន រៅនឹង“កា រធ្វើទ កខរ ករមនញោ៉ា ងសកមម”ដូចបានេិភ្លកា

រដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ3002។ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញតប្មូវថា ប្កុមកំណត់រោេរៅកនុង

ក ណីេ ទធសាសនិកជាទូរៅ ប្តូវដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើទ កខរ ករមនញជាក់ខសដង និងប្តូវខតជាកា រ ើសរអើ

ង។  វិធានកា ខដេបានរប្រើប្បាស់រៅរេើប្កុមរនាះប្តូវខតបានេិោ ណារដ្ឋយខផអកជាក់ខសដងរេើកា អន វតតន៍

ថ្ន វិធានកា រនាះ និងផេរ៉ាះពាេ់រូករញ្ចូេោន ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កា ហាមោត់កា 

 
2996 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤, ១១៨៦។ 

2997 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

2998 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤។ 

2999 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤។ 

3000 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

3001 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៦។ 

3002 សាេប្កម រស់ត លាកា  IMT ទំេ័  ៣០។ 

01718541
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រោ េរូជា កា   ះរ ើ និងកា ខកខប្រទីសកាក  ៈរូជា កា រំផ្លា ញនិមិតត ូរតំណាងសាសនា និងកា ហាមោត់

ទំរនៀមទមាា រ់ប្រថ្េណីបានអន វតតចំរពាះមន សសប្គរ់ ូរ និងរដ្ឋយសា េទធផេថ្នរោេនរោបាយទូរៅ

ខដេហាមោត់កា ប្រតិរតតិសាសនា3003។ ដូចបានរេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ជនជាតិោមប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ហាមោត់កា រសាៀកសរមាៀករំពាក់ប្រថ្េណី និងកា 

ត រខតងខាួន កា ហាមោត់កា អធិ្ដ្ឋា ន កា តប្មូវឱយជនជាតិោមនិោយខតភ្លសាខខម  កា រំផ្លា ញវិហា អ ី

សាា ម និងដ តរំផ្លា ញគមពី អាេ់គូ ៉ាអាន3004។  

1075.ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេថា អតែិភ្លេថ្ន“កា េ ររំបាត់កា ប្រតិរតតិេ ទធសាសនាទាងំប្សុង មិនខមនប្ោន់ខតជាកា 

  ឹតតបិតរនាះរទ”  និងថា រនះគឺជាកា “វាយប្រហា ោ៉ា ងដំណំតាមកា រ ៀរចំរេើសាសនា េីរប្ពាះសាសនា

ប្តូវបានោត់ទ កថា មិនប្តូវធាត ជាមួយនឹងរដិវតត”3005។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា  ដាធ្មមន 

ញ្ាថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយបានសំរៅរៅរេើសាសនាប្រតិកិ ិោខដេរប្ោះថាន ក់ដេ់កមពជុាប្រជាធិ្រ

រតយយ និងប្រជាជនកមពជុា និង ំឭកថា សកខីកមម រស់សាកសីខដេបានអះអាងថា សាសនាទាងំអស់ប្តូវបាន

ោត់ទ កថាជាប្រតិកិ ិោ និងោម នរស ើភ្លេខផនកសាសនា និងថា េ ទធសាសនា និងសាសនាអ ីសាា មប្តូវបាន

ោត់ទ កថា “ជំរនឿ រស់េួកប្រតិកិ ិោ”3006។ 

1076.រខនែមរេើរនះ មានេសតតុាងរង្ហា ញចាស់លាស់ថា េ ទធសាសនិកជាទូរៅបានទទួេ ងផេវិបាកអវិជាមាន

តាម យៈរោេនរោបាយថ្នកា អន វតតទូរៅរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា េ ទធសាសនាគឺ

ជាសាសនាខដេរេចរធាា ជាងរគកនុងកមពជុា“ខដេផាភ្លា រ់ោន ោ៉ា ងសអិតេមួត”ជាមួយនឹងអតតសញ្ញា ណប្រជា

 
3003 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០២៤ (រោងរៅរេើកា េ ររំបាត់កមមសិទធិឯកជន និងសាកសី

ប្តូវបានផតេ់ឱយសរមាៀករំពាក់េណ៌រមម ), ១០៥២ (“កងឈ្ារ […] រសាៀកពាក់េណ៌រមម ដូចប្រជាជនទូរៅ”), ១០៩៣ (“អងគជំន ំ

ជប្មះយេ់រឃើញថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាមានរចតនាេ ររំបាត់េ ទធសាសនាេីសងគមកមពជុា”), ១១០៨ (“អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់

ថា កា ប្រតិរតតិសាសនាប្េះេ ទធ ប្តូវបានហាមោត់រៅប្សុកប្តំាកក់”), ១១៨៤ (“េសតតុាងរង្ហា ញនូវកា េ ររំបាត់ទាងំប្សុង

នូវកា ប្រតិរតតិេ ទធសាសនា”), ៣២២៨ (រកសក មមយុនីសដកមពជុាមានរចតនា“ររងកើតសងគមមួយដូចៗោន ោម នកា ប្រតិរតតិសាសនា 

និងោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ”), ៣២៣២ (“រសចកដីខណនាឱំយហាមោត់សាសនា និងកា ប្រតិរតតិសាសនា ដូចជា កាត់សក់ខាី ោម ន

កា ប្គរកាេ អន វតតទាងំខខម  និងជនជាតិោម”)។ 

3004 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៦៩៥, ៣៣២៨។ 

3005 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤។ 

3006 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៩០, ១០៩២-១០៩៣ ១១០៨, ៣២១៥។ 
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ជនខខម  និងមានឥទធិេេរេើទិដាភ្លេរប្ចើនថ្នជីវតិ3007។ ដូចោន ខដ  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ជនជាតិោមបាន“ទទួេ ងផេរ៉ាះពាេ់រេើសេ រ និងជាេិរសស”តាម យៈកា  ឹតតបិតខផនកសាសនា 

និងវរបធ្ម៌ “េីរប្ពាះេួករគប្តូវខកខប្រទមាា រ់ថ្នកា  ស់រៅទាងំប្សុង និងកា ប្រតិរតតិសាសនា រស់េួក

រគ”3008។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ៀររារ់ផេវិបាកថ្នកា 

េ ររំបាត់េ ទធសាសនាជាទូរៅ  ួមទាងំកា រំផ្លា ញនិមិតត ូរតំណាងេ ទធសាសនា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតប្េះ

សងឃ កា  ឹរអូសយកទីសកាក  ៈរូជា និងកា ហាមោត់កា សខមដងនូវកា រោ េរូជា។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា មាន“កា េ ររំបាត់កា ប្រតិរតតិេ ទធសាសនាទាងំប្សុង មិនខមនប្ោន់ខតកា  ឹតតបិត

រនាះរទ” និងថា ជាកា “វាយប្រហា តាមកា រ ៀរចំោ៉ា ងដំណំរេើសាសនាេីរប្ពាះប្តូវបានោត់ទ កថាមិន

ប្តូវធាត ជាមួយនឹង [...] រដិវតតន៍” និងថា កា វាយប្រហា រនាះ“បានកំណត់រោេរៅរេើអនកខដេកាន់េ ទធ

សាសនា និងមានសាវតា ពាក់េ័នធ រដ្ឋយខផអកទាងំប្សុងរេើទីកខនាងសកាក  ៈ និមិតត ូរ និងកា ប្រតិរតតិណាខាះ

ខដេមានអតែន័យចំរពាះេួករគ” និងអាប្ស័យរហត រនះ ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរេើេួករគរដ្ឋយសា 

អតែិភ្លេថ្នសាសនា រស់េួករគ3009។ ខផអកតាមទសសនៈ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា េ ទធសាសនកិ

ជាទូរៅបានទទួេ ងផេវិបាកអវិជាមាន ខដេបានរ៉ាះពាេ់រេើជីវិតប្រោំថ្ងៃ រស់ខាួន និងថា រនះគឺជា

រចតនា រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំរេើ

ថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញមានផេរ៉ាះពាេ់អវិជាមានរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ ដូរចនះ អំរេើរនះគឺជាកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ។ 

1077.ដូចបានកត់សមាគ េ់េីដំរូង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ខផអករេើសកខីកមម រស់ កាងំ រហកចអា វ 

រៅ   ច ថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាមានរំណង“េ ររំបាត់”សាសនាប្េះេ ទធកនុងប្ររទសកមពជុា និងថា 

សាកសជីារប្ចើនបានេិេណ៌នាអំេីកា រំផ្លា ញសាសនាប្េះេ ទធទាងំប្សុងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយ3010។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញថា កា ដ្ឋក់ឱយអន វតតទូរៅកនុងរោេរំណងររងកើតសងគមដូចៗោន ខតមួយ និងោម នកា ប្រតិរតតិ

សាសនា3011 អាចរសមើនឹងរចតនាកំណត់រោេរៅរេើេ ទធសាសនិកជាទូរៅ។  

 
3007 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៨។ 

3008 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៣២។ 

3009 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៤, ១១៨៦។ 

3010 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៩២-១០៩៣, ៤០១៥, ៤១៦៤, ៤២៩៨។ 

3011 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨។ 
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1078.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ ស ដូរចនះរដិរសធ្កា ជំទាស់រនះ។ 

៤. កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេជូសាសន ៍

1079.ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ មនេី សនតិស ខ

ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាំងតាោន់ មនេី សនតិស ខអូ កខនសង និងកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀងរេញមួយ

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថា ប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបាន“កំណត់

អតតសញ្ញា ណ និងកំណត់រោេរៅេូជសាសន៍តាមកា សនមតរដ្ឋយប្រេ័នធ និងគិតទ កជាម ន” រហើយេួករគ

ប្តូវបានសនមតរដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុាថាមាន“េូជសាសន៍ខ សខរាកេីប្រជាជនកមពជុា ខផអករេើកតាដ ជីវ

សាស្តសត និងជាេិរសសរដើមកំរណើតខសប្សឡាយេីខាងមាដ យ”។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ និង

រសចកតីសរប្មចរំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានទ់ាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើ

ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ររណដ ញរចញេីទឹកដីកមពជុារៅប្ររទសរវៀតណាម កា ោរខ់ាួន 

កា ឃ ំោងំ និងកា សមាា រ់ប្រជាជនរវៀតណាម នឹងកា ប្រមូេផដុំប្ទង់ប្ទាយធំ្ោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ និងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង3012។ 

1080.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍កនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ មនេី សនតិស ខស-២១ មនេី សនតិស ខអូ 

កខនសង និងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង3013។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឧប្កិដាកមមរនះ

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងជាខផនកថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម“សប្មារ់កា ោត់

ទ កជាខាម ងំរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ (ជាេិរសស សប្មារ់កា និ រទសរៅម នខខ

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងកា ករមេចប្កុមេូជសាសន៍រនះរប្កាយមក)” េីរប្ពាះជនជាតរិវៀតណាមប្តូវបានោត់

 
3012 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤២២ និងឧរសមព័នធដីកាសរប្មចរំខរកសំណ រំ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) កថាខណឌ  ៥(ii)(ខ)។ 

3013 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០០៥។ រសចកតីសរប្មចរនះេ ំបានយេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញខផនកេូជសាសន៍មានអតែិភ្លេរៅមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

៣៥០៩។ 
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ទ កថា ជា“ខាម ងំដ៏រប្ោះថាន ក់រំផ តចំរពាះកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”3014។ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា កា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍េ ំបានរកើតរ ើងរៅទីតាំងខាងរេើរនាះរទ។ អំណះអំណាងរនះនឹងប្តូវរដ្ឋះ

ប្សាយតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយដូចខាងរប្កាម។ 

ក. សហក ណ៍ប្តាកំក់ 

1081.កនុងកា េិោ ណារេើរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយចង់សំរៅរៅរេើអំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញដូចជា៖ 

កា ររណដ ញប្រជាជនរវៀតណាម និងកនុងក ណីខាះ េួករគប្តូវបានោរ់ខាួន ឃ ោំងំ ឬសមាា រ។់ ដីការនះបាន

េិេណ៌នានូវឧទាហ ណ៍ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនជនជាតិរវៀតណាមេីេូមមិួយ(ថ្ប្េតាេ ី ឃ ំប្តពាងំធំ្ខាងរជើង) 

និងរសចកតីប្រកាសកនុងឃ ំខញ៉ាងញ៉ាងថា ប្រជាជនខដេជាជនជាតិេនធរុវៀតណាមនឹងប្តូវរញ្ាូនប្ត រ់រៅ

ប្ររទសរវៀតណាម វិញកនុងេី ដណំាក់កាេ រដ្ឋយដំណាក់កាេទីមួយ ប្រជាជនរវៀតណាមមួយចំនួនប្តូវ

“រញ្ាូនរៅប្សុកវិញ” រ៉ា ខនតអនកខាះប្តូវបានករមេចរប្កាយមក3015។ 

1082.រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឱយដឹងថា “ចំនួនដ៏រប្ចើនថ្នប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទសរៅ

រវៀតណាម វិញកនុងអំ ុងរេេប្រខហេឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៦”3016។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រជឿជាក់ថា អនកខដេប្តូវបាននិ រទសប្តូវបានកំណត់រោេរៅខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា រ ើសរអើងជាជនជាតិ

រវៀតណាម និងថា េួករគបានខសដងឱយរឃើញចាស់លាស់ថា ជាប្កុមេូជសាសន៍មួយខដេអាចកំណត់បាន

ថារតើ ផេវិបាកបានរកើតរ ើងរេើប្កុមរនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់រខនែម

រទៀតថា អនកខដេប្តូវបាននិ រទសរនាះគឺជាជនជាតិរវៀតណាម និងថា អំរេើរនាះគឺជាកា រ ើសរអើងជាក់

ខសដង3017។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាថា កា និ រទសបានដកហូត និង ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន 

និងរស ើភ្លេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រដើ រហើ  រសចកតីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ រដ្ឋយោម នកា ោរ់

ខាួនតាមអំរេើចិតត ឬខ សចារ់ កា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងជាសាធា ណៈ និងរសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខចារ់3018។ 

 
3014 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០០៥។ 

3015 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣២០។ 

3016 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៩។ 

3017 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៩។ 

3018 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អងគជំន ំជប្មះបានោត់ទ កអំរេើរនះថាបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះ3019។ ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយរចតនាខផអករេើមូេដ្ឋា នេូជសាសន៍ និងបានរោងរៅ

រេើកា ខណនា ំ និងរទរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹកជញ្ាូនជនជាតិរវៀតណាម និង បាយកា ណ៍នារេេរនាះ 

និងកា ផសេវផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតតខដេបានកំណត់រោេរៅរេើេួករគ3020។ ច ងរប្កាយ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាស

ន៍រេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាំកក់ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកាេៈរទសៈជ ំវិញកា និ រទសេួករគរៅរវៀត

ណាម វិញកនុងអំ ុងរេេម នពាក់កណាដ េឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយសា េសតតុាងសប្មារ់អំ ុងរេេរប្កាយមក

រទៀតរនាះេ ំបានអន ញ្ញា តអងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញឱយហួសេីវិមតិសងស័យខដេថា អំរេើខដេពាក់េ័នធរនាះគឺ

ជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដងរ ើយ3021។ 

1083.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត រដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា 

ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍ប្តូវបានរង្ហា ញ េីរប្ពាះកា សននិដ្ឋា នរនះបានខផអក

រេើកា យេ់រឃើញខដេថា ប្រជាជនរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាកំក់ប្តូវបាននិ រទស ខដេោត់បានជំទាស់រៅ

កខនាងណាមួយថ្នសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់ថា ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ3022។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀត

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា កំណត់ថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនក

េូជសាសន៍ប្តូវបានរង្ហា ញ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតមួយម ខគត់រៅរេើ“រសចកតី

ខណនា ំ និងរទរញ្ញា ខដេបានរចញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹកជញ្ាូនជនជាតិរវៀតណាម និង បាយកា ណ៍រៅ

រេេរនាះ ប្េមទាងំកា ផសេវផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតត ខដេកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម”

3023។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានផដេ់កា រោងណាមួយរៅរេើប្រេេទាងំរនះរទ 

រ៉ា ខនតកា វិភ្លគ រស់ខាួនបានសំរៅរៅរេើកា ខណនាឱំយសមាា រ់ និងរបាសសមាអ តជនជាតិរវៀតណាម ខដេ

 
3019 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩០។ 

3020 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩១។ 

3021 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩២។ 

3022 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៤៩-៧៥០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៦៨៦-៧១៨។ 

3023 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥១ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ១១៩១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រនះេ ំបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា កា ខណនារំនាះប្តូវបានរចញឱយដឹកជនជាតិរវៀតណាមរនាះរទ3024

។ ោត់បានអះអាងថា  បាយកា ណ៍ខតមួយខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករ ើងរនាះសំរៅរៅរេើ

កា រដ្ឋះដូ ប្គួសា ខខម រប្កាមជាមួយប្គួសា ជនជាតិរវៀតណាម រ៉ា ខនតេ ំបាននិោយអំេីតួរេខ និងប្រេេ

រដើមថ្នជនជាតិរវៀតណាមរនាះខដេប្តូវបានរធ្វើកា រដ្ឋះដូ  និងេ ំបានរង្ហា ញនូវរចតនាថ្នកា រ ើសរអើងរេើ

ជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាកំក់3025។ ច ងរប្កាយ ោត់បានអះអាងថា ទសសនាវដដីទង់រដិវតតខខ រមសាឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាះេ ំបានរង្ហា ញនូវរចតនារ ើសរអើងចំរពាះជន

ជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាំកក់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើថ្នកា និ រទសកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ រ ើយ3026។  

1084.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេ

ថា ធាត ផសសំតាន ម័តប្តូវបានរំរេញ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញោត់ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងេ ំ

ប្តឹមប្តូវ រស់ោត់ខដេថា កា និ រទសេ ំប្តូវបានរង្ហា ញ3027។ ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ សហប្េះ

រាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់ប្តូវខតសាម នរមើេថារតើ េសតតុាងណា

មួយខដេបានសំអាងរៅរេើរនាះ គឺជាកា ភ្លន់ប្ច ំ រដ្ឋយសា ោត់បានសំរៅខតរៅរេើកថាខណឌ ថ្នកា 

សននិដ្ឋា នមួយខដេបានរធ្វើរ ើងរប្កាយកា វិភ្លគអំេីកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាំកក់

រ៉ា រណាណ ះ3028។ 

1085.ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើខដេជាមូេដ្ឋា ន សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ជាធ្មមតាបានរោង

រៅរេើអំណះអំណាង រស់ោត់អំេីកា និ រទស ខដេបានរផ្លដ តរៅរេើរញ្ញា ថារតើ ជនជាតិរវៀតណាមបាន

ឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់អនត ជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3029។  រនះជាកា េ ំោំបាច់សប្មារ់ជន ងរប្ោះ ខដេប្តូវខត

ឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់អនត ជាតិរដើមបីរង្ហា ញនូវអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរនាះរទ3030។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ និងប្តូវបានប្រមូេផដុំ ោរ់ខាួន ផ្លា ស់ទី និងកនុង

ក ណីជារប្ចើនប្តូវបានសមាា រ់ ឬរធ្វើឱយបាត់ខាួន ជាេិរសសកា  ំរលាេរំពានសិទធិជាសា វ័នដ និងដូរចនះ អំណះ

 
3024 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥១-៧៥២។ 

3025 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៣។ 

3026 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៤-៧៥៥។ 

3027 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣៧។ 

3028 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣៨។ 

3029 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥០២។ 

3030 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥០២-៥០៣។ 

01718547



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

650 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អំណាងអំេីរញ្ញា ថារតើ េួករគបានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំអាចរង្ហា ញនូវកំហ សកនុងកា 

សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍បានរកើតរ ើងរ ើយ

3031។ 

1086.កនុងកា កំណត់រញ្ញា ថារតើ ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

ប្តូវបានរំរេញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញខដេរោទជា

រញ្ញា រនះ គឺជាកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីប្តាំកក់ និងរោងរៅរេើខផនក VII.ឃ.១ ថ្នសាេដីកា

រនះខដេតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរចញេីប្សុកប្តាកំក់ ប្តូវបានរង្ហា ញ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

 ំឭកថា កា ជំទាស់ខតមួយគត់ខដេ រខៀវ សំផន បានរធ្វើរ ើងចំរពាះធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា និ រទសរៅ

ប្សុកប្តាំកក់ គឺរញ្ញា ថារតើ ជនជាតិរវៀតណាមជាក់ខសដងបានឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់ជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ោត់

េ ំបានជំទាស់ថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងផ្លា ស់ទីរនាះរទ3032។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងយ តតិសាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY ខដេថា រនះជាកា េ ំ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ មានកា ឆាងកាត់ប្េំប្រទេ់សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា កំណត់នូវកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រដ្ឋយសា កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំគឺអាចដ្ឋក់រទាសរសមើោន រៅនឹងអំរេើខដេ

ជាមូេដ្ឋា នថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដ ។ រនះេ ំមានភ្លេោំបាច់សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេសតី

េីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ រដើមបីខវកខញកភ្លេខ សោន  វាងអំរេើជាមូេដ្ឋា នថ្នកា និ រទស និងកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយ

រងខំរនាះរទ រដ្ឋយសា កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់ជនជារ់រោទ គឺប្តូវបានយេ់ប្គរ់ប្ោន់តាម 

យៈរោេគំនិតទូរៅថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ3033។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់រខនែមរទៀត

ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានសំរៅរៅរេើអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញថា ជា“កា ររណដ ញជនជាតិរវៀតណាម”ប្េម

ទាងំកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន3034។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា កា និ រទសបានរកើត

រ ើង រហើយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតមកេ់កា យេ់រឃើញរនះក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំោំបាច់កនុងកា កំណត់ថារតើ 

ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ េីរប្ពាះ រខៀវ សំផន េ ំ

 
3031 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥០៥។ 

3032 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៦-៧១៨។ 

3033 សាេដីការ ឿងកតី Naletilić និង Martinović (ICTY) កថាខណឌ  ១៥៤។ 

3034 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៨៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៣២០, ១៤២២។ 
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បានជំទាស់ថា េួករគប្តូវបានប្រមូេផដុំ និងប្តូវបានផ្លា ស់ទីរចញេីប្តាកំក់រ ើយ។ ដូរចនះ អំណះអំណា

ង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវបានរង្ហា ញ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1087.ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅជាប្រេ័នធ រដ្ឋយសា េូជសាសន៍តាម

កា សនមត3035។ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា កា កំណត់រោេរៅរនះប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈកា ខណនា ំ

និងរទរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹកជញ្ាូនជនជាតិរវៀតណាម  បាយកា ណ៍នារេេរនាះ និងកា ផសេវផាយ

កនុងទសសនាវដីទង់រដិវតត3036។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេថា 

មានខតកា ខណនា ំ និងរទរញ្ញា រ៉ា រណាណ ះខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ 

ឯក រហឿន និង សាន់  ន ខដេេិភ្លកាកា ខណនាពំាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹកជញ្ាូនជនជាតិរវៀតណាម3037។ 

រសចកតីខណនាទំាងំរនះបានរង្ហា ញនូវរចតនាកនុងកា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាម។  បាយកា ណ៍

អំេីកា រដ្ឋះដូ ជនជាតិរវៀតណាមរង្ហា ញថា កា រដ្ឋះដូ រនាះគឺជារចតនា អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ បាយកា ណ៍រនាះ

រ ើយ។ 

1088.ដូចបានេិភ្លកាកនុងខផនកថ្នសាេដីការនះ ខដេរដ្ឋះប្សាយរេើកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរៅប្តាកំក់ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ3038 និងប្សរជាមួយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថា “ជន

រ រទស”ខដេរេើករ ើងកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតតខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គឺសំរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ 

ពាកយរេចន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់រង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ និងថា កា កំណត់

រោេរៅរនះគឺរដ្ឋយសា េូជសាសន៍តាមកា សនមត។ ទសសនាវដដីទង់រដិវតតរេើករ ើងថា៖ 

ប្រជាជនរយើងរៅថា “ប្រជាជនកមពជុា”។ ក៏រ៉ា ខនត មានជនរ រទសរៅរប្ចើនណាស់រារ់ខសននាក់។ រហើយ

ជនរ រទសប្ររេទមា៉ាង មានសភ្លេេិសេ េ រប្ោះថាន ក់ដេប់្រជាជនរយើងខាា ងំណាស់។ ជនទាងំរនះមាន

 
3035 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩១។ 

3036 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩១។  

3037 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១១-១១១៥។ 

3038 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១១៨។ 

01718549



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

652 
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សភ្លេរៅថា េសិេ េ រដ្ឋយវាមកប្តបាក់រយើង មកប្ររិចរយើង មករេររយើង មក រឹយកប្គរ់ខររប្គរ់

ោ៉ា ងទាងំអសរ់ធ្វើឱយប្រជាជាតិរយើង និងប្រជាជនរយើងប្តូវរប្ោះថាន ក់អនតរាយកនុងរេេកនាងមកអស់ទឹកដីជា

រប្ចើន។ សមូបីខតកនុងរេេងមីៗរនះ ម នខដេរយើងរធ្វើសស្តង្ហគ ម ំរដ្ឋះជាតិរៅកនុង យៈ៥ឆ្ន ំរនះ ទកឹដីខាះ រៅប្តង់

កខនាងខាះ ជនជាតិរ រទសទាងំរនះមាន ហូតដេ ់៩៩ %។ គឺ ៩៩ ភ្លគ យថ្នប្សុកទាងំរនះ ស ទធខតជាជន

រ រទស […]។  

រ៉ា ខនត រដិវតត រស់រយើង រហើយេរិសសថ្ងៃ ១៧រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ោ៉ា ងសាអ ត រហើយ

រដ្ឋះប្សាយទាងំមូេ។ រយើងសនមតថា រដ្ឋះប្សាយបានជាសាែ េ ។ រារ់ពាន់ឆ្ន ំមករហើយ រដ្ឋះរញ្ញា មនិ

ទាន់បាន រហើយក៏មិនរដ្ឋះប្សាយរទៀត។ វណណ ៈជះិជាន់ វាមនិប្តឹមខតមិនរដ្ឋះប្សាយរទ វាេក់ដីទាងំ

កំណាត់ៗ ឱយរ រទសរនះរទៀត។ ឥ វូ រយើងបាន […] របាសសំអាតជនរ រទសទាងំរនះរារ់ខសននាក់ 

ឱយរចញផ តេីប្ររទសរយើង េីទកឹដីរយើងទាងំអស់ជាសាែ េ  […]3039។ 

1089.ជាកា េ ំជារ់ពាក់េ័នធខដេថា ទសសនាវដដីទង់រដវិតត េ ំបានសំរៅជាក់លាក់រៅរេើប្សុកប្តាកំក់ រ៉ា ខនតទសសនាវ

ដដីរនះ បានរញ្ញា ក់នូវរចតនាទូទាងំប្ររទសកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមសប្មារ់កា 

ររណដ ញរចញ  ួមទាងំកា ររណត ញរចញេីប្សុកប្តាកំក់ផងខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

ខ. មនេី សនតិស ខស-២១ 

1090.រៅរេេេិនិតយរេើរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍រៅមនេី សនតិស ខស-២១  អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរនះគឺជាកា ោរ់ខាួន កា ឃ ំោំង និងកា សមាា រ់ជន

ជាតិរវៀតណាម3040។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើអំណះអណំាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេ

ថា អនកជារ់ឃ ំទាងំអស់រៅមនេី សនតិស ខស-២១ ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាជនកបត់ រហើយជនជាតិរវៀតណាម

េ ំប្តូវបានប្រប្េឹតតខ សោន េីអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរ ើយ3041។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជនំ ំ

ជប្មះបានរង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមគឺជាសមាសភ្លគមួយខផនកធំ្ថ្នអនកជារ់ឃ ំជាជនរ រទសរៅមនេី 

ស-២១3042។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានោរខ់ាួន ឃ ំោងំ 

 
3039 ទសសនាវដដីទង់រដិវតតខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/759 ទំេ័  ៦-៧។ 

3040 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៥។ 

3041 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៦។ 

3042 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៧។ 

01718550
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សួ យកចរមាើយ និងករមេចរៅមនេី ស-២១ េីរប្ពាះរកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ទ កេួករគថា មានេូជ

សាសន៍ខ សខរាកេីប្រជាជនកមពជុា3043។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា វគគរណដុ ះរណាត េ 

និងរ ៀនសូប្តខដេកមាម េិបាេមនេី ស-២១ បានចូេ ួម បានផសេវផាយនូវកា សអរ់ជាតិសាសន៍ និងកា េ័យ

ខាា ចជនជាតិរវៀតណាម3044។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅរេេខដេជនជាតិរវៀតណា

មប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវខផនកនរោបាយ េួករគជាចមបងប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថា ជាសប្តូវ

រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍3045។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ក

រមនញ គឺជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និងថា ប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនានកនុងកា រ ើសរអើង េីរប្ពាះជនជាតិ

រវៀតណាមប្តូវបានោរ់ខាួន ឃ ខំាួន សួ យកចរមាើយ និងករមេចរដ្ឋយសា េូជសាសន៍ រស់េួករគ3046។ 

1091.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា ជនជាតិ

រវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ េីរប្ពាះេួករគមានេូជសាសន៍ខ សខរាកេីប្រជាជនកមពជុា3047។ ោត់

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរសៀវរៅកំណត់រហត មនេី ស-២១ រ៉ា ខនតរសៀវ

រៅរនះមានោរ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៨ រប្កាយកា ា្ នពានមួយរេើទឹកដីរដ្ឋយរវៀតណាម ខដេរេេរនាះរវៀតណា

មប្តូវបានសនមតថា ជាសប្តូវនរោបាយ និងរោធា3048។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានសំអាងផងខដ រៅរេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជនជាតិរវៀតណាមតាម យៈ

ជាតិេនធខុសប្សឡាយេីខាងមាដ យ រ៉ា ខនតរនះអន វតតខតចំរពាះជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពុ

ជា ជាជាងជនជាតិរវៀតណាមខដេបានជារ់ឃ ំរៅមនេី ស-២១ ខដេប្តូវបានោរ់ខាួនមកេីទីកខនាងរផសងៗ 

រៅជិតប្េំប្រទេ់រវៀតណាម និងកនុងខដនទឹកកមពជុា។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

ខរងខចកភ្លេខ សខរាកោន  វាងប្កុមរផសងៗថ្នជនជាតិរវៀតណាម3049។ ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា ជនជាតិរវៀ

តណាមខដេបានជារ់ឃ ំរៅមនេី ស-២១ ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាោ កមម ឬទាហាន និងថា កាងំ រហកចអា វ 

រៅ    ច បានេនយេ់ថា េួករគប្តូវបានសួ យកចរមាើយសា ភ្លេរដើមបីរង្ហា ញេីរោេរំណង រស់រវៀត

 
3043 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៧។ 

3044 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៧។ 

3045 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៨។ 

3046 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៨។ 

3047 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨២៨។ 

3048 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨២៩។ 

3049 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣០។ 
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ណាមកនុងកា ា្ នពានកមពជុា និងររងកើតសហេ័នធឥណឌូ ចិន3050។ ោត់បានអះអាងថា រនះរង្ហា ញឱយរឃើញ

ថា កា ោរ់ខាួនជនជាតិរវៀតណាមេ ំប្តូវបានជប្មុញរដ្ឋយសា េូជសាសន៍រនាះរទ រ៉ា ខនតរដ្ឋយសា កា ជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងប្ររទសជាសប្តូវ3051។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើ

រេើអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា េ ំមានកា ប្រប្េឹតតខ សោន  វាងជនជាតិរវៀតណាម ជាមួយនឹងអនកជារ់

ឃ ដំថ្ទរទៀតរ ើយ3052 និងថា កាំង រហកចអា វ រៅ   ច ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរធ្វើទ កខរ ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ េីរប្ពាះអនកជារ់ឃ ំរៅមនេី ស-២១  ួមទាងំជនជាតិ

រវៀតណាមផងរនាះ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅថា ជាសប្តូវថ្ន រររនាះ3053។ ោត់បានអះអាងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានយេ់រឃើញផេយុេីអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តង់ចំណ ចរនះ រ៉ា ខនតបានរដិរសធ្

កា យេ់រឃើញថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ កនុងក ណីខដេអនកជារ់ឃ ំប្តូវបានោរខ់ាួន និង

ករមេចរដ្ឋយេ ំរ ើសម ខ3054។ 

1092.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រៅរេេសំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានខរងខចកភ្លេខ សខរាកោន  វាងប្កុមរផសងៗ ឬេ ំបានយេ់រឃើញថា មានខតជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវ

បានឃ ំោងំរៅមនេី ស-២១ រនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ជនជាតិ

រវៀតណាមខដេរៅកមពជុា  ួមទាងំប្កុមប្គួសា ខដេេាោម ត់រគចរចញេីប្ររទសកមពជុា និងក មា មកេី

រខតតសាវ យរ ៀងេូមិភ្លគនិ តី និងកំេង់រសាម ប្តូវបានឃ ំោងំរៅមនេី ស-២១”3055។ សហប្េះរាជអាជាា

បានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើប្ទឹសដីថ្នជាតិេនធតុាមខសប្សឡា

យេីខាងមាត យរៅរេេកំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណាមរៅមនេី ស-២១ រ៉ា ខនតបានសំអាងរៅរេើកនុង

ចំរណាមរនាះសកខីកមម រស់ឆ្ម ំគ កមនេី ស-២១ ខដេថា េួករគប្តូវបានរង្ហា ត់ររប្ងៀនកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េ

ថា ជនជាតិរវៀតណាមគឺជា“សប្តូវសួេូជ”3056។ រោងតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា អំណះអណំា

ង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រប្េឹតតដូចោន ជាមួយនឹងអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតេ ំ

 
3050 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣១។ 

3051 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣១។ 

3052 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣២។ 

3053 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣៣។ 

3054 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣៤។ 

3055 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤១។ 

3056 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានរអើរេើរេើកា េិតថា េួករគប្តូវបានរញ្ាូនមកមនេី ស-២១ ឃ ំោងំ រធ្វើទា  ណកមម និងករមេចេីរប្ពាះខត

េួករគគឺជាជនជាតិរវៀតណាម និងថា េួករគប្តូវបានប្រប្េឹតតខ សេីអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀត ដូចបានរង្ហា ញ

តាម យៈកា េិតថា កាងំ រហកចអា វ រៅ    ច តាមធ្មមតាទទួេបានេ័ត៌មានអំេីកា មកដេ់ជនជាតិរវៀត

ណាម ចរមាើយសា ភ្លេ រស់េួករគប្តូវបានកត់ប្តា និងផសេវផាយ រហើយេួករគប្តូវបានសប្មិតសប្មំាង

រប្ជើសរ ើសសប្មារ់វិធី្សាស្តសតសួ យកចរមាើយធ្ៃន់ធ្ៃ ជាង3057។ រខនែមរេើរនះ អំណះអំណាងខដេថា ជន

ជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើដូចជាសប្តូវ ឬោ កមម េ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងខដេថា ជនស ីវិេ

ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានរងខំឱយសា ភ្លេថា ជាោ កមម រហើយអំណះអំណាងរនះេ ំបានេនយេ់នូវកា រមេច

ក មា ជនជាតិរវៀតណាមរៅមនេី ស-២១3058។ ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំ

ផន បានរំថ្េាយ តតិសាស្តសតសំណ ំរ ឿង ០០១ រហើយ ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះថ្នសំណ ំរ ឿង ០០១ បានរោទ

ប្រកាន់ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច េីរទរធ្វើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតិរវៀតណាមរដ្ឋយសា មូេរហត នរោ

បាយ ដូរចនះ  ោត់េ ំអាចប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរធ្វើទ កខរ ករមនញមូេរហត េូជសាសន៍ និងរៅប្គរ់កាេៈ

រទសៈ កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត មានេកខណៈខ សខរាកោន េីរ ឿងកដីនីមួយៗ3059។ 

1093.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា សមាជិកថ្នប្កុមជាក់លាក់អាចប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់រហត 

ផេជារប្ចើន និងថា ត លាកា  ICC និង ICTY បានយេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផអករេើមូេដ្ឋា ន

រ ើសរអើងេី  ឬរប្ចើន ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើដូចោន រនះ3060។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខសដងឱយរឃើញថ្នប្កុមរោេ

រៅ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា កា សំរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ“ប្រជាជនរវៀតណា

មខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា” អាចរងកឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំ។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា ប្កុម

ខដេប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើទ កខរ ករមនញប្តូវខតជាប្កុមេូជសាសន៍មួយ រហើយកនុងក ណីរនះ 

ប្កុមខដេរោទជារញ្ញា រនះគឺជាជនជាតិរវៀតណាម ររើរទាះរីជា េួករគបាន ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា ឬរវៀ

តណាម និងេួករគគឺជាជនស ីវិេ ឬរ គគេិករោធាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ3061។ សហរមធាវើនាមំ ខបានបាន

រឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ជាមួយប្ររទសរវៀតណាម 

 
3057 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤៣។ 

3058 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤៤។ 

3059 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤៥។ 

3060 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៣៧៤។ 

3061 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៨២-៤៨៤។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ៉ា ខនតចារ់អនត ជាតិេ ំបានអន ញ្ញា តភ្លគីថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ ោរ់ឃ ំោងំ ឬករមេចរដ្ឋយខផអករេើមូេ

ដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍ រស់េួករគរ ើយ3062។  

1094.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហរមធាវើនាមំ ខថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសា

សនប៍្តូវខតកំណត់រោេរៅរេើប្កុមេូជសាសន៍មួយ និងថា ជនជាតិរវៀតណាម ររើរទាះរីជា ស់រៅកនុង ឬ

រប្ៅប្ររទសកមពជុាក៏រដ្ឋយ ក៏ជាប្កុមកំណត់រោេរៅខដេរោទជារញ្ញា រនះ។ ប្កុមមួយអាចប្តូវបាន

កំណត់រោេរៅខផអករេើមូេដ្ឋា នជារប្ចើន រហើយកា េិតខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានោត់ទ កថា

ជាសប្តូវនរោបាយ ដូចបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះ េ ំបានរង្ហា ញថា េួករគេ ំ

ប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍រនាះរទ។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  កា េិតខដេ

ថា កាងំ រហកចអា វ រៅ    ច ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយ ជាជាងមូេរហត េូជសាសន៍ និងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានតមកេ់ខផនកខាះថ្ន

កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ ូរោត់សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ េ ំបានរារំាងកា ខដេថា ជនជាតិ

រវៀតណាមប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញខផអករេើមូេដ្ឋា នេូជសាសន៍ផងខដ ។  

1095.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់នូវអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ជនជាតិ

រវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានសនមតថា ជាសប្តូវនរោបាយ រ៉ា ខនតបានយេ់

រឃើញថា េួករគ“ប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជារឋមថា ជាសប្តូវសួេូជរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍

 រស់េួករគ”3063។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន េ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងរសចកតីសននិដ្ឋា នរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ខក

ខានកនុងកា រង្ហា ញថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាមួយអាចរធ្វើរៅបានដូរចនះខដ ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អនកជារ់ឃ ំជនជាតិរវៀត

ណាមេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើខ សខរាកេីអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀត3064។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានោរខ់ាួន ឃ ំោងំ សួ យកចរមាើយ និងករមេចរៅមនេី ស-

២១ េីរប្ពាះខត េួករគគឺជាជនជាតិរវៀតណាម និងមានេូជសាសន៍ខ សេីប្រជាជនកមពជុា3065 េ ំជារ់ពាក់េន័ធ

រៅនឹងរញ្ញា ថារតើ េួករគប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើដូចអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតរៅរេេជារ់ឃ ំរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ង

 
3062 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥១១។ 

3063 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៨។ 

3064 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៦។ 

3065 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦០៧។ 
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ណារ ើយ។ រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ ដូច រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញ3066 ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានសួ 

យកចរមាើយរដើមបីទទួេបានចរមាើយសា ភ្លេ កនុងរោេរំណងរង្ហា ញថា រោេរៅ រស់ រវៀតណាម គឺ

រដើមបី ា្ នពានកមពជុា និងររងកើតសហេ័នធឥណឌូ ចិន។ ដូរចនះ រទាះសែិតកនុងមនេី ឃ ំោងំក៏រដ្ឋយ ក៏េួករគប្តូវ

បានសប្មិតសប្មំាង និងេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើដូចអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះ

អំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. មនេី សនតិស ខអូ កខនសង 

1096.រៅរេេេិោ ណារេើរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍រៅមនេី សនតិស ខអូ 

កខនសង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងដីកា

ដំរណាះប្សាយ ជាេិរសសគឺ“កា ោរខ់ាួន និងកា ករមេចជនជាតិរវៀតណាមប្បាមួំយនាក់ និងប្កុមជនជាតិ

ោរា៉ាយ”3067។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា សូ សារ ឿន បានរង្ហគ រ ់

រឆ្ម ខស ឱយករមេចប្កុមជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ និងថា រទរញ្ញា រនះប្តូវបានអន វតត

រដ្ឋយកមាម េិបាេមនេី សនតិស ខអូ កខនសង3068។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

បានយេ់រឃើញេីដំរូងថា ប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបានសនមតថា ជាសប្តូវ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា 

អាប្ស័យរហត រនះ បានរជឿជាក់ថា ប្កុមរោេរៅបានខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់រដើមបីកំណត់ថារតើ មានផេ

 វិបាកបានរកើតរ ើងសប្មារ់ប្កុមរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3069។  អងគជំន ំជប្មះបានរជឿជាក់ថា កា សមាា រ់ជន

ជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងរោេរំណងរ ើសរអើងខផអករេើមូេដ្ឋា នេូជសាសន៍ 

រដ្ឋយបានេិោ ណារេើ“សាែ នកា ណ៍កាន់ខតតានតឹងថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ វាងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ជា

មួយនឹងសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាម អំ ុងរេេថ្នកា ោរ់ខាួនប្កុមរនាះរៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨ កា ជិត

ដួេ េំថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងេសតតុាងថ្នកា ោរ់ខាួន និងកា ករមេចរៅមនេី ស-២១ នូវ‘ោ 

កមម’ជនជាតិរវៀតណាម និងទាហានរធ្ៀវគីរៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨”3070។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា អំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វ័នដដថ្ទរទៀត 

 
3066 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣១។ 

3067 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៤ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ៦១៨-៦២២។ 

3068 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៥។ 

3069 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៥។ 

3070 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៦។ 
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និងរស ើភ្លេ និងបានរំរេញេកខខណឌ តប្មូវនូវកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេអាចរសមើនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ3071។ អងគ

ជំន ំជប្មះបានសននិដ្ឋា នថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍ប្តូវបានរង្ហា ញកនុងក ណីថ្ន

អំរេើមន សសោតរេើជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់រនាះ3072។  

1097.ទាក់ទងរៅនឹងប្កុមោរា៉ាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ប្កុមរនះប្តូវបានោរ់ខាួន និងឃ ំោងំ

រដ្ឋយសងស័យថា ជាសប្តូវខាងរប្ៅ ខដេេ ំខមនរដ្ឋយសា សមាជិកភ្លេតាមកា សនមតកនុងប្កុមេូជសាសន៍

ណារនាះរទ3073។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា រដ្ឋយសា មានេសតតុាងតិចតួចរង្ហា ញ

ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហត សប្មារ់កា ករមេចរនះ កា សាា រ់ រស់េួករគេ ំអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេូជសាស

ន៍ជាក់ខសដង ឬតាមកា សនមតរនាះរទ3074។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្ន

កា រធ្វើទ កខរមនញមូេរហត េូជសាសន៍កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញកនុងក ណីថ្នជន

ជាតិោរា៉ាយរ ើយ3075។ 

1098.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់ជន

ជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់បានខផអករេើេសតតុាងេ ំប្គរ់ប្ោន់។ កា យេ់រឃើញរនះបានខផអករេើ“ខត

ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស េ ំចាស់លាស់ រស់ រឆ្ម ខស”3076។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងមានកំហ សផងខដ រដ្ឋយសា កា សននិដ្ឋា នថា ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ក

រមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍ ររើរទាះរីជាកា េិតថា កា ោរ់ខាួនេួករគបានខផអករេើរហត ផេដូច

ោន នឹងជនជាតិោរា៉ាយរដ្ឋយសា រហត ផេនរោបាយក៏រដ្ឋយរនាះ3077។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ចូេជនជាតិរវៀតណាមកនុងកា េិោ ណា រស់ខាួនអំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោ

បាយរេើ“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត”3078។ ោត់បានរេើករ ើងថា រឆ្ម ខស បានរញ្ញា ក់ថា ជនជាតិរវៀ

 
3071 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៧-២៩៩៨។ 

3072 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៨។ 

3073 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០០០។ 

3074 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០០១។ 

3075 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០០២។ 

3076 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៩។ 

3077 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦០។ 

3078 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦០។ 
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តណាមប្បាមំួយនាក់រនាះប្តូវបានោរខ់ាួនភ្លា មៗរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៩ រៅេូមិអូ ោ៉ា ដ្ឋវ រ៉ា ខនតេ ំមានេសតតុាង

រង្ហា ញថា កា ោរខ់ាួនរនាះរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍រ ើយ3079។ 

1099.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីរហត ផេ រស់

រកសក មមយុនីសដកមពជុាសប្មារ់កា ោរ់ខាួន និងកា ករមេចជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម ខ សខរាកេីកា យេ់

រឃើញដថ្ទរទៀតសដីេីរហត ផេ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាសប្មារ់កា កំណត់រោេរៅរេើសប្តូវនរោយ

បាយតាមកា សនមត3080។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់តាមកា 

ចង់បាន រស់ខាួនរចញេីកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ រឆ្ម ខស។ រឆ្ម ខស បាន

រេើករ ើងថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានោរ់ខាួនរៅសម េូមិ រ៉ា ខនតបានសំរៅរៅរេើេួករគថា “ជនស ី

 វិេ”3081។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរ និងរឆាើយតរថា ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ខដេប្តូវ

បានករមេចរៅអូ កខនសងប្តូវបានសាគ េ់ថា ជាជនស ីវិេ និងថា កា ោត់ទ កេួករគជាោ កមម រស់សប្តូវេ ំ

បានរារំាងដេ់កា រ ើសរអើងេូជសាសន៍រៅរេេរហត ផេខដេេួករគប្តូវបានោត់ទ កខរររនះ គឺរដ្ឋយ

សា ខតេូជសាសន៍ រស់ខាួនរនាះ3082។ 

1100.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេរនាះរ ើយ។ កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ប្តូវបាន

សមាា រ់រនាះ េ ំបានខផអករៅរេើខតកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ រឆ្ម ខស រ៉ា រណាណ ះ

រនាះរទ ខដេផេយុេីកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន3083។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម

ស ីសង្ហវ ក់ រស់ រឆ្ម ខស កនុងត លាកា ផងខដ 3084 ខដេរេេរនាះ រឆ្ម ខស េ ំបានរឆាើយជាក់លាក់ថា 

ោត់ចង់សំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់រនាះរទ រ៉ា ខនតបានរញ្ញា ក់ថា “រដ្ឋយខ កខតរ ឿងេួក

ប្កុម ០៦ នាក់ អាហនឹង សូ សារ ឿន បានរញ្ញា ឲ្យសមាា រ់ខដ ”3085។  

 
3079 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦១។ 

3080 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤៨។ 

3081 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៤៩។ 

3082 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥១០។ 

3083 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៥៩។ 

3084 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩២៦។ 

3085 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៨៦។ សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.

ខ.២.ច។  
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1101.ទាក់ទងរៅនឹងអំណះអំណាងខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយសា មូេរហត 

នរោបាយ និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ួមរញ្ចូេជនជាតិរវៀតណាមកនុងកា េិោ ណា រស់ខាួន

អំេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយរេើ“ខាម ងំេិតប្បាកដ ឬតាមកា សនមត”3086 កនងុ

ក ណីរនះ ប្កុមមួយអាចប្តូវបានកំណត់រោេរៅខផអករេើមូេដ្ឋា នជារប្ចើន។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអំេីរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងខផអករេើ“សាែ នកា ណ៍កាន់ខតតានតឹងរ ើងថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់

អាវ ធ្ វាងរកសក មមយុនីសដ និងសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាមអំ ុងរេេថ្នកា ោរ់ខាួនប្កុមរនាះរៅ

ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨ កា ជិតដួេ េំថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងេសតតុាងថ្នកា ោរ់ខាួន និងកា ករមេចរៅ

មនេី ស-២១ នូវ‘ោ កមម’ជនជាតិរវៀតណាម និងទាហានរធ្ៀវគីតាមកា សនមតកនុងច ងឆ្ន ំ ១៩៧៨”3087 

ទំនងជាជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជប្មុញខផនកនរោបាយ សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរប្ចើនជាងកា ជប្មុញ

ខផនកេូជសាសន៍ រ៉ា ខនតកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរេើជន

ជាតិរវៀតណាមទាងំប្បាមំួយនាក់រនាះខដេខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍ ប្តូវខតបានេិោ ណារដ្ឋយខផអក

រេើកា យេ់រឃើញថ្នរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទស កនុងកា កំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ោត់ទ កជា

សប្តូវ3088។ អាប្ស័យរហត រនះ និងរដ្ឋយសា  រឆ្ម ខស បានរង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្បាមំួយនាក់ 

គឺជាជនស ីវិេ3089 កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានេកខណៈសមរហត ផេ។ ដូរចនះ អំ

ណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. រខតតថ្ប្េខវង នងិសាវ យរ ៀង 

1102.កនុងកា េិោ ណារេើរទរោទថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍រៅរខតតថ្ប្េខវង និង

សាវ យរ ៀង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញខដេប្តូវបានរោទប្រកានក់នុង

ដីកាដំរណាះប្សាយ គឺជាកា ររណដ ញរចញេីទឹកដីកមពជុារៅប្ររទសរវៀតណាម កា ោរ់ខាួន កា ឃ ំោងំ 

និងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម និងោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កា ប្រមូេផដុំប្ទង់ប្ទាយធំ្ និងកា 

សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម3090។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា 

 
3086 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៦០។ 

3087 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៩៦។ 

3088 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០០៥។ 

3089 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី រឆ្ម ខស ច ះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/405 ទំេ័  ៧។ 

3090 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥០៨ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤២២។ 
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ោរ់តាងំេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានកំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណាមតាម 

យៈកា ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះ និងថា ប្គួសា ខដេជារ់ខសប្សឡាយ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយខផអករេើ

មូេដ្ឋា នថ្នជាតិេនធេុីខសប្សឡាយខាងមាត យ3091។ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា ប្រជាជនរវៀតណាមកនុង

ចំនួនដ៏រប្ចើនប្តូវបាននិ រទសកនុងរខតតថ្ប្េខវងរៅរវៀតណាមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ និងថា ជនជាតិរវៀត

ណាមប្តូវបានផ្លា ស់ទី(ខដេកា ផ្លា ស់ទីមួយចំនួនបានរកើតរ ើងរនាេ រ់េីកា ោរ់ខាួន) កនុងរខតតថ្ប្េខវងរៅ

ចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងថា អនកទាងំរនាះប្តូវបាននារំចញរៅបាត់េ ំខដេរឃើញប្ត រ់វិញ

រ ើយ3092។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា ជនស ី

 វិេជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានសមាា រ់កនុងរខតតសាវ យរ ៀងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨3093។ អងគជំន ំជប្មះបានរជឿជាក់

ថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុាបានខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់ថា ជាប្កុមេូជសាសន៍

មួយកនុងកា កំណត់ថារតើ មានផេវិបាកសប្មារ់ប្កុមរនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថា ជន ងរប្ោះជាក់ខសដងគឺ

ជាជនជាតិរវៀតណាម3094។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះបានសននិដ្ឋា នថា អំរេើរនាះគឺជាកា រ ើសរអើង

ជាក់ខសដង3095។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាសា វន័ដ 

និងរស ើភ្លេ និងបានកំណត់ថា អំរេើរនះបាន្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេតប្មូវសប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញ ខដេបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសសំតាន ម័ត3096។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នរចតនាជាក់លាក់កនុងកា រ ើសរអើងខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍

ប្តូវបានរំរេញ និងបានដកប្សង់កា កំណត់រោេរៅជាប្រេ័នធរេើជនជាតិរវៀតណាមមាន ក់ៗរដ្ឋយខផអករេើ

មូេដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍តាមកា សនមត ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈកា រ ៀរចំរញ្ាីរ ម្ ះ រោេនរោបាយជារ់

ខសប្សឡាយខាងមាត យខដេបានអន វតតចំរពាះប្គួសា ខដេមានជារ់ខសប្សឡាយរនាះ និងឯកសា របាះេ មព

ផាយរៅរេេរនាះ និងស នេ កថា រស់រ គគេនាមំ ខថ្នរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេកំណត់រោេរៅរេើជន

ជាតិរវៀតណាម3097។ 

 
3091 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១០។ 

3092 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១០។  

3093 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១០។ 

3094 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១១។ 

3095 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១១។ 

3096 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១១-៣៥១២។ 

3097 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១៣។ 
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1103.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា (១) “ជនជាតិរវៀត

ណាមខដេ ស់រៅកនុងកមពជុា” គឺជាប្កុមេូជសាសន៍ខដេបានខសដងឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់ (២) អំរេើរធ្វើទ កខរ ក

រមនញបានរកើតរ ើង (៣) អំរេើរនាះររងកើតបានជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង និង (៤) ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវ

បានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយគិតទ កជាម នកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង3098។ អំណះអំណាងនីមួយៗរនះ

នឹងប្តូវេិោ ណាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

i. កា ខសដងរចញឱយរឃើញថ្នប្កុម 

1104.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើកា េិភ្លកា

 រស់ខាួនអំេីភ្លន ក់ង្ហ  CIA, KGB, និង យួនកនុងកា វាយតថ្មារេើកា ខសដងរចញឱយរឃើញថ្នប្កុម រ៉ា ខនតប្កុម

ទាងំរនះេ ំដូចោន នឹង“ជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងកមពជុា”3099 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា យួនអាចសំរៅរៅរេើន ណាមាន ក់ខដេប្តូវបានសងស័យេីកា កបត់  ួមទាងំប្រជាជនកមពជុាផង

ខដ 3100។ ោត់បានអះអាងថា កា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ផតេ់កា កំណត់និយមនយ័

ជាក់លាក់ និងចាស់លាស់អំេីប្កុម និងកា ខកខានរំេាឺភ្លេខ សោន  វាងភ្លន ក់ង្ហ យួន កងទ័េរវៀតណាម ជន

ស ីវិេរវៀតណាមកនុងប្ររទសរវៀតណាម និងជនស ីវិេរវៀតណាមកនុងប្ររទសកមពជុា បានរារំាងកនុងកា រធ្វើ

កា យេ់រឃើញថា ប្កុមមួយបានខសដងរចញឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់រនាះ3101។ 

1105.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរជើងទំេ័ ខដេរ ៀររារ់េមអិតនូវពាកយ

រេចន៍“ភ្លន ក់ង្ហ  CIA, KGB, និង យួន” រ៉ា ខនតេ ំបានរអើរេើរៅនឹងកា េិភ្លកាទូេំទូលាយ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអំេីប្កុមជនជាតិរវៀតណាមរៅរេេវាយតថ្មាេសតតុាងសតីេីរោេនរោបាយកំណត់រោេ

រៅ3102។  

1106.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទំនងជាបានរោងរៅរេើខផនកេ ំប្តឹមប្តូវថ្ន

សាេប្កម រៅរេេរោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេខដេខសដងរចញឱយរឃើញថ្ន

ប្កុមរោេរៅ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីរោងរៅរេើខផនក ១៣.៣.៥.២ និង ១៣.៣.៦ ជាជាងខផនក 

 
3098 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៨។ 

3099 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៨។ 

3100 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០២៩។ 

3101 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣១-១០៣២។ 

3102 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦២៨។ 
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១៦.៣.២.១.៣.៥ រ៉ា ខនតរនះទំនងជាកំហ សកនុងកា រ ៀររ ៀងខដេេ ំខមនមានមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់កនុងកា 

រដិរសធ្រសចកតីសននិដ្ឋា នខដេមានមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវរនាះរ ើយ3103។ 

1107.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

ជនជាតិរវៀតណាមគឺជាប្កុមខដេខសដងរចញឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់នូវេូជសាសន៍ គឺជាកា សមរហត ផេ។ 

ររើរទាះរីជាកា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើខផនក ១៦.៣.២.១.៣.៥ សប្មារ់ោបំ្ទកា 

យេ់រឃើញ រស់ខាួន3104ទំនងជាមានកំហ សក៏រដ្ឋយ ក៏ខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគរញ្ញា រនះ និងបានសននិដ្ឋា នថា ប្កុមរនះបានខសដង

រចញឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់3105។ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រងកឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំខាះៗ3106តាម យៈកា រោងរៅរេើ“ជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទស

កមពជុាថា ជាប្កុមមួយដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក”3107។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ប្កុមេជូ

សាសន៍ខដេរោទជារញ្ញា រនះ គឺជាប្រជាជនរវៀតណាមទាងំមូេ។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខសដងរចញឱយរឃើញ រស់ប្កុម េ ំបានរង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមរៅកមពុ

ជា គឺជាប្កុមមួយមានេូជសាសន៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីជនជាតិរវៀតណាមខដេរៅរប្ៅប្ររទសកមពជុារនាះរទ 

រហើយដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍រេើប្រជាជនរវៀតណាម 

រដ្ឋយោម នកា កប្មិតប្កុមប្តឹមជនជាតិរវៀតណាមខដ  ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុារ ើយ3108។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា កា ដកប្សង់រដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ឬពាកយរេចន៍

េ ំសូវចាស់លាស់រនាះបានរមាឃៈកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិរវៀត

ណាមគឺជាប្កុមខសដងរចញឱយរឃើញប្គរ់ប្ោន់រនាះរ ើយ។  

 
3103 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៨១។ 

3104 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១៨១៥។ 

3105 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៣.៣.៥ “កា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាម” និង ១៣.៣.៦ 

“កា កំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណាម និងជាតិេនធខុសប្សឡាយខាងមាដ យ”។ 

3106 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣១-១០៣២។ 

3107 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៣.៣.៦.១។ 

3108 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២២ (“ប្រជាជនរវៀតណាមប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា 

មូេរហត ថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ទ កជនជាតិរវៀតណាមថា មានេូជសាសន៍ខ សខរាកេីប្រជាជនកមពជុា ខផអករេើរដើម

កំរណើតជីវសាស្តសត និងជាេិរសសខសប្សឡាយខាងមាដ យ”)។ 
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ii. ថារតើ អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1108.រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរៅកនុងសាេដីការនះ3109

ថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងកា 

សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតសាវ យរ ៀងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញ3110។ ោត់បានអះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញថា កា ោរ់ខាួនកនុងរខតតថ្ប្េខវងរៅចរនាា ះេី

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ គឺអាចរសមើនឹងអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា កាេរ ិរចទិថ្នកា ោរ់ខាួនខដេបានេិេណ៌នារដ្ឋយសាកសី េ ំមានភ្លេចាស់លាស់3111។ 

ោត់បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរធ្វើកា រោងរៅរេើកា ោរ់ខាួនប្គួសា ជនជាតិ

រវៀតណាមកនុងរខតតសាវ យរ ៀងរដើមបីកំណត់ថារតើ កា ោរ់ខាួនអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញ ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ3112។  

1109.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយកនុងកា យេ់រឃើញថា ជន

ជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េខវងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ និងប្តូវបានសមាា រក់នុងរខតត

សាវ យរ ៀងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងថា ោត់បានរេើកេ ំប្តឹមប្តូវនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ោរ់ខាួនកនុងរខតតថ្ប្េខវងរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩3113។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានអះអាងថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចរង្ហា ញថា កា សមាា រ់បានរកើតរដ្ឋយ

ខផអករេើេសតតុាងចំរពាះម ខរ ើងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះអាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងដូចោន កនុងកា សននិដ្ឋា ន

ថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានផ្លា ស់ទី ឬោរ់ខាួន និងេ ំខដេរឃើញប្ត រ់មកវិញរ ើយ3114។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានចងអេុរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅរេើកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ោរ់ខាួនកនុង

រខតតសាវ យរ ៀងរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩3115។  

 
3109 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឃ.២ និង VII.ខ.២.ក។ 
3110 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣៣ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ៩៦៦-៩៨៦ និង ៩៨៧-៩៩២។ 

3111 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣៤។  

3112 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣៥។ 

3113 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣០-៦៣១។ 

3114 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣១។ 

3115 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣១។ 
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1110.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ទំនងជាជំទាស់រៅនឹងរញ្ញា ថារតើ កា ោរ់ខាួនកនុងរខតតថ្ប្េ

ខវងសែិតកនុង វិសាេភ្លេយ តាត ធិ្កា រេេរវលាថ្នរទរោទ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានតប្មូវឱយជំន ំជប្មះខតកា ោរ់ខាួនខដេរកើតរ ើងរប្កាយខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រ៉ា រណាណ ះរនាះរទ។ យ តាត ធិ្

កា រេេរវលាប្តឹមខតសំរៅរៅរេើកា ប្រមូេផដុំ និងកា សមាា រ់ប្ទង់ប្ទាយធំ្រ៉ា រណាណ ះ3116។ 

1111.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះបានតមកេ់ ួចរាេ់រហើយនូវកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា និ រទសរចញេីរខតតថ្ប្េខវង និងកា សមាា រ់ប្គួសា ជនជាតិរវៀត

ណាមកនុងរខតតសាវ យរ ៀងថា ជាអំរេើថ្នកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅកនុងសាេដីការនះ3117។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេនឹងប្តូវកប្មិតកា វិភ្លគ រស់ខាួនប្តឹមកា កំណត់ថារតើ អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញតាម យៈកា 

ោរខ់ាួនបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

1112.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរេើករ ើងអំេីកា ោរ់ខាួនជាក់

លាកក់នុងរខតតសាវ យរ ៀងកនុងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយ

សា មូេរហត េូជសាសន៍ រ៉ា ខនតប្តឹមខតបានរញ្ញា ក់ថា កា ផ្លា ស់ទីមួយចំនួនថ្នជនជាតិរវៀតណាមេីរខតតថ្ប្េ

ខវងរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ បានរកើតរ ើងរប្កាយេីកា ោរ់ខាួន3118។ រោងតាមកថាខណឌ

ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានដកប្សង់កនុងកា ោបំ្ទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

េិោ ណារេើកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមមួយចំនួន េីរប្ពាះេ ំមានភ្លេជាក់លាក់ជ ំវិញកាេរ ិរចទិរៅ

រេេខដេកា សមាា រ់រនាះបានរកើតរ ើង3119។ កថាខណឌ ខាងរេើរនាេ រ់រនាះបានរង្ហា ញថា សាកសីខដេបាន

 
3116 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៨៩-៤៩១។ 

3117 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឃ.២ និង VII.ខ.២.ក។ 
3118 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១០។ 

3119 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥១: 

េ័សតតុាងជា ួមខដេបានរង្ហា ញទាក់ទងនឹងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម រៅកនុងរខតតថ្ប្េខវង គឺ ួមមាន េ័សតតុាងរដ្ឋយ

ផ្លេ េ់និងេ័សតតុាងរដ្ឋយប្ររោេអំេីកា ផ្លា ស់ទីេំរៅឬកា ោរ់ខាួនជនជាតិរវៀតណាមមាន ក់ៗខដេរនាេ រ់មកប្តូវបានរគ

យករៅ រហើយខេងរឃើញប្ត រ់មកវិញ។ រៅរេេរប្កាយមករទើរសាកសីបានដឹងតាម យៈកា ឮេីរគថា រ គគេទាងំ

អស់រនះ តាមេិតប្តូវបានរគសមាា រ់។ រដ្ឋយេិោ ណារៅរេើកា កំណត់រោេរៅរៅទូទាងំប្ររទសរៅរេើជនជាតិរវៀត

ណាមដូចខដេមានេ័សតតុាងរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះរនាះ  វាទំនងជាមានកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងរខតត

ថ្ប្េខវង។ រ៉ា ខនតរដ្ឋយេិោ ណារៅរេើេ័សតតុាងប្ររោេនិងេ័សតតុាងមិនចាស់លាស់ខដេបានរង្ហា ញរនាះ អងគជំន ំជប្មះ

មិនអាចសននិដ្ឋា នរៅតាមរទដ្ឋា នខដេពាក់េ័នធថាកា សមាា រ់ទាងំរនាះបានរកើតរ ើងរនាះរទ។ រេើសេីរនះរទៀត រដ្ឋយ

 មាឹករ ើងវិញថា អងគជំន ំជប្មះនឹងមិនេិោ ណារៅរេើកា សមាា រ់ វាន់ ង្ហ៉ា ង, ជ យ និង សាន រនាះរទ រហើយរដ្ឋយសា ខត
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ផតេ់សកខីកមមអំេីកា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាមទាងំរនាះបានផតេ់កាេរ ិរចទិរផសងៗោន

សប្មារ់ប្េឹតតិកា ណ៍រនះោរ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧3120។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ទំនងជាមានកំហ សរដ្ឋយសា កា រោងរៅរេើអតែិភ្លេថ្នកា ោរ់ខាួនកនុងរខតតថ្ប្េខវងោរ់តាងំេីឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា ោរ់ខាួនខដេអងគជំន ំ

ជប្មះបានយេ់រឃើញថា អាចរកើតរ ើងរៅម នអំ ុងរេេរនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ដីកាដំរណាះប្សាយេ ំ

បានកប្មិតអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញប្តឹមកា ោរ់ខាួនខដេបានរកើតរ ើងរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

រនាះរទ3121  រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកសកខីកមមខដេថា កា ោរ់ខាួនបានរកើតរ ើង3122

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា កា ោរ់ខាួនបានរកើតរ ើង ររើរទាះរីជាេ ំមានភ្លេជាក់លាក់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកាេរ ិរចទិរនាះរ ើយ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ួមរញ្ចូេកា ោរ់ខាួន។ ដូច

បានរញ្ញា ក់ខាងរដើម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានតមកេ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា និ រទស

រចញេីរខតតថ្ប្េខវង និងកា សមាា រ់កនុងរខតតសាវ យរ ៀង និងដូរចនះសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

កំណត់ប្តឹមប្តូវថា កា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់បានរកើតរ ើង។ 

iii. ថារតើ អំរេើរនាះជាកា រ ើសរអើងជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1113.រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេូជសាសន៍។ ោត់បាន

 

ភ្លេមិនជាក់លាក់ពាក់េ័នធនឹងកាេរ ិរចទិថ្នកា សមាា រ់ដូចបានរ ៀររារ់រដ្ឋយ ឡាច ប្គី, រងង ផេ និង ដូង រអឿន រនាះ 

អងគជំន ំជប្មះមិនអាចរង្ហា ញរដ្ឋយសមរហត ផេថា មានកា សមាា រ់ ង្ហគ េរេើប្រជាជនស ីវិេរវៀតណាម បានរកើតរ ើង

រៅកនុងរខតតថ្ប្េខវង ោរ់េីខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ រនាះរ ើយ។ 

3120 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥០។ 

3121 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២២។ កា កប្មិតយ តាត ធ្ិកា រេេរវលាប្តឹមអំរេើោរ់តំាងេីខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ បានអន វតតខតរេើកា ប្រមូេផដុំ និងសមាា រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយធ្ំនូវជនជាតិរវៀតណាមទូទាងំរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យ

រ ៀង។ អំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានរ ៀររារ់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ួមទាងំកា ោរ់ខាួនជនជាតិរវៀតណាម េ ំប្តូវបានកប្មិតប្តឹម

អំ ុងរេេរៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រ ើយ។ 

3122 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥០ (“រដ្ឋយេិោ ណារៅរេើគមាា តរេេរវលាខដេបានកនាង

ហួសនិងរដ្ឋយសា ថា ភ្លគរប្ចើនថ្នសកខីកមម រស់សាកសីទាងំរី ូររនះោបំ្ទដេ់ោន រៅវិញរៅមករនាះ អងគជំន ំជប្មះសរប្មចថា 

ភ្លេខ សោន ទាក់ទងនឹងកាេរ ិរចទិនិងេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នរហត កា ណ៍មិនរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេអាចរជឿជាក់បានជា ួម រស់សកខីកមម

រដ្ឋយផ្លេ េ់ រស់េួករគរ ើយ”)។ 
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អះអាងថា មានមូេដ្ឋា នជារប្ចើនសប្មារ់កា ោរ់ខាួនកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងថា 

សាកសីខាះបានេនយេ់ថា សមាជិកប្កុមប្គួសា រវៀតណាមអាចប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់រហត ផេដ៏

ថ្ទរទៀត រដ្ឋយសា សកមមភ្លេ រស់ខាួនកនាងមក3123។ 

1114.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា អំរេើរធ្វើទ កខរ ក

រមនញបានរកើតរ ើងកនុងរ ិរទថ្នកា កំណត់រោេរៅជាប្រេ័នធរេើជនជាតិរវៀតណាមរដ្ឋយសា េូជ

សាសន៍ រស់េួករគ3124។  

1115.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រសៀង ោន់

ងី និង ដូង រអឿន។ សហរមធាវើនាមំ ខបានចងអេុរង្ហា ញថា រសៀង ោន់ងី បានផដេ់េសតតុាងជាសំខាន់កនុង

កា ោបំ្ទកា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងថា េសតតុាង រស់ ដូង រអឿន រង្ហា ញចាស់លាស់

ថា រដី រស់ោត់ជាជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននារំចញរៅរដ្ឋយសា ោត់ជាជនជាតិរវៀតណាម3125។ 

1116.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខកខានកនុងកា េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដច និងរហត អវីបានជាអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញកំណត់រោេរៅរេើជន

ជាតិរវៀតណាម3126។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរដ្ឋះប្សាយចាស់លាស់នូវមូេរហត ដូច

រមដចបានជាអងគជំន ំជប្មះេិោ ណារេើកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមរចញេីរខតតថ្ប្េខវង កា សមាា រ់ជន

ជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតសាវ យរ ៀង និងកា ោរ់ខាួនខដេបានរេើករ ើងខាងរេើខដេបានកំណត់រោេរៅ

រេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងខផនកថ្នសាេប្កមខដេរដ្ឋះប្សាយជាមួយនឹងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាស

ន៍កនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀងក៏រដ្ឋយ ក៏កា យេ់រឃើញរនះប្តូវបានេិោ ណាកនុងរ ិរទរនះខដ ។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា មានរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទស រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា

កនុងកា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងអំពាវនាវឱយមានកា ររណដ ញរចញ និងោរ់េីឆ្ន ំ 

១៩៧៧ សប្មារ់កា ករមេច3127។ កនុងរ ិរទរនះ ជាកា សមរហត ផេទាងំប្សុងសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះ

 
3123 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣៧-១០៣៩។ 

3124 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣២។ 

3125 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៩៣-៤៩៥។ 

3126 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៣៧-១០៣៩។ 

3127 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៦។ 
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សាលាដំរូងកនុងកា សននិដ្ឋា នថា កា និ រទស កា សមាា រ់ និងកា ោរ់ខាួនជនជាតិរវៀតណាមគឺរដ្ឋយសា េូជ

សាសន៍ រស់េួករគ។  

iv. ថារតើ ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅទ កជាម ន ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1117.រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើអំណះអំណាង រស់ោត់េីដំរូងខដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា ណា រស់

ោត់ថា ជនជាតិរវៀតណាមេ ំប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណតាម យៈកា ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះរនាះរ ើយ3128។ 

ោត់បានរេើករ ើងថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញនូវកា ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះពាក់េ័នធរៅនឹងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យ

រ ៀងរនាះរទ។ សាកសីេី នាក់ខដេបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានោំប្ទថា មានកា ររងកើត

រញ្ាីរនាះរ ើយ3129។ ោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់រឃើញ

ថា ប្គួសា ខដេកាត់សាសន៍ប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដ្ឋយសា ជាតិេនធខុសប្សឡាយេីខាងមាដ យ េីរប្ពាះេ

សតតុាងខដេបានសំអាងរៅរេើរនាះគឺប្ោន់ខតជាកា សននិដ្ឋា នផ្លេ េ់ខាួន រស់អនកខដេបានផតេ់សកខីកមម

រ៉ា រណាណ ះ រហើយអនកខដេបានផតេ់សកខីកមមរេើរញ្ញា រនះ េ ំបាននិោយថា េ័ត៌មានរនាះរចញមកេីថាន ក់រេើ

រ ើយ3130។ ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា េ ំមានឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា ឬស នេ កថា បាន

រោងរៅរេើរោេនរោបាយខសប្សឡាយេីខាងមាត យ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងខតរេើឯក

សា មួយរ៉ា រណាណ ះខដេបានរេើករ ើងអំេីកា តាមដ្ឋននូវប្គួសា ជារ់ខសប្សឡាយមួយចំនួន រ៉ា ខនតេ ំបាន

រង្ហា ញថា មានចំណាត់កា ណាមួយប្តូវបានរធ្វើរ ើងប្រឆំ្ងនឹងេួករគរ ើយ3131។ ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន 

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានរោងរៅរេើកា ផសេវផាយកនុងទសស

នាវដដីទង់រដិវតត និងស នេ កថារដ្ឋយរ គគេនាមំ ខរគថ្នរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេកំណត់រោេរៅរេើជន

ជាតិរវៀតណាម រដ្ឋយោម នកា េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចខដេប្រេេទាងំរនះជាេិរសសបានកំណត់រោេ

រៅរេើជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង3132។ ោត់បានរោងរៅរេើអណំះ

 
3128 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤០ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ១៥៥១-១៥៦០។ 

3129 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤០-១០៤២។ 

3130 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤៣-១០៤៥។ 

3131 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤៧។ 

3132 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៤៩។ 
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អំណាងខដេថា ប្រេេទាងំរនះេ ំបានសំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា

រ ើយ3133។ 

1118.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណាម។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

េសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេបានផតេ់សកខីកមមចំរពាះកា កំណត់អតដសញ្ញា ណថ្នជន

ជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង និងេសតតុាងថ្នរញ្ាីរ ម្ ះខដេបានររងកើតរ ើងរៅទីកខនាង

ដថ្ទរទៀតថ្នប្ររទសកមពជុា មានកា ជារ់ពាក់េ័នធកនុងកា វាយតថ្មាអំេីរចតនា រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា

កនុងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង3134។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

រឆាើយតររខនែមរទៀតថា ជាកា េ ំសមប្សរខដេថា សាកសីជារប្ចើនខដេទាងំអស់បានផតេ់សកខីកមមថា រកស

ក មមយុនីសដកមពជុាបានោត់ទ កថា ជាតិេនធបុ្តូវបានកំណត់តាមខសប្សឡាយខាងមាដ យរនាះ បានរធ្វើកា 

សននិដ្ឋា នផ្លេ េ់ខាួនដូចៗោន រនាះរទ3135។ ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរ ៀររារ់េមអិតនូវកា ផសេវផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតត និងស នេ កថា ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិ

រវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា និងបានេនយេ់ថា ឯកសា របាះេ មពផាយរនាះបានរង្ហា ញនូវ

រោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសកនុងកា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាម3136។ 

1119.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណាម

កនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង េ ំតប្មូវសប្មារ់កា យេ់រឃើញអំេីរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរ ើយ។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានរោងរៅរេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា រញ្ាីរ ម្ ះេ ំមានភ្លេោំបាច់រៅកនុងសហគមន៍

មួយចំនួនកនុងរខតតទាងំរនាះ រដ្ឋយសា រគបានដឹង ួចរាេ់រហើយថារតើន ណាជាជនជាតិរវៀតណាមរនាះ3137

។ 

1120.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា 

រ ៀរចំរញ្ាីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណាម រោេនរោបាយខសប្សឡាយខាងមាត យខដេបានអន វតតចំរពាះ

 
3133 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥០ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ១០៥៩-១០៩៧។  

3134 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣៣។ 

3135 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣៤។ 

3136 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣៥។ 

3137សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៤៩៩។ 

01718567



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

670 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្គួសា ខដេកាត់សាសន៍ និងឯកសា របាះេ មពផាយរៅសម័យរនាះ និងស នេ កថា រស់រ គគេនាមំ ខរគថ្ន

រកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម3138។ កា ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះជនជាតិរវៀ

តណាមរង្ហា ញេីរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសកនុងកា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាមរដ្ឋយេ ំគិតេី

រញ្ញា ថារតើ រញ្ាីរ ម្ ះរនាះប្តូវបានររងកើតរ ើងជាក់លាក់កនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង ខដ  ឬោ៉ា ងណា

រ ើយ។ រខនែមរេើរនះ ដូចបានកត់សមាគ េ់រដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹង

ថា3139 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់សាកសី រៅ សាក់ និងរដើមរណដ ងឹ

 ដារបរវណី រសៀង ោន់ងី ខដេបានផតេ់សកខីកមមចំរពាះកា កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជនជាតិរវៀតណាមកនុង

រខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង3140 ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរោងជាក់លាក់រៅរេើេសតុ

តាងកនុងកា យេ់រឃើញថា កា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាមសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញគឺជារចតនា

ក៏រដ្ឋយ។  

1121.រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងអតែិភ្លេថ្ន

រោេនរោបាយខសប្សឡាយខាងមាដ យ ជាកា េ ំសមរហត ផេ រដ្ឋយរហត ថា សាកសីជារប្ចើនខដេសំរៅ

រៅរេើរោេនរោបាយរនាះ េ ំបានផតេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រោេនរោបាយមានរដើម

កំរណើតរចញេីរកសក មមយុនីសដកមពជុា ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។ ខផអករេើសកខីកមម រស់ រហង ថ្ ហា ង, 

ដូង រអឿន, ស ិន ខឆម, អ  ច ស  នឡាយ, ឡាច ប្គី និង ប្បាក់ រ ឿន ប្េមទាងំកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី

ដថ្ទរទៀត3141 ជាកា សមរហត ផេកនុងកា សននិដ្ឋា នថា រនះជារោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុា នងិ

 
3138 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥១៣។ 

3139 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៣៣។ សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថា

ខណឌ  ៤៩៩។ 

3140 ប្រតិោ ឹក ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៥ (រៅ សាក់) ឯកសា រេខ E1/363.1 ទំេ័  ១០ (“កនុងេូមិហនឹងអនកណាមានប្រេនធ

ខខម  អនកណាមានរតីខខម  រតីយួនអី គឺដឹងទាងំអស់អីចឹង។ រ៉ា ខនត កនងុអងគកា  រគហនឹងតាមេូមិអីប្រខហេជារគរធ្វើសែិតិ ក៏ខាុំប្រខហេជា

អីចឹងខមន រ៉ា ខនតខាុំមិនបានដឹងៗ ប្រខហេជារគរធ្វើសែិតិបានថាន ក់រេើដឹងថា កូនខខម  កូនយួនអីចឹងណា ប្រខហេជាអីចឹងរហើយេូមិ

ឃ ំ រគហនឹងច ះរធ្វើសែិតិរហើយ”)។  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រសៀង ោន់ងី) ឯកសា រេខ E1/394.1 ទំំេ័  ១០, 

២២ (“រគមិនជជីកសួ អីរទ រប្ពាះដូចថា រគសាគ េ់េីរដើមមកអីចឹងថា អនកណាកូនកាត់រវៀតណាម ប្គួសា រវៀតណាម គឺរគសាគ

េ់។ […] ប្រធានសហក ណ៍ គឺវបានដឹងចាស់រហើយថា ប្គួសា ណារវៀតណាម ប្គួសា ណាមិនខមនរវៀតណាម គឺវាដឹងចាស់

អីចឹង វាបានកំណត់សមាគ េ់អីចឹង វាសាគ េ់ដឹងចាស់រហើយ រប្ពាះអីដូចប្គួសា ខាុំអីចឹង រគដឹងថា ជីតាខាុំអីចឹង រវៀតណាមអីចឹង រគ

ដឹង។ ររើអីចឹង រគមិនបាច់សួ អីរទៀត រគដឹង រគសាគ េ់រហើយ”)។ 

3141 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១៥៤៧។ 
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ថា រនះបានរង្ហា ញនូវកា កំណត់រោេរៅរដ្ឋយរចតនា។ ជាច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំ

រឃើញកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើឯកសា របាះេ មពផាយរៅសម័យរនាះ 

និងស នេ កថាពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយជាតិកនុងកា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាមរធ្វើជាកា ោំ

ប្ទដេ់កា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា កា កំណត់រោេរៅបានរកើតរ ើងជាេិរសសកនុងរខតតថ្ប្េខវង និង

សាវ យរ ៀងរនាះរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឆ. អរំេើអមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាត ិ

1122.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ ថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតតតាម យៈសហឧប្កិដដាកមម ួមនូវអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

ខដេអំរេើរនះប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ កា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3142។ 

1123.កនុងកា រេើករង្ហា ញនូវចារ់ជាធ្ មានខដេអន វតតចំរពាះអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត” ប្តូវបានទទួេ

សាគ េ់ថា សែិតកនុងប្ររេទថ្នអំរេើមិនជាក់លាកក់នុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្សរតាមចារ់ទំរនៀម

ទមាា រ់អនត ជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥3143។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា “មានភ្លេអាចយេ់ដឹង

បានជាម នជាទូរៅថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត មានចារ់ខចង និងជារទរេមើសខដេអាចផតនាេ រទាសបាន

កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥” និងបានេិោ ណារេើ“ឋានៈជាទំរនៀមទមាា រ់ និងភ្លេ

ធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងតួនាទី រស់ជនជារ់រោទខដេជាសមាជិកថ្ន ដាអំណាចប្គរ់ប្គងប្ររទសកមពជុា”

3144។ 

1124.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ៀររារ់នូវធាត ផសថំ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតដូចខាងរប្កាម៖ 

 
3142 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣២៦។ 

3143 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៣។ 

3144 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៣។ 
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 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

672 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ក. “ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតប្មូវឱយ

មានអំរេើសកមម ឬអកមមខដេរងកឱយមានកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬជា

កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស”3145។ 

ខ. “ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតប្មូវឱយ

មានអំរេើសកមម ឬអកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា”3146។ 

1125.រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា អំរេើជាក់លាក់ខដេរៅេីរប្កាយអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ េ ំោំបាច់រដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់ជាអំរេើរេមើសចាស់លាស់តាមចារ់អនត 

ជាតិរនាះរទ3147។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា៖  

អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសននិដ្ឋា នថា កា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ អរំេើរនាះ រំលាេរំពាន‘សិទធិ

មន សសជាមូេដ្ឋា ន ដូចបានកំណត់រដ្ឋយេិខិត រក ណ៍ចារអ់នត ជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា’ គជឺាវិធី្សាស្តសតមយួ

ខររកនុងកា ររងកើតនវូ‘េកខខណឌ តប្មវូថ្នអរំេើអនីតាន កូេភ្លេអនត ជាតផិាូវកា ’។ តាមកា េិោ ណា រស់

អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កា រនះបានជួយដេក់ា វាយតថ្មារេើេកខខណឌ តប្មវូថ្នកា ដឹងជាម ន

ថា មានចារខ់ចង និងរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនាះ្នដេ់កប្មតិថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេអាចរសមើនងឹរទឧប្កិដាដថ្ទ

រទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3148។  

រដ្ឋយកត់សមាគ េ់ថា អំរេើកនុងប្ររេទរនះខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េ ំខមនជារទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងេ ំ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់ថាជារទឧប្កិដារនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវ

វាយតថ្មារាេ់អំរេើទាងំអស់រនាះរធ្ៀរនឹងកា កំណត់និយមន័យថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត3149។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា កិចចកា រនះនឹងមានភ្លេង្ហយប្សួេតាម យៈកា រេើករង្ហា ញនូវ

កា រំេាឺអំេីធាត ផសោំំបាច់ថ្នអំរេើរនាះ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា វិភ្លគរេើកា  ំរលាេរសេ

 
3145 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។ 

3146 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។ 

3147 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ 

3148 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៦។ 

3149 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៧។ 
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សនែវៈ3150 កា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស3151 កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3152 កា 

ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ3153 និងកា រធ្វើរអាយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ3154។ 

1126.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា វាយតថ្មា រស់ខាួនរេើ

នីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខំ ខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត និងកនុងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ។ អំណះអំណាងរនះ

នឹងប្តូវវាយតថ្មាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយដូចខាងរប្កាម។ 

១. កា វាយតថ្មារេើនតីាន កេូភ្លេថ្នអរំេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត 

ក. កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ 

1127.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរធ្វើកា េិនិតយរដ្ឋយម៉ាត់ចត់រេើរោេកា ណ៍នី

តាន កូេភ្លេ និងបានប្តឹមខតសននិដ្ឋា នរដ្ឋយោម នរហត ផេថា មានភ្លេអាចដឹងជាម នបានជាទូរៅថា អំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតរនះមានចារ់ខចង និងជារទរេមើសខដេអាចផតនាេ រទាសបាន ជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥3155។ ខផអកតាម រខៀវ សំផន ថា កា ខដេអះអាងថា អំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀតអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចងរនាះ េ ំប្គរ់ប្ោន់រ ើយ រដ្ឋយសា អំរេើប្ររេទរនះបាន

 ួមញ្ចូេនូវអំរេើរផសងជារប្ចើនរទៀត។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ

ថ្នអំរេើខដេរោទជារញ្ញា រនះ និងបានេិនិតយថារតើ អំរេើរនះអាចប្តូវបានកំណត់ថា ជារទរេមើសរៅរេេ

រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3156។ 

 
3150 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៩.១.៨.១។ 

3151 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៩.១.៨.២។ 

3152 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៩.១.៨.៣។ 

3153 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៩.១.៨.៤។ 

3154 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៩.១.៨.៥។ 

3155 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៥៩-៦៦០។ 

3156 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៦៥។ 

01718571
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1128.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរដិរសធ្េីដំរូង និងបានរញ្ញា ក់ថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា អំរេើខដេជាមូេដ្ឋា នរនាះប្តូវខតជា

រទរេមើសតាមចារ់អនត ជាតិរៅរេេប្រប្េឹតតរនាះរ ើយ3157 និងបានអះអាងថា រោេកា ណ៍សតីេីប្ររេទ

ដូចោន  គឺជាេកខខណឌ ដ៏ោំបាច់ថ្នរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ និងថា ត លាកា ប្េហមទណឌ រោធា រស់

សហ ដាអារម ិករៅទីប្កុង Nuremberg រប្រើប្បាស់រោេកា ណ៍រនះរដើមបរីញ្ញា ក់នូវប្ររេទថ្នអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ ប្ររេទថ្នអំរេើទាងំរនះប្តូវបានរំេាឺរខនែមរដ្ឋយយ តតិសាស្តសតដថ្ទរទៀតរប្កាយសស្តង្ហគ ម

រលាករេើកទីេី  ខដេបាន ួមរញ្ចូេនូវអំរេើខដេបាន ំរលាេរំពានសិទិធជាមូេដ្ឋា ន រស់មន សស និង

 ំរលាេរំពានរេើចារ់ជាធ្ មាន និងទំរនៀមទមាា រ់សស្តង្ហគ ម3158។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគ

ជំន ំជប្មះនីមួយៗថ្ន អ.វ.ត.ក. និងត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិមិនអចិថ្ស្តនតយ៍ បានរញ្ញា ក់អះអាងស ីស

ង្ហវ ក់ោន នូវនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតរប្កាយកា វិភ្លគរេើកា អន វតតន៍ រស់ ដារៅរប្កាយ

សស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  រដើមបីរញ្ញា ក់នូវភ្លេអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស3159។ 

1129.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានអះអាងេ ំប្តឹមប្តូវខដេថា នីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើជាក់

លាក់ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវខតបានវិភ្លគ រដ្ឋយសា រញ្ញា រនះអាច

ផេយុនឹងសញ្ញា ណថ្នេកខខណឌ សតីេីពាកយមិនជាក់លាក់ខដេមានរោេរំណងរដើមបីប្គរដណដ រ់អំរេើខដេេ ំ

សែិតកនុងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ខដេបានរ ៀររារ់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3160។ 

1130.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើកា អន វតតន៍ថ្នរោេ

កា ណ៍នីតាន កូេភ្លេចំរពាះអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត និងយ តតិសាស្តសតេីម នៗរេើរញ្ញា រនះ។ អវីខដេ

តប្មូវរនាះគឺថា ជនជារ់រោទបានដឹងអំេីប្ររេទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ភ្លេអាច

ដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស ប្តូវបានធានាចាស់លាស់ ថា ប្ររេទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌

ដថ្ទរទៀតរនះ ប្តូវបានរកប្សាយ និងអន វតតប្តឹមប្តូវ រដ្ឋយប្តូវគិតេិោ ណាដេ់េកខខណឌ ខដេប្តូវេិភ្ល

 
3157 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៨៥-៣៨៦ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(F36) កថាខណឌ  ៥៧២-៥៩០ និងជាេិរសស កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3158 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៨៨។ 

3159 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៨៨។ 

3160 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៣២, ៥៣៨។ 
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កាដូចខាងរប្កាម3161។ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា អំរេើជាមូេដ្ឋា នរនាះប្តូវខតជារទរេមើសរៅរេេពាក់េន័ធ

រនាះរ ើយ3162។  

1131.រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់ថា រោេកា ណ៍សតីេីប្ររេទដូចោន  

បានផតេ់េកខខណឌ ោំបាច់ខដេតប្មូវថា អំរេើជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបានោត់ទ កថា អាចរសមើនឹងអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀត ប្តូវខតមានេកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ខដេបាន

រ ៀររារក់នុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3163។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា  កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

បានេនយេ់ថា េកខខណឌ តប្មូវខដេថា អំរេើជាមូេដ្ឋា នរនាះប្តូវខតរងកកា  ងទ កខរវទនា ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ 

រេើ ូរកាយ និងសាម  តី ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស គឺជាតប្មូវកា មួយរផសង

រទៀតខដេកប្មិត វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាប្ររេទរនះ3164។ ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េនយេ់ថា អងគជំន ំជប្មះបានអន វតតតាមវិធី្សាស្តសតខដេបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្ន

ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Kupreškić “ខដេបានភ្លា រ់កា ទំនាក់ទំនង‘អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’រៅនឹង

អំរេើខដេបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិមន សសជាមូេដ្ឋា ន ដូចបានកំណត់កនុងេិខិត រក ណ៍ចារ់អនត ជាតិ”ថា 

ជាកា កប្មិតមួយរផសងរទៀតរេើកា រកប្សាយថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត3165។ កា កប្មិតទាងំរនះបាន

រញ្ញា ក់ ួមោន នូវអំរេើខដេអាចប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយប្តឹមប្តូវថា អាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត

ខដេរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង និងជារទរេមើស។ 

1132.រៅកនុងខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរង្ហា ញនូវចារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដ

ថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា មាន

ភ្លេអាចដឹងជាម នបានជាទូរៅថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតមានចារ់ខចង និងជារទរេមើសខដេអាចផត

នាេ រទាសបានជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា េ ំតប្មូវឱយមានកា វាយតថ្មាដ្ឋច់

រដ្ឋយខ កេីោន នូវនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើជាមូេដ្ឋា នរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់នូវ

េកខខណឌ ខដេប្តូវខតបានរំរេញសប្មារ់អំរេើខដេប្តូវបានេិោ ណាសមប្សរខដេអាចរសមើនឹងអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត និងថា អំរេើសកមម ឬអកមម ប្តូវខតមានេកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅ

 
3161 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៨។ 

3162 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3163 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៨។ 

3164 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៩-៥៨១។ 

3165 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

នឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងប្តូវខតរងកឱយមានកា  ងទ កខ ឬេយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬសាម  តី ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស3166។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា យ តតិសាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេពាក់េ័នធរៅនឹងេកខ

ខណឌ តប្មូវកនុងកា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ សិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជន ងរប្ោះប្តូវបាន ំរលាេរំពាន ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា3167។ 

1133.កា កំណត់ថារតើ េកខខណឌ រនះប្តូវបានរំរេញដូចជា អំរេើរនះប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយប្តឹមប្តូវថាអាចរសមើ

នឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត និងរោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេប្តូវបានរោ េតាម ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំគរបី

រធ្វើរ ើងរដ្ឋយសរងខររៅកនុងខផនកសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរេើករង្ហា ញនូវចារ់ជាធ្ មាន

រនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវរធ្វើកា វិភ្លគរញ្ញា រនះរៅកនុងខផនកថ្នសាេប្កម រស់ខាួនខដេ

អងគជំន ំជប្មះបានររងកើតនូវកា យេ់រឃើញខផនកចារ់3168។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
3166 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤-៧២៥។ 

3167 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៦។ 

3168 េិតណាស់ កនុងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់អងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះបាន

េិោ ណាថារតើ អំរេើរនះមានេកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ខដេមានកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថារតើ អំរេើរនះបានរងកឱយមានកា  ងទ កខ និងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងសាម  តី ឬ

កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ បំានវិភ្លគ

ម៉ាត់ចត់កនុងកា កំណត់រញ្ញា ថារតើ សិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជន ងរប្ោះប្តូវបាន ំរលាេរំពានខដ  ឬោ៉ា ងណា ខដេជារញ្ញា ប្តូវរដ្ឋះ

ប្សាយកនុងខផនកខាងរប្កាម។ សប្មារ់កា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩៣-១១៩៩ (សហក ណ៍ប្តំាកក់), ១៤១៤-១៤២១ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម), ១៦៩៨-

១៧០៧ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា), ១៨២៩-១៨៣៧ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង), ២៦១១-២៦១៨ 

(មនេី សនតិស ខ ស-២១), ២៨៤៨-២៨៥១ (មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់), ៣០០៣-៣០១០ (មនេី សនតិស ខអូ កខនសង), និង 

៣១៥២-៣១៥៩ (មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ)។ សប្មារ់កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ១២០០-១២០៤ (សហក ណ៍ប្តំាកក់), ១៤២២-១៤២៩ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម), ១៧០៨-១៧១២ 

(កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា), ១៨៣៨-១៨៤៦ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង), ២៨៥២-២៨៥៨ (មនេី សនតិ

ស ខប្កាងំតាោន់) និង ៣១៦០-៣១៦៦ (មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ)។ សប្មារ់កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៣៥-៣៣៤០។ កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា រ ៀរកា រដ្ឋយ

រងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរកា  នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងសាេដីការនះ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន បានរេើក

ទ ហីក ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា រ ៀរកា រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលា

េរសេសនែៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរកា រដ្ឋយរងខំ។ 

01718574
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ខ. េកខខណឌ តប្មូវខដេ ងកា រោទប្រកាន់ថា  ំរលាេរំពានរេើកា ហាមោត់កនុងេិខិត រក ណ៍សដីេីសិទធិ

មន សសខដេអាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត 

1134.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងយ តតិសាស្តសត រស់

ត លាកា  ICTY ខដេបានប្រឹងខប្រងរង្ហា ញនូវអំរេើអនីតាន កូេភ្លេជាសកាដ ន េេរៅរេេប្រប្េឹតតរនាះ

3169។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានផតេ់“កា រោងតាមធ្មមតា

រៅរេើសិទធិជាសា វ័នតខដេមានរៅកនុងេិខិត រក ណ៍រៅរេេរនាះ” រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះគរបីវិភ្លគ

រេើេិខិត រក ណ៍សតីេីសិទធិមន សសទាងំរនះ រដើមបីកំណត់ឱយរឃើញនូវកា ហាមោត់ និងអំរេើអនីតាន កូេ

ភ្លេផាូវកា រនាះ3170។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកតី Kupreškić បាន

េិោ ណារេើអតែរទអនត ជាតិនានាកនុងកា រង្ហា ញនូវសិទធិមន សសជាមូេដ្ឋា នខដេកា  ំរលាេរំពានថ្នសិទធិ

រនះអាចររងកើតជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកតី 

Stakić បានរដិរសធ្ វិធី្សាស្តសតរនះថា សិទធិខដេមានរៅកនុងេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិរនះ ជាោំបាច់េ ំអាច

រសមើនឹងរទដ្ឋា នខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិរ ើយ3171។ ោត់បានអះអាងរខនែម

ថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេហាក់រីដូចជាចង់រង្ហា ញនូវកា សប្មរសប្មួេ

មួយ វាងជំហ ទាងំេី រនាះ តាម យៈកា រញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា រដ្ឋយរខនែមរៅរេើកា េិោ ណារេើសិទធិ

រនាះ ជាកា ោំបាច់ផងខដ កនុងកា កំណត់ឱយរឃើញនូវកា ហាមោត់ខដេមានរៅកនុងេិខិត រក ណ៍សតីេី

សិទធិមន សស3172។ ោត់បានអះអាងថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតខដេបានរស ើរអរងកតសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង 

០០៤ ក៏បានអន វតតតាមវិធី្សាស្តសតរនះខដ 3173។ 

1135.ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានតប្មូវឱយកំណត់នូវ

“កា ហាមោត់”ថ្នអំរេើពាក់េ័នធខដេមានរៅកនុងេិខិត រក ណ៍សតីេីសិទធិមន សសរខនែមរេើ“សិទធិ”ខដេអំរេើ

រនាះបាន ំរលាេរំពានរ ើយ3174។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា េិខិត រក ណ៍សតីេីសិទធិមន សស 

 
3169 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៦៧។ 

3170 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៦៩, ៦៧១។ 

3171 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៦៨។ 

3172 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៦៦៩។ 

3173 សា ណារណត ឹ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៧០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ F1/10.1 ទំេ័  ៣១-

៣២។  

3174 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៩១។ 

01718575
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បានរប្រើប្បាស់ររចចករទសប្ពាងេី ខដេអាចជំនួសោន បាន និងថា កា តប្មូវឱយមានកា ហាមោត់ជាក់

លាក់នូវអំរេើរនាះ គឺផេយុេីរោេរំណងតាមកា ចង់បានឱយអំរេើរនាះជាប្ររេទមិនជាក់លាក់ថ្នឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងជាកា ររងកើតសារ ើងវិញនូវេកខខណឌ ខដេប្តូវបានដករចញោ៉ា ងជាក់លាក់រដ្ឋយ

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ3175។ សហប្េះរាជអាជាា បានរញ្ញា ក់ថា សមាសភ្លគថ្ន“អនីតាន កូេភ្លេផាូវ

កា ”េ ំប្តូវបានតប្មូវចាស់លាស់រៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងកា កំណត់អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀត និងថា ត លាកា ប្េហមទណឌ ទាងំរនះេ ំបានតប្មូវឱយមានកា ហាមោត់ថ្នអំរេើជាក់លាក់រនាះរ ើយ

3176។ 

1136.សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា េ ំមានមូេដ្ឋា នផាូវចារ់សប្មារ់កា ខរងខចក វាងសិទធិ និងកា ហាម

ោត់កនុងេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិសតីេីសិទធិមន សស រហើយសិទធិណាមួយខដេប្តូវបានកា ពា កនុងេិខិត រក 

ណ៍អនត ជាតិសតីេីសិទធិមន សស បានចងកាតេវកិចចដេ់ ដា ខដេរនះអាចរសមើនឹងកា ហាមោត់រេើសិទធិរនាះ3177

។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Kupreškić េ ំបានរធ្វើកា ខរង

ខចក វាងសិទធិ និងកា ហាមោត់ ខណៈរេេខដេរញ្ញា ក់អំេីវិធី្សាស្តសត រស់ខាួន ដូចោន ខដ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកតី Blagojević  រហើយសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Stakić បាន

រដិរសធ្ វិធី្សាស្តសតកនុងរ ឿងកដី Kupreškić រ៉ា ខនតសាេប្កមរនះប្តូវរដិរសធ្រោេរេើចំណ ចរនះ3178។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានកត់សមាគ េ់រខនែមរទៀតថា ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេេ ំបានរធ្វើកា សប្មរសប្មួេ វាងវិធី្សាស្តសតកនុងរ ឿងកតី Kupreškić  ជាមួយនឹងវិធី្សាស្តសត រស់

អងគជំន ំជប្មះកនុងរ ឿងកតី Stakić រ ើយ3179។ 

1137.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើយ តតិសាស្តសត រស់អងគ

ជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។  ដូចបានរញ្ញា ក់ខាងរដើម កនុងរ ឿងកតីរនាះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

បានអន វតតតាមវិធី្សាស្តសតខដេបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី 

Kupreškić ខដេ“ភ្លា រ់ទំនាក់ទំនងថ្ន‘អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’រៅនឹងអំរេើខដេ ំរលាេរំពានរេើសិទធិ

 
3175 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៩១។ 

3176 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៩២។ 

3177 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៤១។ 

3178 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៤២។ 

3179 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៤២។ 

01718576
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មន សសជាមូេដ្ឋា ន ដូចបានកំណត់កនុងេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិ”3180។ រោងតាមអងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរឃើញថា រនះ“ជាកា រង្ហា ញនូវេកខខណឌ ថ្នអំរេើអនីតាន កូេភ្លេអនត ជាតិផាូវកា  និងតាមវិធី្រនះ 

កា កប្មិតរខនែមរទៀតរេើសិទធិអំណាចកនុងកា រកប្សាយលាតសនធឹងនូវ‘អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’”ខដេ

ជួយដេ់កា ធានាបាននូវភ្លេអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង3181។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនងុ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរញ្ញា ក់សាជាងមីថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា អំរេើជាក់លាក់រនាះប្តូវខតជារទ

រេមើសខដេប្តូវបានរង្ហា ញចាស់លាស់តាមចារ់អនត ជាតិ ខដេរនះអាចរធ្វើឱយរោេគំនិតថ្នអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀតខដេជាប្ររេទមិនជាក់លាក់រៅជាឥតប្ររោជន៍ និងោម នប្រសិទធភ្លេ។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា៖  

ផេយុរៅវិញ េកខខណឌ ‘អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា ’ប្តូវរំរេញតាម យៈកា កណំត់នវូកា រញ្ញា ក់អេំីសិទធ ិ និង

កា ហាមោត់ខដេមានរៅកនងុេិខិត រក ណ៍សតេីីសិទធមិន សសខដេអន វតតបានរៅរេេពាក់េ័នធសប្មាររ់ទ

រោទថ្ន‘អរំេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’
3182។  

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរោងរៅរេើកា ហាមោត់ខដេមានរៅកនុងមាប្តា ៣ ខដេជាមាប្តាទូរៅថ្ន

អន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ និងសិទធិខដេប្តូវបានកា ពា រដ្ឋយរសចកតីប្រកាសជាសកេសតីេីសិទធិមន សស 

(“UDHR”) រធ្វើជាឧទាហ ណ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកដីរចចរុបនន3183។  

1138.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានរញ្ញា ក់ថា កា ហាមោត់ខដេមានរៅកនុងេិខិត រក ណ៍សតីេីសិទធិ

មន សស ប្តូវខតបានកំណត់រខនែមរេើសិទធិរនាះរទ។ មានកា រញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា “រោេកា ណ៍សតីេីោម ន

រទរេមើសររើោម នចារ់ខចង ប្តូវបានរោ េ ប្រសិនររើអំរេើជាក់លាក់រនាះខដេប្តូវបាន ករឃើញថា ជាអំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀត បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ រស់ជន ងរប្ោះ និងមានេកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ”3184។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកតី Kupreškić េ ំបានរធ្វើកា ខរងខចកភ្លេខ សោន  វាងសិទធិ និងកា ហាមោត់

 
3180 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3181 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3182 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3183 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3184 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៦។  
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រ ើយ3185 ដូចោន នឹងសហរៅប្កមរស ើរអរងកត ឬអងគរ រ ជំន ំជប្មះកនុងរ ឿងកដី Katanga និង Ngudjolo 

Chui ខដេបានអន វតតតាមវិធី្សាស្តសតរនះផងខដ 3186។ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតខដេបានសរប្មចរេើ

សំរណើស ំររើកកិចចរស ើរសួ រេើអំរេើខដេប្តូវបានរេើករ ើងថា រសមើនឹងកា រធ្វើឱយមានគេ៌ និងថ្ផេរពាះរដ្ឋយ

រងខំបានរញ្ញា ក់ថា “ប្តូវខតមានរទដ្ឋា នខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់តាមទំរនៀមទមាា រ់ ខដេភ្លា រ់រៅនឹងសិទធិ

មន សសសមប្សរ រដើមបីឱយអំរេើអមន សសធ្ម៌អាចប្តូវបាន វិនិចិ័យ”3187។ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតេ អំាច

យេ់រឃើញថា មានរទដ្ឋា នសតីេីសិទធិមន សសចាស់លាស់មួយខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះ

រដ្ឋយរងខំប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរ ើយ និងដូរចនះ ោត់េ ំបានេិោ ណាថា អាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតរៅរេេរនាះ និងបានសរប្មចរដិរសធ្សំរណើស ំររើកកិចចរស ើរសួ រនាះ3188។  វិធី្សាស្តសត រស់សហ

រៅប្កមរស ើរអរងកត ួមរញ្ចូេោន  វាងកា វាយតថ្មាខដេតប្មូវឱយរង្ហា ញនូវកា ហាមោត់ចាស់លាស់

ខផនកប្េហមទណឌ រដ្ឋយខផអករេើទំរនៀមទមាា រ់ ជាមួយនឹងវិធី្សាស្តសតខដេប្តូវរប្រើប្បាស់រៅរេេវាយតថ្មារេើ

ភ្លេជាក់លាកថ់្នអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រៅកនុងវិសាេភ្លេរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀ

ត។ កា អះអាងខដេថា ប្តូវខតមាន“រទដ្ឋា នមួយខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់តាមទំរនៀមទមាា រ់”រដើមបីអាច

វាយតថ្មាអំរេើរៅកនុងវិសាេភ្លេរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដេរនះបានខផអករៅរេើអតែរទ

សិកាប្សាវប្ជាវមួយរៅកនុងរសចកដីសរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត3189េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទរ ើ

យ។ ដូចបានកត់សមាគ េ់ខាងរេើ រោេរំណងរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត គឺរដើមបីអន ញ្ញា តឱយ

 
3185 សាេដីការ ឿងកតី Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៦។ 

3186 រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Katanga និង Ngudjolo Chui អងគរ រ ជំន ំជប្មះ I (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07 

រសចកតីសរប្មចសតីេីកា រញ្ញា ក់ថ្នរទរោទ ថ្ងៃ ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ (“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់ រស់ Katanga និង 

Ngudjolo Chui អំេីរទរោទ (ICC)”) កថាខណឌ  ៤៤៨: “ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះ រោងតាមមាប្តា ៧

(l)(k) ថ្នេកខនតិកៈ នងិរោេកា ណ៍សតីេីោម នរទរេមើសររើោម នចារ់ខចង អន រលាមតាមមាប្តា ២២ ថ្នេកខនតិកៈ អំរេើអមន សស

ធ្ម៌ប្តូវខតបានោត់ទ កថា ជាកា  ំរលាេធ្ៃន់ធ្ៃ រេើចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ និងសិទធិមន សសជាមូេដ្ឋា នខដេទាញរចញេី

រទដ្ឋា នថ្នចារ់អនត ជាតិសតីេីសិទធិមន សស ខដេមានេកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងអំរេើខដេបានរោងរៅរេើ

កនុងមាប្តា ៧(១) ថ្នេកខនតិកៈ”។ 

3187 រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើស ំរំរេញកិចចរស ើរអរងកតពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមមថ្នកា រធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះ

រដ្ឋយរងខំ ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ សំណ ំរ ឿង ០០៤ ឯកសា រេខ D301/5 (“រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតី

េីសំរណើ (D301/5)”) កថាខណឌ  ៦៤។ 

3188 រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើ (D301/5) កថាខណឌ  ៧០-៧៤។ 

3189 រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើ (D301/5) កថាខណឌ  ៦៤ រោងរៅរេើអនកនិេនធ Terhi Jyrkkiö “អរំេើ

អមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនសសជាតិ” (ឆ្ន ំ ២០០១) 1 Helsinki  វិរសាធ្នកមមចារ់ ២០៤។ 

01718578
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មានកា រោទប្រកាន់អំរេើធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេេ ំប្តូវបានោត់ទ កជារទរេមើសដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក ដូចរទឧប្កិដាឯករាជយ

កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅខណៈរេេរនាះ។ ជាកា េ ំសមប្សរកនុងកា តប្មូវថា កា វាយតថ្មារេើ

អំរេើសប្មារ់រោេរំណងរនាះប្តូវខតមានេកខណៈចាស់លាស់រនាះ។  

1139.កា ហាមោត់ខដេបានរ ៀររារ់កនុងេិខិត រក ណ៍សតីេីសិទធិមន សស នឹងមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា

ថារតើ អំរេើរនាះអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតេ ំមានេកខខណឌ ងមីប្តូវបានររងកើត

រ ើងខដេតប្មូវឱយមានអតែិភ្លេថ្នកា ហាមោត់រនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

មានកំហ សរដ្ឋយសា “បានផតេ់កា វិភ្លគខាីនូវអំរេើអនីតាន កូេភ្លេផាូវកា ”រ ើយ។  

1140.រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ររើរទាះរីជាបានរេើករ ើងប្តឹមប្តូវអំេីចារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត 

និងកា ទទួេសាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា គរបីវិភ្លគរេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើជាក់លាក់

រនាះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជន ងរប្ោះ ខដ  ឬោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំបានវិភ្លគរេើរញ្ញា ថារតើអំរេើជាមូេដ្ឋា នរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជន ងរប្ោះ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា ខណៈរេេររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់ខាួនរនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោត់ទ កថា រនះជាកំហ សខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់ស េេភ្លេថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយ

រងខំ ឬកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ រដ្ឋយសា អំរេើរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់ជន ងរប្ោះ ដូច

បានេនយេ់ខាងរប្កាម។ កា វាយតថ្មាអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុង

រ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងសាេដីការនះ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន 

បានរេើកកា ជំទាស់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំ3190។ 

1141.កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់

កាេទីេី បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានរស ើភ្លេ សនតិស ខ រស់រ គគេ និងរស ើភ្លេកនុងកា រដើ រហើ  

និងតាងំទីេំរៅ ប្េមទាងំ កនុងេកខខណឌ ខផនក ូរកាយ សិទធិ ួចផ តេីអំរេើរោ រៅ អមន សសធ្ម៌ ឬកា 

 
3190 សូមរមើេ ខផនក VII.ឆ.៣។ 

01718579
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រនាេ រររនាែ ករសចកតីថ្ងាងនូ 3191។ អំរេើរនះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានោត់ទ កថា អាចរសមើនឹងកា 

ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ េីរប្ពាះអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតបានរកើតរ ើងខដេជាខផនកមួយថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន

ដំណាក់កាេទីេី  ដូរចនះ កា វិភ្លគរនះអន វតតដូចោន រៅទីរនះពាក់េ័នធរៅនឹងសិទធិខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពា

ន។ េកខខណឌ  ូរកាយខដេបានសំរៅរៅរេើកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិ ួច

ផ តេីអំរេើរោ រៅ អំរេើអមន សសធ្ម៌ ឬកា រនាេ រររនាែ ករសចកតីថ្ងាងនូ  អន វតតដូចោន ចំរពាះកាេៈរទសៈ

កនុងរ ឿងកតី ០០២/០២ ថ្នកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស3192 ដូរចនះ ប្តូវអន វតតវិធី្សាស្តសតដូច

ោន រៅទីរនះផងខដ ។ ចំរពាះអំរេើពាក់េ័នធខដេប្តូវបានោត់ទ កថា កា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំរេើរនាះអាច ំរលាេរំពានរេើសិទធិជារប្ចើនដូចមានខចងកនុងរសចកតី

ប្រកាសជាសកេសតីេីសិទធិមន សស  ួមមានសិទធិមានជីវិត រស ើភ្លេ និងសនតិស ខ រស់រ គគេ3193 សិទធិ ួចផ ត

េីកា រធ្វើទា  ណកមម ឬអំរេើរោ រៅ អំរេើអមន សសធ្ម៌ ឬកា រនាេ រររនាែ ក ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3194 សិទធិ

ទទួេបានកា ទទួេសាគ េ់រសមើោន ចំរពាះម ខចារ់3195 និងសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវយ តតធិ្ម៌3196

។  

1142.ជាស  រ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា រញ្ញា ក់នូវកា ហាមោត់ខដេ

មានកនុងេិខិត រក ណ៍សតីេីសិទធិមន សស រដើមបីកំណត់អំរេើអនីតាន កូេភ្លេផាូវកា រ ើយ។ កា រញ្ញា ក់ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីចារ់មានេកខណៈប្តឹមប្តូវ និងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ និងកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ររើ

 
3191 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៦៥៦, ៦៥៩ (កថាខណឌ  ៦៥៦ ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទី១ និងកថាខណឌ  ៦៥៩ ខដេរញ្ញា ក់ថា កា វិភ្លគថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  

មានេកខណៈសទិសភ្លេ)។ 

3192 រនះគឺជាកា ផគត់ផគង់មិនប្គរ់ប្ោន់ថ្នអាហា  ទឹកសាអ ត ទីជប្មក ឬកា អនាម័យ។ សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(F36) កថាខណឌ  ៦១៩។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៩៣, ១៤១៤, ១៦៩៨, ១៨២៩, ២៦១១, 

២៨៤៨, ៣០០៣, ៣១៥២។ 

3193 មាប្តា ៣ ថ្នរសចកតីប្រកាសជាសកេសតីេីសិទធិមន សស ថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៨ រសចកដីសរប្មចមហាសននិបាតរេខ 217A 

(III), UN Doc. A/810 ទំេ័  (១៩៤៨) (“រសចកដីប្រកាសសកេ UDHR”)។ 

3194 មាប្តា ៥ ថ្នរសចកដីប្រកាសសកេ UDHR។ 

3195 មាប្តា ៦ ថ្នរសចកដីប្រកាសសកេ UDHR។ 

3196 មាប្តា ១០ ថ្នរសចកដីប្រកាសសកេ UDHR។ 
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រទាះរីមិនបានរេញរេញក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំអាចរមាឃៈសាេប្កម រស់ខាួនបានខដ ។  អាប្ស័យរហត រនះ អំ

ណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

២. កា រធ្វើឱយបាតខ់ាួនរដ្ឋយរងខ ំ

1143.ទាក់ទងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា 

រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតត

រៅរេើជនជាតិោមរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ ទំនរ់ប្តពាងំងម ទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នប្េលានយនតរហាះរខតត

កំេង់ឆ្ន ំង និងមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់ និងេនំរប្កាេ។ ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ថា កា រធ្វើឱយ

បាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ោរ់ខាួន កា ឃ ខំាួន ឬកា ោរ់េប្ងត់ជន ងរប្ោះកនុងេកខខណឌ

ខដេេ ំបានដ្ឋក់េួករគឱយសែិតរប្កាមកា កា ពា ថ្នចារ់ និងកា រដិរសធ្កនុងកា ផតេ់ ឬទទួេបានដំណឹង

អំេីវាសនា ឬទីកខនាង រស់រ គគេទាងំរនាះ3197។  

1144.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំប្តូវបានរង្ហា ញរៅសហក 

ណ៍ប្តាកំក់ ទំនរ់ប្តពាងំងម ទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង និងរៅមនេី សនដិស ខ

ប្កាងំតាោន ់ និងេនំរប្កាេ3198។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្ន

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខំេ ំប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិោមរ ើយ3199។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាំកក់ មនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់ និងេនំ

រប្កាេ3200។ អំណះអំណាងរនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។ 

 
3197 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៥៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨ និងឧរសមព័នធដីកាសរប្មចរំខរកសំណ រំ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1.1) ទំេ័  ៤។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរោងរៅទីរនះរៅរេើមនេី សនតិស ខ ស-២១ និង អ ូកខនសង រ៉ា ខនតកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅទីតំាងទាងំេី រនះ 

េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ឧរសមព័នធដីកាសរប្មចរំខរកសំណ រំ ឿង ០០២ រខនែម ទំេ័  ៤។ 

3198 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩២៧, ៣៩៨៦។ 

3199 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៤២។ 

3200 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៦-៧៥៧, ៨៣៧-៨៤០, ៨៨៧-៨៩១។ 
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ក. សហក ណ៍ប្តាកំក់ 

1145.កនុងកា វាយតថ្មាថារតើ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើងរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រ គគេជាក់លាកជ់ារប្ចើនប្តូវបានឃ ំោងំ និងប្តូវបានរធ្វើឱយ

បាត់ខាួនកនុងប្សុកប្តាំកក់ និងថា អនកប្រឆំ្ងនរោបាយ និងអនកប្រប្េឹតតរទរេមើសធ្ៃន់ធ្ៃ  អាចប្តូវបានោរ់ខាួន 

និងរធ្វើឱយបាត់ខាួន និងថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានប្រមូេផដុំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ និងប្តូវបាន

និ រទស និងរធ្វើឱយបាត់ខាួន និងថា ប្គួសា ខខម រប្កាមទាំងមូេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន3201។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនេីសហក ណ៍ប្តាំកក់មានេកខណៈ ើករាេដ្ឋេ និងបាន

រកើតរ ើងកនុងកាេៈរទសៈខដេរ គគេនីមួយៗប្តូវបានដកហូតនូវរស ើភ្លេ និងថា កា ោរ់ខាួនខដេ ើករាេ

ដ្ឋេប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយភ្លន ក់ង្ហ រកសក មមយុនីសតកមពជុា3202។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា េ ំមានដំរណើ កា ផាូវចារ់អន វតតសប្មារ់រ គគេកនុងកា ខសវង ក និងរដើមបីទទួេបានដំណឹងអំេីវាសនា

សាច់ញាតិ រស់ខាួន និងបានរជឿជាក់ថា រ ិោកាសរនាះអាចរសមើនឹងកា រដិរសធ្ទូរៅកនុងកា ផដេ់ដំណឹង

អំេីវាសនា រស់រ គគេខដេបានបាត់ខាួនរនាះ3203។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើឱយ

បាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំគឺជាកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេដេ់អនកខដេបានបាត់ខាួន និងបានរងកនូវ

កា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ខផនក ូរកាយ ឬផាូវចិតតដេ់អនកខដេ ស់រៅរដ្ឋយសា េ ំមានដំណឹងអំេីវាសនាសាច់ញាតិ 

ឬមិតតេកដិ រស់ខាួនរនាះ3204។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនមានេកខ

ណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេបានរ ៀររារ់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ដូរចនះ

រង្ហា ញនូវធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

េកខណៈ ើករាេដ្ឋេ និងកា ប្រប្េឹតតដខដេៗថ្នអំរេើរនះបានរង្ហា ញថា ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា 

ដូរចនះ រំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិរនាះ3205។ 

1146.រខៀវ សំផន បានកប្មិតអំណះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅសហក ណ៍

ប្តាកំក់ ប្តឹមរញ្ញា ថារតើ ជនជាតិរវៀតណាម និងខខម រប្កាមប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ពាក់េ័នធ

រៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានយេ់

 
3201 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០១។ 

3202 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០២។ 

3203 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៣។ 

3204 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៤។ 

3205 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៤។ 

01718582



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

685 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រឃើញថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទស“និង/ឬ”ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន3206។ ោត់បានរេើករ ើងថា 

កា រប្រើប្បាស់ពាកយថា “និង/ឬ”បានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចរង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិ

សងស័យនូវកា និ រទស ឬកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ3207។ ោត់បានអះអាងថា មនេិេសងស័យណាមួយគរបី

ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយបានជាប្ររោជន៍ដេ់ ូរោត់ប្សរតាមរោេកា ណ៍សដីេីវិមតិសងស័យបានជាប្ររោ

ជនជ៍នជារ់រោទ និងថា អងគជំន ំជប្មះេ ំគរបីយេ់រឃើញថា ជនជាតិេនធរុវៀតណាម ជាជន ងរប្ោះថ្នកា រធ្វើ

ឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរ ើយ3208។ ពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញថា ខខម រប្កាមប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនជាប្កុម 

រដ្ឋយសា អងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាមេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រហើយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំអាចរង្ហា ញនូវធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាខដេរប្រើប្បាស់េសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេរនាះរ ើយ3209។ 

1147.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទស និង/ឬរធ្វើ

ឱយបាត់ខាួន េ ំបានរង្ហា ញនូវកា េ ំអាចសននិដ្ឋា នឱយហួសេីវិមតិសងស័យថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាន

និ រទស ឬរធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះរទ រ៉ា ខនតប្ោន់ខតថា ខផអកតាមកាេៈរទសៈ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សននិដ្ឋា នថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបាននិ រទស រហើយរ គគេខដេប្តូវបាននិ រទសរនាះ គឺជាជន ងរប្ោះថ្ន

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំផងខដ 3210។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំណះអំណាងពាក់េ័នធរៅនងឹ

រោេកា ណ៍ថ្នវិមតិសងស័យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រោទ េ ំមានប្រសិទធភ្លេរ ើយ រដ្ឋយសា កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានធាត ផសថំ្នវិមតិសងស័យ3211។ ពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម សហ

ប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់ ឬដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខំរេើខខម រប្កាមខដេជាប្កុមជាក់លាក់មួយ ឬជាប្កុមមួយតូចជាងប្កុមជនជាតិរវៀតណាមរៅ

ប្តាកំក់ និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា ប្គួសា ខខម 

 
3206 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៦។ 

3207 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៦។ 

3208 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៦។ 

3209 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៧៥៧។ 

3210 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៩១។ 

3211 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៩១។ 
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រប្កាមទាងំមូេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន ប្សរជាមួយនឹងេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាម និងអនក

 ស់រៅអចិថ្ស្តនតយ៍ដថ្ទរទៀតថ្នសហក ណ៍រនាះប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនកនុង រររនាះខដ 3212។ 

1148.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រដ្ឋយសា ជន ងរប្ោះជនជាតិរវៀតណាម និងខខម រប្កាម គឺជាប្កុមេី 

កនុងចំរណាមប្កុមជារប្ចើនខដេប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ អំណះអំណាង រស់ 

រខៀវ សំផន េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រដិរសធ្កា យេ់រឃើញជា ួមខដេថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយ

រងខំ ប្តូវបានរង្ហា ញ3213។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា កា រផ្លត ត រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើខតពាកយ

“និង/ឬ” េ ំបានរអើរេើកា េិតខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខដេចាស់លាស់

ឥតប្េលាអំំេីចំនួនមន សសខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន និងបានរង្ហា ញនូវកា ភ្លន់ប្ច ំរេើធាត ផសថំ្នរទ

ឧប្កិដា។ រនះជាកា េ ំោំបាច់កនុងកា កំណត់រេើវាសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមឱយហួសេីវិមតិសងស័យរនាះ

រទ រ៉ា ខនតប្តឹមខតកំណត់ថា រតើធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3214។ ពាក់េ័នធរៅនឹងខខម រប្កាម សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា 

រខៀវ សំផន បានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវនូវរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងដីកាដំរណាះប្សាយ។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងេ ំរធ្វើកា េិោ ណារេើេសតតុាងថ្នកា រធ្វើទ កខរ ក

រមនញប្រជាជនខខម រប្កាម រ៉ា ខនតថា នឹងេិនិតយរេើេសតតុាងថ្នរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតខដេបានរោទប្រកាន់រនាះ 

និងជន ងរប្ោះមួយចំនួនថ្នរទឧប្កិដារនះខដេជាខខម រប្កាម រហើយដីកាដំរណាះប្សាយេ ំបានកប្មិតកា រធ្វើ

ឱយបាត់ខាួនេីប្សុកប្តាកំក់ប្តឹមខតប្កុមជាក់លាក់ណាមួយរនាះរទ3215។ 

1149.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេកប្មិតប្តឹមជនជាតិរវៀត

ណាម និងខខម រប្កាម េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់អាចរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវ

បានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំប្តូវបានរង្ហា ញរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំបានសននិដ្ឋា នថា មានខតជនជាតិរវៀតណាម និងខខម រប្កាមរ៉ា រណាណ ះខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះ។ 

 
3212 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៩៥។ 

3213 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៨៧។ 

3214 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៩០-៥៩៤។ 

3215 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៨៩។ 
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អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា មានរ គគេជារប្ចើនប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន  ួមទាងំឪេ កមា

 រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អ  ង សារ ឿន រ ម្ ះ អ ឹម ចក់ ខដេប្តូវបាននារំចញេីវតតចំបា៉ា កនុងរេេជាមួយ

ោន នឹងអនកដថ្ទរទៀតខដេ ករឃើញថា េួករគមានតួនាទីខពស់ ឬមស្តនតីរាជកា ជាន់ខពស់ ឬអតីតប្គូររប្ងៀន 

ទាហាន ឬរ៉ាូេីស ឬមស្តនតីខាងេនធគយ3216។ អនកខដេបាត់ខាួន ួមមានរងរអូនប្រុស រស់ រ ៀេ សន  រ ម្ ះ 

ោ៉ា  សាន និងឪេ កមារស់ោត់រ ម្ ះ  ុង នាគ និងរងប្រុស រស់ោត់រ ម្ ះ រ ៀេ អឹម រងប្រុស រស់ 

រៅ ហា ន រ ម្ ះ េួន ហាន រងប្រុស រស់ អ ឹម វណណ ៈ រ ម្ ះ អ ឹម មា៉ា ច និងសាច់ញាតិជារប្ចើនរទៀត រស់ 

 ឹរ នាង [និង] រដី រស់ តាក សាន់3217។ ររើរទាះរីជាកា ជំទាស់រនះេ ំទាមទា ឱយមានកា េិោ ណារខនែម

សប្មារ់រហត ផេរនះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមាន

កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនជនជាតិរវៀតណាម ឬខខម រប្កាមខដ ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា “ប្តូវបាននិ រទស និង/ឬប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន” េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះេ ំអាចកំណត់

បាននូវវាសនា រស់ជនជាតិរវៀតណាមមាន ក់ៗខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនេីប្សុកប្តាំកក់។ រទាះជាោ៉ា ងណា

កដី កា កំណត់វាសនា រស់អនកខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន េ ំោំបាច់ប្តូវរង្ហា ញថារតើ អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតរនាះបានរកើតរ ើងតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាប្តឹមប្តូវរេើរញ្ញា ថារតើ ធាត ផសថំ្នរទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរោងរៅរេើខផនក VI.ង ថ្នសាេដីការនះខដេរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ខខម រប្កាម។ 

ខ. មនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់ 

1150.កនុងកា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា រៅមនេី សនដិស ខ

ប្កាងំតាោន់ខដេមានទីតាំងកនុងប្សុកប្តាំកក់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា  អងគជំន ំជប្មះបាន

យេ់រឃើញេីដំរូងថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់

ខាួនរដ្ឋយរងខំប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ប្តាកំក់3218។ គួ កត់សមាគ េ់ផងខដ ថា រញ្ញា ខផនក

ចារ់បានរកើតរ ើងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សស

 
3216 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ កថាខណឌ  ៩៥៩-

៩៦០, ៩៦៤។ 

3217 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០១។ 

3218 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៣។ 
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ធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានោត់ទ កថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ គរបីេិោ ណាពាក់េ័នធរៅ

នឹងមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រដ្ឋយរហត ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា មន សស

ជារប្ចើនខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនេីសហក ណ៍ប្តាកំក់ប្តូវបាននារំៅមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់3219។ 

“មា៉ាងវិញរទៀត កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរនះប្តូវបានរង្ហា ញថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេជា

កា បាត់ខាួនរេើកដំរូងរៅប្សុកប្តាំកក់ ឬអាចប្តូវបានរង្ហា ញថា ជាកា បាត់ខាួនជារេើកទីេី រៅប្កាំងតាោ

ន់”3220។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ជារោេកា ណ៍ អំរេើខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នកា រធ្វើឱយបាត់

ខាួនរដ្ឋយរងខំអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើសេីមដងទាកទ់ងរៅនឹងរ គគេដខដេរនាះ ដរារណាធាត ផសោំំ

បាច់ថ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវបានរង្ហា ញកនុងរេេនី

មួយៗ3221។ ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់ គួ កត់សមាគ េ់ជាេិរសសថា ររើរទាះរីជាកា ដក

ហូតរេើកដំរូងនូវរស ើភ្លេបានោរ់រផដើមជាមួយនឹងកា ោរ់ខាួនកនុងសហក ណ៍ប្តាកំក់ក៏រដ្ឋយ ក៏រៅរនដ

រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកា ឃ ំខាួនរៅមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់ខដ  និង៖ 

 រប្កាយមករទៀត កា ឃ ំោងំកនងុដំណាក់កាេងមីខដេេ ំប្តូវបានកត់ប្តាទ ក េទធផេខដេរសេើ ខតរចៀសេ ំ ួច 

 និងកា រណាដ េឱយសាា រ់រូក មួជាមួយនឹងទប្មងថ់្នកា ករមេច និងកា ករ់សាកសេខដេប្តូវបានប្រប្េឹតត

 រ ើងរដ្ឋយរ គគេខដេអាចមិនជារ់ពាក់េន័ធរៅកនុងកា ោរ់ខាួនេីដំរូង ទាងំអសរ់នះ គជឺាកា រដិរសធ្

 ទាងំប្សុងនូវេ័ត៌មានសប្មារ់ប្កុមប្គួសា  ឬមិតតេកតិ កនុងកា អនតរាគមន៍ ឬកំណត់ទតីាងំសាកសេ រស់

 មន សសជាទីប្សលាញ់ រសខ់ាួន។ ចំណ ចទាងំរនះជាកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា និងជាសតាន ម័ត រស់ោ ើ

 រខនែមរទៀត រប្កាយេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនមន សសដំរូងេីសហក ណ៍រនាះ។ អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់

 ថា កា យកអនកជារឃ់ ំរចញេីអាោ ឃ ោំងំ គជឺាកា រនតដកហូតរស ើភ្លេ និងច ងរញ្ចរ់ប្តូវបាន

 ករមេច3222។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េ ំមានកា រង្ហា ញេ័ត៌មានពាក់េ័នធរៅនងឹវាសនា រស់អនកជារ់

ឃ ំខដេប្តូវបានយករចញេីអាោ ឃ ំោងំ ដេ់អនកជារ់ឃ ំជាមួយដថ្ទរទៀត ឬសមាជិកប្គួសា  និងមន សស

ជាទីប្សលាញ់ រស់ខាួនខដេរៅរប្ៅ ប្េមទាងំកា រដិរសធ្ទាងំប្សុងនូវកា ទទួេបានដំរណាះប្សាយផាូវ

 
3219 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៣។ 

3220 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៣។ 

3221 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៤។ 

3222 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៤។ 
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ចារ់ជាធ្ មាន និងកា ធានាខផនកនីតិវិធី្រប្កាមចារ់អនត ជាតិ3223។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់

សមាគ េ់ថា រៅរេេអនកជារ់ឃ ំប្តូវបានយករចញេីអាោ ឃ ំោងំ មានកា រប្រើឧបាយកេក ហកថា េួក

រគទាងំរនាះប្តូវបានរញ្ាូនប្ត រ់រៅផេះវិញ រនះបានរធ្វើឱយអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតរៅទីរនាះមានកា ឆៃេ់

សងស័យចំរពាះវាសនា រស់អនកខដេប្តូវបានយករចញរៅ និងកា ោក់តស្តនតីតាមរមប្កូឮៗរៅរេេមានកា 

រធ្វើឱយបាត់ខាួន និងកា សមាា រ់មន សសខដេអាចរកើតមាន3224។ រដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនងឹ

េកខណៈសំខាន់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់

ថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយភ្លន ក់ង្ហ  ដារដ្ឋយមានកា អន ញ្ញា ត និងកា ោបំ្ទេីរកសក មមយុនីសត

កមពជុា3225។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា កា ោរ់េប្ងត់អនកជារ់ឃ ំខដេរៅរនតរនាះ 

ររងកើតជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស រហើយថា ភ្លគីទីរីដូចជាអនកជារ់ឃ ំជាមួយ 

ប្តូវបានរងកឱយ ងទ កខរសាកធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកតីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស ដូរចនះ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដា

ខដេបានរ ៀររារ់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេរនះរង្ហា ញអំេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀត3226។ ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អរំេើ

ខដេអាចរសមើនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ“ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងដខដេៗ និងកនុង យៈរេេដ៏យូ រដ្ឋយ

មានកា ប្រមាងធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេមានផេរ៉ាះពាេ់រេើអនកខដេជារ់ឃ ំ ឬអនកខដេអាចខសវង កដំណឹងអំេីរ គគេ

ទាងំរនាះ” ដូរចនះ រនះបានរធ្វើឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អំរេើរនះគឺជារចតនា និងអាប្ស័យ

រហត រនះ ធាត ផសអំតតរនាម័តិប្តូវបានរង្ហា ញ3227។ 

1151.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់កនុងកា យេ់រឃើញថា អំរេើជា

មូេដ្ឋា នថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើសេីមដងទាក់ទងរៅនឹងរ គគេដខដេ េីរប្ពាះ

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ គឺជាកា ប្រប្េឹតតជារនតរនាេ រ់ខដេជារទរេមើស3228។ ោត់បានដកប្សង់រចញេី

 
3223 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៥។ 

3224 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៥។ 

3225 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៦។ 

3226 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៧។ 

3227 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៨។ 

3228 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣៧។ 
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រសចកតីអធិ្រាយទូរៅ រស់ប្កុមកា ង្ហ សតីេីកា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ឬរដ្ឋយសម័ប្គចិតត(“ប្កុមកា ង្ហ ”) 

ខដេជារទឧប្កិដារនតជារ់ ហូត៖ 

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំគឺជាអំរេើដំរូងរគខដេរនតជារ់ ហតូ។ អំរេើរនះោររ់ផដើមរៅរេេោរេ់ប្ងត់ 

និងរនត ហូត ដរារណាឧប្កិដាកមមមនិទានរ់ញ្ចរ់ [...]។ 

រទឧប្កិដារនះេ ំអាចប្តូវបានរំខរក រហើយកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេគរបីប្គរដណដ ររ់េើអរំេើថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

រដ្ឋយរងខជំា ួម3229។ 

1152.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា ដកហូតរស ើភ្លេខដេបានោរ់រផដើមជាមួយនឹងកា ោរ់ខាួនរៅសហក 

ណ៍ប្តាកំក់ បានរនតរេញមួយអំ ុងរេេថ្នដំណាក់កាេឃ ំោងំរៅមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់ និងររើ

រទាះរីជាអំរេើរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងោ ើជារប្ចើនក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយ

សា បានេិោ ណារឃើញថា មានរទឧប្កិដាេី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន រៅកនុងទីតាំងរ ៀងៗខាួន3230។  

1153.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង

កា រកប្សាយចារ់ និងថា ោត់ខកខានកនុងកា ផតេ់សំអាងផាូវចារ់ោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា 

អំរេើថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ គឺជាកា ប្រប្េឹតតរេមើសខដេរនតជារ់ ហូត3231។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

អះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា អងគរហត រដ្ឋយសា 

កនុងកាេៈរទសៈខាះ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំដំរូងប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់3232។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរខនែមថា រដ្ឋយសា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំខវះ

កា កំណត់និយមន័យខផនកចារ់ជាក់លាក់ និងធាត ផសកំនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រទើរកា វិភ្លគខផនកចារ់ខដេសម

ប្សររនាះបានរផ្លត តរៅរេើរញ្ញា ថារតើ រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើសេីមដង 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា វិភ្លគរដ្ឋយប្តឹមប្តូវរនាះ3233។ សហប្េះរាជ

 
3229 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣៧ ដកប្សង់ បាយកា ណ៍ រស់ប្កុមកា ង្ហ សដីេីកា រធ្វើឱយ

បាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ឬរដ្ឋយសម័ប្គចិតត ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា អងគកា សហប្រជាជាតិ UN Doc. A/HRC/16/48  

( បាយកា ណ៍ប្កុមកា ង្ហ ) កថាខណឌ  ៣៩-១ និង ៣៩-៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយ រខៀវ សំផន)។ 

3230 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៣៩។ 

3231 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៥២។ 

3232 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៥២។ 

3233 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៥៣-៨៥៤។ 
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អាជាា បានេិោ ណាថា រទឧប្កិដាេី ខដេប្រប្េឹតតរេើរ គគេខតមួយ មានេកខណៈខ សខរាកោន រដ្ឋយសា ប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើរផសងៗោន  និងបានររងកើតឱយមានកា  ងទ កខដេ់ប្កុមមន សសេី ខ សោន ៖ ទីមួយ 

អនកខដេរៅ ស់កនុងឃ ំ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងទីេី  អនកខដេជារ់ឃ ំរៅមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់3234។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា សំអាង រស់ រខៀវ សំផន រេើកា អធិ្រាយទូរៅ រស់ប្កុមកា ង្ហ 

រនាះ គឺជាកា ភ្លន់ប្ច ំ និងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរដ្ឋយសា រសចកតីអធិ្រាយយរនះអន វតតចំរពាះរ គគេខដេប្តូវ

បានរធ្វើឱយបាត់ខាួនខតមួយរេើករដ្ឋយោ ើមាន ក់3235។ 

1154.ខផអកតាមសហរមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់ មានសា ៈសំខាន់ចំរពាះរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

ខដេទទួេ ងកា រ៉ាះពាេ់រដ្ឋយសា ឧប្កិដាកមមរនាះ3236។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា កា រក

ប្សាយ រស់ រខៀវ សំផន អាចរារំាងកា ទទួេខ សប្តូវរៅរេើអនកខដេប្គរ់ប្គងអំរេើរោ រៅខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតដរប្ចើនរេើករប្ចើនសារេើប្កុមមន សសដខដេ3237។ សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនងឹ

សហប្េះរាជអាជាា ថា សាែ នភ្លេរនះគឺពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកដីខដេរ គគេជាក់លាក់ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនេី 

រេើករផសងោន រដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់ខ សៗោន  និងបានរខនែមថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួននីមួយៗជារ់ពាក់េ័នធផងខដ រៅ

នឹងប្កុមដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នជន ងរប្ោះមិនផ្លេ េ់ និងថា រ ិោកាសថ្នកា េ័យខាា ច និងកា  ងទ កខរសាកប្តូវ

បានររងកើតតាមទកីខនាងនីមួយៗ3238។ 

1155.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា េ ំអាចកំណត់ចាស់លាស់នូវរញ្ញា ថារតើ សហប្េះរាជ

អាជាា បានអះអាងប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ខដេថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់ េ ំរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញរនាះរដ្ឋយសា 

បានរដ្ឋះប្សាយខតរេើរ គគេខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរៅទីតាងំទាងំេី  រ៉ា ខនតេ ំខមនរេើរ គគេខដេប្តូវ

បានរធ្វើឱយបាត់ខាួនសប្មារ់រេើកដំរូងរៅមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់រនាះរទ។ សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានរោង

រៅរេើកា យេ់រឃើញណាមួយខដេថា រ គគេខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះ គឺមានខតមកេីមនេី សនដិស ខ

 
3234 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៥៥។ 

3235 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៥៧។ 

3236 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦០៥។ 

3237 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦០៧។ 

3238 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦០៨។ 
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ប្កាងំតាោន់រ៉ា រណាណ ះ ខដេេ ំធាា រ់ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរេើកដំរូងេីសហក ណ៍ប្តាំកក់រនាះរទ រហើយកា 

យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរេើករ ើងអំេីរ គគេទាំងរនាះរ ើយ។ 

1156.កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ េ ំខមនជាប្ររេទរទឧប្កិដាដ្ឋច់រដ្ឋយខ កកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិខដេមានកា កំណត់និយមន័យខផនកចារ់ និងធាត ផសជំាក់លាក់រនាះរទ3239។ ផេយុរៅវិញ អវី

ខដេរោទជារញ្ញា កនុងរ ឿងកដីរចចរុបននគឺជាអំរេើខដេអាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ។ រញ្ញា រោទ

រចចរុបននរនះគឺថារតើ រហត កា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតបានរកើតរ ើងរៅសហ

ក ណ៍ប្តាកំក់ និងរៅមនេី សនដិស ខប្កាងំតាោន់ខដេបានខផអករេើកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរេើរ គគេដខដេរនាះេីទី

តាងំទាងំេី  ខដ  ឬោ៉ា ងណា។  

1157.ធាត ផសជំាក់លាក់ថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត គឺជា៖ (១) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេមានេកខ

ណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេនឹងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានរ ៀររារ់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ (២) 

អំរេើសកមម ឬអកមមខដេរងកឱយមានកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬជាកា វាយ

ប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និង (៣) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា

3240។ 

1158.កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេេ ំប្តូវបានជំទាស់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន រង្ហា ញថា កា រធ្វើ

ឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំេីសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងប្កាងំតាោន់ ររើរទាះរីជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរ គគេដខដេខដេ

ប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនក៏រដ្ឋយ ក៏ប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់រផសងោន  និងពាក់េ័នធជន ងរប្ោះខ សោន 3241

។ រៅប្សុកប្តាកំក់ ជន ងរប្ោះរប្ៅេីរ គគេខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន ក៏មាន“អនកខដេរៅ ស់ ខដេេ ំដឹង

នូវេ័ត៌មានអំេីវាសនា រស់ខាួនោ៉ា ងណារ ើយ”3242។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា 

ោរខ់ាួន និងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនខដេ ើករាេដ្ឋេបានររងកើតរ ិោកាសគួ ឱយេ័យខាា ចខដេប្ជួតប្ជាររៅ

តាមកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍ និងរងកឱយអនកខដេរៅកនុងសហក ណ៍ទទួេ ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ 

 
3239 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៩។ 

3240 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨០។ 

3241 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៤, ១២០៤, ២៨៥៧។ 

3242 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៤។ 

01718590
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ឬផាូវចិតត3243។ មា៉ាងវិញរទៀត រៅមនេី សនដិស ខប្កាំងតាោន់ ជន ងរប្ោះរប្ៅេីអនកខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់

ខាួន និងសមាជិកប្គួសា រស់េួករគ និងមន សសជាទីប្សលាញ់ រស់ខាួន ក៏មានអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតកនុងមនេី 

សនដិស ខប្កាងំតាោន់ ខដេប្តូវបានរនសេ់ទ កនូវកា សងស័យអំេីវាសនា រស់អនកខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន 

និងកា េ័យខាា ចថា េួករគអាចនឹងប្តូវបានយករចញរៅដូចោន ខដ 3244។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា រនះបានរងកឱយអនកជារ់ឃ ំទទួេ ងផេរ៉ាះពាេ់ផាូវចិតតយូ អខងវង និងកា  ងទ កខរសាកខផនក

 ូរកាយ និងផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេររងកើតបានជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស3245។ 

1159.ររើរទាះរីជារ គគេខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំេីទីតាងំនីមួយៗ អាចជាមន សសដខដេក៏រដ្ឋយ ក៏

កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរនះប្តូវបានប្រប្េឹតដរដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់រផសងោន  រៅរេេខ សោន  និងទីតាំងរផសងោន  និងបានរ៉ាះ

ពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោះរផសងោន  ខដេ ស់រៅកនុងទីកខនាងរផសងោន ។ កនុងកាេៈរទសៈរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំមានកំហ សរដ្ឋយសា បានេិោ ណាថា មានអំរេើរចតនារផសងោន ខដេរងកឱយមានកា  ងទ កខ ឬ

េយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដេរនះ

អាចរសមើនឹងរហត កា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេបានរកើតរ ើងកនុងទីតាងំនីមួ

យៗ។ 

1160.កា សំអាង រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើរសចកតីអធិ្រាយ រស់ប្កុមកា ង្ហ រនាះ េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា វិភ្លគ

រនះរទ។ ប្កុមកា ង្ហ បានរញ្ញា ក់កនុងរសចកដីអធិ្រាយទូរៅសដីេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំខដេជារទ

ឧប្កិដារនតជារ់ ហូតថា៖  

១. កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំគឺជាអំរេើរដើមដរំូងរគខដេរនតជារ ់ហូត។ អរំេើរនះបានោររ់ផដើមរៅ

រេេោរេ់ប្ងត់ និងរនតកនុង យៈរេេខដេឧប្កិដាកមមរនាះេ ំទាន់បានរញ្ចរ ់មាននយ័ថា  ហតូដេ់រេេ

 ដាបានផតេ់ដណំឹងអេំីកា ឃ ោំងំ ឬកា រដ្ឋះខេងពាក់េន័ធរៅនឹងវាសនា ឬទីកខនាង រស់រ គគេរនាះ។  

២. ររើរទាះរជីាអរំេើរនះបាន ំរលាេរំពានរេើសទិធិមួយចំនួន  ួមមានសិទធិទទេួបានកា ទទួេសាគ េ់

ចំរពាះម ខចារ់ សទិធិទទួេបានរស ើភ្លេ និងសនតសិ ខ រស់រ គគេ និងសិទធេិ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម

កា រធ្វើទា  ណកមម ឬអរំេើរោ រៅអមន សសធ្ម៌ ឬរនាេ រររនាែ ករសចកតថី្ងាងនូ ដថ្ទរទៀត ឬកា ដ្ឋក់

រទាស និងបាន រំលាេរំពាន ឬជាកា គំរាមកំខហងធ្ៃន់ធ្ៃ រេើសិទធមិានជីវិត ស់រៅក៏រដ្ឋយ ក៏ប្កុម

 
3243 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៤។ 

3244 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៥, ២៨៥៧។ 

3245 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៥៧។ 

01718591
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កា ង្ហ បានេិោ ណាថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំគឺជាអរំេើដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និងប្សូររញ្ចូេោន  រ៉ា ខនត

េ ំខមនជារូករញ្ចូេោន រនាះរទ។ ររើរទាះរជីាទិដាភ្លេថ្នអរំេើ រំលាេរំពានមួយចំននួអាចប្តូវបានរំរេញ

រៅម នរេេកា ចូេជាធ្ មានថ្នេិខិត រក ណជ៍ាតិ ឬអនត ជាតិខដេពាក់េ័នធ រហើយខផនកដថ្ទរទៀតថ្ន

កា  ំរលាេរំពានរៅខតរនត ហតូដេ់រេេខដេវាសនា ឬទកីខនាង រសជ់ន ងរប្ោះប្តូវបានរង្ហា ញក៏

រដ្ឋយ ករ៏ញ្ញា គរបីបានសាដ ររ់ដ្ឋយត លាកា  រហើយអរំេើរនាះេ ំគរបីរខំរកដ្ឋច់េីោន ខដ ។ 

៣. ដូរចនះ រៅរេេខដេកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំបានោរ់រផដើមរៅម នកា ចូេជាធ្ មានថ្នេិខិត រក 

ណ៍ ឬរៅម ន ដាជាក់លាក់ណាមួយបានទទួេសាគ េ់យ តាត ធិ្កា  រសស់ាែ រ័នែមានសមតែកិចច កា េិតខដេ

ថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួននរៅរនតរប្កាយេីកា ចូេជាធ្ មាន ឬកា ទទួេសាគ េ់ថ្នយ តាត ធិ្កា  បានផដេ់ឱយ

សាែ រន័រនាះនវូសមតែកិចច នងិយ តាត ធិ្កា កនុងកា េោិ ណារេើអំរេើថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំជា មួ 

និងេ ខំមនខតរេើអំរេើសកមម ឬអកមមខដេចងកាតេវកិចចរេើ ដាខដេទទួេសាគ េរ់ប្កាយកា ចេូជាធ្ មាន

ថ្នេខិិត រក ណ៍ចារព់ាក់េន័ធ ឬកា ទទួេសាគ េ់យ តាត ធិ្កា រនាះរ ើយ3246។ 

1161.កា អតាែ ធិ្រាយទូរៅ រស់ប្កុមកា ង្ហ បានរង្ហា ញថា ខាួនបានេិភ្លការេើេកខណៈរនតជារ់ ហូតថ្នរទ

ឧប្កិដាកនុងរ ិរទថ្នកា ទទួេខ សប្តូវសប្មារ់ឧប្កិដាកមមទាងំមូេរៅរេេខដេអំរេើរនាះបានោរ់រផដើមរៅ

ម នរេេខដេ ដាបានរធ្វើសោច រ័នរេើេិខិត រ ណ៍ចារ់ជាក់លាក់ ឬទទួេយកយ តាត ធិ្កា ថ្នសាែ រ័នមាន

សមតែកិចច3247។ ចំណ ចរនះេ ំបានរដ្ឋះប្សាយជាក់លាក់រេើរញ្ញា ចំរពាះម ខខដេរ គគេដខដេប្តូវបានរធ្វើឱយ

បាត់ខាួនេីទីតាងំជារប្ចើនកខនាង កា រងកឱយមានកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត និងកា វាយប្រហា 

ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសចំរពាះជន ងរប្ោះខ សោន រនាះរទ។ អាប្ស័យរហត រនះកា ជំទាស់រនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ 

1162.មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេគឺជាមនេី សនតិស ខតំរន់ ១០៥ ខដេមានគ កេនំរប្កាេ មនេី ពាក់េ័នធតំរន់ចំនួនេី គឺ ក-

១១ និង ក-១៧ និងទីតាងំករមេចរៅខកប ប្តពាងំប្េីង3248។ កនុងកា វាយតថ្មាថារតើ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយ

រងខំបានរកើតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

អនកជារ់ឃ បំ្តូវបានយករចញរដ្ឋយោម នកា េនយេ់េី ក-១៧ និងថា េកខខណឌ រៅ ក-១១ និងគ កេនំរប្កាេស ី

 
3246  បាយកា ណ៍ រស់ប្កុមកា ង្ហ  ទំេ័  ១១-១២។ 

3247 សូមរមើេ  បាយកា ណ៍ រស់ប្កុមកា ង្ហ  ទំេ័  ១១-១២។ 

3248 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៣០១៩, ៣០២៧។ 

01718592
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សង្ហវ ក់ជាមួយនឹងេកខខណឌ រៅ ក-១៧ និងតំណាងឱយមនេី សនតិស ខទាងំមូេ3249។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា អនកជារ់ឃ ំរៅមនេី សនតិស ខប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនថ្នអនក

ជារ់ឃ ំជាមួយោន រដ្ឋយមិនបានប្បារ់នូវរហត ផេសប្មារ់កា បាត់ខាួនរនាះ និងបានទ កឱយអនកខដេរៅកនុង

គ ករនាះសងស័យថា អនកជារ់ឃ ំដូចខាួនរនាះប្តូវបានសមាា រ់3250។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា កា យកអនកជារ់ឃ ំរចញបានររងកើតនូវកា ដករស ើភ្លេ និងថា មានកា រដិរសធ្កនុងកា រង្ហា ញេ័ត៌មាន

ដេ់អនកជារ់ឃ ំដូចោន  ឬសមាជិកប្គួសា ពាក់េ័នធរៅនឹងវាសនា ឬទីកខនាងថ្នអនកជារ់ឃ ំខដេប្តូវបានរធ្វើឱយ

បាត់ខាួន និងកា រដិរសធ្ទាងំប្សុងនូវកា ទទួេបានដំរណាះប្សាយផាូវចារ់ខដេជាធ្ មាន និងកា ធានា

ខផនកនីតិវិធី្ខដេមានខចងកនុងចារ់អនត ជាតិ3251។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួន

ប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយអាជាា ធ្ កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រដ្ឋយសា េនំរប្កាេប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមតំរន់ 

១០៥ រដ្ឋយផ្លេ េ់ ខដេប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដ្ឋយមជឈិមរកស3252។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា កា េប្ងត់អនកជារ់ឃ ំគឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងថា តតីយជនបាន

ទទួេ ងផេរ៉ាះពាេ់ផាូវចិតតយូ អខងវង ខដេរងកឱយមានកា  ងទ កខរសាកធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត និង

ជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស3253។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដា

ខដេបានរ ៀររារ់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងថា ដូរចនះ អំរេើសតាន ម័តប្តូវបានរង្ហា ញ3254។ កនងុ

កា វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនគឺជារចតនា ខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារេើអតែិភ្លេថ្នឧបាយកេ និងនតតិភ្លេទាងំប្សុងថ្នរហត ផេខដេផដេ់សប្មារ់កា េប្ងត់អនក

ជារ់ឃ ំ រ ិោកាសថ្នភ្លេេ ំជាក់លាក់ខដេបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន ភ្លេង្ហយទទួេ ងទ កខ

 រស់អនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតកនុងេកខខណឌ ទាងំរនះ និងកា ឈ្ឺោរ់យូ អខងវង និង

កា  ងទ កខរសាកខដេប្តូវបានរងករៅរេើអនកជារ់ឃ ំជាមួយ សមាជិកប្គួសា  និងមិតតេកដិ3255។ អងគជនំ ំ

 
3249 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦១។ 

3250 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦១។ 

3251 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦១, ៣១៦៣។ 

3252 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦២។ 

3253 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦៤។ 

3254 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦៤។ 

3255 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦៥។ 

01718593
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ជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា “កា ប្រមាងធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរ គគេ និងសិទធិទាងំមូេ ប្សរោន ជាមួយនឹងេំនាថំ្ន

អំរេើថ្ប្េថ្ផសគិតទ កជាម ន” និងថា អំរេើរនះគឺជារចតនា ដូរចនះ បានរង្ហា ញអំេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ3256។ 

1163.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានយ តាត ធិ្កា រេើកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំខតរៅ 

ក-១៧ ជាជាងមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេទាងំមូេ រ៉ា ខនតរ គគេេី ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសាដ រ់សតីេី

កមមវតែថុ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំប្តូវបានឃ ំោងំរៅគ កេនំរប្កាេ ជាជាងរៅ ក-១៧3257។ ោត់បាន

អះអាងថា េសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាះបានខផអករេើពាកយចោមអារា៉ា

ម3258។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្តឹមខតខផអករៅរេើសកខីកមមដ្ឋក់រនេកុ រស់ រៅ 

សា  ន ខដេជាអតីតរេខាតំរន់ ១០៥ កនុងកា យេ់រឃើញថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួន ប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយ ដា

អំណាចកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រស់ោត់េ ំគួ ឱយរជឿជាក់បាន 

ខដេរនះជាកា អន វតតសដង់ដ្ឋ េី 3259។  

1164.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើពាកយចោមអារា៉ាមខដេេ ំ

មានកា រញ្ញា ក់រខនែមកនុងកា រង្ហា ញនូវរទឧប្កិដា និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតវិធី្សាស្តសត

សមរហត ផេ និងរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនកនុងកា សំអាងរៅរេើកា រ ៀររារ់ស ីសង្ហវ ក់ោន  និងមានកា រញ្ញា ក់

អះអាងរខនែមអំេីកា យកអនកជារ់ឃ ំរចញេី ក-១៧3260។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េនយេ់

រហត ដូចរមតចបានជាកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើពាកយចោមអារា៉ាមរនាះេ ំសមរហត ផេ

3261។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរប្មចសមប្សរថា ខផនកណា

មួយថ្នសកខីកមម រស់ រៅ សា  ន ខដេអងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា គួ ឱយរជឿជាក់បាន និងមិនគួ ឱយ

រជឿជាក់ និងកនុងប្គរ់កាេៈរទសៈ កា យេ់រឃើញគឺប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយឯករាជយេីសាកសី

ោ៉ា ងតិចេី នាក់ដថ្ទរទៀត3262។ 

 
3256 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦៥។ 

3257 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៨៧-៨៨៨។  

3258 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៨៨-៨៨៩។ 

3259 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៩០-៨៩១។ 

3260 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៧៨។ 

3261 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៧៩។ 

3262 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៨០។ 

01718594



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

697 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1165.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរេើកេ ំប្តឹមប្តូវថា មានខតសាកសីេី នាក់រ៉ា រណាណ ះខដេ

ប្តូវបានសាដ រ់សតីេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ និងថា េួកោត់េ ំប្តូវបានឃ ំោងំរៅ ក-១៧3263។ សហ

រមធាវើនាមំ ខបានជំទាស់រៅនឹងកា រេើករ ើងខដេថា េសតតុាងខដេបានសំអាងរៅរេើទាក់ទងរៅនឹងគ ក 

ក-១១ និងេនំរប្កាេ ជាពាកយចោមអារា៉ាម។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងផ្លេ េ់កនុង

កា យេ់រឃើញថា រ ិោកាសេ ំជាក់លាក់ និងកា េ័យខាា ចប្តូវបានររងកើតរ ើង រហើយអនកខដេបានផតេ់

សកខីកមមរនាះប្រខហេជាបានដឹងរដ្ឋយប្ររោេអំេីវាសនាជាយថារហត ថ្នអនកខដេប្តូវបានរធ្វើឱយបាត់ខាួន 

រ៉ា ខនតថា រនះេ ំខមនជារោេរំណងខដេេសតតុាងប្តូវបានរប្រើប្បាស់រនាះរទ3264។ 

1166.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ ួចរហើយ និងបានរដិរសធ្រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខតអាចរធ្វើកា ជំន ំជប្មះរេើកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅ ក-

១៧ ជាជាងរៅមននី សនតិស ខេនំរប្កាេទាងំមូេ3265។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងេ ំប្តឹមប្តូវថា 

សាកសីខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសាដ រ់រនាះពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរៅ ក-១៧ េ ំប្តូវបាន

ឃ ំោងំរៅទីរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសី ោន់ តូច និង រនត 

សាវា៉ាត សប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេថា អនកជារ់ឃ ំប្តូវបានយករចញេីកា ឃ ំោងំរៅ ក-១៧ ដ្ឋក់រេើ

ឡាន និងេ ំខដេឮដំណឹងមដងរទៀតរ ើយ3266។ ោន់ តូច និង រនត សាវា៉ាត ប្តូវបានឃ ំោងំរៅ ក-១៧ និង

បានរ ៀររារ់អំេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួន ខដេេួកោត់បានរឃើញផ្លេ េ់រៅ ក-១៧3267។  

1167.រខៀវ សំផន បានអះអាងេ ំប្តឹមប្តូវផងខដ ថា េសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងគ ក ក-១១ និងេនំរប្កាេ គឺជាពាកយច

ោមអារា៉ាម។ ោត់បានដកប្សង់ខផនកខាះថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងបានគូស

រនាេ ត់េីរប្កាមរញ្ញា ក់នូវអវីខដេោត់បានោត់ទ កថា ជាពាកយចោមអារា៉ាមដូចខាងរប្កាម៖ 

 
3263 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦១០-៦១៣។ 

3264 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦១៤-៦១៥។ 

3265 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.ក.២.ខ។  

3266 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៩០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (ោន ់

ទូយ រៅ ោន់ តូច) ឯកសា រេខ E1/399.1 ទំេ័  ២២, ៥០។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រនត សាវា៉ាត) ឯកសា 

រេខ E1/400.1 ទំេ័  ៣០។ 

3267 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (ោន់ ទូយ រៅ ោន់ តូច) ឯកសា រេខ E1/399.1 ទំេ័  ២២, ៥០, ៥៣។ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រនត សាវា៉ាត) ឯកសា រេខ E1/400.1 ទំេ័  ១២-១៣, ២៩។ 

01718595
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រៅមនេី សនតិស ខ អនកជារឃ់ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនថ្នអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀត រដ្ឋយោម នកា 

ប្បារ់េមីូេរហត ថ្នកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះ និងទ កឱយេួករគរជឿថា អនកទាងំរនាះប្តូវបានសមាា រ។់ កា រ ៀររារ់

មួយរៅចំរពាះម ខអងគជនំ ំជប្មះបានរង្ហា ញថា អនកជារ់ឃ ំប្តូវបានប្បារ់ថា េួករគប្តូវបានរញ្ាូនប្ត រ់រៅេូមិ

 រសខ់ាួន វញិ រនាេ រម់កេួករគេ ំខដេបានរឃើញមតងរទៀតរ ើយ។ សាកសីដថ្ទរទៀតបានសាដ រឮ់រផសងៗោន  រៅរេេ

រនាះ ឬឆ្រ់ៗ រប្កាយកា ដេួ េំថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយថា អនកជារ់ឃ ំប្តូវបានដឹកជញ្ាូនកនុងទិសរៅរៅ

រខតតប្ករចះ មានអនកខាះរ ៀររារ់ជាក់លាក់ថា អនកជារ់ឃ ំប្តូវដឹកយករៅសមាា រ់។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជនំ ំ

ជប្មះរជឿជាក់ថា អនកជារ់ឃ ជំាក់ខសដងប្តូវបានដឹកកនុងទសិរៅរៅរខតតប្ករចះ រនាេ រេ់ីប្តូវបានយករចញេីគ កេនំ

រប្កាេរដ្ឋយោម នកា េនយេ់។ អងគជំន ជំប្មះរជឿជាក់ថា កា យកអនកជារ់ឃ រំចញរនាះគឺជាកា ដកនវូរស ើភ្លេ

3268។ 

1168.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើកា រជឿ រស់អនកជារ់ឃ ំ ឬអវីមួយខដេ

រគបានប្បារ់េួកោត់ ឬបានឮ កនុងកា រង្ហា ញនូវកា េិតថ្នកា រជឿ/កា អះអាងទាំងរនាះ ជារដើម រដើមបី

កំណត់ថា អនកខដេបានបាត់ខាួនរនាះប្តូវបានសមាា រ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងរនះកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់ខដេ

រកើតរចញេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះរៅរេើអនកជារ់ឃ ំជាមួយដថ្ទរទៀត និងរ ិោកាសេ័យខាា ច និងេ ំចាស់

លាស់ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរនាះ។ 

1169.ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតសដង់ដ្ឋ េី តាម យៈកា សំអាងេ ំសមប្សររៅរេើខផនកដ្ឋក់រនេកុថ្នសកខីកមម

 រស់ រៅ សា  ន3269។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគឺជាសាែ រ័នខដេទទួេរនេកុកនុងកា វាយតថ្មារេើសកខកីមម

 រស់សាកសី រហើយេិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចទទួេយកខផនកខាះថ្នសកខីកមម រស់សាកសី ខ

ណៈរេេរដិរសធ្ខផនកដថ្ទរទៀត។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា សកខីកមម រស់ រៅ សា  ន 

មានេកខណៈ“ប្េលាចំំរពាះរញ្ញា ថារតើ [កា ោរ់ខាួន និងកា ឃ ំខាួន] ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយខផអករេើសិទធិ

អំណាចកំេូេ រស់អងគកា  ខដ  ឬោ៉ា ងណា” និងបានវាយតថ្មារេើកា អះអាងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ខដេថា 

សាកសី ផ្លន វា៉ា ន កូនប្រុស រស់អតីតរេខាតំរន់ ១០៥ រ ម្ ះ ឡាងំ បានផដេ់សកខីកមមថា ថាន ក់តំរន់េ ំមាន

សិទធិអំណាចរង្ហគ រ់កា ោរ់ខាួន រហើយរសចកតីសរប្មចរនាះរកើតរចញេីមជឈិមរកសខដេរនះបានោបំ្ទសកខី

 
3268 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៨៨៨ ដកប្សង់ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣១៦១ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយ រខៀវ សំផន)។ 

3269 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ង.១.គ។ 
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កមម រស់ រៅ សា  ន3270។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ផងខដ នូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាេ ផំដេ់

ទមៃន់រៅរេើសកខីកមម រស់ សា  ន ខដេថា េ ំមានកា ោរ់ខាួនបានរកើតរ ើងកនុងរេេខដេោត់រធ្វើជារេខា

តំរន់ ១០៥3271។ 

1170.រដ្ឋយសា េ ំមានអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅេនំរប្កាេ

រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស ឬថា កា យេ់រឃើញរនាះគរបរីដិរសធ្រោេរនាះ អា

ប្ស័យរហត រនះអំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

៣. កា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំនិងកា  រំលាេរសេសនែវៈកនុងរ រិទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហ៍

រដ្ឋយរងខ ំ

ក. នីតាន កេូភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  រំលាេរសេសនែវៈកនុងរ រិទថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំខដេជារទឧប្កដិាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាត ិ

1171.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ខផអកតាមទិដាភ្លេនីតាន កូេភ្លេ អំរេើខដេប្តូវបាន

រោទប្រកាន់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទ

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេប្តឹមប្តូវរៅកនុងរទឧប្កិដាថ្ន“អំរេើអមន សសធ្ម៌

ដថ្ទរទៀត”កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3272។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់

រៅកនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួនេី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះេ ំមានកាតេវកិចចតប្មូវឱយេិោ ណា

រេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់បានរង្ហា ញរទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ3273។ រទឧប្កិដាខតមួយខដេពាក់េ័នធរនាះគឺជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា មានអតែិភ្លេជាយូ មករហើយរៅកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់

អនត ជាតិ3274។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់នូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនេីដំរូងខដេថា “អំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀត”ប្តូវបានទទួេយកថា ជាប្ររេទមិនជាក់លាក់ថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

 
3270 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៧៦-៣០៧៧។ 

3271 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៧៨។ 

3272 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៨-៧៣២, ៧៤០-៧៤៩។ 

3273 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥, ៧២៧, ៧៤១។  

3274 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៣, ៧២៨, ៧៤១។  
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រប្កាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាជាងមីថា កា រញ្ញា ក់អំេីនីតាន កូ

េភ្លេរនះជាកា ប្តឹមប្តូវ3275។ 

1172.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកអំេីដីកាដំរណាះប្សាយខដេបានរោទប្រកានថ់ា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍រដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើងទូទាងំប្ររទសោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដេប្តូវបានរង្ហា ញតាម 

យៈជន ងរប្ោះ ខដេប្តូវបានរងខំឱយទទួេយកទំនាក់ទំនងសហេ័ទធរៅកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ3276។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា សិទធិរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរស ើ គឺជាសិទធិសា វ័នដខដេមានខចង

កនុងរសចកតីប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិមន សស (“UDHR”)3277។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់

ថា ពាកយថា“កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងយ តតិសាស្តសតអនត ជាតិរដើមបីប្គរ

ដណដ រ់រេើកាេៈរទសៈថ្នអងគរហត រផសងៗ3278 និងបានេិោ ណារេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតប្េហមទណឌ អនត 

ជាតិសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើរនាះ3279។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាថា អងគជំន ំជប្មះនឹងរធ្វើកា 

វាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើខដេបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំប្តូវបាន

រង្ហា ញ និងថារតើ អំរេើរនះអាច្នដេ់កប្មិតថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា3280។  

1173.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិភ្លកាេមអិតរេើរទរោទថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”កនុងដីកាដំរណាះប្សាយខដេបានរោទប្រកាន់ថា តាម យៈកា រងខិតរងខំឱយ ួម

ដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ោ ើបានប្រប្េឹតដរដ្ឋយរចតនានូវកា  ំរលាេរំពានរេើ ូរកាយ

ខផនកផាូវរេទរេើជន ងរប្ោះកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំរដ្ឋយោម នកា យេ់ប្េមេីជន ងរប្ោះរនាះ3281។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់នូវកា រំេាឺអំេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថា៖ 

 
3275 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៦, ៥៨៩។ សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.១។  

3276 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤២ និងរជើងទំេ័  ២២៥៩-២២៦៣ រោងរៅរេើកនងុ

ចំរណាមរនាះ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៤២-១៤៤៧។  

3277 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។ 

3278 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។  

3279 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៧។  

3280 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។  

3281 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៩ និងរជើងទំេ័  ២២៣៣ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយ

សំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣១។  
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ជាកា ដ្ឋក់រញ្ចូេររើរទាះរីតិចតួចកដីនូវ (ក) អងគជាត ឬវតែដុថ្ទខដេោ ើបានរប្រើប្បាស់ចូេរៅកនុង នធរោន ី

ឬ នធគូទ រសជ់ន ងរប្ោះ ឬ (ខ) កា ដ្ឋក់អងគជាត រសោ់ ើចូេកនុងមាត់ រស់ជន ងរប្ោះ ដចូជាកនុងក ណី

ខដេកា ដ្ឋក់រញ្ចូេផាូវរេទបានរកើតរ ើងរដ្ឋយោម នកា សម័ប្គចិតត រស់ជន ងរប្ោះ3282។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា កា កំណត់និយមន័យរនះេ ំបានរារ់រញ្ចូេជន ងរប្ោះជារ  ស

ខដេរកើតរចញេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរ ើយ និងថា អងគ

ជំន ំជប្មះនឹងវាយតថ្មារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនាះអាចប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្ន

កា  ំរលាេផាូវរេទកនុងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេអាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា3283។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថារតើ អំរេើជាមូេដ្ឋា នថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈរនះបានរំរេញតាមេកខ

ខណឌ តប្មូវថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា

រប្កាយេីបានេិនិតយរេើអងគរហត ថ្នរ ឿងកដី3284។ 

1174.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងនីតាន កូេភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេស

នែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតរនាះ។ ោត់បាន

ជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញសដីេី (១) អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានថ់្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ 

និងកា កំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ (២) “អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ” ខដេជាកា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នសិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន (៣) កា អន វតតន៍រោេកា ណ៍សដីេី

អតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន (ejusdem generis) និង (៤) នីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើខដេ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់រប្កាមចារ់កមពជុារៅម ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ3285។ អំណះអំណាងរនះប្តូវបាន

េិោ ណាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយដូចខាងរប្កាម។  

i. កា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំ

1175.ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ រខៀវ សំផន េីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំទូ

ទាងំប្ររទស និងរោទប្រកាន់ថា ជន ងរប្ោះប្តូវបានរងខំឱយទទួេយកទំនាក់ទំនងសហេ័ទធកនុងកាេៈរទសៈ

 
3282 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

3283 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

3284 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣២, ៣៦៩៥-៣៧០០។ 

3285 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៨-១១៥៥, ១២៨១-១៣០១។ 
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រងខិតរងខំ3286។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា “ក ណីថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ

ភ្លគរប្ចើន មានកា គំរាមកំខហងដេ់អាយ ជីវិត មានកា រប្រើប្បាស់អំរេើហិងា និងមានមន សសប្តូវបាន

សមាា រ់ប្រសិនររើមិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3287 និងថា េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហអ៍ាពាហ៍េិពាហ៍“បាន

រកើតរ ើងរដ្ឋយោម នកា ចូេ ួមតាមប្រថ្េណីេីឪេ កមាដ យ” ោម នកា ខសនរប្េនដូនតា និងថា កា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍នាះប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងកនុងរេេខតមួយខដេមានគូប្សក ោរ់េី២០ រៅ ៦០ គូ3288។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានរោងចាស់លាស់នូវ“កា រងខិតរងខំថ្នទំនាក់

ទំនងផាូវរេទខដេមានរោេរៅររងកើតកូនរដ្ឋយរងខំ”3289។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះប្តឹមខតកំណត់ថារតើ អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា អាចរសមើនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំរនាះ ប្តូវបានរង្ហា ញ និងថារតើ អំរេើរនះ្នដេ់កប្មិតថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា3290។ 

 
3286 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤២ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំ

រ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៤២-១៤៤៧។ 

3287 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ១៤៤៧។ 

3288 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤២ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ១៤៤៦-១៤៤៧។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា មានខតកា យេ់រឃើញមួយកនុងចំរណាមរនាះខដេថា 

ជន ងរប្ោះប្តូវបានរងខំឱយទទួេយកទំនាក់ទំនងសហេ័ទធកនុងរ ិោសកាសរងខិតរងខំ ប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ 

ខដេជាកា េិេណ៌នាចាស់លាស់នូវអំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ។ កា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានគូស

រញ្ញា ក់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានររងកើតរ ើងរធ្វើជាខផនកថ្នកា វាយតថ្មារេើកា ទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈរ គគេ និង

ធាត ផសតំាមរ ិរទ។ កា យេ់រឃើញខដេថា កា គំរាមកំខហងសមាា រ់ បានរងខំឱយរ គគេប្តូវរ ៀរកា  និងថា េិធ្ីរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍បានរកើតរ ើងរដ្ឋយោម នេកខណៈជាទំរនៀមទមាា រ់ប្រថ្េណី ប្តូវបានររងកើតរ ើងរដើមបីរង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្នរោេ

រំណង ួមខដេ ួមរញ្ចូេរទរញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងជាកា យេ់រឃើញខដេថា សាកសីមួយចំនួនប្តូវបាន

រងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៤៦-

១៤៤៧។ កា យេ់រឃើញខដេថា មានកា រងខិតរងខំរេើទំនាក់ទំនងផាូវរេទកនុងរោេរំណងររងកើតកូនរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបាន

េិេណ៌នាថា ជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា រេើប្រជាជនស ីវិេ។ សូមរមើេផងខដ  ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ១៤៤៥, ១៤៤៧។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា កា យេ់រឃើញរនះគឺជាខផនកថ្នកា 

ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ។ 

3289 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤២ រោងរៅរេើ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤៤៥។  

3290 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។   
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- អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ 

1176.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើ

ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  SCSL 

និង ICC ខដេេ ំមានអតែិភ្លេរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩3291។ ោត់បានអះអាងថា រ ឿងកដីទាងំ

រនះេ ំមានអតែិភ្លេកនុងយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក.រ ើយ3292។ 

1177.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើយ តតិសាស្តសត រស់ ត លា

កា  SCSL ឬត លាកា  ICC កនុងកា រង្ហា ញនូវនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើរនាះរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរប្រើ

ប្បាស់រដើមបីជាកា េិេណ៌នានូវអំរេើរនាះ3293។ 

1178.រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា ពាកយថា“កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ”ប្តូវ

បានរប្រើប្បាស់កនុងយ តតិសាស្តសតអនត ជាតិរដើមបីេិេណ៌នានូវកាេៈរទសៈថ្នអងគរហត រផសងៗជារប្ចើន3294។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  SCSL កនុង

រ ឿងកដី AFRC ខដេបានរញ្ញា ក់ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ គឺជា’សាែ នភ្លេមួយខដេកនុងរនាះ ោ

  ើតាម យៈពាកយសំដី ឬកា ប្រប្េឹតតផ្លេ េ់ រស់ខាួន ឬ រស់រ គគេខដេោ ើជាអនកទទួេខ សប្តូវចំរពាះរ គគេ

រនាះ បានរងខិតរងខំជន ងរប្ោះរដ្ឋយរប្រើកមាា ំង កា គំរាមកំខហង ឬកា រងខិតរងខំឱយទទួេយកថ្ដគូរធ្វើជាស

ហេ័ទធខដេរណាដ េឱយមានកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ”3295។ កា េិេណ៌នាដូចោន

ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំប្តូវបានអន ម័តតាមរៅកនុងរ ឿងកដី RUF
3296។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  SCSL ខដេថា កា រ ៀរអាពា

 
3291 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១០៥។ 

3292 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១០៥។ 

3293 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧៣។  

3294 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។  

3295 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៤ រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brima និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (SCSL) សាេដីកាថ្ងៃទី ២២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ (“សាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL)”) 

កថាខណឌ  ១៩៥-១៩៦។  

3296 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៤ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Sesay និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-04-15-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០៨ (“សាេដីការ ឿង RUF (SCSL)”) ថាខណឌ  ៧៣៥-៧៣៦។  
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ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខ សខរាកេីទាសភ្លេផាូវរេទរដ្ឋយសា េ ំខមនជា“រទរេមើសផាូវរេទជាចមបង”រនាះរទ

3297។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគផងខដ រេើរសចកដីសរប្មច រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  

ICC កនុងរ ឿងកដី Ongwen ខដេបានរញ្ញា ក់ថា “ធាត ផសសំំខាន់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំគឺជា

កា ដ្ឋក់កា រងខំថ្ន‘កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍’រៅរេើជន ងរប្ោះខដេជាកា ដ្ឋក់រដ្ឋយេ ំគិតេីឆនេៈ រស់ជន

 ងរប្ោះនូវកាតេវកិចចខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ [...] រដ្ឋយមានផេវិបាកថ្នកា 

មាក់ង្ហយេីសងគម”3298។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Ongwen បានយេ់រឃើញថា “អរេើហិងា

រេើ ូរកាយប្តូវបានរប្រើប្បាស់រធ្វើជាទប្មង់ថ្នកា រងខិតរងខំ រដើមបីរារំាងកា  ត់រគច រដើមបី ំរលាេរសេសនែវៈ 

និងរដើមបីទទួេបានកមាា ំងេេកមម”3299។ ដូចបានកត់សមាគ េ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា អងគរ រ 

ជំន ំជប្មះថ្នរ ឿងកដី Ongwen បានកំណត់ថា ““ធាត ផសថំ្នេកខណៈេិរសសថ្នកា  ួរ ួមោន ជាសហេ័ទធ

រដ្ឋយរងខំរនះខដេបានដ្ឋក់រៅរេើជន ងរប្ោះ គឺជាទិដាភ្លេរង្ហា ញនូវច ិតេកខណៈកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍រដ្ឋយរងខំ” និងថា ជន ងរប្ោះថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ“ទទួេ ងេយសនកមមរខនែម និងខ ស

ោន េីជន ងរប្ោះថ្នទាសភ្លេផាូវរេទ””3300។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរជឿជាក់ថា មានអតែិភ្លេថ្នកា 

រំេាឺទូរៅអំេីសញ្ញា ណថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3301។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានកំណត់ថារតើ អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានថ់្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងរ ឿងកដីរនះ

ប្តូវបានរង្ហា ញ និងថារតើ អំរេើរនះ្នដេ់កប្មិតថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា3302។  

 
3297 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៤ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  
១៩៥។ 

3298 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៥ រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Dominic Ongwen 

អងគរ រ ជំន ំជប្មះ II (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/15 រសចកដីសរប្មចរេើកា រញ្ញា ក់ថ្នរទរោទប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់

រោទ Dominic Ongwen ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (“រសចកដសីរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Ongwen (ICC)”) 

កថាខណឌ  ៩៣។ 

3299 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ongwen អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង IX (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/15 អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២១ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Ongwen (ICC)”) កថាខណឌ  ២៣០៩។ 
3300 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៥ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចសដីេកីា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿង

កដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ៩៣។ 

3301 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។  

3302 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។ 
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1179.ជារញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើ

រ ឿងកដីជាយ តតិសាស្តសតកនុងកា រង្ហា ញនូវអនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើរនះ ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន រ ើ

យ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ករ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតជាមរធ្ាបាយរំេាឺនូវរ ិរទថ្ន

អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា កំណត់ថារតើ អំរេើរនះបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវ

សប្មារ់អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេេិោ ណារឃើញថា  វិធី្សាស្តសតរនះអាចឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអន វតតប្សរតាមរោេកា 

ណ៍ថ្នសចចភ្លេថ្នចារ់។ ជាទឧទាហ ណ៍ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានេិោ ណារឃើញថា វិធី្សាស្តសត

រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនចំរពាះអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត “ជានិចចកាេរសេើ ខតពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោងរៅរេើ

យ តតិសាស្តសតប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងសិទធិមន សសអនត ជាតិ និងេិខិត រក ណ៍ចារ់កនុងកា កំណត់ ឬគូស

រង្ហា ញនូវធាត ផសថំ្នអំរេើរនាះ”3303។ ដូរចនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករ ើងថា យ តតិសាស្តសត

 រស់ត លាកា  SCSL និង ICC គឺសែិតរប្ៅវិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. េ ំមានមូេ

ដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់រ ើយ។  

1180.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផងខដ ថា ខផអកតាមកា េិនិតយរេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត រស់ត លា

កា  SCSL និង ICC អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា េ ំមានអតែិភ្លេថ្ន“កា រំេាឺទូរៅ”ថ្នពាកយ“កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ” រដ្ឋយសា កាេៈរទសៈអងគរហត ខ សខរាកោន 3304។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេកត់សមាគ េ់ថា មានអតែិភ្លេថ្នចំណ ច ួមោន កនុងរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតប្េហមទណឌ អនត ជាតិពាក់េ័នធរៅនឹង

កា រំេាឺនូវអំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខដេរងកឱយមានកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  និង

កាេៈរទសៈថ្នអងគរហត  ខដេអំរេើរនះបានរកើតរ ើង។ រដ្ឋយសា ភ្លេរផសងៗោន ជារប្ចើនរៅកនុងកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា កា រំេាឺ

នូវភ្លេប្រហាក់ប្រខហេោន  និងខ សោន  មានសា ៈសំខាន់ចំរពាះកា រំេាឺនូវ វិសាេភ្លេថ្នអំរេើខដេប្តូវបាន

រោទប្រកាន់រនាះ។  

1181.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំប្តូវបានេិេណ៌នាញឹ

កញារ់រដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានាថា ជា“ទំនាក់ទំនងសហេ័ទធរដ្ឋយ

 
3303 រសចកដីសរប្មច ួមថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៤ រេើសំរណើ (D301/5) កថាខណឌ  ៦៣។ 

3304 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៥២៥។  
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រងខំ”។ រៅប្កម Doherty រៅកនុងមតិជំទាស់កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី AFRC 

ដំរូងបានេិេណ៌នាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំថា ជាសាែ នកា ណ៍មួយខដេ“ទំនាក់ទំនងថ្នសហេ័ទធ

ជាមួយោ ើបានប្សូរយកឆនេៈ រស់ជន ងរប្ោះ និងរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា រប្រើប្បាស់សិទធិ រស់ជន ងរប្ោះ

កនុងកា សរប្មចចិតតរដ្ឋយខាួនឯង”3305។  

1182.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា សរប្មចរប្កាយៗមករទៀតបានរធ្វើកា េិេណ៌នាេមអិតរេើ

អំរេើខដេអាចរសមើនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ រ៉ា ខនតរៅ កាទ កកា រំេាឺដ៏សំខាន់ខដេថា អំរេើរនះ

គឺជាកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ICC បានរោងរៅរេើសមាសភ្លគរខនែមថ្ន

“កា ដ្ឋក់ […] កាតេវកិចចខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍ និងបានសននិដ្ឋា នថា អំរេើជាមូេ

ដ្ឋា នថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ គឺជា“ធាត ផសថំ្នេកខណៈេិរសសថ្នកា ួរ ួមោន ជាសហេ័ទធរដ្ឋយ

រងខំ”3306។ រខនែមរេើរនះ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Ongwen បានរោងរៅរេើកិចច

កា រដ្ឋយរងខំកនុងប្គួសា  និងេេកមមដថ្ទរទៀតរធ្វើជាទិដាភ្លេរខនែមថ្នអំរេើរនះ3307។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះ I ថ្ន

រ ឿងកដី Al-Hassan  រស់ត លាកា  ICC រដ្ឋយអន វតតតាមអងគរ រ ជំន ំជប្មះ II កនុងរ ឿងកដី Ongwen បាន

េិេណ៌នានូវេកខណៈថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខដេមានដូចជា៖“កា រងខំរ គគេណាមាន ក់រដ្ឋយ

ោម នកា យេ់ប្េម រដើមបីររងកើតកា  ួរ ួមមួយជាមួយរ គគេដថ្ទរទៀតតាម យៈកា រប្រើប្បាស់កា រងខំរេើ ូរ

កាយ ឬផាូវចិតត កា គំរាមកំខហងរប្រើកមាា ំង ឬតាម យៈរ ិោកាសរងខិតរងខំណាមួយ”3308។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងថ្នរ ឿងកដីរនះបានរំេាឺរខនែមរទៀតថា រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានប្រ

 
3305 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brima និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-

04-16-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៧ (“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL)”) មតិ

ជំទាស់ខផនកខាះ រស់រៅប្កម Doherty រេើរទរោទទី ៧ (ទាសភ្លេផាូវរេទ) និងទី ៨ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) កថា

ខណឌ  ៦៩។ 

3306 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ៩៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៥ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Ongwen (ICC) 

កថាខណឌ  ៨៨, ៩៣។  

3307 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Ongwen កថាខណឌ  ២២៨៩-២៣០៨។ 

3308 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Al Hassan អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ I (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/18 រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើស ំរញ្ញា ក់រទរោទ រស់ជនជារ់រោទ Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ថ្ងៃទី ១៣ ខខ 

 វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ (“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Al Hassan  (ICC)”) កថាខណឌ  ៥៥៩។ 
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ប្េឹតតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ថា ជា“កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”េ ំតប្មូវឱយមានកា រង្ហា

ញេសតតុាងថ្នកងវះកា យេ់ប្េម រស់ជន ងរប្ោះរ ើយ3309។  

1183.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផងខដ ថា កនាងមក រហត កា ណ៍ភ្លគរប្ចើនរំផ តថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងោ ើជា“រដី” និងស្តសតីជន ងរប្ោះ

ជា“ប្រេនធ”។ រហត កា ណ៍ខដេរៅថា “ប្រេនធោរ់េប្ងត់”ដំរូងប្តូវបានដឹងឮតាម យៈកា ររងកើតត លា

កា  SCSL និងកា រោទប្រកាន់អំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំកនុងសស្តង្ហគ មប្ររទសរសៀរា៉ា រ អូនកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៩១-២០០២។ ត លាកា  ICC ក៏បានរធ្វើកា រោទប្រកាន់ផងខដ អំេីថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំប្រឆំ្ងនឹងប្កុមឧទាេ មចេនាតស ូ (“LRA”) កនុងប្ររទសអ ូហគង់ដ្ឋោរ់តាំងេីទសវតស ៍ ១៩៩០ និងរដើម

ទសវតស ៍ ២០០០ និងប្កុមសកមមប្រយ ទធ Ansar Dine/Al-Qaeda កនុងអងគកា ប្កុមជីវេេអ ីសាា ម 

Islamic Magreb កនុងប្ររទសមា៉ា េីោរ់តាំងេីឆ្ន ំ ២០១២។ ស្តសតី និងរកមងប្សីប្តូវបានោរ់េប្ងត់ និងជា

ញឹកញារប់្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈ និងរងខំឱយ“រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍ជាមួយេួកឧទាេ ម។  

1184.កា រង្ហា ញរេចរធាា កនុងកប្មិតខដេកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេប្សរតាមេំនាអំងគរហត  បាន

សនមតយកោ ើជារ  ស និងជន ងរប្ោះជាស្តសតី មានអតែិភ្លេកនុងកា ជំទាស់រេើរញ្ញា ថារតើ កា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ គរបីប្សូររញ្ចូេរៅកនុងរទឧប្កិដាថ្នទាសភ្លេផាូវរេទ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី AFRC បានេិោ ណាថា អំរេើហិងាផាូវរេទខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរដីជារ  ស

រេើប្រេនធខាួនរនាះ គឺជាចំណ ចសំខាន់រទឧប្កិដាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងថា ដូរចនះ កា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំគរបីប្សូររញ្ចូេរៅកនុងរទឧប្កិដាថ្នទាសភ្លេផាូវរេទ3310។ រោងតាមអងគជនំ ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី AFRC បានឱយដឹងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ“មានធាត ផសមំួយចំនួន ួម

ោន ជាមួយទាសភ្លេផាូវរេទ ដូចជាកា  ួមរេទរដ្ឋយោម នកា យេ់ប្េម និងកា ដកហូតនូវសិទធិរស ើភ្លេ” 

 
3309 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Al Hassan  (ICC) កថាខណឌ  ៥៥៩: “ដូចបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយអងគរ រ ជនំ ំ

ជប្មះ II អំរេើជាក់លាក់ខដេប្តូវបានហាមោត់រដ្ឋយមាប្តា ៧-១-k  ថ្នេកខនដិកៈ កនងុទប្មង់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយ

រងខំ មានេកខណៈជាកា រងខំរេើរ គគេ រដ្ឋយោម នកា យេ់ប្េម ឱយទទួេយកទំនាក់ទំនងសហេ័ទធជាមួយរ គគេដថ្ទរទៀតតាម 

យៈកា រប្រើប្បាស់កា រងខិតរងខំរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត កា គំរាមកំខហងរដ្ឋយកមាា ំង ឬតាម យៈរ ិោកាសរងខិតរងខំ។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកដី រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ េ ំតប្មូវឱយមានកា រង្ហា ញនូវកងវះកា យេ់ប្េមេីសំណាក់ជន ងរប្ោះរ ើយ”។  

3310 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  ៧១១។  

01718605
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រ៉ា ខនតមានធាត ផសខំ សខរាកេីោន មួយចំនួនខដ 3311។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍រនះបានរញ្ញា ក់ថា ជាេទធផេ 

“កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំេ ំខមនជារទរេមើសផាូវរេទចមបងរនាះរទ”3312។ 

1185.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរីជាត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិដថ្ទរទៀតបានផដេ់

កា េិេណ៌នាោ៉ា ងទូេំទូលាយថ្នអំរេើខដេជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំក៏រដ្ឋយ ក៏មានកា ឯក

ភ្លេោន កំេ ងរេចរ ើងសដីេីេកខណៈ និងសា ៈសំខាន់ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេប្តូវ ួម

រញ្ចូេទំនាក់ទំនងសហេ័ទធរដ្ឋយរងខំ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរេើរ  ស និងស្តសតី បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នរូ ណភ្លេ ូរកាយ និង

រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសខដេអាចអន វតតបានរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងមានេកខណៈ

ធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដានីមួយៗកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ ររើរទាះរីជាកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើង និងបានរនតរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នជរមាា ះខដេរហត 

កា ណ៍ភ្លគរប្ចើនរំផ តរនាះគឺប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើជារ  សរេើជន ងរប្ោះជាស្តសតី3313ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំ

មានកា កប្មិតនូវកា រំេាឺថ្នអំរេើរនះប្តឹមេំនាអំងគរហត រនះរ ើយ។ រដ្ឋយរហត ថា អំរេើរនះេ ំខមនជារទ

ឧប្កិដាឯករាជយ និងប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត រទើរមានកា េំបាកកនុងកា រេើក

រង្ហា ញជាឧទា ណ៍នូវេកខណៈជាក់លាក់ ខដេអំរេើរនះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នជរមាា ះ។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ជន ងរប្ោះថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ួមរញ្ចូេរ  ស និង

ស្តសតី។ 

- “អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ” 

1186.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មារេើរទដ្ឋា នថ្ន“អនីតាន 

កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ” ខដេបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងរ ឿងកដី ០០២/០១ គឺ

 
3311 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  ១៩៥។ 

3312 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  ១៩៥។ 

3313  បាយកា ណ៍ រស់អគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ខដេកនុងរនាះជន ងរប្ោះ

ភ្លគរប្ចើនគឺជាស្តសតី សូមរមើេ ប្កុមប្រឹកាសនតិស ខអងគកា សហប្រជាជាតិ“អំរេើហិងាផាូវរេទទាក់ទងរៅនឹងជរមាា ះ៖  បាយ

កា ណ៍ រស់អគគរេខាធ្ិកា ” ឯកសា អងគកា សហប្រជាជាតិរេខ UN Doc S/2021/312 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២១ 

(“ បាយកា ណ៍ រស់អគគរេខាអងគកា សហប្រជាជាតិសដីេអីំរេើហិងាផាូវរេទទាក់ទងរៅនឹងជរមាា ះ”) ខដេកនុងរនាះជន ងរប្ោះ

ភ្លគរប្ចើនរេើសេ រគឺជាស្តសតី។  

01718606
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថារតើ អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ“បាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ”ជាមូេដ្ឋា នខដ  ឬោ៉ា ងណា

3314 និងបានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិ

ខតមួយរនាះគឺ រសចកដីប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិមន សស UDHR3315 និងថា េ ំមានេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិ

ណាបានហាមោត់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រ ើយ3316។ ោត់

បានរោងរៅរេើសំអាងរហត  រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតសប្មារ់កា រដិរសធ្មិនរំរេញកិចចរស ើរ

សួ រៅរេើរទឧប្កិដាថ្នកា រងកឱយមានគេ៌រដ្ឋយរងខំ និងវិធី្សាស្តសតរធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះរដើមបីរង្ហា ញនូវអវីខដេ

ោត់បានរេើករ ើងថា ជាកា វាយតថ្មាប្តឹមប្តូវនូវរញ្ញា សដីេីអនីតាន កូេភ្លេអនត ជាតិ3317។  

1187.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញោ៉ា ងចាស់លាស់នូវសិទធិជាមូេ

ដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សិទធិកនុងកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរស ើ មានខចងរៅកនុងរសចកដីប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិមន សស UDHR3318។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើចារ់យ តតិសាស្តសតអនត ជាតិជារប្ចើនដថ្ទរទៀតខដេបានហាមោត់កា 

 
3314 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៩-១១០៣ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះសាេដីកាសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3315 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១០៣-១១០៤, ១១១១។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ងឹ

សាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤១។  

3316 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១០៨-១១០៩។  

3317 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១១០ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ រេើ

សំរណើ (D301/5) កថាខណឌ  ៧៤។  

3318 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៦៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(F54/1) កថាខណឌ  ៧២៣។  

01718607
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩3319 ប្េមទាងំេិខិត រក ណ៍ដថ្ទរទៀតខដេ

“តប្មូវឱយមានកា រោ េដេ់សិទធិប្គួសា ”3320។ 

1188.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានអន ម័តតាមរោេគំនិតថ្ន“អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ”រៅកនុងកា 

េិភ្លកា រស់ខាួនអំេី វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១3321 

និងបានេិោ ណារឃើញថា៖ 

កា ភ្លា រ់‘អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’រៅនឹងអរំេើខដេបាន រំលាេរំពានរេើសទិធិ រស់មន សសដូចបាន

កំណត់រប្កាមេិខិត រក ណអ៍នត ជាតិ គឺជារោេគនំិតមយួខដេសមប្សរប្តង់ថា រខនែមរៅរេើធាត ផស ំ

សតាន ម័ត ខដេប្តូវបានកំណត់តាមទំរនៀមទមាា រ់តាម យៈេកខណៈវនិិចិ័យថ្នអតែិភ្លេច ិតេកខណៈ

ប្រហាក់ប្រខហេោន  ejusdem generis រោេគំនិតរនះបានររងកើតនវូេកខខណឌ តប្មូវថ្នអនីតាន កូេភ្លេ

 
3319 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៦៩-៦៧០។ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើអន 

សញ្ញា រខនែមសដីេីកា េ ររំបាត់ទាសភ្លេ កា ជួញដូ ទាសក  និងសាែ រ័ន និងអំរេើប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងទាសភ្លេ ចូេជា

ធ្ មានថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ 266 U.N.T.S. 3  (“អន សញ្ញា រខនែមសដីេីកា េ ររំបាត់ទាសភ្លេ”) 

ខដេកមពជុាបានទទួេយកជាផាូវកា រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៥៧។ អន សញ្ញា សដីេីកា យេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ អាយ 

អរបរ មា សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងកា ច ះរញ្ាីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ខដេចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

១៩៦៤ ឯកសា រេខ 521 U.N.T.S 231 (“អន សញ្ញា សដីេីកា យេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍”)។ អន សញ្ញា  ICCPR និង ថ្ន

កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិខផនករសដាកិចច សងគម និងវរបធ្ម៌ ចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ០៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៦៤ ឯកសា រេខ 993 

U.N.T.S.3 (“ICESCR”) ខដេបានមានអតែិភ្លេកនុង ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ។ រសចកដីប្រកាសសដីេីកា េ ររំបាត់កា 

រ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងស្តសតី ខដេប្តូវបានអន ម័តរៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៦៧ ឯកសា រេខ A/RES/22/2263 (“រសចកដី

ប្រកាសសដីេីកា េ ររំបាត់ថ្នកា រ ើសរអើង”)។ អន សញ្ញា សដីេីកា េ ររំបាត់រាេ់ទប្មង់ថ្នកា រ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងស្តសតីខដេចូេ

ជាធ្ មានថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៨១ ឯកសា រេខ 1249 U.N.T.S 13 (“CEDAW”) ខដេប្តូវបានច ះហតែរេខារដ្ឋយ 

រអៀង សា ើ កនុងខខ ត លាឆ្ន ំ ១៩៨០។ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៦៩-៦៧០។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេិខិត រក ណ៍ថាន ក់តំរន់៖ ធ្មមន ញ្ាទវីរអាស្តហវិកសដីេីសិទធិមន សស និងប្រជាជនចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី 

២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៨៦ 1520 U.N.T.S 217 (“ACHPR”) និងអន សញ្ញា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស (“ECHR”)។ សា ណាតរ

 រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧១ និងរជើងទំេ័  ២២៨៩។ 

3320 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧១។ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរទរបញ្ាតតិ

ទីប្កុងឡារអឆ្ន ំ ១៨៩៩ និង ១៩០៧ និងអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវរេើក IV។  

3321 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36)  កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

01718608
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ផាូវកា អនត ជាត ិនិងតាមវិធី្សាស្តសតរនះ កា កប្មិតរខនែមរទៀតរេើកា រកប្សាយេនាា តចំរពាះ‘អំរេើអមន សស

ធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’
3322។  

1189.ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កា កំណត់នូវ“អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា 

អនត ជាតិ” េ ំខមនជាកា ខសវង កនូវអតែិភ្លេថ្នកា ហាមោត់ខផនកប្េហមទណឌ រនាះរ ើយ3323។ រៅកនុងកា 

េិោ ណា រស់ខាួនអំេី“អនីតាន កូេភ្លេ” អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសននិដ្ឋា នថា េ ំមានភ្លេោំបាច់

សប្មារអ់ំរេើជាក់លាក់ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ ប្តូវខតជារទរេមើសចាស់លាស់រប្កាមចារ់អនត 

ជាតិរ ើយ3324។ ផេយុរៅវិញ ទាក់ទងរៅនឹងកា រោងរៅរេើចារ់យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានា កា កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្ន“សិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេ

រំពាន” គឺជាមរធ្ាបាយមួយថ្នកា រំេាឺ និងរញ្ញា ក់ជាក់លាក់នូវរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ 

ចំណាត់កា  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរញ្ញា រនះ េ ំប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយេកខខណឌ តប្មូវខដេថា 

រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវខតបានកំណត់ជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់រនាះរទ។ 

1190.កា កំណត់នវូសិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពានតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ គឺជា

មរធ្ាបាយសំខាន់ខដេកនុងរនាះរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ប្សរតាម

រោេកា ណ៍សចចភ្លេថ្នចារ់ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់េីម ន ួចរហើយ។ ររើរទាះរីជា

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះបានវាយតថ្មារេើ“សិទធិជាមូេដ្ឋា ន

ខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន”រនាះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា សិទធិកនុងកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរស ើ គឺជា“សិទធិសា វ័នដ”ខដេមានខចងកនុងរសចកដីប្រកាស UDHR ខដេថា “កា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហប៍្តូវខតបានយេ់ប្េមរដ្ឋយរស ើ និងរេញរេញេីសំណាក់គូប្សក ខដេមានរំណងរនាះ”

3325។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារខនែមរទៀតថា េំនាអំងគរហត កនុងរ ឿងកដីរចចរុបននខដេជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះទាងំរ  ស និងស្តសតីថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេបាន

ដ្ឋក់កប្មិតរដ្ឋយ ដា គឺផេយុរៅវិញរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតខដេមានអតែិភ្លេខដេសនមតទ កជាម ននូវសាែ នកា ណ៍

ពាក់េ័នធរៅនឹងោ ើជារ  ស និងជន ងរប្ោះជាស្តសតី។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹង

 
3322 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។  

3323 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.១។ 

3324 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 

3325 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៣ រោងរៅរេើមាប្តា ១៦(២) ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេ 

UDHR។  

01718609
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ប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាប្តឹមប្តូវរេើរញ្ញា ថ្នសិទធិជាមូេដ្ឋា ន

ខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពានរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។  

1191.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

សិទធិជាមូេដ្ឋា នប្តូវបាន ំរលាេរំពាន។ រសចកដីប្រកាស UDHR មានកា រញ្ញា ក់ោបំ្ទសិទធិខដេបានេិេ៌ណ

នារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំបានសំអាងខតរៅរេើេិខិត រក ណ៍រនះកនុងកា គូសរង្ហា ញប្ររេទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត

រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានេិោ ណាផងខដ រេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  SCSL និង ICC រដើមបី

កំណត់អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ប្េមទាងំគូសរង្ហា ញនូវ

អំរេើខដេមានភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន ។ អាប្ស័យរហត រនះ វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះបានងាឹងខងាងភ្លេជាក់លាក់ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងបានអន ម័តតាមសំអាងរហត  និងរសចកដីសននិដ្ឋា នសមប្សរ។ 

1192.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រៅប្កម Doherty កនុងមតិជំទាស់រៅនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី AFRC បានរញ្ញា ក់ថា រទឧប្កិដាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ជារ ់គឺ“ពាក់

េ័នធជាចមបងរៅនឹងកា  ងទ កខផាូវចិតត រស់ជន ងរប្ោះ”3326។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Ongwen បានយេ់រឃើញថា េយសនកមមខដេទទួេ ងរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំមានដូចជា“កា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតត” និង“កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់ជន ង

រប្ោះ”3327។  ដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរេើ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កនងុ

កាេៈរទសៈេិរសសថ្នរ ឿងកដីរនះ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំបានរងកផងខដ នូវកា  ំរលាេរំពានជា

រប្ចើនរេើ ូរកាយ ខដេរនះមានន័យថា េ ំខមនជារទឧប្កិដាចមបងថ្នកា  ងទ កខផាូវចិតតក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រនះគឺជាសមាសភ្លគរខនែមរទៀតថ្នេយសនកមម។ េិតណាស់រសចកដី

ប្រកាស UDHR បានទទួេសាគ េ់តថ្មាទាងំរនះរៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ 

1193.រខនែមរេើកា រោងរៅរេើរសចកដីប្រកាស UDHR ខដេបានកា ពា សិទធិេីកា រងខិតរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ ៍អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកតរឃើញថា សិទធិប្រហាក់ប្រខហេោន រនះប្តូវបានរង្ហា ញរៅកនុង

 
3326 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) មតិជំទាស់ខផនកខាះ រស់រៅប្ក Doherty រេើរទរោទរេខ ៧ 

(ទាសភ្លេផាូវរេទ) និងរទរោទរេខ ៨ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) កថាខណឌ  ៧០។ 

3327 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ២៧៤៨-២៧៤៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មាប្តា ២ ថ្នអន សញ្ញា រខនែមសដីេីកា េ ររំបាត់ទាសភ្លេខដេកមពជុាបានទទួេសាគ េ់ជាផាូវកា រៅថ្ងៃទី 

១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អន សញ្ញា រខនែមបានអំពាវនាវឱយ ដាភ្លគី“រប្រើប្បាស់មរធ្ាបាយជួយសប្មួេ

រដើមបីឱយកា យេ់ប្េម រស់ភ្លគីទាងំេី រៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍អាចប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរស ើរៅ

ម ខវតតមាន រស់អាជាា ធ្ ស ីវិេ ឬខាងសាសនាខដេមានសមតែកិចច”3328។  

1194.អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរនះ បាន ំរលាេរំពានរេើ

សិទធិជារប្ចើនដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានរង្ហា ញោ៉ា ងចាស់លាស់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ រ គគេខដេ

ទទួេយកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រប្កាមកា គំរាមកំខហងថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើ ូរកាយ ឬកា សមាា រ់ 

ប្រឈ្មនឹងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើសិទធិសវ័យភ្លេខផនក ូរកាយ3329។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញរខនែមរទៀតថា េយសនកមមរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ បាន ួមរញ្ចូេកា  ំរលាេ

រំពានរេើសិទធិថ្នភ្លេឯកជនខដេបានរនត។ រសចកដីប្រកាស UDHR បានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយជាក់លាក់ផង

ខដ នូវសិទធិទទួេបានភ្លេោម នកា រប្ជៀតខប្ជករេើភ្លេឯកជន និងជីវិតប្គួសា  ខដេបាន ួមរញ្ចូេសិទធិ

ទទួេបានសវ័យភ្លេជាេកខណៈរ គគេ កា អេិវ ឍន៍េកខណៈរ គគេ និងេទធភ្លេកនុងកា ររងកើត និងអេិវ ឍ

ទំនាក់ទំនងជាមួយរ គគេដថ្ទរទៀត និងេិេេខាងរប្ៅ3330។   

1195.អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំដូចបានរោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរនះ បាន ួមរញ្ចូេផងខដ នូវកា 

 ួមរេទរដ្ឋយរងខំពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  ស និងស្តសត។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

 
3328 មាប្តា ២ ថ្នអន សញ្ញា រំរេញរខនែមសដីេីកា េ ររំបាត់ទាសភ្លេ។ 

3329 សវ័យភ្លេថ្ន ូរកាយគឺជាសមាសភ្លគថ្នសិទធិទទួេបានរស ើភ្លេ និងសនតិស ខ រស់រ គគេ ខដេប្តូវបានកា ពា រដ្ឋយមាប្តា 

៣ ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិមន សស UDHR។ ររើរទាះរីជារសចកដីប្រកាសរនះ UDHR េ ំខមនជាេិខិត រក ណ៍ចង

កាតេវកិចចផាូវចារ់ក៏រដ្ឋយ ក៏កា ដ្ឋក់រញ្ចូេសិទធិកនុងរសចកដីប្រកាសរនះ UDHR រង្ហា ញនូវកា ទទួេសាគ េ់ជាអនត ជាតិថ្នសិទធិ

ទាងំរនាះខដ ។ រខនែមរេើរនះ  ដាខដេជាសមាជិកថ្នអងគកា សហប្រជាជាតិប្តូវបានរសនើស ំរដ្ឋយមហាសននិបាត(រសចកដីសរប្មច

មហាសននិបាតរេខ ២១៧ D (៣) ថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៨) ឱយផសេវផាយរសចកដីប្រកាសរនះ UDHR រដើមបីជប្មុញកា អន 

វតតន៍តាម។ សូមរមើេ  រសចកដីសរប្មចមហាសននិបាតអងគកា សហប្រជាជាតិរេខ 217 D (III) (ថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៨)។  

កមពជុា គឺជាសមាជិក រសអ់ងគកា សហប្រជាជាតិោរ់តំាងេីឆ្ន ំ ១៩៥៥។ 

3330 មាប្តា ១២ ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេ UDHR ខចងថា “ោម នរ គគេណាមាន ក់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រប្ជៀងខប្ជក

តាមអំរេើចិតតរេើសិទធិឯកជន ប្គួសា  ផេះសំខរង ឬទំនាក់ទំនង និងរេើកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  និងកិតិតយស រស់រ គគេ

រនាះរ ើយ”។ (ជាសំខាន់ ពាកយរេចន៍ដខដេដូចកនុងមាប្តា ១២ រសចកដីប្រកាសជាសកេ UDHR រប្កាយមកប្តូវបានរប្រើប្បាស់

កនុងមាប្តា ១៧ ថ្ន ICCPR។ រដ្ឋយរហត ថា កមពជុាេ ំខមនជាប្ររទសហតែរេខីថ្ន ICCPR រៅចរនាា ះ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

កា រប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍រនះបានរញ្ញា ក់នូវកា ទទួេសាគ េ់ជាអនត ជាតិថ្នមាប្តា ១២ ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេ UDHR)។ 
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កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ បានយេ់រឃើញថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈេ ំប្តូវបានរង្ហា ញថា ជារទឧប្កិដាឯករាជយ

កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩3331ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបាន ករឃើញ

ថា  ហូតដេ់មាន បាយកា ណ៍សដីេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈជាប្រេ័នធ ឬ ើករាេដ្ឋេកនុងរដើមទសវតស ៍ 

១៩៩០ រទើរធាត ផសតំាមរ ិរទថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្តូវបានរង្ហា ញ

ចាស់លាស់។ រៅចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ អំរេើជាមូេដ្ឋា នថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំជាអរបរ មា

ប្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាអនត ជាតិថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន។ រខនែមរេើរនះ កា  ួមរេទ

រដ្ឋយរងខំគឺជាទប្មង់ថ្នកា ប្រប្េឹតតោ៉ា ងរោ រៅ អមន សសធ្ម៌ និងរនាេ រររនាែ ក ខដេប្តូវបានហាម

ោត់រប្កាមចារ់អនត ជាតិ និងចារ់កមពជុាខដេបានចូេជាសមាជិកអងគកា សហប្រជាជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៥ 

និងបានផតេ់សោច រ័នរេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៨3332។ ដូចោន នឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំខដ  កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិថ្នភ្លេឯកជ និងសិទធិស័វយភ្លេខផនក ូរកាយ។ 

ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អំរេើរនះខដេប្តូវបានេិេណ៌នារដ្ឋយប្តឹមប្តូវថា ជាកា  ួម

រេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ សែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើ

អមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ 

- នីតាន កូេភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ 

1196.រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងរប្ចើនជាខផនកៗអំេីភ្លេពាក់េ័នធថ្នកា ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណីថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំកនុងសងគមខខម ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា សា ណាជារប្ចើន

ទាងំរនះេ ំមានេកខណៈសមប្សរ និងេិបាកកនុងកា កំណត់ និង ំឭកថា ភ្លគីដ្ឋក់រណដ ឹងសាទ កខមាន

កាតេវកិចចរេើកសា ណាជាក់លាក់ និងចាស់លាស់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា សា 

ណាមួយចំនួនរនះពាក់េ័នធរៅនឹងនីតាន កូេភ្លេ ដូចជា វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា 

គូសរង្ហា ញនូវអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ នឹងប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនករនះ ចំខណកសា ណាដថ្ទ

រទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន

េយសនកមម នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ។  

 
3331 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៨០។ 

3332 មាប្តា ៥ ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេ UDHR ខចងថា “ោម នរ គគេណាមាន ក់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើទា  ណកមម ឬ

អំរេើរោ រៅ អមន សសធ្ម៌ ឬរនាេ រររនាែ ក ឬទណឌ កមម” និងមាប្តា ៣ ជា ួមរៅនឹងអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ I ដេ់ IV កនុង

ចំរណាមរនាះ បានហាមោត់អំរេើរោ រៅ និងកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ។ 
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1197.រោងតាម រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា តាមជំហ ថ្នចារ់រង្ហា ញថា ប្កម ដារបរវណីកមពជុាឆ្ន ំ ១៩២០ 

តប្មូវឱយមានកា ប្េមរប្េៀងេីឪេ កមាដ យ ជាជាងេីរ គគេកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3333។ រៅកនុងសា 

ណាផ្លេ េ់មាត់ថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រមធាវើកា ពា កដី រស់ោត់បានទទួេសាគ េ់កំហ សកនុងកា រកប្សាយប្កម

 ដារបរវណកីមពជុាឆ្ន ំ ១៩២០ រនះ និងថា ប្កមរនះតប្មូវឱយមានកា សម័ប្គចិតតជាេកខណៈរ គគេសប្មារ់កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3334។ ជាជរប្មើស រមធាវើកា ពា កដី រស់ោត់បានអះអាងថា េកខខណឌ តប្មូវខផនក

ររចចករទសសប្មារ់កា សម័ប្គចិតត កនុងប្កម ដារបរវណីកមពជុាឆ្ន ំ ១៩២០ េ ំបានខចងអំេីកាតេវកិចចប្តូវអន វតត

ចំរពាះ“កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ”3335។ រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា ររើរទាះរីជា“កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”កនុងរេេរចចរុបននប្តូវបានរថាក េរទាសរដ្ឋយ ដាជារប្ចើនក៏រដ្ឋយ ក៏រ៉ា ខនតេ ំ

ខមនជារទរេមើសកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងបានរង្ហា ញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរនះេ ំ

ប្តូវបានទទួេសាគ េ់ថា ជារទឧប្កិដារ ើយ3336។ 

1198.រោងតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា ប្កម ដារបរវណីកមពជុាឆ្ន ំ ១៩២០ ប្តូវបានផ្លា ស់រដូ រៅម ន ររ

ខខម ប្កហម និងថា ប្កមជាធ្ មានរៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៥៣ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧០ បានតប្មូវឱយមានកា យេ់ប្េមជា

េកខណៈរ គគេសប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3337។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន

អំរេើ និងភ្លេអាចដឹងជាម នបាននូវកា រោទប្រកាន់ខផនកប្េហមទណឌ  ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយចារ់ជាតិជារប្ចើន

សនធឹកសនាធ រ់កនុងប្ររទសដថ្ទរទៀតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥3338។ 

1199.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រទរញ្ញា  រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយសដីេីរោេកា ណ៍កា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ ៍គឺជាកា រនាេ រររនាែ កមន សស និងដូរចនះគឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

 
3333 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១២៣, ១១២៨, ១១៤១។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ ថា 

ប្រសិនររើអងគកា រដើ តួនាទីយេ់ប្េមដូចឪេ កមាដ យ រនាះកា យេ់ប្េម រស់អនាគតរដីប្រេនធខេងោំបាច់ សូមរមើេ សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦២។  

3334 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៣៣។  

3335 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៣៣។  

3336 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤១។ 

3337 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៣។  

3338 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧២ រោងរៅរេើប្ររទសនានាកនុងទវីរអាស ី អឺ ៉ា រ អាស្តហវិក 

អារម ិកខាងតបូង និង អូរសអានី។ សូមរមើេផងខដ   សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៣។  

01718613
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3339។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា ររើរទាះរីជាប្កម ដារបរវណីកមពជុាឆ្ន ំ ១៩២០ តប្មូវឱយមានកា 

យេ់ប្េមេីឪេ កមាដ យក៏រដ្ឋយ ក៏ខផអកតាមកា េិនិតយប្តឹមប្តូវថ្នប្កម ដារបរវណីរនះរឃើញថា “កា យេ់

ប្េម រស់ឪេ កមាដ យសែិតរប្កាមកា យេ់ប្េម រស់សាមីជន”3340។  រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានដឹងថា 

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ គឺជាកា ខ សចារ់ខផអកតាមចារ់កនុងប្សុក ឬចារ់អនត ជាតិ3341។ 

1200.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងខាឹមសា ថ្នចារ់កនុងប្សុកកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងបានអះអាងថា កមពជុាបានអន ញ្ញា តកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរនះ 

និងេ ំោត់ទ កជារទរេមើសដូច ដាដថ្ទរទៀត និងបានដកប្សង់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេកនុងសាេដីកាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេបានគូសរង្ហា ញនូវប្រេេរផសងៗខដេប្សរជាមួយនឹងរោេ

កា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ3342។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រខនែមរេើចារ់ថ្នសនធិ

សញ្ញា  ចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ និងរោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចេិោ 

ណារេើ“ចារ់កនុងប្សុកសប្មារ់រោេរំណងថ្នកា រង្ហា ញថា ជនជារ់រោទអាចដឹងរដ្ឋយសមរហត ផេ

ថា រទរេមើសខដេរោទជារញ្ញា  ឬរទរេមើសខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតកនុងេកខណៈខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់

កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ ប្តូវបានហាមោត់ និងអាចដ្ឋក់រទាសបាន”3343។  

1201.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

េ ំមានេកខណៈសមប្សរចំរពាះកា វាយតថ្មារេើនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងរទ

ឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ប្តឹមប្តូវថា ប្តូវបានររងកើត

រ ើងជាយូ មករហើយរប្កាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ។ អំរេើខដេសែិតរប្កាម វិសាេភ្លេរទឧប្កិដាថ្ន

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត េ ំតប្មូវឱយរង្ហា ញថា ជាកា ហាមោត់ខផនកប្េហមទណឌ ឯករាជយរ ើយ។ ជាេទធ

ផេ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវកនុងកា េិនិតយរ ើងវិញរេើប្រេេផាូវចារក់នុងកា កំណត់ភ្លេឧប្កិដាថ្នកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងេ ំមានប្រេេផាូវចារ់ខដេប្តឹមប្តូវ ឬេ ំប្តឹមសប្មារ់កំណត់កា ប្រប្េឹតតថា 

 
3339 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៤៥ និង ៦៩៥-៧០១។  

3340 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៤៨។ 

3341 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៤៥-៥៥៥, ៥៦២-៥៦៥។ 

3342 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១១២ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី ០០១ (F28) កថាខណឌ  

៩៦។  

3343 សាេដីការ ឿងកដី ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៩៦ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត កថាខណឌ  ៤០។  

01718614
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រនះជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា ររើរទាះរីជាអំណះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានទទួេយកកនុងកប្មិតខពស់រំផ ត រហើយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ

គឺជាកា ប្សរចារ់ចាស់លាស់ខផអកតាមចារ់កនុងប្សុករៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ក៏រដ្ឋយ ក៏

រនះេ ំបានរារំាងដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា អំរេើរេមើសបានរកើតរ ើងខដ  រ៉ា ខនតអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

រញ្ញា ថ្នភ្លេអាចដឹងជាម នបានថា មានចារ់ខចង។ ដូចសាេប្កមកនុងរ ឿងកដី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង 

Altstotter និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត បានរញ្ញា ក់ពាក់េ័នធរៅនឹងអាេាឺម៉ាង់ណាហសថីា “ចារ់សដីេីកា 

រ ើសរអើងបានររងកើតជាកមមវតែថុ្នឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម និងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេជនជារ់រោទប្តូវ

បានរោទប្រកាន់រនាះ”3344។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា អះអាង រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “រនះគឺជារោេកា ណ៍ទូរៅខដេថា ោ ើេ ំអាចសំអាងរៅរេើេកខខណឌ ខដ

េបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយអំរេើអនីតាន កូេភ្លេ រស់ខាួនរដើមបីរធ្វើយ តតិកមមចំរពាះអំរេើរនាះបានរ ើយ”3345។ 

1202.អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរខនែម រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងខាឹមសា ថ្នចារ់កមពជុារៅចរនាា ះ

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ោត់ទ កជាអសា រង់។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

េិនិតយរេើចារ់កនុងប្សុកខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរដើមបីឱយរេញរេញ និងរធ្វើកា េិភ្លការនតរទៀ

ត។ 

1203.រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ ប្កមរនះេ ំបានដ្ឋក់រោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតរ គគេចំរពាះកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ឱយ

ទារជាងរោេកា ណ៍យេ់ប្េម រស់ឪេ កមាដ យរ ើយ។ មាប្តា ១៣៣ ថ្នប្កម ដារបរវណីរនះ តប្មូវផង

ខដ កា យេ់ប្េមេីឪេ កមាដ យ រស់សាមីជន រ៉ា ខនតកនុងរេេដំណាេោន រនាះក៏បានកា ពា សិទធិ រស់រ គគេ

កនុងកា ទទួេបានកា សម័ប្គចិតតរធ្វើជារដី ឬប្រេនធ។ មាប្តា ១០៦ ថ្នប្កម ដារបរវណីរនះខចងថា “កា ភ្លា រ់

ពាកយគឺជាកា សនាខដេរ គគេេី នាក់បានរធ្វើរ ើងរដើមបីទទួេយកោន រៅវិញរៅមកជារដីប្រេនធប្សរចារ់

”។ រោងតាមមាប្តា ១១៤ ថ្នប្កមរនះខចងថា “រដីប្រេនធគឺជាឋានៈខដេរង្ហា ញថា រ  ស និងស្តសតីបានច ះ

 
3344 រ ឿងកដី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Altstotter ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត សំអាងរហត  និងសាេប្កម (ត លាកា រោធាសហ

 ដាអារម ិក) សំណ ំរ ឿងរេខ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កនុងកា ជំន ំជប្មះរ គគេចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធា 

Nuremberg រប្កាមប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គងចារ់រេខ ១០ ឆ្ន ំ ១៩៤៦-១៩៤៩ (ឆ្ន ំ ១៩៥១) ភ្លគ III ទំេ័  ១០៦៣។ សូមរមើេ

ផងខដ  ទំេ័  ១០១១ (“កនុងប្ទឹសដីចារ់អាេាឺម៉ាង់ ចារ់ រស់ Hitler គឺជាខខេកា ពា អនកខដេបានប្រប្េឹតតរប្កាមចារ់រនាះ រ៉ា ខនត

រៅចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ មួយខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយអន វតតចារ់អនត ជាតិរនាះ ប្កិតយ រស់ Hitler េ ំខមនជាកា 

កា ពា រមដឹកនាខំាួនឯងផ្លេ េ់ និងអនករប្កាមរង្ហគ រ់ខដ  ប្រសិនររើមានកា  ំរលាេរំពានរេើចារ់ រស់សហគមន៍អនត ជាតិ”)។ 

3345 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជើងទំេ័  ២០៧៥។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សំរ ប្តអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយប្សរចារ់កនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេមានកា យេ់ប្េមរៅវិញរៅមក

រដ្ឋយប្សរតាមចារ់អន ញ្ញា ត និងេ ំអាច ំលាយបានតាមឆនេៈបានរ ើយ”។ សិទធិ រស់ឪេ កមាដ យកនុងកា 

យេ់ប្េម ប្តូវបានកាត់រនែយរដ្ឋយសិទធិកនុងកា កា ពា គូប្សក ។ ឧទាហ ណ៍ ប្រសិនររើេ ំមានកា យេ់

ប្េមេីឪេ កមាដ យ គូប្សក អាចរសនើស ំកា ជួរជំន ំជាមួយ“ប្កុមប្រឹកាសាច់ញាតិ”រដើមបីសប្មរសប្មួេ និង

ទទួេបានកា ប្េមរប្េៀងរដ្ឋយខផអកតាមមាប្តា ១៣៤ ថ្នប្កមរនះ។ ប្រសិនររើកា សប្មរសប្មួេេ ំទទួេ

បានេទធផេប្េមរប្េៀងោន រទ គូប្សក ខដេមានរំណងរនាះអាចរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយេ ំោំបាច់មាន

កា យេ់ប្េមេីឪេ កមាដ យរប្កាយកា  ង់ោំអស់ យៈរេេរីខខ។ រខនែមរេើរនះ ប្រសិនររើកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហគឺ៍ជាកា “រងខំ” សំរណើស ំអាចប្តូវបានរធ្វើរ ើង រដើមបីជំទាស់នឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ ប្សរ

តាមមាប្តា ១៦៣។  

1204.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា ររើរទាះរីជាកា សនមតថា អំណះអំណាងដំរូង រស់ រខៀវ សំ

ផន អំេីប្កម ដារបរវណីកមពជុារនះ ជាកា ប្តឹមប្តូវ រហើយកា ឯកភ្លេសប្មារ់រោេរំណងថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ ៍ គឺជា រស់ប្គួសា  ជាជាង រស់រ គគេក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំអាចផតេ់ធ្មាម ន  ូរដេ់កា អន វតតន៍

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំដូចបានរកើតរ ើងរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយបានខដ ។ កា ឯក

ភ្លេេីប្គួសា  និងរ គគេមិនអាចផ្លត ច់េីោន បានខផអកតាមរទរបញ្ាតតិ និងរង្ហា ញថា រោេគំនិតថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ បានោក់ឫសគេ់កនុងប្ករខ័ណឌ កា ង្ហ ខដេមានភ្លេសមបុ្គសាម ញថ្នវរបធ្ម៌។ 

រនះជាកា េ ំសមរហត ផេកនុងកា អះអាងថា រោេគំនិតថ្នកា ប្េមរប្េៀងេីឪេ កមាដ យចំរពាះកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ង្ហា ញថា តតិយជនខដេេ ំខមនជាឪេ កមាដ យអាចរដើ តួនាទី និងយេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហជ៍ំនួសរ គគេដូចក ណីកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយបានរ ើយ។  

1205.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា “កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ” គឺជារទរេមើសងមីខដេប្តូវបានរធ្វើឱយប្សរចារ់កនុងរេេរចចរុបននកនុង ដារផសងជារប្ចើនរៅចរនាា ះ

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ គឺជាកា ភ្លន់ប្ច ំប្រហាក់ប្រខហេោន ខដ 3346។ ចារ់កនុងប្សុកទាងំកនុងយ តាត

ធិ្កា ប្រេ័នធចារ់ស ីវិេ និងអង់កាូសាក់ស ងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ បានរង្ហា ញថា កា រ ៀរអាពាហ៍

 
3346 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៣៧។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

េិពាហខ៍ដេរកើតរ ើងរដ្ឋយេ ំមានកា យេ់ប្េម ឬតាម យៈកា រងខំ េ ំមានស េេភ្លេ ឬអាចរមាឃៈ

បាន3347។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

- អតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន (ejusdem generis) 

 
3347 កនុងប្ររទសថ្ង ង់ មាប្តា ១៥០៧ ថ្នប្កមស ីវិេ និងប្កមពាណិជាកមមឆ្ន ំ ១៩៣៤ បានខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍អាច

រមាឃៈបាន ប្រសិនររើរកើតរចញេីកា រងខិតរងខំ។ កនុងប្ររទសឥណាឌ  ខផនក ១២(១)(គ) ថ្នរទរបញ្ាតតិរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាម

សាសនាហិណឌូ  ឆ្ន ំ ១៩៥៥ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍អាចរមាឃៈបានប្រសិនររើកា យេ់ប្េមទទួេបានតាម យៈកា រងខំ 

និងខផនក២៥ (iii) ថ្នរទរបញ្ាតតិរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េិរសស ឆ្ន ំ ១៩៥៤ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍អាចរមាឃៈបាន

ប្រសិនររើ កា យេ់ប្េម រស់ភ្លគីទទួេបានតាម យៈកា រងខិតរងខំ ឬកា ខកាងរនែំ។ កនុងប្ររទសអ ីរា៉ា ក់ មាប្តា ៤ ថ្នចារ់សដីេីឋា

នៈរ គគេឆ្ន ំ ១៩៥៩ តប្មូវឱយមានកា យេ់ប្េមេីភ្លគីសប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ររើរទាះរីជាមានភ្លគីមាខ ងប្តូវបាន

តំណាងរដ្ឋយភ្លន ក់ង្ហ ក៏រដ្ឋយ។ កនុងប្ររទសទ យនីស ី កនែីទីមួយថ្នប្កមេកខនតិកៈ ឆ្ន ំ ១៩៥៦ តប្មូវកា យេ់ប្េម រស់ភ្លគីទាងំ

េី ចំរពាះកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ឱយមានស េេភ្លេ។ កនុងប្ររទស តង់ហានី ខផនក ៣៨(១)(ង) ថ្នចារ់សដីេីរទរបញ្ាតតិរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ឆ្ន ំ ១៩៧១ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រៅជារមាឃៈ ប្រសិនររើ កា យេ់ប្េម រស់ភ្លគីទាងំេី េ ំមានេកខ

ណៈរស ើ និងរដ្ឋយសម័ប្គចិតត។ កនុងប្ររទសអាស្តហវិកខាងតបូង ខផនក ៣០ ថ្នរទរបញ្ាតតិរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ឆ្ន ំ ១៩៦១ តប្មូវឱយ

មានកា យេ់ប្េម រស់ភ្លគីសប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ស េេភ្លេរកើតមាន។ កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍អាចរមាឃៈបាន

ប្រសិនររើប្តូវបានរធ្វើរ ើងរប្កាមកា រងខិតរងខំ។ កនុងប្ររទសនីរហស ើោ៉ា  ខផនក ៣(១)(ឃ) ថ្នរទរបញ្ាតតិរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ឆ្ន ំ 

១៩៧០ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រៅជារមាឃៈប្រសិនររើកា យេ់ប្េមេ ំប្តូវបានរធ្វើរ ើងសមប្សរដូចជាតាម យៈកា 

គំរាមកំខហង។ មាប្តា ១៤៦ ថ្នប្កមស ីវិេបារំាង និងខរេហសិក(របាះេ មពផាយចារ់រដើមកនុងឆ្ន ំ ១៨០៤) ខចងថា េ ំមានកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេោម នកា យេ់ប្េមរ ើយ។ កនុងប្ររទសអង់រគាស និងរវេស៍ ខផនក ១២(១)(គ) ថ្នរទរបញ្ាតតិរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រៅជារមាឃៈ ប្រសិនររើភ្លគីេ ំបានយេ់ប្េមរដ្ឋយស េេភ្លេ  ួម

ទាងំេទធផេថ្នកា គំរាមកំខហង។ ប្ររទសរអសា៉ា ញ មាប្តា ៤៥ ថ្នប្កម ដារបរវណី ឆ្ន ំ ១៨៨៩ ខចងថា េ ំមានកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ណាោម នកា យេ់ប្េមរដ្ឋយស េេភ្លេរ ើយ។ កនុង ប្ររទសរប្រស ីេ មាប្តា ២០៩ អានផគួរជាមួយមាប្តា 

១៨៣(IX) ថ្នប្កមស ីវិេ រស់សហ ដាអារម ិក ឆ្ន ំ ១៩១៦ ខចងថា កា រងខិតរងខំ ឬកា យេ់ប្េមោម នស េេភ្លេដថ្ទរទៀតរធ្វើ

ឱយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រមាឃៈ។ ប្ររទសម ិកស ិក មាប្តា ២៣៥(III) អានផគួរជាមួយមាប្តា ៩៨(II) ថ្នប្កម ដារបរវណី

សហេ័ទធខចងថា កងវះកា យេ់ប្េមរធ្វើឱយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រមាឃៈ។ ប្ររទសកូសាដ  ើកា មាប្តា ១៥(១) ថ្នប្កមប្គួសា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍អាចរមាឃៈប្រសិនររើ កា យេ់ប្េមបានទទួេតាម យៈអំរេើហិងា ឬកា េ័យខាា ចធ្ៃន់

ធ្ៃ ។ ប្ររទសគ យបា មាប្តា ៤៥(២) ថ្នប្កមប្គួសា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រមាឃៈ និងោម នស េេភ្លេ

ប្រសិនររើកា យេ់ប្េមបានទទួេតាម យៈកា រងខិតរងខំ ឬរំេិតរំេយ័។ ប្ររទសអូស្តសាត េី មាប្តា ១៨(១)(ឃ) ថ្នរទរបញ្ាតតិ

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ឆ្ន ំ ១៩៥៩ ខចងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ោម នស េេភ្លេប្រសិនររើ កា យេ់ប្េម រស់ភ្លគីទាំងេី េ ំ

ខមនេិតប្បាកដ រដ្ឋយសា កា រងខិតរងខំ។  
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1206.រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងេិនិតយរេើអំរេើសកមម និងអកមម

ខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈោ៉ា ងទូេំទូលាយថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខណៈរេេរធ្វើកា 

វាយតថ្មារេើកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ខដេប្តូវបានតប្មូវរដ្ឋយរោេកា ណ៍សដីេីអតែិភ្លេថ្នច ិត

េកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន 3348។ ោត់បានអះអាងថា រ ឿងកដី AFRC  រស់ត លាកា  SCSL បានរង្ហា ញ

ថា កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំកនុងរ ឿងកដីរចចរុបននេ ំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ជាសតាន ម័ត3349។ រខៀវ សំ

ផន បានរេើករ ើងថា ស្តសតីកនុងរ ឿងកដី AFRC ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមអំរេើហិងាផាូវរេទ កា ដ្ឋក់ឱយរៅ

ជាទាសក ផាូវរេទ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកងជីវេេ និងទទួេ ងកា 

មាក់ង្ហយេីសងគមោ៉ា ងយូ រប្កាយរេេរញ្ចរ់ជរមាា ះរនាះ3350។  

1207.សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានរឆាើយតររៅនឹងចំណ ចរនះ រេើកខេងខតថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

រញ្ញា ក់េីដំរូងថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវខដេថា អំរេើជាមូេដ្ឋា នប្តូវខតជារទរេមើសរប្កាមចារ់អនត ជាតិ

រៅរេេប្រប្េឹតតរនាះរ ើយ3351។ 

1208.កនុងរ ឿងកដី ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ថា រោេកា ណ៍ថ្នអតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈ

ប្រហាក់ប្រខហេោន  ejusdem generis គឺជា“កា ធានាដ៏ោំបាច់”សប្មារ់កំណត់ប្ររេទរនាេ រ់រនសថំ្ន

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតឱយមានេកខណៈចាស់លាស់ និងជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់3352។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា អតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន  ejusdem generis មាន

េកខណៈោំបាច់រដើមបីឆាះុរញ្ញច ងំនូវធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ជាេិរសស េកខខណឌ

តប្មូវខដេថា រទឧប្កិដាខដេរោទជារញ្ញា រនះ មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដា

ខដេបានកំណត់ចាស់លាស់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3353។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េ ំមានវិធី្សា

ស្តសតជាក់លាក់ខដេកនុងរនាះរោេកា ណ៍ថ្នអតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន  ejusdem 

generis គរបបី្តូវបានកំណត់ ឬកា ពា រនាះរ ើយ។  

 
3348 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៤៨, ១២៩០។  

3349 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១០៥។  

3350 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១០៥។  

3351 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៣៨៥-៣៨៨។ 
3352 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៨។  

3353 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៦។  
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1209.កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  ខណៈ

រេេគូសរង្ហា ញនូវប្ករខ័ណឌ គតិយ តតរៅម នរេេររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  SCSL កនុងរ ឿងកដី AFRC 

ខដេបានេិោ ណារេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញអំេី“កា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត រស់ជន ងរប្ោះរដ្ឋយ

សា កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ” និងបានយេ់រឃើញថា អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ

មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាខដេបានកំណត់ជាក់លាក់មួយចំនួនកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ដូចជា កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា 

 ំរលាេរសេសនែវៈ ទាសភ្លេផាូវរេទ និងអំរេើហិងាផាូវរេទ3354។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

ផងខដ រេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ICC ខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំអាចរងកឱយមានកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ  និងអាចមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាខដេបាន

កំណត់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3355។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើអំណះអណំា

ង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ េ ំមាន

េកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ដូចរៅកខនាងរផសងៗ3356។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា ខដេថារតើ កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំអាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា គឺជាកា វាយតថ្មា

ខផនកអងគរហត រដ្ឋយខផអករេើរញ្ញា ខដេថារតើ កា ប្រប្េឹតតរនាះបានរងកឱយមានកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ 

ឬផាូវចិតត ឬេយសនកមម ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា3357។ 

1210.ដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណានូវភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន ថ្នកា យេ់រឃើញសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានារៅរេេោរ់រផដើមកា វិភ្លគ រស់ខាួន។ រដ្ឋយរហត ថា កា វាយតថ្មា

ប្តូវបានរធ្វើរ ើងពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ 

សណាមួយរៅកនុង វិធី្សាស្តសតរនាះរ ើយ។ កា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កតាត ខដេជា

 
3354 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៧ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  

១៨២, ១៨៦, ១៩២, ១៩៥, ២០០។ 

3355 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៧ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចសដីេកីា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿង

កដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ៨៩-៩១។ 

3356 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៨។ 

3357 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៨។ 
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កា កំណត់កនុងកា វាយតថ្មារេើអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត គឺថារតើ អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះបាន

រំរេញេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេជាកមមវតែថុ្នអងគរហត  ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំមានកំហ សផងខដ ។ ររើ

រទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា បានអន វតតប្សរតាមរោេកា ណ៍អតែិភ្លេ

ថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានអន វតតតាមខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។  

1211.រនាេ រ់េីបានេិនិតយរេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រចចរុបននអំេីកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ េ ំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ដូចកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេបានយេ់

រឃើញកនុងរ ឿងកដីដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើកសារ ើងវិញ

នូវអំណះអំណាងខដេបានរេើក ួចរហើយ និងប្តូវបានេិនិតយរដ្ឋយយកចិតតទ កដ្ឋក់រៅរេេជំន ំជប្មះ។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា មាច ស់រណដ ឹងសាទ កខមានកាតេវកិចចកនុងកា រង្ហា ញកំហ សកនុងសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ជាជាងប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងខដេេ ំទទួេរជាគជ័យរៅម ខ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង3358។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រដ្ឋយខផអករេើេកខណៈរផសងៗោន ថ្នអំរេើខដេប្តូវបាន

រោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹង

ប្រកាសសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនះ។ ដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា 

កនុងក វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេយសនកមមផាូវចិតត 

និងផាូវកាយខដេបានរងករៅរេើរ គគេតាម យៈកា គំរាមកំខហងឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងកា េិតខដេ

ថា ជន ងរប្ោះប្តឹមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយអនកខដេខាួនេ ំខដេសាគ េ់ និងកា េ័យខាា ចខដេបានដ្ឋក់

សមាព ធ្រេើេួករគឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងថា អំរេើរនះប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា3359។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខផាូវចិតតខដេបានរកើតរ ើងតា មយៈកា រងខំ

ឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំបានរងកឱយមានេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ផាូវចិតតខដេបានរ៉ាះពាេ់

 
3358 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II។ 

3359 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។ 
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ោ៉ា ងយូ ដេ់ជន ងរប្ោះ3360។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា អំរេើរនះមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3361។  

1212.ដូចបានរេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កា រោទប្រកាន់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំជាញឹកញារ់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជាស្តសតីខដេប្តូវបានោរ់រធ្វើជាប្រេនធ និងោ ើជា

រ  សខដេជារដី និងតាមធ្មមតាជាអនកោរ់េប្ងត់។ កា យេ់រឃើញជារប្ចើនសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ បានរឆាើយតររៅនឹងេំនាអំងគរហត ខដេរង្ហា ញនូវរេទជាក់លាក់។ អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី AFRC បានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា ជន ងរប្ោះមួយចំនួនបានទទួេ ងកា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតត

រដ្ឋយសា កា រធ្វើជាប្រេនធ ខដេរនះបានរណាដ េឱយមានកា ររណដ ញរចញេីសហគមន៍ រស់េួករគ។ “កនុង

ក ណីខដេេួករគមានគេ៌រដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ េួករគ និងកូនៗ រស់ខាួនបានទទួេ

 ងកា មាក់ង្ហយដ៏យូ អខងវងេីសងគម”3362។ រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុង

រ ឿងកដី AFRC បានេិោ ណា កនុងចំរណាមរនាះ រេើភ្លេង្ហយទទួេ ងរប្ោះ រស់ជន ងរប្ោះជាស្តសតី និង

ភ្លេវ័យរកមង រស់េួករគ3363។ កនុងរ ឿងកដី RUF  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  SCSL បានយេ់

រឃើញថា “កា រប្រើប្បាស់ពាកយ‘ប្រេនធ’ … គឺជារចតនាគិតទ កជាម ន និងជាយ ទធសាស្តសតខដេមានរោេ

រំណង … រប្រើេបិចកេខផនកចិតតសាស្តសតរេើស្តសតី”3364។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍រនាះបានយេ់រឃើញរខនែម

រទៀតថា រខនែមរេើេយសនកមមរេើ ូរកាយខដេទទួេរដ្ឋយ“ប្រេនធ” “ទំនាក់ទំនងសហេ័ទធខដេប្តូវបានរងខំ

រៅរេើជន ងរប្ោះ មានជារ់មកជាមួយនូវកា មាក់ង្ហយដ៏យូ អខងវងេីសងគម ខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់កា ធូ្ 

រសបើយរ ើងវិញ និងកា រញ្ចូេរៅកនុងសងគមវិញ”3365។ កា សរប្មចខរររនះប្តូវបានឯកភ្លេរដ្ឋយអងគ

រ រ ជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ICC កនុងរ ឿងកដី Al Hassan3366។ 

 
3360 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។ 
3361 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។ 

3362 សាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  ១៩៩។ 

3363 សាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  ២០០។  

3364 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Sesay និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-

04-15-T សាេប្កមថ្ងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ (“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី RUF”) កថាខណឌ  ១៤៦៦។ 

3365 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី RUF  កថាខណឌ  ១២៩៦។  

3366 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Al Hassan (ICC) កថាខណឌ  ៥៥៥។ 
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1213.េយសនកមមរនះជាទូរៅេ ំប្សររៅនឹងរ ឿងកដីរចចរុបននដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរេើ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ជន ងរប្ោះជារ  ស និងស្តសតី ខដេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ៅវិញរៅមក។ រ  ស និងស្តសតីរនាះ 

ជាញឹកញារេ់ ំបានសាគ េ់ោន រៅវិញរៅមក និងប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កនុងប្ទងប់្ទាយធំ្ជារប្ចើន

គូ និងប្តូវបានគំរាមកំខហងដ្ឋក់ទណឌ កមម ឬសមាា រ់ប្រសិនររើប្រខកក និងប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទខណៈរេេ

សែិតរប្កាមកា តាមដ្ឋន និងរងខំឱយររងកើតកូនសប្មារ់អងគកា ។  រខនែមរេើរនះ តាមកា េិោ ណា រស់អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់អំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំកនុង

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដើមបីដ្ឋក់កា ប្គរ់ប្គងរេើរ  ស និងស្តសតី និង

បានរធ្វើឱយេួករគកាា យជាជន ងរប្ោះ ខណៈរេេរប្រើប្បាស់ជន ងរប្ោះរ  សឱយ ួមរេទរដ្ឋយរងខំជាមួយ

ជន ងរប្ោះជាស្តសតី រដ្ឋយដ្ឋក់េួករគទាងំេី រេទខដេជាជន ងរប្ោះដូចោន រនះឱយសែិតរប្កាមអំរេើខតមួយថ្ន

កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំោម នកា សម័ប្គចិតត3367។ រញ្ញា រនះរដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់បានរង្ហា ញនូវភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអរំេើ

ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំដេ់កប្មិតថ្នរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ចាស់លាស់រសមើនឹងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3368។  

 
3367 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VII.ឆ.៣.iii.គ (ក-គ)។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេថា េសតតុាង

 រស់ NAKAGAWA Kasumi ខដេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ“បានរ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងខាា ងំ និងេ ំសមាមាប្តរេើរ  សេីរប្ពាះរ  ស

មានកាតេវកិចច និងប្តូវបានរងខំឱយ ំរលាេប្រេនធខាួន” ខដេជា“អំរេើអមន សសធ្ម៌” សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ  ១៥៦១។ សូម

រមើេផងខដ  កា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើសកខីកមម រស់ ម ំ វ ន ខដេថា កងឈ្ារបានរងខំរដី រស់ោត់

រដ្ឋយេាង់ការំេាើងឱយ ួមរេទជាមួយរលាកប្សី ខដេរលាកប្សីបានេិេណ៌នាថា “វាថាឱយឆ្រ់រដកជាមួយោន ។  ួចរហើយវាឆួេេិេ 

វាឆួេេិេរមើេរយើង រហើយវាោរ់ប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋមន សសប្រុសដ្ឋក់មកជាមួយរយើង [...]។ ខាុំមានរសចកដីខាម សរអៀនោ៉ា ងខាា ងំ” 

និងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេថា ររើរទាះរីជា ម ំ វ ន បានផតេ់េសតតុាងអំេីរទេិរសាធ្ន៍ រស់ោត់កនុង

នាមជាជន ងរប្ោះស្តសដីថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំក៏រដ្ឋយ ក៏រ ឿងរា៉ា វ រស់ោត់រង្ហា ញអំេីេយសនកមមជាក់ខសដងដេ់រដី

 រស់ោត់ ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់ និងរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើផាូវរេទរដ្ឋយកា េាង់ការំេាើងខដ ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់

ថា េសតតុាងរនះមានកា ជារ់ពាក់េ័នធផ្លេ េ់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេយសនកមម និងគរបីបាន

េិោ ណា សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ  ១៥៦២។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសននិដ្ឋា នរខនែមរទៀតថា ជន ងរប្ោះជា

រ  សេ ំខមនជាអនកោរ់ ំរលាេរនាះរទ រ៉ា ខនតគឺជាឧរក ណ៍ និងជាជន ងរប្ោះថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ សូមរមើេខាងរប្កាម កថា

ខណឌ  ១៥៨១។   

3368 សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី  Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ២៧៤៧-២៧៤៨ ខដេអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ មានេកខណៈធ្ៃនធ់្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងអំរេើ
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ii. កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនងុរ រិទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំ

1214.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាអំរេើមូេ

ដ្ឋា នមួយប្ររេទជាក់លាក់ប្តូវបានទទួេសាគ េ់ចាស់លាស់ថាសែិតកនុងប្ររេទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត

ប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥3369។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា រោទប្រកាន់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ

ខដេថា ជនជារ់រោទប្តូវបានរោទប្រកាន់េីរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3370។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា េិតខដេថា ដីកា

ដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ថា កនុងកា រងខំឱយ ួមដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ោ ើមាន

រចតនាប្រប្េឹតតអំរេើ ំរលាេរំពានរេើ ូរកាយកនុងេកខណៈផាូវរេទរេើជន ងរប្ោះកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ

ខដេេ ំមានកា សម័ប្គចិតត3371។ ដូចបានកត់សមាគ េ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈតប្មូវឱយមានកា ស ក

រញ្ចូេររើរទាះរីជារនតិចរនតួចកដីរៅកនុង៖ (១) រោនី ឬ នធគូទ រស់ជន ងរប្ោះរដ្ឋយអងគជាត រស់ោ ើ ឬ

វតែរុផសងៗខដេរប្រើប្បាស់រដ្ឋយោ ើ ឬ (២) កនុងមាត់ រស់ជន ងរប្ោះរដ្ឋយអងគជាត រស់ោ ើខដេកា 

ស ករញ្ចូេផាូវរេទរនាះបានរកើតរ ើងរដ្ឋយោម នកា សម័ប្គចិតតេីជន ងរប្ោះ3372។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានសននិដ្ឋា នថា រ  សេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា កំណត់និយមន័យរនះរ ើយ និងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះនឹងេិោ ណាជាជរប្មើសរេើរញ្ញា ថារតើ រ  សប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នអំរេើ

 

ខដេជាក់លាក់កនុងមាប្តា ៧(១) ថ្នេកខនតិកៈ រ៉ា ខនតបានឆាះុរញ្ញច ងំផងខដ នូវអំរេើខដេខ សខរាកេីអំរេើកនុងកថាខណឌ  ២៧៤៧-

២៧៤៨។ 

3369 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៨។ 

3370 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៩ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ ដីកាដំរណាះប្សាយសណំ ំ

រ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣០-១៤៣៣។ 

3371 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៩ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) 

កថាខណឌ  ១៤៣១។ 

3372 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសណំ ំ

រ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៣៦២។ កា កំណត់និយមន័យ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០១ ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ។ សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០៨ និង 

រជើងទំេ័  ៤២៨។  
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ហិងាផាូវរេទខដេអាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា3373ខដេរខនែមរេើរនះប្តូវបាន

រោទប្រកាន់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ3374។ 

- កា កំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ 

1215.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា អន វតតនូវកា កំណត់និយមន័យ

ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ ខដេប្តូវបានរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅ

រេេរង្ហា ញធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជាជាងកា អន វតតនូវកា កំណត់

និយមន័យមួយខដេអាចអន វតតបានចំរពាះកា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធ3375។ ោត់បានអះអាងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា េិតខដេថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធេ ំខមន

ជារទឧប្កិដាកនុងសងគមខខម កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥3376  រហើយកា  ំរលាេរសេសនែវៈរនះេ ំទាន់ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយ

ចាស់លាស់ និងរង្ហា ញកនុងចារ់កមពជុា3377។ ោត់បានអះអាងរខនែមរដ្ឋយរោងរៅរេើយ តាត ធិ្កា ប្រេន័ធ

ចារ់ស ីវិេ និងអង់កាូសាក់ស ង ខដេថាប្ររទសជារប្ចើនមានកា កា កំណត់និយមន័យរផសងៗសប្មារ់កា 

 ំរលាេរសេសនែវៈខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3378។ រោងតាម រខៀវ 

សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា អន វតតកា កំណត់

និយមន័យ“ទូរៅ”ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈចំរពាះអងគរហត ខដេបានរោទប្រកាន់រនាះ3379។ 

 
3373 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

3374 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ២២៣៧ ចំណ ចខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា 

“ដីកាដំរណាះប្សាយកត់សមាគ េ់ថា ‘អងគរហត ខដេប្តូវបានកំណត់ថាជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងទប្មង់ថ្នកា  ំរលាេ

រសេសនែវៈ អាចប្តូវបានកំណត់រខនែមថា អំរេើមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងទប្មង់ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ’។ សូមរមើេ ដីកាដំរណាះ

ប្សាយ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣៣”។ 

3375 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩១-១២៩៣។ 

3376 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៤-១២៩៦, ១៣១៦។  

3377 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៧, ១៣១៦។  

3378 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៨-១២៩៩។ 

3379 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០០។  

01718624



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

727 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1216.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើេ ំប្តូវបានខកខប្ររដ្ឋយសា កា េិតខដេ

ថា រទរេមើសបានរកើតរ ើងកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ និងជាេិរសសកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ

រនាះរ ើយ3380។ 

1217.រោងតាមសហរមធាវើនាមំ ខបានឱយដឹងថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធប្តូវបានោត់ទ កជារទរេមើស

កនុងប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ ខដេបានកំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈរដ្ឋយោម ន

េកខខណឌ រេើកខេងសប្មារ់កា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធ3381។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា ររើ

រទាះរីជាត លាកា កនុងយ តាត ធិ្កា ខាះបានផតេ់ក ណីរេើកខេងសប្មារ់កា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធក៏

រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំផន េ ំបានផដេ់អំណះអំណាងផាូវចារ់ណាមួយសប្មារ់កា អះអាងខដេថា រញ្ញា រនះបាន

អន វតតរៅកមពជុារ ើយ3382។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា ក ណីរេើកខេងតាមប្ទសឹដី

សប្មារ“់កា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធ”េ ំអាចអន វតតបាន េីរប្ពាះកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខាួនឯងផ្លេ េ់េ ំ

ខមនជាកា សម័ប្គចិតត រហើយកា  ំរលាេរសេសនែវៈប្តូវបានប្រប្េឹតដរដ្ឋយរមដឹកនា ំ និងកមាម េិបាេថ្នកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ ជាជាងរដ្ឋយភ្លគីថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ដូរចនះ កា រេើកខេងណាមួយសប្មារ់កា 

 ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធខដេមានអតែិភ្លេ រៅប្គរ់ក ណីេ ំអាចអន វតតបានរនាះរទ3383។  

1218.ជាកា កត់សមាគ េ់រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ជាកា ោំបាច់កនុងកា េិោ ណា

រេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា កំណត់ធាត ផសថំ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ បានអន វតតរដ្ឋយ

សមប្សរ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។  

1219.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរដើម អងគជំន ំជប្មះេ ំមានកាតេវកិចចកនុងកា 

េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ រទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈអំរេើ

ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ ើយ3384។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគូសរង្ហា ញចារជ់ា

ធ្ មាន និងកត់សមាគ េ់ថា៖ 

 
3380 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨០-៦៨១។  

3381 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៧០។ 

3382 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៧១។ 

3383 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៧៣-៥៧៥។ 

3384 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥, ៧៤១។  
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េ ំមានប្ររេទថ្នអរំេើទាងំរនះបានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា ជារទឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយអំរេើរនះេ ំប្តូវបានរោទប្រកានដ់ូរចនះខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជនំ ជំប្មះ

ត លាកា កំេូេប្តូវវាយតថ្មារាេ់អំរេើទាងំអស់រធ្ៀរនឹងកា កណំត់នយិមន័យថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀ

ត។ រដើមបីឱយមានភ្លេង្ហយប្សេួកនុងកា វាយតថ្មា អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កេំូេប្តូវគូសរង្ហា ញអេំីកា រំេាឺ

នូវធាត ផសោំបំាច់ថ្នអំរេើរនះ ប្តង់ចំណ ចខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ោំបាច់កនុងកា ធានាបាននវូកា វិភ្លគសម

ប្សរ3385។  

រទឧប្កិដាខដេពាក់េ័នធខតមួយគត់រនាះគឺរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណាថា មានអតែិភ្លេយូ ោ មករហើយរប្កាមចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ3386។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតរដ្ឋយប្តឹមប្តូវរេើរទដ្ឋា នរនះ និងបានយេ់រឃើញថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវ

ខដេថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាប្ររេទជាក់លាក់ថ្នអំរេើជាមូេដ្ឋា ន ប្តូវបានទទួេសាគ េ់ចាស់

លាស់ជារទឧប្កិដារៅឆ្ន ំ ១៩៧៥3387។ ររើរទាះរីជាបានរញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានអន វតតរដ្ឋយសមប្សរខដ ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេាោម

កំណត់“ធាត ផស”ំថ្នរទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ ររើរទាះរីជាអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនះជា

ោំបាច់រសមើនឹងរទឧប្កិដាឯករាជយក៏រដ្ឋយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា េាោម

កំណត់“ធាត ផស”ំសប្មារ់អំរេើខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត គឺជាកា ភ្លន់ប្ច ំ

ខផនកចារ់ និងេ ំប្សរតាមរោេរំណង3388។ ភ្លេសមប្សរសប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀត គឺកនុងរោេរំណងរដើមបីប្សូរយកអំរេើខដេេ ំប្តូវបានោត់ជារទរេមើសឯករាជយ។ អាប្ស័យរហត រនះ 

ជាកា េ ំសមប្សរកនុងកា េាោមកំណត់ធាត ផសខំផនកប្េហមទណឌ ថ្នអំរេើរនះ។  

1220.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្ន

ធាត ផសថំ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈរៅកនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួន។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបី

េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើខដេបានរោទប្រកាន់រនាះបានរកើតរ ើងជាក់ខសដងខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថារតើ

អំរេើរនះបានរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ជាេទធ

ផេ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីយេ់រឃើញធាត ផសរំផសងេីរនះ 

 
3385 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧២៧។ 

3386 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៨។  

3387 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៨។ 

3388 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៩។ 
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ជាេិរសសធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈថ្នសហេ័ទធ” ប្តូវោត់ទ កជាអសា រង់3389។ អា

ប្ស័យរហត រនះ រដើមបីខកតប្មូវកំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ។ 

1221.សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានេិោ ណារឃើញថា រដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេបាន

ររងកើតរ ើងកនុងខផនកសដីេី“កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ធាត ផសខំផនក

ចារ់ថ្នរទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ប្តូវបានរង្ហា ញកនុងរ ិរទថ្ន

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3390។ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានយេ់រឃើញថា  តាម យៈកា រងខំឱយ

 ួមដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ោ ើបានប្រប្េឹតតអំរេើ ំរលាេរំពានរេើ ូរកាយកនុងេកខណៈ

ផាូវរេទរេើជន ងរប្ោះកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំខដេកនុងរនាះេ ំមានកា យេ់ប្េមេីជន ងរប្ោះរ ើយ3391

។ កា  ួមដំរណកអាពាហេ៍ិពាហ៍ ប្តូវបានតាមដ្ឋនជាប្រោំរដ្ឋយកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា រហើយ

ររើសិនណារដីប្រេនធមិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះរទ េួករគនឹងប្តូវោរ់ខាួន3392។ ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិរកើតមានរៅរេេ ោ ើមានរំណងប្រប្េឹតតអំរេើ ា្ នពានរេើ ូរកាយកនុងេកខណៈផាូវរេទ រដ្ឋយ

ដឹងថា បានរកើតរ ើងកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ ឬរដ្ឋយោម នកា យេ់ប្េមេីជន ងរប្ោះ3393។ សហរៅប្កម

រស ើរអរងកតបានសននិដ្ឋា នថា “រដ្ឋយខផអករេើកា េិតទាងំរនះ រទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទ

 
3389 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ មានកា េំបាកនុងកា ប្សថ្មថា អំណះអំណាងរនាះ

ជំទាស់បានរជាគជ័យ សូមបីខតអំរេើរនាះជាក់ខសដងប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជារទឧប្កិដាឯករាជយថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ។ មាន

រទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងប្ររទសកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេេ ំមានខចងក ណីរេើកខេងថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ។៍ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវក ណីរេើកខេងសប្មារ់កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងកា រ ៀរកា រប្កាមចារ់កមពជុា។ 

ផេយុរៅវិញ ោត់បានខផអករៅរេើកា អះអាងខផនកវរបធ្ម៌អ ូរិយ ដូចជាអំណះអំណាងខដេថា ស្តសតីប្តូវបានរងខំកនុងកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ខផអកតាមកបួនចារ់ប្សី“ចារ់ប្សី” និងបានអះអាងថា អា មមណ៍រង្ហា ញចំណង់ផាូវរេទេ ំប្តូវបានោត់ទ កថា ជា

េកខខណឌ តប្មូវកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមប្រថ្េណីរ ើយ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) 

កថាខណឌ  ១៣១៧-១៣១៨។ ថារតើ ប្ររទសដថ្ទរទៀតមានកា រេើកខេងថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍សប្មារ់កា  ំរលាេរសេស

នែវៈ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដ  ឬោ៉ា ងណា  រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវមូេរហត  ដូចរមតចបានថ្នមានកា 

ជារ់ពាក់េ័នធសប្មារ់ប្ររទសកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ 

3390 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ រំ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣០។  

3391 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣១។  

3392 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣២។  

3393 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣១។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំគឺជារទឧប្កិដាមួយកនុងចំរណាមរនាះខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរមដឹក 

នារំកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា អន វតតន៍រោេរំណង ួម”3394។ 

1222.កា រង្ហា ញខដេបានគូសរញ្ញា ក់កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ មានអាទិភ្លេជាងវិធី្សាស្តសតេ ំប្តឹមប្តូវខដេបាន

អន ម័តរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងបានរផ្លដ តរៅរេើ“ធាត ផស”ំរទឧប្កិដា ជាជាងរេើអំរេើថ្នកា  ួម

ដំរណករដ្ឋយរងខំ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ដីកាដំរណាះប្សាយប្តូវបានខកខប្ររេើចំណ ចរនះរដ្ឋយអងគរ រ ជំន ំ

ជប្មះ3395។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជាកា  ំរលាេរសេសនែវៈប្តូវបានហាមោត់យូ 

ោ មករហើយថា ជាឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ មក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំប្តូវបានកំណត់ជាក់លាក់ថា ជារទឧប្កិដាដ្ឋច់រដ្ឋយ

ខ កកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិោរ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដ 3396។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគ

រ រ ជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា សហរៅប្កមរស ើរអរងកតមានកំហ សកនុងកា រោទប្រកាន់កា  ំរលាេ

រសេសនែវៈថា ជារទឧប្កិដាជាក់លាក់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ រ៉ា ខនតបានទទួេយកកា យេ់រឃើញ

 រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតខដេថា “អងគរហត ខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងទប្មង់ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ ខដេអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌

ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងអាប្ស័យរហត រនះ អំរេើរនះប្តូវបានរោទប្រកាន់ោ៉ា ងដូរចនះ”

3397។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា ខកខប្រកនុងដីកាដំរណាះប្សាយកនុងរជើង

ទំេ័ 3398ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះទំនងជាបានអន វតតតាមខាឹមសា ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយកនុងទប្មង់ខដេេ ំ

ទាន់បានខកខប្ររនាះ។  

 
3394 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣២។  

3395 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ នួន ជា នងិ រអៀង ធ្ី ិទធ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ ឯកសា រេខ D427/3/12 

ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១១ (“រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ងឹឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/3/12)”) កថាខណឌ  

១១(២)។ រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/2/15 និង D427/3/15) កថាខណឌ  ៣៥៩-

៣៧២។ 

3396 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/2/15 និង D427/3/15) កថាខណឌ  ១៥០-

១៥៤។  

3397 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/2/15 និង D427/3/15) កថាខណឌ  ១៥៤។ 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ងឹឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/3/12) កថាខណឌ  ១១(២)។  

3398 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1223.អំរេើរឋមខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរទរោទថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ និងអំរេើហិងាផាូវរេទកនុងដីកាដំរណាះ

ប្សាយ គឺជាកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងមា៉ាងវិញរទៀត ជាអំរេើថ្នកា  ួមរេទ

រដ្ឋយរងខំ វាងរ  ស និងស្តសតីខដេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ កាេៈរទសៈរងខិតរងខំខដេបាន

រោទប្រកាន់រនាះ ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈកា េិតខដេថា ភ្លា មៗរប្កាយរេេេិធ្ីរនាះ រដីប្រេនធបានរាយ

កា ណ៍ថា េួករគប្តូវបានផ្លា ស់រដូ ទីតាងំរៅកខនាងមួយខដេកា  ួមដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវ

បានតាមដ្ឋនរដ្ឋយកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសដកមពជុា3399។ សាកសីដថ្ទរទៀតបានរាយកា ណ៍នូវកា េិតេ័យ

ថ្នអំរេើហិងារេើ ូរកាយ កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ ឬកា សមាា រ់ ប្រសិនររើេួករគមិនប្េម ួមដំរណកកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍នាះ3400។ រ ិោកាសរងខិតរងខំប្តូវបានរង្ហា ញផងខដ តាម យៈកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ដូចគូសរង្ហា ញខាងរេើខដេបានរកើតរ ើងកនុងសាែ នកា ណ៍ខដេកនុងរនាះរ គគេមានកា 

េិតេ័យកា សាា រ់ ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមតាមទប្មង់រផសងៗ។ 

1224.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េាោម

កំណត់“ធាត ផស”ំខផនកចារ់ថ្នរទឧប្កិដាកនុងប្ររេទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត អាចនារំៅ កកា េ ំរអើរេើ

រេើយ តតិសាស្តសតប្េហមទណឌ អនត ជាតិខដេពាក់េ័នធសដីេី“កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ” ខដេអាចជួយដេ់កា រំេាឺនូវ

អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរនះ។ ដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរេើ កា េិោ ណារេើរ ឿងកដីយ តតិសា

ស្តសតេ ំខមនជាកាតេវកិចចប្តូវរធ្វើរនាះរទ រ៉ា ខនតគឺជាមរធ្ាបាយធ្មមតាខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចកំណត់ 

និងគូសរង្ហា ញនូវអំរេើខដេសែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតបាន។ 

1225.េ ំមានរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតសដីេីរញ្ញា ថ្នតតិយជនខដេបានរងខំរ  ស និងស្តសតីឱយ ួមរេទកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតទូេំទូលាយខដេេិភ្លកានូវអំរេើថ្នកា 

 ួមរេទរដ្ឋយរងខំជាទូរៅ មានកា ជារ់ពាក់េ័នធ។ ប្តូវខតេិោ ណារេើធាត ផសមំិនផ្លេ េ់ថ្ន“កា រងខំ” និង

“កា  ួមរេទ”។  

1226.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Akayesu   រស់ត លាកា  ICTR បានអន ម័តរទដ្ឋា នទូេំទូលាយ

សប្មារ់កា វាយតថ្មារេើកា រងខិតរងខំកនុងរ ឿងកដីថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ រដ្ឋយបានសននិដ្ឋា នថា “កា រងខិតរងខំ

 
3399 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣២។  

3400 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ៨៥៨។   
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អាចមានអតែិភ្លេរៅកនុងរ ិោកាសមួយចំនួន ដូចជា ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ ឬវតតមានកងរោធា”3401។ អងគ

រ រ ជំន ំជប្មះ III ថ្នត លាកា  ICC កនុងរសចកដីសរប្មចរញ្ញា ក់អះអាងអំេីរទរោទកនុងរ ឿងកដី Bemba បាន

រញ្ញា ក់រេើចំណ ចរនះ3402។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគរហត 

កនុងរ ឿងកដីរចចរុបននខដេមានអតែិភ្លេថ្នវតតមានកងឈ្ារប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្កនុងអំ ុងរេេ ួមដំរណក ប្េមទាងំ

កា េិតេ័យនូវកា សមាា រ់ ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរដ្ឋយសា កា មិនប្េមរធ្វើតាម បានរំរេញ ួចរាេ់នូវេកខ

ខណឌ សប្មារ់កា រង្ហា ញកាេៈរទសៈរដ្ឋយរងខំ3403។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Ongwen បាន

យេ់រឃើញថា “េិតណាស់” កា  ួមរេទខដេកងជីវេេ LRA ជាញឹកញារ់បានដ្ឋក់អនកខដេរៅថា

‘ប្រេនធ’ឱយសែិតរប្កាមរនាះ បានអន វតតតាម យៈកា រប្រើប្បាស់កមាា ំង ឬកា គំរាមកំខហងខដេប្តូវបាន

ប្រប្េឹតដរដ្ឋយកងជីវេេ LRA រៅរេើរ គគេខដេរៅថា ‘ប្រេនធ’ រស់េួករគ3404។ 

1227.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាផងខដ រេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតសដីេីអំរេើថ្ន“កា  ួមរេទ”រដ្ឋយរ

ងខំ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Akayesu បានរញ្ញា ក់ថា កា កំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរសេ

សនែវៈេ ំអាចប្សូររញ្ចូេរៅកនុង“កា េិេណ៌នាខដេោម នភ្លេរត់ខរនអំេីវតែ ុ និងអំេីខផនកថ្នដងខាួនរនាះរទ” 

និងថា កា  ំរលាេរំពាន ូរកាយរេើខផនកណាមួយថ្នដងខាួន រស់ជន ងរប្ោះខដេមានេកខណៈផាូវរេទ 

 
3401 សូមរមើេ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Akayesu អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេ

ប្កមថ្ងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៩៨ (“សាេប្កមរ ឿងកដីAkayesu (ICTR)”) កថាខណឌ  ៦៨៨។ 

3402 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba ត លាកា  ICC រសចកដីសរប្មចប្សរតាមមាប្តា ៦១(៧)(ក) និង (ខ) សដីេីរទរោទប្រឆំ្ង

នឹងជនជារ់រោទ Jean-Pierre Bemba Gombo សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

(“រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Bemba ប្សរតាមមាប្តា ៦១(៧)(ក) និង (ខ) (ICC)”)។  

3403 សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntaganda  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង VI (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC- 01/04-

02/06 សាេប្កមថ្ងៃទី ០៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ កថាខណឌ  ៩៤៤, ៩៤៦ (បានយេ់រឃើញថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈបានរកើត

រ ើងកនុងកាេៈរទសៈរងខិតរងខំខដេកនុងរនាះ ទាហានបានរប្រើប្បាស់កនុងចំរណាមរនាះ“កា គំរាមកំខហងរដ្ឋយប្ររោេថ្នកា 

រប្រើកមាា ំង”តាម យៈកា កាន់អាវ ធ្រៅេីម ខជន ងរប្ោះ រង្ហា ញអាវ ធ្ដេ់ជន ងរប្ោះ ឬ“ប្បារ់ប្តង់ៗដេ់ជន ងរប្ោះថា នឹង

ប្តូវសមាា រ់ប្រសិនររើខប្សក ឬមិនប្េមសហកា ”)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karadžić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Karadžić (ICTY)”) ថាខណឌ  

២៥០៣-២៥០៥ (បានយេ់រឃើញថា “កា  ំរលាេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នផាូវរេទ” “ប្តូវបានរងករៅរេើរូ ណភ្លេ រស់ជន ងរប្ោះតាម យៈ

កា រងខំ កា គំរាមរប្រើកមាា ំង ឬកា រំេិតរំេ័យ” ជាឧទាហ ណ៍ រៅរេេខដេអនកជារ់ឃ ំរ  សេី នាក់“ប្តូវបានរងខំឱយេិឍគូទ

ស្តសតីជនជនជាតិរូរសនៀនខស រ ៊ី ខដេគំរាមអា ក េួករគប្រសិនររើមិនប្េមរធ្វើតាម”)។ 

3404 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ២២៧០។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អាចជាកា  ំរលាេរសេសនែវៈ3405។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Furundzija  បានកប្មិត
កា កំណត់និយមន័យរនះ និងបានតប្មូវឱយមាន‘កា ស ករញ្ចូេ’កនុងរោនី ឬ នធគូទរដ្ឋយអងគជាត ឬវតែុ

រផសង ឬ‘កា ស ករញ្ចូេ’អងគជាត រស់ោ ើរៅកនុងមាត់ រស់ជន ងរប្ោះ3406។ េកខខនដិកៈទីប្កុង ៉ាូម រៅ

រេេេិនិតយផគួរជាមួយនឹងធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា បានដ្ឋក់ វិធី្សាស្តសតេី រញ្ចូេោន ខដេតប្មូវឱយមាន‘កា  ំរលា

េរំពានរេើខផនកណាមួយ’ថ្នដងខាួន រស់ជន ងរប្ោះ ខដេជាេកខណៈផាូវរេទ ឬ នធគូទ ឬប្រដ្ឋរ់រេទ

 រស់ជន ងរប្ោះជាមួយនឹង“វតែណុាមួយ ឬខផនកថ្នដងខាួន”3407។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដ ី

Bemba បានរញ្ញា ក់ថា កា កំណត់និយមន័យរនះមានេកខណៈអេាប្កិតចំរពាះរេទ និងអន វតតផងខដ 

ចំរពាះកា ស ករញ្ចូេចំរពាះរេទដូចោន 3408។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រដ្ឋយសា មានភ្លេខ សខរាកោន  និងកា 

ខប្រប្រួេកនុងសមាសភ្លគថ្នអំរេើ ំរលាេរសេសនែវៈកនុងត លា កា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហម

ទណឌ នានា “កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ”ជាមួយនឹងោ ើរ  ស និងជន ងរប្ោះជាស្តសតីខដេប្តូវបានស ករញ្ចូេ ជា

ញឹកញារប់្តូវបានយេ់រឃើញថា ជាអំរេើថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ។ 

1228.ទាងំត លាកា  ICTY និងត លាកា  SCSL បានកំណត់ថា រហត កា ណ៍ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទខដេកនុងរនាះ

រ  សប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើស ករញ្ចូេផាូវរេទ គឺជារទឧប្កិដាខដេអាចដ្ឋក់រទាសបានរប្កាមេកខនតិ

កៈ រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ នីមួយៗ។ រហត កា ណ៍ទាំងរនាះ បាន ួមរញ្ចូេក ណីខដេកនុងរនាះរ  សប្តូវ

 
3405 សាេប្កមរ ឿងកដីAkayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៥៩៧-៥៩៨។ 

3406 សាេប្កមរ ឿងកដី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៨៥។ 

3407 ធាត ផសថំ្នរទរេមើសថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-PIOS-LT-03-002/15 ឆ្ន ំ ២០១៣ (“ធាត ផស ំ

រទរេមើសថ្នត លាកា  ICC”) មាប្តា ៧(១)(ឆ)-១, ៨(២)(ខ)(xxii)-១។ 

3408 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 សាេប្កម

អន រលាមតាមមាប្តា ៧៤ ថ្នេកខនតិកៈ ថ្ងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Bemba (ICC)”) កថាខណឌ  ១០០។ 

01718631
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានរងខំឱយ ួមរេទ3409 តាមមាត់ោន រៅវិញរៅមក និង/ឬជាមួយោ ើ3410 ឬស ករញ្ចូេជន ងរប្ោះជាមយួ

នឹងដងអំរបាស3411។ ជាឧទាហ ណ៍ កនុងរ ឿងកដី Gbao អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រស់ត លាកា  SCSL 

បានយេ់រឃើញថា អំរេើហិងាផាូវរេទអាចរសមើនឹងកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងជា

 
3409 សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ  ២៤០៦, ២៤១០ (រ  សេី នាក់ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ)។ រ ឿង

កដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gbao និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-04-15-T 

សាេប្កមថ្ងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Gbao និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (SCSL)”) កថាខណឌ  ១២០៥-

១២០៨, ១៣០២, ១៣០៥-១៣០៩, ១៣៤៧, ១៣៥២ (ជនស ីវិេរ  ស និងស្តសតីប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ)។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់

នឹង Stanišić និង Župljanin  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-08-91-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៧ ខខ មី

នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Stanišić និង Župljanin  (ICTY)”) កថាខណឌ  ១៥៩៩ (ឪេ កកូនេី គូ និងរងរអូនជីដូនមួយ

េី នាក់ប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើផាូវរេទោន រៅវិញរៅមក  ួមទាងំកា  ួមរេទ)។  

3410 សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ  ២១០៤, ២១០៦, ២៤១០, ២៤២៦ (អនកជារ់ឃ ំជារ  សប្តវូ

បានរងខំឱយ ួមរេទតាមមាត់ោន រៅវិញរៅមក)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង III (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-T សាេប្កម (ភ្លគ III ថ្នភ្លគ VI) ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (“សាេ

ប្កមរ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ៧៧០ (អនកជារ់ឃ ំរ  សប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទតាមមាត់ោន

រៅវិញរៅមក)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង  Stanišić និង Župljanin អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

08-91-T សាេប្កម (ភ្លគ I ថ្នភ្លគ III) ថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Stanišić និង 

Župljanin (ICTY)”) កថាខណឌ  ៤៧៥, ៤៨៩, ១៥៩៩ (អនកជារ់ឃ ំរ  ស ួមទាងំសាច់ញាតិផងរនាះ ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ

តាមមាត់ និងអំរេើផាូវរេទដថ្ទរទៀតរៅវិញរៅមក)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brđanin អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) 

សំណ ំរ ឿង IT-99-36-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៤ កថាខណឌ  ៨២៤ (អនកជារ់ឃ ំរ  សប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ

តាមមាត់រៅវិញរៅមក)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Česić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-10/1-

S សាេប្កមប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Česić (ICTY) សាេប្កមប្រកាសរទាស”) កថា

ខណឌ  ១៣-១៤, ៣៥ (រងរអូនប្រុសប្តូវបានរងខំរដ្ឋយច ងការំេាើងឱយ ួមរេទរៅវិញរៅមក)។ សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići 

(ICTY) កថាខណឌ  ១០៦៥-១០៦៦ (រងរអូនប្រុេសប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទតាមមាត់រៅវិញរៅមក)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង 

Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-T សាេប្កមថ្ងៃទី ១៧ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ៧២៨ (អនករទាសរ  សប្តូវបាន

រងខំឱយ ួមរេទតាមមាត់ោន រៅវិញរៅមក និងជាមួយោ ើ)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Todorović  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9/1-S សាេប្កមប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេប្កមប្រកាសរទាស

រ ឿងកដីTodorović (ICTY)”) កថាខណឌ  ៩, ៣៨-៣៩ (អនកជារ់ឃ ំរ  សប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទតាមមាត់ោន រៅវិញរៅមក។ អនក

ជារ់ឃ ំរ  សមាន ក់ប្តូវបានរងខំឱយខាអំងគជាតរ  សដថ្ទរទៀត) ។    

3411 សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Stanišić និង Župljanin (ICTY) កថាខណឌ  ១៥៩៩ (បានយេ់រឃើញថា “ឪេ កកូនេី គូ នងិ

រងរអូនជីដូនមួយប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើផាូវរេទោន រៅវិញរៅមក  ួមទាងំ [...] កា ស ករញ្ចូេជាមួយដងអំរបាស”)។   

01718632
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អំរេើរេ វកមមខដេកនុងរនាះ េួកឧទាេ ម AFRC/RUF “បានោរ់ផគោូន ”អនកជារ់ឃ ំរ  ស និងស្តសតី និង“រញ្ញា ឱយ

េួករគ ួមរេទជាមួយោន ”3412 និងបានរញ្ញា ផងខដ ឱយរដីប្រេនធ ួមរេទរៅចំរពាះម ខជនស ីវិេដថ្ទរទៀតដូច

ជាកូនប្សី រស់េួករគ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះេ ំបានរញ្ញា ក់

ចាស់លាស់នូវទប្មង់ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទរេើជន ងរប្ោះជារ  ស រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា កំហ សរនះ

អាចប្តូវបានខកតប្មូវប្រសិនររើមានកា រង្ហា ញេសតតុាងទាន់រេេរវលា រដើមបីអាចឱយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរធ្វើកា សននិដ្ឋា នថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ“គឺជាកា រនាេ រររនាែ ក េយសនកមម និងកា  ំរលាេរំពាន

ធ្ៃន់ធ្ៃ ”រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេទាងំរ  ស និងស្តសតីខដេជាជន ងរប្ោះ3413។ រហត កា ណ៍ដថ្ទរទៀត

ខដេកនុងរនាះរ  សប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើផាូវរេទដូចជាេិឍគូទ រស់ោ ើស្តសតី3414 ឬខាអំងគជាត រស់

អនកជារ់ឃ ដំថ្ទរទៀត3415 បានររងកើតមូេដ្ឋា នប្រហាក់ប្រខហេោន សប្មារ់កា យេ់រឃើញនូវកា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ។  

1229.រ ឿងកដីខដេពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ គឺជារ ឿងកដីខ សេីធ្មមតា។ ជារប្ចើន

ក ណី ត លាកា  ICTY បានសរប្មចថា កា  ួមរេទតាមមាត់រដ្ឋយរងខំ វាងរ  សេី នាក់ គឺជាអំរេើថ្នកា 

 ំរលាេរសេសនែវៈ3416។ កា ប្រប្េឹតតរនះប្តូវបានសំរៅផងខដ ថា ជាអំរេើហិងាផាូវរេទ។ អនករាយកា ណ៍

 
3412 សាេប្កមរ ឿងកដី Gbao និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (SCSL) កថាខណឌ  ១២០៧-០៨, ១៣០៧, ១៣០៩, ១៣៤៧, 

១៣៥២។  

3413 សាេប្កមរ ឿងកដី Gbao និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (SCSL) កថាខណឌ  ១២០៥, ១៣០២, ១៣០៥-១៣០៦។  

3414 សូមរមើេ  សាេប្កមរ ឿងកដី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ  ២១០៤, ២១១២, ២៥០៥-២៥០៦, ២៥១២, ២៥៨២។ 

3415 សូមរមើេ  សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Todorović (ICTY) កថាខណឌ  ៣៨។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សណំ ំរ ឿងរេខ IT-00-39-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៦ កថាខណឌ  ៨០០ (អនក

ជារ់ឃ ំរ  សប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើេ ំជាក់លាក់ថ្ន“ផាូវរេទរនាេ រររនាែ កោន រៅវិញរៅរៅមក”)។ 

3416 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រស់ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Todorović បានទទួេសាគ េ់ថា ោ ើបានរងកអំរេើ

ហិងាផាូវរេទ វាងរ គគេដថ្ទរទៀត ួមមានកា ខាអំងគជាតជន ងរប្ោះ កា ទាត់ប្រដ្ឋរ់រេទជន ងរប្ោះ និងរងខំឱយ ួមរេទតាម

មាត់ោន ជាមួយអនកជារ់ឃ ំដថ្ទរទៀត។ សូមរមើេ សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Todorović (ICTY) កថាខណឌ  ៣៨-៤០។ 

រ ឿងកដី Češić ថ្នត លាកា  ICTY រៅខតជារ ឿងកដីមួយខដេរោទប្រកាន់ និងដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើកា  ួមរេទតាមមាត់ខដេជាអំរេើថ្ន

កា  ំរលាេរសេសនែវៈ។ សូមរមើេ សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Češić (ICTY) កថាខណឌ  ១៣-១៤ និង ១០៧ (មូេដ្ឋា ន

ខផនកអងគរហត រង្ហា ញថា ជន ងរប្ោះគឺជារងរអូនប្រុស ប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើផាូវរេទរដ្ឋយច ងកាំរេាើង និងឱយអនកដថ្ទរទៀត

រមើេ)។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងសវនាកា រណដ ឹងសាទ កខ សហប្េះរាជអាជាា បានរញ្ញា ក់ជាងមីនូវសា 

ណារេេជំន ំជប្មះ រស់ខាួនថា ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  សរដ្ឋយសា រោេនរោបាយថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“េ ំោំបាច់អន វតតតាមកា កំណត់និយមន័យខផនកចារ់កា  ំរលាេរសេសនែវៈ រ៉ា ខនតរដ្ឋយសា ជាពាកយរេចន៍

01718633
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េិរសស រស់អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈជាប្រេ័នធ ទាសភ្លេផាូវរេទ និងទាសភ្លេ

ដូចកា អន វតតន៍កនុងអំ ុងរេេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ បានកំណត់អំរេើហិងាផាូវរេទថា បាន ួមរញ្ចូេនូវ

“សាែ នកា ណ៍ខដេកនុងរនាះ ជន ងរប្ោះេី នាក់ប្តូវបានរងខំឱយប្រប្េឹតតអំរេើ ួមរេទរៅវិញរៅមក ឬរងក

េយសនកមមរៅវិញរៅមកកនុងេកខណៈផាូវរេទ”3417។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្ន

ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Đorđević និងជនដថ្ទរទៀត បានទទួេសាគ េ់ថា អំរេើហិងាផាូវរេទអាចប្តូវ

បានរងករ ើងរដ្ឋយោ ើតាម យៈកា តប្មូវឱយរ គគេដថ្ទរទៀតប្រប្េឹតតអំរេើ ួមរេទ3418។ ធាត ផសថំ្នរទ

ឧប្កិដា រស់ត លាកា  ICC បានកំណត់នូវេយសនកមមផាូវរេទថា បាន ួមរញ្ចូេនូវសាែ នកា ណ៍ខដេ“ោ ើបាន

រងខំឱយរ គគេដថ្ទរទៀតមាន ក់ ឬរប្ចើនប្រប្េឹតតអំរេើខដេមានេកខណៈផាូវរេទ”3419។  

1230.អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្សរជាមួយនឹងរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហម

ទណឌ អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានាថា អំរេើ ួមរេទរដ្ឋយរងខំពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះទាងំរ  ស 

និងស្តសតី ជាញឹកញារ់ប្តូវបានយេ់រឃើញថា ជាអំរេើហិងាផាូវរេទ។    

- “អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ” 

 

សប្មារ់េិេណ៌នា កា  ំរលាេរសេសនែវៈេិតណាស់ជាកា ប្តឹមប្តូវ”។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/10.1 ទំេ័  ៤៥។ 

3417 គណៈកមមកា អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីសិទធិមន សស  បាយកា ណ៍ រស់អនករាយកា ណ៍េិរសស“ទប្មង់ថ្នទាសភ្លេរៅ

រេេរនាះ៖ កា  ំរលាេរសេសនែវៈជាប្រេ័នធ ទាសភ្លេផាូវរេទ និងអំរេើដូចទាសភ្លេកនុងអំ ុងរេេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្” ឯក

សា  រស់អងគកា សហប្រជាជាតិរេខ UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/13 កថាខណឌ  ២១-២២។ 

3418 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Đorđević និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿង IT-05-

87/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថាខណឌ  ១៧៦៨ រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milutinović និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០០៩ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY)”) កថាខណឌ  ២០១។ 

3419 សូមរមើេ ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា រស់ត លាកា  ICC៖ មាប្តា ៧ (១) (ឆ)-៦ រទឧប្កិដាថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងមាប្តា ៨ (២) (ខ) (xxii)-៦ ឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ មថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ និងមាប្តា ៨ (២) (ង) (vi)-៦ 

ឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ មថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទខដេមានធាត ផសសំតាន ម័តដូចោន ៖ “១. ោ ើបានប្រប្េឹតតអំរេើមានេកខណៈផាូវរេទរេើ

រ គគេមាន ក់ ឬរប្ចើន ឬរងខំឱយរ គគេរនាះពាក់េ័នធនឹងអំរេើផាូវរេទតាម យៈរប្រើកមាា ំង ឬគំរាមកំខហងរប្រើកមាា ំង ឬរងខិតរងខំ ខដេ

រងកកា េ័យខាា ចនូវអំរេើហិងា រងខិតរងខំ ឃ ំោងំ ោរសងកត់ផាូវចតិត ឬ ំរលាេសិទធិអំណាចរេើរ គគេរនាះ ឬដថ្ទរទៀត ឬរដ្ឋយ

កា រកងប្រវ័ញ្ចកនុងកាេៈរទសៈរងខិតរងខំ ឬតាម យៈកា មិនអាចផតេ់កា យេ់ប្េមេិតប្បាកដ រស់រ គគេមាន ក់ ឬរប្ចើន”។ 
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1231.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា អន វតតសមប្សរនូវេកខខណឌ ថ្ន“អនី

តាន កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ” រៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3420។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំ

អាងរៅរេើខតប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ និងេ ំបានរធ្វើកា វាយតថ្មារេើេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិ3421។  

1232.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបានតប្មូវឱយយេ់រឃើញអំេីកា ហាម

ោត់ជាក់លាក់ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធកនុងចារ់អនត ជាតិប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ ើយ រដ្ឋយសា 

េកខខណឌ សប្មារ់“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”តប្មូវថារតើ អំរេើរនាះបាន ំរលាេរំពាន“សិទធិជាមូេដ្ឋា ន 

[…] និងមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ” ខដ  ឬោ៉ា ងណា3422។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈរៅប្គររ់

  ិរទ គឺជាកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងសិទធិរស ើភ្លេខដេសែិតកនុងចំរណាមសិទធិជា

សា វ័នដដថ្ទរទៀតរនាះ3423។ 

1233.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរផងខដ ថា ររើរទាះរីេ ំមានកាតេវកិចចកនុងកា េិោ ណាចាស់លាស់រេើនីតា

ន កូេភ្លេថ្នអំរេើជាក់លាក់ក៏រដ្ឋយ3424 ក៏កា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធគឺជាអំរេើខ សចារ់រប្កាមចារ់

ជាតិ និងអនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងររើរទាះរីជាក ណីរេើកខេងសប្មារ់កា  ំរលាេរសេ

សនែវៈសហេ័ទធមានអតែិភ្លេក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំអាចអន វតតបានចំរពាះ“ ររថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំខដេប្តូវបាន

រោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរនះខដ ”3425។ 

1234.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កា វាយតថ្មារេើ“អនីតាន កូេភ្លេផាូវកា អនត ជាតិ” េ ំខមនជាកា អន 

វតតនក៍នុងកា រង្ហា ញនូវកា ហាមោត់ថ្នរទឧប្កិដារនាះរទ រ៉ា ខនតជាវិធី្សាស្តសតមួយខដេកនុងរនាះរទឧប្កិដាថ្ន

 
3420 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨១, ១២៨៤, ១២៨៨, ១២៩៤-១២៩៥។ សូមរមើេផង

ខដ   សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨២, ១២៨៥។ 

3421 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨១, ១២៨៤, ១២៨៨, ១២៩៤-១២៩៥។ សូមរមើេផង

ខដ   សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨២, ១២៨៥។ 

3422 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧៦ ដកប្សង់សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  

៥៨៦។ 

3423 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧៥-៦៧៩។ 

3424 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៦៨។ 

3425 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៦៩-៥៨៣។ 
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អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ប្តូវបានកំណត់ជាក់លាក់សមប្សរ រដ្ឋយប្សរតាមរោេកា ណ៍សចចភ្លេថ្ន

ចារ។់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកាតេវកិចចកនុងកា កំណត់ប្រេេថ្នចារ់ខដេរង្ហា ញនូវរទឧប្កិដា

ឯករាជយថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រនះគឺជាវិធី្សាស្តសតប្តឹមប្តូវរនាះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ3426។  

1235.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងេ ំបានរធ្វើកា វាយតថ្មាអំេី

នីតាន កូេភ្លេកនុងេកខណៈដូចបានេិេណ៌នារដ្ឋយ រខៀវ សំផន រនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាប្ររេទជាក់លាក់ថ្នអំរេើមូេដ្ឋា នប្តូវ

បានទទួេសាគ េ់ថា បានសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥3427។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា កំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ“ដូចកា រេើករ ើងរដ្ឋយសហ

ប្េះរាជអាជាា  គឺប្តូវបានេនាា តហួសេីកា យេ់ដឹងនូវអំរេើរនះរៅប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថា ជាកា ដ្ឋក់រញ្ចូេអងគ

ជាត”។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតកា កំណត់និយមន័យខដេបានរេើករ ើង

ខាងរេើថាជា ជំហានដំរូងកនុងកា វាយតថ្មាថារតើ កា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀត ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងបានកំណត់ថា រ  សេ ំអាចជាជន ងរប្ោះថ្នកា  ំរលាេ

រសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំបានរទ3428។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើខតមួយរនះអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើហិងាផាូវរេទកនុងកប្មិត

ធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេអាចរសមើនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បាន ំឭកថា រញ្ញា ជារ់ពាក់េ័នធខតមួយកនុងកា វាយតថ្មា គឺថារតើអំរេើរនាះបានរំរេញតាមកា កំណត់និយម

ន័យថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា3429។ ដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរដើម កា វាយតថ្មារេើ

អំរេើខដេ ំរលាេរំពានសិទធិជាមូេដ្ឋា ន រស់រ គគេ ដូចបានកំណត់រប្កាមេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិ គឺជាកា 

កប្មិតមួយរៅរេើកា រកប្សាយនូវអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត3430។ 

1236.ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា វិភ្លគរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ំរលាេរំពាន

តាម យៈកា  ួមដំរណកអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា េិត

 
3426 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.១។ 

3427 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៨-៧៣០។  

3428 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

3429 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣១។ 
3430 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៤។ 
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ណាស់ អំរេើមូេដ្ឋា នថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ជាអរបរ មា ប្តូវបានទទួេ

សាគ េ់ជាអនត ជាតិថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិមូេដ្ឋា ន។ ដូចបានេិភ្លកា កា  ំរលាេរសេសនែវៈតាម

ប្រវតតិសាស្តសតប្តូវបានហាមោត់កនុងចារ់អនត ជាតិោ៉ា ងជាក់លាក់កនុងប្កម Lieber ឆ្ន ំ ១៨៦៣3431 នងិ

រដ្ឋយប្ររោេកនុងរទរបញ្ាតតិទីប្កុងឡារអកនុងឆ្ន ំ ១៨៩៩ និង ១៩០៧3432 និងជារទឧប្កិដាជាក់លាក់កនងុ

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គង3433។ រខនែមរេើរនះ អន សញ្ញា  

IV ទីប្កុងហសឺខណវឆ្ន ំ ១៩៤៩ ខដេកមពជុាគឺជាប្ររទសហតែរេខីរៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ បាន

ខចងថា “ស្តសតីប្តូវខតបានកា ពា ោ៉ា ងេិរសសេីកា វាយប្រហា ណាមួយរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់េួករគ ជា

េិរសសេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈ រេសាោ រដ្ឋយរងខំ ឬកា រនាេ រររនាែ កប្គរ់ទប្មង់”3434។ រខនែមរេើរនះ 

កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំគឺជាទប្មង់ថ្នកា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរោ រៅ អមន សសធ្ម៌ និងរនាេ រររនាែ ក ខដេប្តូវ

 
3431 រសចកដីខណនាដំេ់ ដ្ឋា េិបាេថ្នកងទ័េ រស់សហ ដាអារម ិកកនុងសម េូមិខដេប្តូវបានរ ៀរចំរដ្ឋយ Francis Lieber ប្តវូ

បានប្រកាសឱយរប្រើប្បាស់ជារទរញ្ញា ទូរៅរេខ ១០០ រដ្ឋយប្រធានាធ្ិរតី Abraham Lincoln ទីប្កុង Washington D.C. ថ្ងៃ

ទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៨៦៣ (“Lieber Code”) មាប្តា ៤៤  ខចងថា៖ 

“រាេ់អំរេើហិងាអសីេធ្ម៌ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើរ គគេកនុងប្ររទសខដេប្តូវបាន ា្ នពាន មានដូចជា កា  ំរលាេរសេ

សនែវៈ កា រធ្វើឱយ រួស េិកា  ឬសមាា រ់ជនស ីវិេរនាះ ប្តូវបានហាមោត់រប្កាមកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមប្រហា ជីវិត ឬកា ដ្ឋក់

ទណឌ កមមធ្ៃន់ធ្ៃ ដថ្ទរទៀតខដេអាចប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទរេមើសរនាះ។ ទាហាន មស្តនតី ឬឯកជន កនុងកា ប្រប្េឹតតអំរេើ

ហិងា និងេ ំសាដ រ់រង្ហគ រ់ថាន ក់រេើមិនឱយប្រប្េឹតតរនាះ អាចប្តូវបានប្រហាជីវិតប្សរចារ់រៅហនឹងកខនាង រស់រមដឹកនា”ំ។ 

3432 អន សញ្ញា  (២) ទាក់ទងរៅនឹងចារ់ និងទំរនៀមទមាា រ់សស្តង្ហគ មរេើទឹកដី និង ដាសមព័នធ៖ រទរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងចារ់ នងិ

ទំរនៀមទមាា រ់សស្តង្ហគ មរេើទឹកដី ទីប្កុងឡារអ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៨៩៩ មាប្តា ៤៦។ អន សញ្ញា  (៣) ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ររើ

កា ប្រទូសរា៉ាយ ទីប្កុងឡារអ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩០៧ មាប្តា ៤៦ ខដេនីមួយៗបានកា ពា “កិតិតយសប្គួសា  និងសិទធិ”

 រស់ប្រជាជនថ្នទឹកដីខដេប្តូវបានប្តួតប្តា។ 

3433 ចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គងសមព័នធមិតត កា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើរ គគេខដេមានេិ  ទធថ្នរទឧប្កិដាសស្តង្ហគ ម ឧប្កដិា

កមមប្រឆំ្ងសនតិភ្លេ និងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ២០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៥ (១៩៤៦) ៣ ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គងផាូវកា  Gazette សប្មារ់

ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ ៥០-៥៥ (“ចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គង”) មាប្តា (៣)(គ)។ 

3434 មាប្តា ២៧ ថ្នអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវទាក់ទងរៅនឹងកា កា ពា ជនស ីវិេកនុងរេេសស្តង្ហគ ម (អន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវទី 

IV) ថ្ងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៩ ឯកសា រេខ 75 UNTS 287។  
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បានហាមោត់កនុងចារ់អនត ជាតិ និងកនុងកមពជុា ោរ់តាងំេីរេេចូេជាសមាជិកអងគកា សហប្រជាជាតិ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៥៥ និងបានទទួេយកជាផាូវកា នូវអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវឆ្ន ំ ១៩៥៨3435។   

1237.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិអាហ៍ខដេកនុងរនាះ

អំរេើខដេរោទជារញ្ញា រនាះបានរកើតរ ើង េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ សិទធិជាមូេដ្ឋា ន

ប្តូវបាន ំរលាេរំពាន ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេ

ជំហ ខដេបានអន ម័តរដ្ឋយត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សសកនុងរ ឿងកដី S.W. ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស 

ខដេបានរញ្ញា ក់ថា រៅកនុងប្រេ័នធចារ់ដូចជាចារ់ប្េហមទណឌ  “មានធាត ផសខំដេរជៀសេ ំ ួចេីកា រក

ប្សាយរដ្ឋយត លាកា  […] ខដេោំបាច់សប្មារ់កា រំេាឺចំណ ចខដេមានមនេិេសងស័យ និងសប្មារ់កា 

សប្មរសប្មួេរៅនឹងកា ខប្រប្រួេថ្នកាេៈរទសៈ”3436។ ត លាកា អឺ ៉ា ររនះបានយេ់រឃើញថា មានកា 

រង្ហា ញនូវកា វិវ ឍន៍ខដេស ីសង្ហវ ក់ជាមួយនឹងភ្លេោំបាច់ថ្នរទរេមើស និងចារ់ប្េហមទណឌ តាម យៈកា 

រកប្សាយរដ្ឋយត លាកា ខដេោត់ទ កកា  ំរលាេរសេសនែវៈថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាទូរៅថា សែិត

កនុង វិសាេភ្លេថ្នរទរេមើសថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ3437។ រខនែមរេើរនះ ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស

បានយេ់រឃើញថា “ច ិតេកខណៈរនាេ រររនាែ កថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ ជាោំបាច់បានរង្ហា ញចាស់

លាស់”ថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទេ ំអាចប្តូវបាននិោយថា ជាកា ផេយុរៅនឹងកមមវតែ ុនិងរោេ

រំណងថ្នមាប្តា ៧ ថ្ន អន សញ្ញា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សសខដេធានាថា ោម នរ គគេណាមាន ក់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយ

សិែតរប្កាមកា រោទប្រកាន់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមតាមអំរេើចិតត3438។ ររើរទាះរីជាកា ប្រ

ប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនះ គឺជាកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ជាជាង

រទរេមើសថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា េ ំអាច

រេើករ ើងរដ្ឋយសមរហត ផេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំេ ំខមនជាកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន

ោ៉ា ងទូេំទូលាយរនាះបានរ ើយ។  

 
3435 មាប្តា ៥ ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេ UDHR ខចងថា “ោម នរ គគេណាមាន ក់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រធ្វើទា  ណកមម ឬ

អំរេើរោ រៅ អមន សសធ្ម៌ ឬរនាេ រររនាែ ក ឬទណឌ កមម” និងមាប្តា ៣ ជា ួមរៅនឹងអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ I ដេ់ IV បាន

ហាមោត់អំរេើរោ រៅ និងកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ។ 

3436 រ ឿងកដី S.W. ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស (ECtHR) កថាខណឌ  ៣៦។  

3437 រ ឿងកដី S.W. ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស (ECtHR) កថាខណឌ  ៤៣។  

3438 រ ឿងកដី S.W. ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស (ECtHR) កថាខណឌ  ៤៤។  

01718638



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

741 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

- អតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន (ejusdem generis) 

1238.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានអន វតតនូវ វិធានសដីេី

អតែិភ្លេថ្នច ិតេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន  រៅរេេេិោ ណារេើរទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ

កនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3439។ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើ

រ ឿងកដីយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ដថ្ទរទៀត និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានា អងគជំន ំជប្មះនឹងបានកំណត់ថា 

អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់អំេីកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំេ ំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅ

នឹងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេសែិតរប្កាម វិសាេភ្លេថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតរ ើយ3440។  

1239.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អំរេើរនះមានេកខណៈ និងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទ

ឧប្កិដាឯករាជយកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3441។ រសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអេំី

ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយកា សរប្មច រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ICC កនុងរ ឿងកដី Ongwen 

ខដេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហអ៍ាចរសមើនឹងកា  ំរលាេរសេសនែវៈ3442 ដូចោន រៅ

នឹងកា យេ់រឃើញ រស់ត លាកា  SCSL កនុងរ ឿងកដី  AFRC និង RUF ខដេថា រនះគឺជាឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម

ខដេ ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ និងជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នទាសភ្លេផាូវរេទ3443

។  

1240.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនរធ្វើ

កា េិោ ណារេើរញ្ញា ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន ថ្នអំរេើ រៅរេេគូសរង្ហា ញនូវរទដ្ឋា នគតិយ តត

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតរនាះ។ អវីខដេសំខាន់គឺថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក

 
3439 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩០។  

3440 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩០។  

3441 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៧៧។ 
3442 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨២ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មចសដីេកីា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿង

កដី Ongwen (ICC), សាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) និងសាេដីការ ឿងកដី RUF (SCSL)។  

3443 សាេដីការ ឿងកដ ីAFRC (SCSL) កថាខណឌ  ១៨១-២០២។ សាេដីការ ឿងកដី RUF (SCSL) កថាខណឌ  ៧៣៦-៧៤០។ 
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កា វាយតថ្មារនះជារញ្ញា អងគរហត  និងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់3444។ រនះអាចជាកំហ ស

កនុងកា វិភ្លគរេើកា ដកប្សង់កនុងខផនកថ្នសាេប្កមខដេរដ្ឋះប្សាយរេើចារ់ជាធ្ មាន។ 

1241.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញេីដំរូងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា េាោមកំណត់“ធាត ផស”ំថ្នរទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ និង

តាម យៈផេវិបាកថ្នកំហ សរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើកាតេវកិចចកនុងកា រញ្ញា ក់សម

ប្សរនូវអំរេើកនុងរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ សិទធិជាមូេដ្ឋា នប្តូវបាន ំរលាេរំពានតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់

រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា មានភ្លេសមរហត ផេប្រហាក់

ប្រខហេោន ខដេអាចនាឱំយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនរធ្វើកា េិោ ណារេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ សដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារេើរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតរៅរេេវាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3445។   

1242.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អំរេើហិងាផាូវរេទតាមទប្មង់រផសងៗ ប្តូវបានទទួេសាគ េ់

រដ្ឋយត លាកា ប្េហទណឌ អនត ជាតិថា ជា“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”។ រ ឿងកដីដំរូង រស់ត លាកា  

ICTY  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tadić បានរញ្ញា ក់ថា អំរេើហិងាផាូវរេទរេើរ  ស ដូចជា កា រធ្វើកាយវិកេកមម 

កា  ួមរេទតាមមាត់ និងកា រនាេ រររនាែ ក គឺជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ និងជាអំរេើរោ រៅខដេជាឧប្កិដាកមម

សស្តង្ហគ ម និងជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ3446។ ឧទាហ ណ៍ដថ្ទរទៀតថ្ន

អំរេើខដេមានសមាសភ្លគផាូវរេទខដេប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាម វិសាេភ្លេថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀត បាន ួមរញ្ចូេនូវកា រធ្វើឱយអស់េទធភ្លេររងកើតកូន ឬកា រធ្វើេិរសាធ្ន៍រៅរេើម ខនាទីរនតេជូ3447។ 

 
3444 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧-៣៦៩៨។ សូមរមើេផងខដ   សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

3445 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៧។ 

3446 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tadić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-1-T មតិ និងសាេប្កមថ្ងៃទី 

០៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៩៧ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Tadić (ICTY)”)។ 

3447 រ ឿងកដី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Brandt និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (“រ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត”) សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៩ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ របាះេ មពសារ ើងវិញកនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មរៅម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធា Nuremberg 

រប្កាមចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គង ភ្លគ I ទំេ័  ១៣, ភ្លគ II ទំេ័  ១៧៧, ២២៦, ២៣៨-២៣៩, ២៧៨-២៧៩។ 

01718640
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ត លាកា  ICTR បានកំណត់អំរេើហិងាផាូវរេទថា ជា“អំរេើខដេមានេកខណៈផាូវរេទ និងប្តូវបានប្រប្េឹតត

រ ើងរេើរ គគេខដេសែិតរប្កាមកាេៈរទសៈថ្នកា រងខិតរងខំ”3448។  ខផអកតាមកា កំណត់និយមន័យរនះ 

ត លាកា  ICTR បានយេ់រឃើញថា អំរេើហិងាផាូវរេទខដេេ ំពាក់េ័នធរៅនឹង ូរកាយ ដូចជា កា រងខំស្តសតី 

និងរកមងប្សីឱយរធ្វើេំហាត់ប្បាណប្សាតកនុងទីសាធា ណៈ អងគយុប្សាតកនុងេក់ ឬរដើ ប្សាតជាកបួនកនុងទីសា

ធា ណៈ សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាថ្ន“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”3449។ ត លាកា  ICTR បាន

ទទួេសាគ េ់រខនែមរទៀតថា អំរេើហិងាផាូវរេទរេើសាកសេ ដូចជា កា រប្គៀវ កា រធ្វើកាយវិកេកមម និងកា 

កាត់ប្រដ្ឋរ់រេទដ្ឋក់តាងំរង្ហា ញសាធា ណៈ សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើ“អមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀត”3450។ ត លាកា  ICTY បានទទួេសាគ េ់ថា រេសាោ រដ្ឋយរងខំអាចររងកើតបានជាប្ររេទមួយថ្ន

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត3451 រដ្ឋយសា រនះជា“កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ េ ំអាចប្រខកកបានរេើរសចកដីថ្ងា

ងនូ  រស់មន សសប្សរតាមេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិសដីេីសិទធិមន សស”3452។   

1243.ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិដថ្ទរទៀត និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានា ដូចជាត លាកា  SCSL និង ICC បាន

រង្ហា ញអំរេើហិងាផាូវរេទខ សខរាកោន េី“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត” ខដេមានសមាសភ្លគពាក់េ័នធរេទ ឬ

ផាូវរេទ ដូចជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ េីរប្ពាះេកខនតិកៈ រស់ត លាកា រនះបានោត់ទ កអំរេើ

 
3448 សាេប្កមរ ឿងកដី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៦៨៨។ 

3449 សាេប្កមរ ឿងកដី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៦៨៨, ៦៩៧។ 

3450 សូមរមើេ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Niyitegeka អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-14-T 

សាេប្កមនិងកា ប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៣ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Niyitegeka (ICTR)”) កថាខណឌ  ៤៦២, 

៤៦៣, ៤៦៧ ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា កា ជប្មុញឱយកាត់ និងរដ្ឋតប្រដ្ឋរ់រេទរេើររង្ហគ េ

ប្សួច និងកា រញ្ញា ឱយរដ្ឋះសរមាៀករំពាកស់ាកសេស្តសតីជនជាតិ Tutsi និងកា ស កចូេជាមួយរឈ្ើប្សួចកនុងប្រដ្ឋរ់រេទ រស់ស្តសតី

រនាះ គឺជា“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kajelijeli  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-44A-T សាេប្កម និងកា ប្រកាសរទសថ្ងៃទី ០១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៣ (“សាេប្កមរ ឿងកដី 

Kajelijeli (ICTR)”) កថាខណឌ  ៩៣៥-៩៣៦ ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកេសតតុាងរង្ហា ញថា អំរេើថ្ន

កា កាត់ និងកា េិឍរដ្ឋះ រស់ស្តសតីជនជាតិ Tutsi “មានកប្មិធ្ៃនធ់្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេរ ៀររារ់កនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ” រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងច ងរប្កាយបានរញ្ញា ក់ថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់

រង្ហា ញថា ជនជារ់រោទប្តូវទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជាេកខណៈរ គគេសប្មារ់អំរេើរនាះ។ 

3451 សាេប្កមរ ឿងកដី Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kvočka នងិ

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ០២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០០១ កថាខណឌ  ២០៨។ 

3452 សាេប្កមរ ឿងកដី Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៦។ 

01718641
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ហិងាផាូវរេទជារទរេមើសឯករាជយេី“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”3453។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី AFRC បានរញ្ញា ក់ថា កា រ ៀររារ់ោ៉ា ងខវងថ្នរ ម្ ះរទឧប្កិដាផាូវរេទកនុងេកខនតិកៈថ្ន

ត លាកា  SCSL េ ំបានរារំាងរទឧប្កិដាពាក់េ័នធរេទ ឬផាូវរេទថ្នអំរេើ“អមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត” រដ្ឋយសា 

រនះគឺជាប្ររេទមួយថ្នរទរេមើសខដេេ ំគរបីរកប្សាយតឹង  ឹងរ ើយ3454។ ចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.  

េ ំបានរ ៀររារ់រ ម្ ះថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទណាមួយរប្ៅខតេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈថា ជាឧប្កិដាកមមប្រ

ឆំ្ងមន សសជាតិ3455 និង វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាពាក់េ័នធរេទ និងផាូវរេទខដេអាចសែិតកនុង វិសាេភ្លេ

ថ្ន“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត” កនុង អ.វ.ត.ក. មានេកខណៈធំ្រធ្ងជាងកនុងត លាកា  SCSL និង ICC។  

1244.កនុងកា កំណត់ថារតើ េកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវបានរំរេញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត 

ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានាបានទទួេសាគ េ់ថា កា ប្សាវប្ជាវប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាមក ណីជាក់ខសដង

នីមួយៗពាក់េ័នធរៅនឹងេកខណៈ និងរ ិរទថ្នអំរេើ កាេៈរទសៈផ្លេ េ់ខាួនថ្នជន ងរប្ោះ និងកា រ៉ាះពាេ់ផាូវ

ចិតត និង ូរកាយថ្នអំរេើរេើជន ងរប្ោះ3456។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រស់ត លាកា  ICC កនុងរ ឿងកដ ី

Ntaganda បានរោងរៅរេើ“ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ” រដ្ឋយោម នរធ្វើកា ខរងខចក

ភ្លេខ សោន  វាងកា  ំរលាេរសេសនែវៈ ជាមួយនឹងអំរេើហិងាផាូវរេទដថ្ទរទៀតរ ើយ3457។ តាមកា អន វតត

 
3453 សំអាងរហត ខដេបានផដេ់រដ្ឋយត លាកា  SCSL និង ICC សប្មារ់កា រង្ហា ញភ្លេខ សោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ ជាមួយនឹងអំរេើហិងាផាវូរេទដថ្ទរទៀត គូសរង្ហា ញនូវកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាភ្លេដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នអំរេើហិងា

ផាូវរេទរេើខដេសែិតកនុងប្ររេទថ្នរទឧប្កិដាពាក់េ័នធរេទ និងផាូវរេទខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជា“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”។ 

សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដី AFRC កថាខណឌ  ១៨៦ ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី AFRC បានទទួេសាគ េ់ថា 

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ គឺជា“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត” ខតកនុងក ណីខដេអំរេើរនះបានរងកនូវេយសនកមមរេើជន ង

រប្ោះខដេមានេកខណៈខ សខរាកេីរទរេមើសជាក់លាក់ថ្នទាសភ្លេផាូវរេទ និងហិងាផាូវរេទ។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ២៧៤៧-២៧៥១ ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្ន

ត លាកា  ICC បានរញ្ញា ក់កនុងចំរណាមរនាះថា េយសនកមមខដេបានទទួេ ងរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ េនាា

តហួសេយសនកមមខដេបានរងករដ្ឋយទាសភ្លេផាូវរេទ កា  ំរលាេរសេសនែវៈ និងហិងាផាូវរេទ និងមានេកខណៈខ សខរាកេីរទ

ឧប្កិដាជាក់លាក់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។  

3454 សាេដីការ ឿងកដី AFRC  (SCSL) កថាខណឌ  ១៨៥-១៨៦។ 

3455 មាប្តា ៥ ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.។ 

3456 សាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថាខណឌ  ១៨៤។ រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Katanga នងិ 

Ngudjolo (ICC) កថាខណឌ  ៤៤៩។ សាេដីការ ឿងកដី Vasiljevic (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៥។ 

3457 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntaganda អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង VI (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06 សាេ

ប្កមប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី០៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ (“សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Ntaganda (ICC)”) កថាខណឌ  ៩៦។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ន៍ ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ រនាេ រ់េីបានយេ់រឃើញនូវអំរេើខដេប្តូវបានេិេណ៌នាថា ជាអំរេើហិងា

ផាូវរេទ និងបានរកើតរ ើងរនាះ ថាជារញ្ញា អងគរហត  បានរញ្ញា ក់ជាទូរៅថា អំរេើរនះមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ 

ប្គរ់ប្ោន់អាចររងកើតបានជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ រដ្ឋយេ ំោំបាច់វាយតថ្មារខនែម

រទៀតរ ើយ3458។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា រញ្ញា ក់ខរររនះជាទូរៅប្តូវបានរធ្វើរ ើង

ប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេបានរងករៅរេើជន ង

រប្ោះ  ួមទាងំសាកសី និងសហគមន៍ខដេទទួេ ងកា រ៉ាះពាេ់រនាះ។ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងកនុងរ ឿងកដី Kajelijeli  (ICTR) បានរញ្ញា ក់ថា អំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ថាជាអំរេើហិងាផាូវរេទ មាន

“េកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានរ ៀររារ់ជាក់លាក់កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្

ងមន សសជាតិ ខដេបានរងកោ៉ា ងចាស់លាស់នូវកា  ងទ កខផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ រេើសមាជិកថ្នសហគមន៍ Tutsi 

ខដេបានសរងកតរឃើញរនាះ”3459។ កា យេ់រឃើញរនះបានររងកើតនូវកា ោរ់អា មមណ៍ថា ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន

អំរេើ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខខដេបានរងករ ើងរនាះមានទំនាក់ទំនងោន រៅវិញរៅមក។ 

1245.កនុងរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Dorđević អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY ទំនងជាបានេិោ ណា

តាមគំនិតផដួចរផដើម រស់ខាួនរៅរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទខដេររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេរេើជនជារ់រោទសប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍រនះច ងរប្កាយបានកំណត់ថា អំរេើហិងាផាូវរេទ“បាន្នដេ់កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ដូចោន ”រៅនឹង

រទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ េីរប្ពាះ“អំរេើហិងាផាូវរេទតាមកា កំណត់និយមន័យ 

គឺជាកា  ំរលាេរំពានរេើរូ ណភ្លេផាូវចិតត ឬ ូរកាយ រស់រ គគេ” និងេីរប្ពាះ“អំរេើហិងាផាូវរេទខដេ

រោទជារញ្ញា រនះ ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើស្តសតីវ័យរកមងរដ្ឋយោ ើជារប្ចើននាក់ និងកនុងរ ិរទទូរៅថ្នកា េ័យ

 
3458 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Niyitegeka (ICTR) កថាខណឌ  ៤៦៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរ ឿងកដី Kajelijeli  (ICTR) កថាខណឌ  ៩៣៥-៩៣៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) កថា

ខណឌ  ២០០ ខដេកនុងរនាះ ត លាកា ឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី AFRC  បានេនយេ់ថា ខាួនបានេិោ ណារេើអំរេើ និងផេរ៉ាះពាេ់ និង

យេ់រឃើញថា អំរេើរនាះបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  រដ្ឋយេ ំោំបាច់ផតេ់រសចកដីេមអិតរខនែមអំេីកា េិភ្លកា

សរប្មចទាក់ទងរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រនះរ ើយ។ 

3459 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Kajelijeli (ICTR) កថាខណឌ  ៩៣៥ (អំរេើខដេប្តូវបានកំណត់រនាះ  ួមមាន

“កា កាត់រដ្ឋះស្តសដី និងកា េិឍ និងរដ្ឋតប្រដ្ឋរ់រេទរនះរៅនឹងររង្ហគ េប្សួច”)។ សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Niyitegeka 

(ICTR) កថាខណឌ  ៤៦៥ (“អងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា អំរេើរនាះ […] មានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងអំរេើខដេបាន

រ ៀររារ់រៅកនុងមាប្តា និងរងកកា  ងទ កខផាូវចិតតដេ់ជនស ីវិេ ជាេិសស ជនជាតិ Tutsi …”)។ 
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ខាា ច កា រំេិតរំេ័យ និងកា ររៀតររៀន”3460។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញ

ថា អំរេើហិងាផាូវរេទរៅរេេរង្ហា ញជានិចចកាេប្តូវបានយេ់រឃើញថា មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ដូចអំរេើដថ្ទ

រទៀតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ជាក់លាក់ខដ ។ 

iii. រសចកដីសននិដ្ឋា ន 

1246.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណា និងបានរដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីនីតាន កូេភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខដេជាអំ

រេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីនីតាន កូេ

ភ្លេថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ” និង“អំរេើហិងាផាូវរេទ” អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា កំណត់ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាសប្មារ់អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសននិដ្ឋា នថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះគឺជាកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ

កនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍និងបានរញ្ញា ក់ថា អំរេើរនះប្តូវបានរោទប្រកាន់ដូចោន ពាក់េ័នធរៅនឹង

រ  ស និងស្តសតី និងថា អំរេើរនះខដេប្តូវបានេិេណ៌នាប្តឹមប្តូវថា ជាកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ សែិតកនុងវិសាេភ្លេថ្នអំរេើមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន 

សសជាតិ។ រេើសេីរនះរទៀត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណា និងបានរដិរសធ្កា ជំទាស់ទាងំ

អស់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើរនះ។ 

ខ. កា យេរ់ឃើញខផនកអងគរហត សដេីរីទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េពិាហ ៍

i. រសចកដីរផដើម 

1247.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រោេរំណងថ្នរោេនរោបាយរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍គឺ

រដើមបីររងកើនចំនួនប្រជាជន3461 និងកា ប្គរ់ប្គងរេើទំនាក់ទំនងផាូវរេទរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ

3462។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា មានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោ

បាយផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាសដីេីកា យេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រ៉ា ខនតបានយេ់

រឃើញថា តាមជាក់ខសដង រនះេ ំប្តូវបានអន វតត និងថា រ គគេជាទូរៅប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កនុង

 
3460 សាេដីការ ឿងកដី Dorđević (ICTY) កថាខណឌ  ៩០០។    

3461 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៨, ៣៦៩០។  

3462 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៩។   
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រ ិោកាសរងខិតរងខំ  ួមទាំងហានិេ័យដេ់សាា រ់3463។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េធីិ្

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហជ៍ាធ្មមតាបានរកើតរ ើងរដ្ឋយោម នកា ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹងប្រថ្េណី ឬសមាជិក

ប្គួសា  និងជាញឹកញារ់បានរកើតរ ើងជាសមូហភ្លេកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្3464។ រនាេ រ់េីេិធី្រនះ រ គគេប្តូវបាន

តាមដ្ឋនរដើមបីឱយចាស់ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ ប្តូវបាន ួមដំរណក3465។ កា ខកខានកនុងកា  មួ

ដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍មានហានិេ័យដេ់សាា រ់ ឬកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ដូរចនះរហើយ បានជារតី

ប្រេនធប្តូវលាក់បាងំកា មិន ួមដំរណករនាះ3466។ រសចកដីខណនាឱំយរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ប្តូវបាន

រចញរដ្ឋយថាន ក់រេើរញ្ញា រៅ ដាអំណាចថាន ក់រប្កាម3467 និងរនាេ រ់មកប្តូវបានផសេវផាយរៅថាន ក់េូមភិ្លគ 

តំរន់ ឃ ំ និងេូមិតាម យៈកិចចប្រជ ំ ឬវគគរ ៀនសូប្តនានា3468។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ផងខដ ថា រខៀវ សំផន បានជារ់ពាក់េ័នធរដ្ឋយផ្លេ េ់រៅនឹងកា ផសេវផាយរនតនូវរសចកដីខណនាសំដីេីកា អន 

វតតន៍ថ្នរោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3469។  

1248.រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេី

រោេរំណងថ្នរោេនរោបាយរនាះ ប្េឹតតិកា ណ៍នានាថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងកា អន វតតន៍

រោេនរោបាយ។ អំណះអំណាងរនះនឹងប្តូវេិោ ណាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខាងរប្កាម។ 

ii. រោេរណំងថ្នរោេនរោបាយ 

1249.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រោេរំណងមួយកនុងចំរណាមរោេរំណងថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអា

ពាហ៍េិពាហគឺ៍រដើមបីសប្មួេដេ់កា ររងកើនចំនួនប្រជាជន3470 និងរផសងរទៀតគឺជាកា ប្គរ់ប្គងរេើទនំាក់

ទំនងផាូវរេទរៅរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ3471។ រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់

 
3463 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧-៣៦២៥។ 

3464 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣១-៣៦៣២, ៣៦៣៩-៣៦៤០, ៣៦៩១។ 

3465 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦៤១-៣៦៤៤, ៣៦៦០, ៣៦៩៦។  

3466 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។  

3467 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៤។  

3468 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៦។  

3469 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨, ៤២៧០, ៤៣០៤។  

3470 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៨។  

3471 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៩-៣៥៦៣។  
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រឃើញទាងំរនះ និងបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ 

ណារេើេកខណៈផេយុោន  វាងកា យេ់រឃើញទាងំេី រនះ។  

- កា ររងកើនចំនួនប្រជាជន 

1250.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា រោេរំណងមួយកនុងចំរណាមរោេរំណងថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ ៍ គឺរដើមបីសប្មួេដេ់កា ររងកើនចំនួនប្រជាជន3472។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយ

ចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរទឧរទេសនាម រស់កមាម េិបាេជាន់ខពស់ ួមទាងំ រខៀវ សំផន ថា រោេរំណង រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា គឺរដើមបីរេើកកមពស់ស ខ មាេភ្លេប្រជាជន និងររងកើនចំនួនប្រជាជនរដើមបីអេិវ ឍកមពុ

ជាឱយកាា យជាប្ររទសឯករាជយ និង ឹងមំាខផនករសដាកិចច3473។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផង

ខដ ថា ររើរទាះរីជាេ ំប្តូវបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ ក៏រោេរំណងរផសងរទៀតថ្នកា ររងកើនប្រជាជន 

គឺរដើមបីររងកើនចំនួនទាហាន ជាេិរសសោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅរេេសាែ នកា ណ៍តាមររណាដ យប្េំខដនរវៀ

តណាមកាន់ខតតានតឹងរ ើង3474។ រដ្ឋយបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់សាកសីខដេជាកមាម េិបាេ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រោេរំណងថ្នកា ររងកើនប្រជាជនតាម យៈកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានផសេវផាយទូទាងំប្ររទសតាម យៈកិចចប្រជ ំ និងវគគរណដុ ះរណាដ េនានា3475។ រខនែមរេើ

រនះ សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើននាក់បានរញ្ញា ក់ថា កនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍រនាះ េួករគបានររដជាា ររងកើតកូនជូនអងគកា រដើមបីររងកើនប្រជាជន3476។  

1251.ដំរូង រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើឯកសា រកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងរទឧរទេសនាមសដីេីកា ររងកើនប្រជាជន រដ្ឋយរហត ថា កា រេើករ ើងទាងំរនះបាន

រផ្លដ តរៅរេើកា រេើកកមពស់ស ខភ្លេ េ ំខមនជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរ ើយ3477។ ទីេី  ោត់

បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាេសតតុាងកមាម េិបាេសដីេីកា ររងកើនប្រជាជន និងថា 

រនះជាកា េ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាង ខណៈរេេេ ំរអើរេើរៅរេើរោេកា ណ៍ថ្នកា 

 
3472 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៨, ៣៦៩០។  

3473 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៩។ 

3474 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៧។ 

3475 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៦។ 

3476 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៦។ 

3477 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៤។ 
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សម័ប្គចិតត3478។ ទីរី ោត់បានរោទប្រកាន់កំហ សកនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើសកខី

កមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេបានររដជាា ររងកើតកូនជូនអងគកា 3479។ 

ក) កា រេើករ ើង រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាសដីេីកា ររងកើនប្រជាជន 

1252.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានអះអាងថា រោេរំណង រស់ខាួន

គឺរដើមបីរេើកកមពស់ស ខ មាេភ្លេប្រជាជន និងថា រនះបានអន ញ្ញា តឱយមានកា ររងកើនប្រជាជន រដើមបី

អេិវ ឍកមពជុាឱយកាា យរៅជាប្ររទសឯករាជយ និង ឹងមំាខផនករសដាកិចច”3480។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារេើឯកសា  និងរទឧរទេសនាម រស់ រ៉ា េ េត3481 រខៀវ សំផន3482 រអៀង សា ើ3483 នងិ ននួ ជា

3484 ប្េមទាងំទសសនាវដដីទង់រដិវតតោរ់តាំងេីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៨3485។  

1253.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរំថ្េា និងមួេរង្ហក ច់”រទឧរទេសនាម និងឯក

សា រកសក មមយុនីសតកមពជុាពាក់េ័នធរៅនឹងកា ររងកើនប្រជាជន ខដេេ ំមានឯកសា ណាមួយរេើករ ើងេី

រោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរ ើយ3486។ ផេយុរៅវិញ ឯកសា ទាងំរនះបានរង្ហា

ញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាមានរំណងសរប្មចរោេរំណងថ្នកា ររងកើនប្រជាជនតាម យៈកា រេើក

កមពស់េកខខណឌ  ស់រៅ និងស ខភ្លេប្រជាជន មិនខមនតាម យៈកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរនាះរទ

3487។  

1254.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានខកខានកនុងកា េិោ ណារេើរចតនា

ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា សរប្មចកា ររងកើនប្រជាជនតាម យៈកា រេើកក

 
3478 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៥។  

3479 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៨-១២៣២។  

3480 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៩។  

3481 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥០។   

3482 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥១។   

3483 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥២។   

3484 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៣។   

3485 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៤-៣៥៥៥។  

3486 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៤។ 

3487 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៤។ 
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មពស់េកខខណឌ  ស់រៅ រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេថា សកមមភ្លេ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា

េ ំបានរង្ហា ញថា រនះជារចតនាេិតប្បាកដរនាះរទ3488។  

1255.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រដ្ឋយរហត ថា រទឧរទេសនាម និងឯកសា ផសេវផាយខដេ

ប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានរោងរៅរេើភ្លេោំបាច់កនុងកា ររងកើនប្រជាជនឱយ

បានឆ្រ់តាមខដេអាចរធ្វើរៅបានកនុងកា ជប្មុញភ្លេសំរូ សរាយសងគម និងរសដាកិចច3489 រទើរេ ំមានឯក

សា ណាមួយរោងចាស់លាស់រៅរេើរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហថ៍ា ជាមរធ្ាបាយកនុងកា សរប្មច

រោេរៅរនាះរ ើយ។ េិតណាស់ កា រេើករ ើង រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅរេេេិនិតយដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក

េីោន ហាក់រីដូចជារដើមបីររងកើនប្រជាជនតាម យៈកា រេើកមពស់ជាទូរៅនូវស ខភ្លេ េ ំខមនតាម យៈរទ

រញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍នាះរ ើយ។ ជាឧទាហ ណ៍ កនុងរទឧរទសនាម រស់ រ៉ា េ 

េត ោត់បានអះអាងថា “រយើងប្តូវរនតខិតខំប្រឹងខប្រងរេើកកមពស់េកខខណឌ ថ្នជីវិត និងស ខភ្លេប្រជាជន 

េីរប្ពាះរយើងសងឃឹមថា នឹងអាចររងកើនប្រជាជនរយើងេី ១៥ រៅ ២០ លាននាក់កនុង យៈ១០ឆ្ន ំខាងម ខ ឬ

រេើសេីរនះ”3490។ កនុងរទឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំផន កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រខៀវ សំផន បាននោិយ

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ នូវភ្លេោំបាច់កនុងកា “រេើកកមពស់េកខខណឌ កា  ស់រៅ និងររងកើនឆ្រ់ ហ័ស

នូវចំនួនប្រជាជន ខណៈរេេជាមួយោន រនាះបានផដេ់កា អរ់ ំជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ប្គរ់ប្គង មរនាគមវិជាា  និង

នរោបាយដេ់ប្រជាជន”3491។ រទឧរទេសនាម រស់ នួន ជា រៅកនុងសននិសីទសមាជិកសភ្លអាស ីរៅទី

ប្កុងររ៉ាកាំងកាេេីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៨១ បាននិោយអំេីកា ររងកើនប្រជាជន និងបានរញ្ញា ក់ចំណ ចរនះរដ្ឋយ

សងកត់ធ្ៃន់រៅរេើ“កា រដ្ឋះប្សាយ និងកា រេើកកមពស់េកខខណឌ កា  ស់រៅប្រជាជន”3492។ ទសសនាវដដទីង់

 
3488 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១១។  

3489 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥០-៣៥៥៥។ 

3490 អតែរទស នេ កថា រស់ រ៉ា េ េត រៅឯកិចចប្រជ ំខួរអន សាវ ើយ៍ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្ងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  (កនុងកប្មង

សា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/290 ERN 00168651 ទំេ័  ៣៥ (ភ្លសាអង់រគាស)

។  

3491 ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងឱកាសថ្នកា ប្រជ ំប្បា េធខួរ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5908/A3) ច ះថ្ងៃទី

១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/201 ERN 00292808។ 

3492 រទសមាា សន៍ជាមួយរមដឹកនាកំមពជុាប្រជាធ្ិររតយយសតីេីរោេនរោបាយប្រជាជន និងកា តស ូប្រឆំ្ងនឹងរវៀតណាម (កនងុ

សា េ័ត៌មាន SWB/FE/6869/A3) ច ះថ្ងៃទី០២ ខខវិចិិកា-ថ្ងៃទី១០ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៨១ ឯកសា រេខ E3/686 ERN S 00644682

។ 
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រដិវតតកនុងខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ មានរសចកដីរញ្ញា ក់ថា “រដើមបីឱយប្រជាជនរយើងរកើន

រ ើងជាដរារ ប្តូវខតររងកើនជីវភ្លេ ស់រៅ រស់ប្រជាជន និងប្តូវមានស ខភ្លេេអ”3493។  

1256.េសតតុាងរនះ ររើេិនិតយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  េ ំបានោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នថា កា ររងកើនប្រជាជនបានរកើតរ ើង

រដ្ឋយសា រទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រទរញ្ញា ថ្នរោេ

នរោបាយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍មានរោេរំណងររងកើនប្រជាជន េ ំខមនខផអកប្តឹមខតរេើមូេដ្ឋា នថ្នកា 

រេើករ ើង រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេប្តូវបានគូសរញ្ញា ក់រ៉ា រណាណ ះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់កមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេរង្ហា ញថា កា ររងកើនប្រជាជន

ប្តូវបានភ្លា រ់រៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ប្េមទាងំេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និង

សាកសីអំេីកា ររដជាា កនុងេិធី្រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហខ៍ដេជាេកខខណឌ តប្មូវកនុងកា ររងកើតកូនរេេអនាគត3494

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា 

េិោ ណាជាក់លាកក់នុងកា វិភ្លគ រស់ខាួននូវកា យេ់រឃើញពាក់េ័នធមួយរៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចប្រជ ំមួយខដេបានរធ្វើរ ើង

រៅវតតឧណាណ រលាមថា រខៀវ សំផន “បានខណនាថំា ប្គរ់ប្កសួងប្តូវខតរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រដើមបី

អាចឱយរដីប្រេនធររងកើតកូនកនុងកា រខនែមកមាា ំងកា ពា ប្ររទស”3495។ កា រញ្ញា ក់រនះបានភ្លា រ់រដ្ឋយផ្លេ េ់

នូវរទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ជាមួយនឹងរោេនរោបាយររងកើនប្រជាជន។ រោង

តាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើកា រញ្ញា ក់

 រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាពាក់េ័នធរៅនឹងតប្មូវកា កនុងកា ររងកើនប្រជាជន។ 

ខ) េសតតុាងកមាម េិបាេសដីេីកា ររងកើនប្រជាជនតាម យៈកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ 

1257.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ រៅ សា  ន រេខាតំរន់ ១០៥ ខដេថា អងគកា 

ចង់ររងកើនប្រជាជន និងដូរចនះ“បានជប្មុញ”ឱយយ ទធជន និងយ ទធនា ើរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3496។ អងគជំន ំជប្មះ

 
3493 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៧៦-ខខមករា ឆ្ន ំ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/25 ERN 00063054 ទំេ័  ៩៤-៩៥។ 

3494 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៦។   

3495 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨។  

3496 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/410.1 ទំេ័  ៥២-៥៣ (ខដេថា ោត់បានឮថា អងគ

កា ចង់ររងកើនប្រជាជន េីរប្ពាះចំនួនតិច និងដូរចនះ “យ ទធជនយ ទធនា ើប្តូវបានជប្មុញឱយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍”។  
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សាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ មាស រវឿន ខដេជាអន រមរញ្ញា កា កងរេេរេខ ១ 

ខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ“៍ប្តូវបានជប្មុញរដើមបីររងកើនប្រជាជនកមពជុា”3497 ប្េមទាងំេសតតុាង

 រស់ ជិន សារ ឿន ខដេជាយ ទធជនកនុងេូមិភ្លគឦសានខដេថា រោេរំណងថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហគឺ៍

រដើមបីររងកើនប្រជាជនតាមរណាត រខតត3498។ 

1258.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរំថ្េា”េសតតុាងកមាម េិបាេ រៅ សា  ន មាស 

រវឿន និង ជិន សារ ឿន សដីេីកា ររងកើនប្រជាជនរដ្ឋយសា ខតេួករគជាក់ខសដងបានរមើេរឃើញកា ខដេកូន

រកមងបានរកើតមករនាះ“ថា ជារ ឿងសមរហត ផេរប្កាយេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3499។ រខៀវ សំផន បាន

រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សផងខដ កនុងកា រដិរសធ្េសតតុាង រស់កមាម េិបាេទាងំ

រនះនូវរោេនរោបាយសដីេីកា យេ់ប្េម ខណៈរេេទទួេយកេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ររងកើនប្រជា

ជន3500។ រោងតាម រខៀវ សំផន ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ជួន ធី្ 

ខដេបានសាដ រ់ឮ រ៉ា េ េត និោយអំេីកា ររងកើនប្រជាជន និងថា េ ំខដេមានរញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំប្តូវបានភ្លា រ់ជាមួយរនាះរទ3501។ 

1259.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញរដ្ឋយ

សមរហត ផេសដីេីេសតតុាងកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបាន

តប្មូវឱយសំអាងរៅរេើេសតតុាងរនះ ររើរទាះរីជាប្តូវរដិរសធ្រោេខផនករោេនរោបាយសដីេីកា យេ់

ប្េមក៏រដ្ឋយ3502។ 

 
3497 រោងតាមសាកសី មាស រវឿន អន រមរញ្ញា កា កងេេរេខ ១ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវបានជប្មុញរដើមបីររងកើនប្រជាជន

កមពជុាេីរប្ពាះរវៀតណាមមានប្រជាជនរប្ចើនជាង។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ (មាស រវឿន) ឯកសា 

រេខ E1/387.1 ទំេ័  ២៦-២៩ (បានអះអាងផងខដ ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវបានរ ៀរចំរដ្ឋយថាន ក់រេើ ២៨)។  

3498 សាកសី ជិន សារ ឿន យ ទធជនកនុងេូមិភ្លគឦសាន បានយេ់ថា រោេរំណងថ្នកា ឱយប្រជាជនរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ គឺរដើមបី

ររងកើនប្រជាជនតាមរខតត។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជិន សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/454.1 ទំេ័  

៥៦-៥៧។  

3499 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៥។  

3500 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៥។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

គរបីបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ជួន ធ្ី សដីេីរញ្ញា ថ្នកា យេ់ប្េម។  

3501 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៦។  

3502 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១១។  
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1260.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នាប្តឹមប្តូវរេើេសតុ

តាង រស់កមាម េិបាេ រៅ សារ ឿន មាស រវឿន និង ជិន សារ ឿន ខដេនីមួយៗបានអះអាងថា េួករគបាន

សាដ រ់ឮថា កា ជប្មុញរដើមបីធានាថា រ គគេប្តូវបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងតប្មូវកា 

ររងកើនប្រជាជន3503។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េសតតុាងរនះប្តូវបាន

រំថ្េារនាះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ខដេថា កមាម េិបាេខដេោត់បានចងអេុរង្ហា ញរនាះបានអះអាងថា កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហជ៍ាេកខណៈ“ធ្មមជាតិ”។ េ ំមានកមាម េិបាេណាមាន ក់បានផតេ់ជារញ្ញា អងគរហត នូវេសតតុាងខរររនះ

រទ3504 និងររើរទាះរីជាមានក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា េិតខដេថា ររើរទាះរីជាមានអវីបាន

រកើតរ ើងតាមធ្មមតាកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះក៏រដ្ឋយ ក៏កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ គឺជា

អំរេើរេមើស ជាជាងេកខណៈតាមទមាា រ់។ 

1261.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់កមាម េិបាេរេើកា មិនសម័ប្គចិតត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើ

េសតតុាង រស់កមាម េិបាេមួយចំនួនខដេថា មានរោេកា ណ៍សដីេីកា សម័ប្គថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រប្កាម រររកសក មមយុនីសតកមពជុា3505។ មាស រវឿន ខដេកមាម េិបាេមាន ក់កនុងចំរណាមរនាះខដេប្តូវបាន

សំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញសដីេីរោេរំណងថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍ ប្តូវបានេិោ ណាផងខដ កនុងកា វិភ្លគរេើរោេនរោបាយថ្នកា សម័ប្គចិតត។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ោត់ខដេថា “កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ៅកខនាង រស់ោត់ ប្តូវបានរ ៀរចំ

 
3503 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៩ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/410.1 ទំេ័  ៥៣ (សាកសី រៅ សា  ន 

រេខាតំរន់ ១០៥ បានអះអាងោម នកា រញ្ញា ក់រេេរវលា ខដេោត់បានសាត រ់ឮថា អងគកា ចង់ររងកើនប្រជាជនេីរប្ពាះចំនួនប្រជា

ជនតិច និងដរូចនះ “យ ទធជនយ ទធនា ើប្តូវបានជប្មុញឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍”)។ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (មាស រវឿ

ន) ឯកសា រេខ E1/387.1 ទំេ័  ២៧ (រញ្ញា ក់ថា ោត់បានឮអំេីរោេនរោបាយររងកើនប្រជាជនកមពជុា េីរប្ពាះរវៀតណាម

មានប្រជាជនរប្ចើនជាង និងថា កា ជប្មុញឱយកងទ័េរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងតប្មូវកា ររងកើនប្រជាជន)។ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជិន សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/454.1 ទំេ័  ៥៦-៥៧ (អះអាងថា រោេរំណងថ្នកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍គឺរដើមបីររងកើនប្រជាជនតាមរខតត)។ 

3504 រធ្ៀរនឹងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៥។   

3505 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧  រោងរៅរេើេសតតុាង រស់ រ ៀេ សន, ឱ ហ, រេប្ជ ជឹ

ម, មាស រវឿន, រេេ រ៉ាូច និង យូ វា៉ា ន់។  
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រដ្ឋយខផអករេើកា សម័ប្គចិតត រស់រ គគេ និងេ ំប្តូវបានរងខំរ ើយ”3506។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ជា ួម អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះរដិរសធ្េសតតុាងរនះ  ួមទាំងេសតតុាង រស់ មាស រវឿន  

រដ្ឋយសា ខតមានេសតតុាងកនុងចំនួនោ៉ា ងរប្ចើនបានរង្ហា ញថា រោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតេ ំប្តូវបានរោ េតាម

កនុងរ ិរទថ្នកាេៈរទសៈរងខិតរងខំ3507។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា សរប្មច

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនខផអករេើេសតតុាង រស់ មាស រវឿន ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណងថ្នរោេ

នរោបាយ និងរដិរសធ្េសតតុាងរនះរេើរោេកា ណ៍កា សម័ប្គចិតតរនាះ។ ដូចបានេិភ្លកាខាងរប្កាម

រខនែម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញរនះរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាងោ៉ា ង

សនធឹកសនាធ រ់ដថ្ទរទៀតខដេផេយុរៅនឹងរោេនរោបាយផាូវកា ថ្នកា សម័ប្គចិតតចំរពាះកា រ ៀរអាពាហ៍េិ

ពាហ៍។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ) ចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសដីេីរោេនរោបាយររងកើតកូន 

1262.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា េិោ ណា រស់ខាួនរេើេសតុ

តាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេរង្ហា ញថា េួករគប្តូវបានរងខំឱយររដជាា ររងកើតកូនកនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ និងកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងរនះ3508 និងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេ

សតតុាងរដ្ឋះរនេកុ3509។ 

1263.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា សាកសី និងភ្លគី“ជារប្ចើន”បានររដជាា ររងកើតកូនជូនអងគកា 

រដើមបីររងកើនប្រជាជនកនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3510 និងបានគូសរញ្ញា ក់ជាេិរសសនូវេសតុ

តាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខរ៉ាន ស ោន់, ខង៉ាត ោត និង ស ូ ស ធាវើ3511។ ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

រនាះ ជាកា យេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើកា យេ់រឃើញខដេប្តូវបានខផអករេើេសតតុាងទាងំ រស់សាកសី និងរដើម

 
3506 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧  រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ 

(មាស រវឿន) ឯកសា រេខ E1/131.1 ទំេ័  ៤៩-៥០។ 

3507 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។ 

3508 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៨។  

3509 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៩។  

3510 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៦។  

3511 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៦។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រណដ ឹង ដារបរវណី។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ ថា មានយ តតិសាស្តសតរង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសប្មារ់កា កំណត់នូវេិ  ទធភ្លេ3512។ អាប្ស័

យរហត រនះ ជារោេកា ណ៍ េ ំមានកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីកនុងកា ោំប្ទរសចកដីសននិដ្ឋា នខដេថា រោេនរោបាយររងកើនប្រជាជនមានអតែិភ្លេ។  

1264.ទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើភ្លេផេយុោន

កនុងេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបាន

រញ្ញា ក់ជាក់លាកក់នុងសា ណា រស់ខាួន និងបានរោងខតរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

រ៉ា រណាណ ះ3513។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា េ ំមានមូេដ្ឋា នោំ

ប្ទប្គរ់ប្ោន់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញផងខដ ថា កា ខដេថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមួយ

ចំនួនបានអះអាងថា រដីប្រេនធប្តូវបានរង្ហគ រ់កនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំឱយ“ប្សលាញ់ោន ” េ ំជារ់

ពាក់េ័នធរ ើយ3514 ជាេិរសសមានរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំ

 
3512 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១៣ រោងរៅរេើវិធាន ៥៩ និង ៩១(១) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង។   

3513 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៨  រោងរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លកា

រដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៣២១-២៣២២, ២៤៥០-២៤៥១។  

3514 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២៩ រជើងទំេ័  ២៣១៧៖ ប្ពារ ស រឃឿន៖ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/487.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៣២.៤០៖ “ថ្ងៃរ ៀរកា ហនឹង ខាុំ

ឮខាងរមរកសោត់បានរេើករ ើងថា អងគកា រយើងប្តូវកា ររងកើនកមាា ំង។ អីចឹង អងគកា រយើងនឹងអន ញ្ញា តឱយគូប្សក រដើមបីររងកើត

កូនឱយបានេប្ងីកកមាា ំងប្រជាេេ ដា។ អីចឹងប្តូវរធ្វើរម៉ាច រយើងប្តូវរ ៀរកា  រយើងប្តូវ ួម ស់រៅជាមួយោន  រចះប្សឡាញ់ោន  

កសាង និងររងកើតកូនឱយរកស”) (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម អតែរទរនះេ ំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះរ ើយ)។ ស ូ ស ធាវើ៖

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.០៥.៤៦ ម នរមា៉ា ង ១៥.១៨.០៨ 

រប្កាយរមា៉ា ង ១៥.១១.១២។ េិធ្ីតប្មូវឱយគូប្សក រ ើងររដជាា ថា ប្សឡាញ់ជារដីប្រេនធ។ សូមរមើេផងខដ  ជា រ ៀរ៖ ប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 រៅរមា៉ា ង ១៤.០២.២២ រៅរមា៉ា ង ១៥.៣២.៤៤ (“រ ៀរកា 

 ួចឱយរចះប្សឡាញ់ោន  រហើយកសាងស េមងគេឱយបានេអអីចឹងរៅ រហើយរៅក ំឱយដូចថា មានកូនរៅអីចឹងរៅ ជួយអងគកា អីចឹង

ឱយបានរប្ចើនអីចឹងរៅ”)។ ម ំ វ ន៖ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 រៅរមា៉ា ង 

១៣.៤១.៥៣ (“កមាម េិបាេខដេរគរ ៀរកា ឱយទាងំ ៦០ គូហនឹង រគមានភ្ល កិចចរគរ ើងប្រកាសប្បារ់ថា គូប្សក ខដេរ ៀរងមីជា

រដីប្រេនធរហើយរនះ ប្តូវរចះប្សឡាញ់ោន  រមើេខង កាោន  រហើយខំរងកររងកើនផេឱយបានរប្ចើន រដើមបីយករសដាកិចចរនះ រដើមបីករមេច

ខាម ងំក ំឱយមានសេ់”)។ ខរ៉ាន ស ោន់៖ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ខរ៉ាន ស ោន់) ឯកសា រេខ E1/482.1 រៅរមា៉ា ង 

១៤.០២.៣៧ (“កា ររដជាា  រស់អនាគតរដីប្រេនធរមើេខង កាអស់មួយជីវិត”)។ សយ ណារ ឿន៖ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា 

01718653



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

756 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ផន បានផតេ់េសតតុាងថា េួករគប្តូវបានរង្ហគ រ់ឱយររងកើតកូនផងខដ រដើមបីររងកើនប្រជាជនរៅកនុងេិធី្រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហដូ៍ចោន រនះ3515។ ជាេទធផេ សា ណាទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

- កា ប្គរ់ប្គងរេើទំនាក់ទំនងផាូវរេទរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ 

1265.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេរចញរទរញ្ញា

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ គឺកនុងរោេរំណងរដើមបីប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងខផនកមរនាសរញ្ចតនា ឬផាូវរេទ វាង

រ  ស និងស្តសតីរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ខដេទំនាក់ទំនងរនះប្តូវបានោត់ទ កថា មានសកាដ ន េេរងក

រប្ោះថាន ក់ដេ់រដិវតតន៍3516។ កនុងកា ោបំ្ទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរទរញ្ញា

ចំនួន ១២ ថ្នរដិវតតន៍ដូចបានគូសរង្ហា ញកនុងឯកសា របាះេ មពផាយទសសនាវដីដយ វជនរដវិតតខដេបាន ួម

រញ្ចូេនូវកា ហាមោត់កា ប្រប្េឹតតនានាខដេ“ ំរលាេរំពានស្តសតីរេទ” រដ្ឋយសា រនះអាចរ៉ាះពាេ់ដេ់

សីេធ្ម៌រ  សស្តសតី3517។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា នងិ

ប្រជាជនទូរៅប្តូវបានអរ់ ំឱយរជៀសវាងកា ប្រប្េឹតតកំហ សសីេធ្ម៌3518 រហើយទំនាក់ទំនង វាងរ  ស នងិ

ស្តសតីខដេោម នកា យេ់ប្េមេីអងគកា ប្តូវបានហាមោត់ និងប្តូវបានោត់ទ កជាកំហ សសីេធ្ម៌3519។ 

កំហ សសីេធ្ម៌ និង វិធានកា រនាះប្តូវបានរាយកា ណ៍រៅមជឈិមរកស3520។ រនាេ រ់េីអងគកា បានរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហឱ៍យជារតីប្រេនធរហើយរនាះ េួករគេ ំអាចខេងេះបានកនុងអំ ុងរេេថ្ន រររនាះរ ើយ3521។  

 

ឆ្ន ំ២០១៦ (សយ ណារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/489.1 រៅរមា៉ា ង ១០.៤៩.៤៤ (“ឱយប្សឡាញ់ោន ោរ់េីរេេរនះតរៅ រងកររងកើន

ផេឱយបានរប្ចើនេីមួយហិកតារ៉ា នាម នរតានរៅរ៉ា នាម នរតានតាមកំណត់ រស់អងគកា ឱយរងកររងកើតជាមន សសឱយបានរប្ចើន”)។   

3515 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/487.1 ទំេ័  ៧៣ (“រៅថ្ងៃរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ ខាុំបានឮថាន ក់ដឹកនាថំា អងគកា ចង់ររងកើនកមាា ំង ដូរចនះ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍នឹងប្តូវរ ៀរចំ រដើមបីឱយមានកា 

ររងកើតកូន និងររងកើនប្រជាជន”)។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 

ទំេ័  ៦៨-៦៩ (“កនុងរេេេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់ោត់ ប្រធានប្រកាសថា “ប្រជាជនកមពជុាេ ំមានរប្ចើន និងសប្មារ់រយើង

ជាយ វជនយ វនា ើប្តូវខិតខំប្រឹងខប្រង។ និងសប្មារ់រហត ផេរនះ អងគកា តប្មូវឱយរយើងរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដើមបីររងកើនប្រជា

ជន”)។  

3516 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៩។   

3517 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥០។  

3518 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥២។ 

3519 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥១, ៣៦៥៣។ 

3520 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥១, ៣៦៥៣។ 

3521 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1266.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតជារញ្ញា រឋមថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានកំណត់រោេរំណងខតមួយ

ថ្នរទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ គឺថា“ទំនាក់ទំនងផាូវរេទខដេមានរោេរៅររងកើត

កូនរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានអន វតត”3522។ ដីការនះបានរញ្ញា ក់រខនែមថា កា ខដេថា សាកសីប្តូវបានរងខំឱយ មួដំ

រណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះបានរញ្ញា ក់រខនែមរេើ“អតែិភ្លេថ្នរោេរំណង ួមខដេប្តូវបានរង្ហា ញ

រដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុាថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហគឺ៍ជាកា ោំបាច់កនុងកា ររងកើន

ប្រជាជន”3523។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់រោេរំណងេី រទរញ្ញា ថ្នរោេ

នរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍៖ កា ររងកើនប្រជាជន និងកា ប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងផាូវរេទរប្ៅកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ៍3524។  វិធាន ៦៧(២) ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខចងថា ដីកាដំរណាះប្សាយប្តូវខតរធ្វើកា េិេណ៌នាអេំី

អងគរហត ជាសតាន ម័ត និងកា កំណត់ប្ររេទរទរេមើស។ រោងតាម វិធានរនះ និងដូចបានរង្ហា ញកនុងយ តតិ

សាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបានចងកាតេវកិចចរដ្ឋយកា កំណត់ប្ររេទរទ

រេមើសខដេប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអរងកត ឬអងគរ រ ជំន ំជប្មះកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ

រ ើយ3525។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រៅកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ 

សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត សដីេីរោេរំណងថ្នរទរញ្ញា ថ្នរោេ

នរោបាយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍។ ជាេិរសស ដីកាដំរណាះប្សាយបានយេ់រឃើញថា  “រោេរំណងមួយ

កនុងចំរណាមរនាះថ្នរោេនរោបាយ គឺរដើមបីប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនង វាងរ គគេ ខដេកនុងរនាះេួករគប្តឹមខត

អន ញ្ញា តឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងមានទំនាក់ទំនងផាូវរេទប្សរតាមរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពុ

ជារ៉ា រណាណ ះ3526។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមប្សរថា មានរោេរំណងេី ថ្នរទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយខផអករៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត កនុងដីកាដំរណាះប្សាយ។  

 
3522 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៤៥។  

3523 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៤៧។  

3524 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៩-៣៥៦៣។ 

3525 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ១៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៤៩២-៥០០។ រសចកដី

សរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេសីហឧប្កិដាកមម ួម (E100/6) កថាខណឌ  ២៤-២៥។ 

3526 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ២១៧។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1267.រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅនឹងរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា3527 និងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កំហ សផាូវរេទប្តូវបានរាយកា ណ៍រៅ

មជឈិមរកស3528។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា 

េ ំអាចរធ្វើកា ខេងេះបានរប្កាម រររនះ និងថា រដីប្រេនធប្តូវបានរងខំឱយ ួម ស់រៅជាមួយោន រដ្ឋយសា 

កា ដ្ឋក់ទណឌ កមម រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា3529។ 

ក) កា រញ្ញា ក់រកសក មមយុនីសតកមពជុា 

1268.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“លាក់បាងំ”រោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងេ ំរអើរេើរៅរេើេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន  វាងកា ប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងខដេបាន

រកើតរ ើងរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ជាមួយនឹងប្រថ្េណីសងគមខខម 3530។  

1269.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានខរងខចកប្តឹមប្តូវនូវសាែ នកា ណ៍រប្កាម ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ និងរប្កាមវរបធ្ម៌ប្រថ្េណីខខម  និងេ ំបានរអើរេើរេើកា េិតថា រ គគេបាន ស់កនុងរ ិោកាស

េ័យខាា ចថ្នផេវិបាកខដេអាចរប្ោះថាន ក់ដេ់ជីវិត3531។  

1270.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ កា ហាមោត់ដ្ឋច់ខាតបានរធ្វើឱយ

ខូចដេ់វរបធ្ម៌ប្រថ្េណី3532។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

មួយចំនួន ួមទាងំ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រសង រសឿន ខដេបានផតេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹង“រហត 

កា ណ៍េី ខដេគូប្សក េី នាក់បានប្សលាញ់ោន  ប្តូវបាន ករឃើញថា បាន’ខ សសីេធ្ម៌’ និងប្តូវបានយក

រៅសមាា ររ់ដ្ឋយសា រហត ផេខដេេួករគេ ំបានរាយកា ណ៍ទំនាក់ទំនង រស់ខាួនរៅថាន ក់រេើ”3533។ 

 
3527 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៨។ 

3528 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៩។ 

3529 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២០។ 

3530 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៨។ 

3531 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០៨។  

3532 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៦១។ 

3533 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៦១  រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 ទំេ័  ៥៨។   

01718656



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

759 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1271.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់រេើរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា

រៅកនុងកា វិភ្លគខដេប្តូវបានជំទាស់ ដូចបានគូសរញ្ញា ក់កនុងឯកសា របាះេ មពផាយទសសនាវដដីយ វជន

រដវិតត3534។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រោេកា ណ៍រនះបានរញ្ញា ក់នូវសា ៈសំខាន់

ថ្នសីេធ្ម៌ វាងរ  សនា ើ និងបានយេ់រឃើញថា កា ខកខានកនុងកា កា ពា សីេធ្ម៌រនះ នឹង“រធ្វើឱយរ៉ាះ

ពាេ់ដេ់រដិវតតន៍ និងរធ្វើឱយចេនារនះមានហានិេ័យ”3535។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានលាក់បាងំ”រោេកា ណ៍រនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា ររើរទាះរីជាេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ 

រខៀវ សំផន រង្ហា ញថា ទំនាក់ទំនងផាូវរេទ វាងយ វជន និងយ វនា ើប្តូវបានហាមោត់រប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ប្កាមប្រថ្េណីសងគមខខម ក៏រដ្ឋយ3536 ក៏ោត់ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា មានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា យេ់រឃើញខដេថា ទំនាក់ទំនងផាូវរេទប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដ្ឋយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ កា 

ប្រហាក់ប្រខហេោន តាមេកខណៈេិនភ្លគខាងរប្ៅ េ ំឆាះុរញ្ញច ងំរោេរំណងរផសងទាងំប្សុងថ្នកា អន វតត

ន៍ ប្េមទាងំេកខណៈរងខិតរងខំថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរ ើយ3537

។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ)  បាយកា ណ៍រៅមជឈិមរកស 

 
3534 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦០។  

3535 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) រជើងទំេ័  ១១៩៤៧  រោងរៅរេើទសសនាវដដីយ វជនរដិវតតខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/765 ទំេ័  ៣៦-៣៧ 

ERN 00376493-00376494 (“សីេធ្ម៌ទី ៦៖ ក ំប្រប្េឹតតអវីខដេរេមើសនឹងស្តសតីរេទឲ្យរសាះ៖ និោយ ួម គឺក ំរ៉ាះពាេ់សីេធ្ម៌

នា ើ រ  សឲ្យរសាះ។ រប្ពាះរញ្ញា រនះ វានាឲំ្យរ៉ាះពាេ់កិតតិយសរយើង ឥទធិេេរយើងជាជនរដិវតត នាឲំ្យរ៉ាះពាេ់ដេ់ប្រថ្េណីសាអ ត

សអំ ថ្ងាងនូ  រស់ប្រជាជនរយើង។ ដូរចនះ រ៉ាះពាេ់ដេ់ប្រជាជនរយើង។ រនះមា៉ាង។ ខតសំខាន់មា៉ាងរទៀត គឺររើរយើងរ៉ាះពាេ់ សីេ

ធ្ម៌នា ើ រ  ស ខដេជាធាត េិត េួយសអយុគប្គុក  រស់ខាម ងំសប្តូវប្គរ់ប្ររេទរនាះ នឹងនាឲំ្យខាម ងំអូសទាញរយើងបាន។ ដូរចនះ 

រប្ោះថាន ក់ដេ់ខាួន រប្ោះថាន ក់ដេ់ចេនារដិវតត”)។  

3536 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (ជួន ធ្ី) ឯកសា រេខ E1/183.1 ទំេ័  ១៨ (“ប្រជាជនកមពជុាប្តូរោ េប្រថ្េណី

ខដេមានន័យថា រយើងមិនអាច ួមរេទម នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) 

ឯកសា រេខ E1/291.1 ទំេ័  ៤ (េនយេ់ថា េិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ថាន ក់ឃ ំ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ 

ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/255.1 ទំេ័  ៨ (“រយើង ួម ស់រៅជាមួយោន ជារតីប្រេនធ”)។ 

3537 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ២២៨៨-២២៨៩។ 

01718657
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1272.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើ បាយកា ណ៍ រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេថា រៅរេេអងគកា បានោត់តាំងមន សសឱយរៅេូមិភ្លគឦសាន មានរ  សមាន ក់បាន

“ប្រប្េឹតតកំហ សសីេធ្ម”៌ និង“ប្តូវអរ់ ំេី រៅរីដង”3538។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើ

 បាយកា ណ៍រខនែមរទៀត រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេថា “សកមម

ភ្លេ”ខដេេ ំប្តូវបានរញ្ញា ក់រនាះបានរកើតរ ើង វាងយ វជន និងយ វនា ើ ប្េមទាងំរ  ស និងស្តសតី ឬរ  ស និង

យ វជនខដេបានរ ៀរកា រហើយ។ “រៅសហក ណ៍តាសាេប្សុក ២៧ ថ្ងៃទី ២១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រសឿ

ន ឈ្ារសហក ណ៍តាសាេបានខ សប្កមសីេធ្ម៌រដ្ឋយោរ់ ំរលាេយ វនា ើមកេីតំរន់រកាះក ង”3539។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រៅរេើទូ រេខកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយច ះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេកនុងរនាះ រៅ សា  ន រេខាតំរន់ ១០៥ បានរញ្ញា ក់ថា “សមមិតត ស ត ធាា រ់ប្តូវរគរឆាើយ

ដ្ឋក់រៅកនុងចរមាើយសា ភ្លេថា បានរធ្វើខ សសីេធ្ម៌ជាមួយនា ើមាន ក់ រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា ទាងំរ  ស និងនា ើ

រនាះប្តូវបានោរខ់ាួនរហើយ រហើយកំេ ងរសនើស ំរោរេ់េីមជឈិមរកស”3540។ 

1273.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅរេើកា យេ់រឃើញខដេថា កា ខ សសីេធ្ម៌ប្តូវបានរាយកា ណ៍រៅមជឈមិ3541

។ ឯកសា ទាងំរនះបានសំរៅរៅរេើខតអងគកា រ៉ា រណាណ ះ េ ំខមនរៅរេើមជឈិមរកស និងេ ំខមនរេើ រខៀវ សំផន 

និងជាចមបងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ខដេរនះជាកា រេើកឱយខតមានរ៉ា រណាណ ះ

3542។  

1274.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“ជាដរារបានយេ់រឃើញថា ទូ រេខ និង

 បាយកា ណ៍ខដេបានរផាើរៅជាមួយនឹងចំណា ថា ‘ជូនអងគកា ’ប្តូវបានសំរៅចំរពាះមជឈិមរកស”ខដេ 

រខៀវ សំផន គឺជាសមាជិកជាន់ខពស់រនាះ3543។ 

 
3538 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៩៥៥ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/1092 ERN 00143578 ទំេ័  ៤។ 

3539 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៩៥៥ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/1094 ERN 00143609 ទំេ័  ៦។ 

3540 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៩៥៥ រោងរៅរេើទូ រេខកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ច ះថ្ងៃទី ២៣ ខខរម

សា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/156 ERN 00017027។ 

3541 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៩។ 

3542 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៩។ 

3543 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៤២, ៩៤៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1275.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា អះអាងខដេថា  បាយកា ណ៍រនះេ ំមានេកខណៈជាក់លាក់ប្គរ់

ប្ោន់។ ឯកសា ខដេបានរោងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នាចាស់លាស់នូវកំហ សសីេ

ធ្ម៌ខដេប្តូវបានរាយកា ណ៍ និងកា េិតខដេថា ឯកសា ដខដេរនាះប្តូវបានេិោ ណាផងខដ រេើរញ្ញា

ដថ្ទរទៀតខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញ ំឭកថា អងគកា  និងរកសក មមយុនី

សដកមពជុា មានេកខណៈខតមួយដូចោន  និងតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

រខៀវ សំផន បានកាន់ការ់តួនាទីេិរសសកនុងមជឈិមរកស3544។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ោត់ពាក់

េ័នធរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ) កា ខេងេះ និងកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម 

1276.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ រ៉ា េ េត អំេីេទធភ្លេថ្នកា ខេងេះ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា “ប្រសិនររើភ្លគីពាក់េ័នធយេ់រឃើញថា 

េ ំអាច ួម ស់ជាមួយោន តរៅរទៀតបាន េួករគមានជរប្មើសរធ្វើកា ខេងេះ”3545 និងថា រទាះជាោ៉ា ងណាកដ ី

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា អះអាង រស់ោត់រខនែមរទៀតកនុងកិចចសមាា សន៍ដខដេរនាះ

ថា កា ខរកបាក់ោន “កប្មរកើតមានណាស់” រដ្ឋយសា “ទាងំរដី និងប្រេនធមានមនសិកា នរោបាយ

ខពស់”3546។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនះគឺជាកា រោសនា នងិ

តាមកា េិោ ណារេើេសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនបានរង្ហា ញថា រដីប្រេនធេ ំ

មានសិទធិខេងេះេីរប្ពាះខាា ចហានិេ័យថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3547។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនាេ រ់េីអងគកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ឱយរធ្វើជារដីប្រេនធ ួចរហើយ េួករគេ ំអាចខេង

េះកនុងអំ ុងរេេថ្ន រររនាះបានរទ3548។ 

 
3544 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.ខ.iii។ 

3545 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៦ រោងរៅរេើរសចកតីរាយកា ណ៍អំេីកិចចសមាា សន៍ រស់ រ៉ា 

េ េត ជាមួយអនករំរេញទសសនកិចចមកេីប្ររទសខរ េហសុិកថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី២៦ 

ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/76 ERN 01327012។ 

3546 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៧ រោងរៅរេើរសចកតីរាយកា ណ៍អំេីកិចចសមាា សន៍ រស ់រ៉ា 

េ េត ជាមួយអនករំរេញទសសនកិចចមកេីប្ររទសខរ េហសុិកថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី២៦ 

ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/76 ERN 01327012។ 

3547 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៨។ 

3548 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៩។ 

01718659
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1277.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា េ ំអាចរធ្វើកា ខេង

េះរប្កាម រររនាះបាន និងថា រដីប្រេនធប្តូវបានរងខំឱយ ួម ស់រៅជាមួយោន រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់ទណឌ កមម

 រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា3549។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានរអើរេើរៅរេើកា អះអាង រស់ រ៉ា េ េត ខដេថា កា ខេងេះប្តូវបានអន ញ្ញា ត ររើរទាះរីជាមានេសតុ

តាងរញ្ញា ក់រខនែមក៏រដ្ឋយច ះ3550 និងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណីខដេថា រដីប្រេនធប្តូវបានដ្ឋក់ទណឌ កមម ររើរទាះរីជាកា េិតថា រ គគេទាងំរនះេ ំបានផតេ់ឧទាហ ណ៍

“ជាក់លាក់ និងមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទណាមួយ”ថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរនាះរ ើយ3551។ 

1278.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរេើកិចចសមាា សន៍ រស់ 

រ៉ា េ េត រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា រនះគឺជាកា រោសនា។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងផងខដ ថា កា 

ខេងេះេ ំអាចរធ្វើរៅបានរដ្ឋយសា រ គគេេ ំបានរង្ហា ញនូវកា មិនរេញចិតតជាមួយនឹងថ្ដគូ រស់ខាួនកនុង

រ ិោកាសេិតេ័យទូរៅ3552។    

1279.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា “អនកខដេេ ំច ះសប្មុងោន េ ំហា នស ំរធ្វើកា ខេងេះរនាះរទរដ្ឋយសា ខាា ចរគប្េមាន ឬប្តូវរញ្ាូន

រៅឱយរធ្វើកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ឬសមាា រ់”3553 គឺជាឧទាហ ណ៍ថ្នកា ដ្ឋក់រទាសជាក់លាក់ និងមានមេូ

ដ្ឋា នោបំ្ទប្តឹមប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញរនះរេើេសតតុាង រស់សាកសី និង

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីប្បាេំី នាក់3554 និងកា ខដេថា រខៀវ សំផន បានគូសរង្ហា ញេសតតុាងដថ្ទរទៀតរៅ

 
3549 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២០។ 

3550 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២០។ 

3551 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២០។ 

3552 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០៩។ 

3553 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៨។  

3554 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៨ រជើងទំេ័  ១២២៤០-១២២៤៤ រោងរៅរេើេ

សតតុាង រស់ យី ថ្ សូវ, ស ូ ស ធាវើ, រៅន  ោ៉ា វ, ជា រ ៀរ, យស ផេ និង មាស ថ្ ហួ ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើត

កា យេ់រឃើញមួយរផសងរទៀតខដេថា “ប្រសិនររើរ គគេណាមាន ក់ប្តូវបានោរ់ខាួនរដ្ឋយអាជាា ធ្ រដ្ឋយសា មានទំនាក់ទំនងមិន

សម មយរ  សស្តសតី េួករគប្តូវទទួេកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៥៦៣ រជើងទំេ័  ១១៩៥៨ រោងរៅរេើេសតតុាង រស់ កាងំ រហកកអា វ និង ណ រ ងីម។  

01718660
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កនុងសា ណា រស់ោត់ ខដេេ ំបានសំរៅរៅរេើកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមជាក់លាក់រនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ3555។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទរេញរេញរេើកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន ដូរចនះ សា ណា រ

ស់ រខៀវ សំផន ខដេផេយុរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ រខនែមរេើរនះ ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់ រ៉ា េ េត 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាេសតតុាងរនះរេញរេញ រហើយ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតមិនយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង រស់ រ៉ា េ េត រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ ស។ សា ណារនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេផងខដ ។ 

- ភ្លេផេយុោន  វាងរោេរំណងថ្នរោេនរោបាយ 

1280.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ខដេោត់បានេិេណ៌នាថា ជាកា ជំទាស់រៅរេើ“រោេរំណង

ថ្នកា ររងកើនប្រជាជន”3556។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំណះអំណាងទាងំរនះជា

សំខាន់ គឺជាកា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេផេយុោន  វាងរោេរំណងេី ថ្នរោេនរោបាយសដីេីរទរញ្ញា រ ៀរអា

ពាហេ៍ិពាហ៖៍ រោេរំណងររងកើនប្រជាជន និងរោេរំណងប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងផាូវរេទ។ ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រដីប្រេនធជាទូរៅប្តូវបានរំខរកេីោន រប្កាយរេេ

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងថា អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះគរបីបានេិោ ណារឃើញថា  វិធានកា រំខរក

ោន រនះ“េ ំបានជប្មុញឱកាសឱយមានគេ៌រនាះរ ើយ”3557។ ោត់បានរេើករ ើងថា រនះមានេកខណៈផេយុោន

រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា រទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ានរោេរំណងររងកើន

ប្រជាជន3558។ 

 
3555 សូមរមើេ ជាទូរៅសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ២២៩៦ រោងរៅរេើ រៅ សា  ន, ជួន ធ្ី និង មាស 

រវឿន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញថា យស ផេ គួ រជឿជាក់បាន េីរប្ពាះោត់បានអះអាងថា ោត់មិនហានខេងេះ និងរៅ កាកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍ជាមួយប្រេនធោត់រប្កាយដួេ េំក៏រដ្ឋយ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ២២៩៦។ 

រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញខាងរប្កាម ថារតើរ គគេ កាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរប្កាយកា 

ដួេ េំ រររនាះខដ  ឬោ៉ា ងណា រនះេ ំបានខកខប្រកាេៈរទសៈរងខិតរងខំកនុងរនាះ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បានរកើតរ ើង។  

3556 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២១។ 

3557 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២២២។  

3558 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤១(អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រតីប្រេនធងមីប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ

សប្មារ់រោេរំណងថ្ន“កា ររងកើត”កូនរដើមបីររងកើនប្រជាជន)។ 

01718661
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1281.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េ ំមានភ្លេផេយុោន  វាងរោេរំណងទាងំេី រនះរទ3559។ ជាេិរសស 

សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា “រកសបានប្គរ់ប្គងោ៉ា ងដ្ឋច់ខាត រដើមបីក ំឱយរោេរំណងទាងំេី រនះ

ររាជ័យតាម យៈកា តាមដ្ឋនោ៉ា ងម៉ាត់ចត់រេើរតីប្រេនធងមីកនុងកា ធានាថា េួករគប្តូវ ួមដំរណកកា រ ៀរអា

ពាហ៍េិពាហ៍កនុងមួយ យៈរេេខាីខដេេួករគបាន ស់រៅជាមួយោន ” និងតាម យៈ“កា អន វតតន៍ជាប្រេ័នធនូវ

កា ច ះតាមដ្ឋនរមើេរញ្ញា ជារ់ពាក់េ័នធរខនែមរទៀតខដេអាចររប្មើដេ់រោេរំណងររងកើនប្រជាជនខណៈ

រេេរផ្លត តរៅរេើកា ររងកើតកូន”3560។  

1282.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន “កា 

ររងកើតកូន”មានេកខណៈសំខាន់សប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ គឺកនុង

រោេរំណងនារំៅ កកា ររងកើនប្រជាជន ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរធ្វើកា រោងជាក់លាក់រៅរេើកា រធ្វើឱយមានគេ៌ ឬកា  ួមរេទរៅកនុងកា 

យេ់រឃើញខដេថា រទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ប្តូវបានតប្មង់ទិសរៅរៅ កកា 

ររងកើនចំនួនប្រជាជន។ រនះមានេកខណៈផេយុោន រៅនឹងដីកាដំរណាះប្សាយខដេបានកំណត់ថា ជារោេ

រំណងខតមួយថ្នរទរញ្ញា រោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេថា “ទំនាក់ទំនងផាូវរេទខដេកនុងរោ

េរំណងររងកើតកូនរដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានអន វតត”3561។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រេើរសចកដី

សរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរកនុងឆ្ន ំ ២០១៦ ខដេកនុងរនាះសំរណើស ំរំរេញកិចចរស ើរសួ រទឧប្កិដាថ្ន

កា រធ្វើឱយមានគេ៌រដ្ឋយរងខំ ឬមានថ្ផេរពាះរដ្ឋយរងខំខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ប្តូវរដិរសធ្រោេ

3562។  

1283.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីឧប្កិដាភ្លេថ្នរោេនរោបាយ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រដីប្រេនធងមី“ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍និង ួមដំរណករដើមបីរំរេញតាមរោេ

 
3559 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១០។ 

3560 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១០។ 

3561 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៦ រោងរៅរេើដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427) កថាខណឌ  ១៤៤៥។  

3562 រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើ (D301/5)។ រសចកដីសរប្មចរនះបានរដិរសធ្អំណះអំណាងខដេថា កា 

រធ្វើឱយមានគេ៌ និងមានថ្ផេរពាះរដ្ឋយរងខំ គរបីប្តូវបានរស ើរអរងកត។  

01718662
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រំណង រស់អងគកា  និងររងកើតកូនសប្មារ់រដិវតតន៍រដើមបីកសាង និងកា ពា ប្ររទសេីសប្តូវ”3563។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនបានររដជាា ររងកើតកូនជូនអងគ

កា កនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រដើមបីររងកើនប្រជាជន3564 និងបានរញ្ញា ក់ថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីប្តូវ

បានប្បារ់ថា អងគកា ចង់ឱយេួករគររងកើតកូនរប្ចើនតាមខដេអាចរធ្វើរៅបាន3565។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់អតីតកមាម េិបាេ ដូចជា រៅ សារ ឿន, មាស រវឿន និង ជិន សារ ឿ

ន ខដេបានអះអាងថា េួករគបានសាដ រ់ឮថា កា ជប្មុញឱយប្បាកដថា រ គគេប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងតប្មូវកា ោំបាច់កនុងកា ររងកើនប្រជាជន និងមានកូនរនាេ រ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ3566

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខនែមរេើរនះរទៀត កា ររងកើតកូន គឺជាវិធី្សមប្សរខត

មួយគត់ខដេកនុងរនាះ រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហន៍ឹងនារំៅ កកា ររងកើនប្រជាជន។ ជាេទធផេ ររើរទាះ

រីជាកា កាន់ខតេអប្ររសើ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រញ្ញា រនះចាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ ក៏

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទរញ្ញា ថ្នរោេ

នរោបាយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ គឺកនុងរោេរំណងរដើមបីររងកើនប្រជាជនតាម យៈកា រធ្វើឱយមានគេ៌ និងជា

កា សមប្សរតាម យៈកា ររងកើតកូន។   

1284.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ មានភ្លេផេយុោន  វាងកា សននិដ្ឋា នខដេថា កា ររងកើន

ប្រជាជនប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាម យៈកា រធ្វើឱយមានគេ៌ ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញ

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ កា យេ់រឃើញរនះមានរៅកនុងខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

 
3563 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៦៥ រោងរៅរេើខផនក ១៤៖ រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍

កថាខណឌ  ៣៦៤៦។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កថាខណឌ រោងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញរនះ សំរៅរៅរេើខត

កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងេ ំមានកា េិភ្លកាណាមួយអំេីកា រធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះ។  

3564 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥៦។  

3565 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤៥២ រោងរៅរេើេសតតុាង រស់ សយ ណារ ឿន និង ខងត ោ

ត។  

3566 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/410.1 ទំេ័  ៥៣ (សាកសី រៅ សា  ន ជារេខា

តំរន់ ១០៥ បានអះអាងរដ្ឋយោម នកា រញ្ញា ក់អំេីរេេណា ខដេោត់ឮថា អងគកា ចង់ររងកើនប្រជាជនេីរប្ពាះចំនួនរៅតិច និង

ដូរចនះ “យ ទធជននិងយ ទធនា ើប្តូវបានជប្មុញឱយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (មាស រវឿន) ឯក

សា រេខ E1/387.1 ទំេ័  ២៧ (រញ្ញា ក់ថា ោត់បានឮអំេីរោេនរោបាយររងកើនប្រជាជនកមពជុាេីរប្ពាះរវៀតណាមមានប្រជា

ជនរប្ចើនជាង និងថា កា ជប្មុញឱយកងទ័េរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងតប្មូវកា ររងកើនប្រជាជន)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី

០៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជិន សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/454.1 ទំេ័  ៥៦-៥៧។ 
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ដំរូងចំណងរជើថា “កា រំខរកោន ”3567 ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងជាខផនកថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អងគកា បានប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងផាូវរេទរប្កាយរេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3568។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ កា រ ៀរចំប្តូវបានររងកើត

រ ើងសប្មារ់រដីប្រេនធចំណាយរេេខាះរៅជាមួយោន 3569។ រនាេ រ់មករទៀត រដីប្រេនធប្តូវបានរំខរក និងប្តូវ

បានខណនាឱំយប្ត រ់រៅកង ឬកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រ ៀងៗខាួន3570។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ផងខដ ថា រនាេ រ់េីប្តូវបានរំខរក រដីប្រេនធប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយជួរោន មដងកនុងរេេប្បាេំី ថ្ងៃរៅដរ់ប្បាថំ្ងៃ

3571។ រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជាងំ ប្សីម ំ បានអះអាងថា អងគកា ជាអនកសរប្មចថារេេណារតីប្រេនធប្តូវ

បានអន ញ្ញា តឱយជួរោន 3572។  រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី មាន រេឿយ បានអះអាងថា ោត់ និងប្រេនធប្តូវបាន

ឱយរៅរធ្វើកា កខនាងមួយខដេរ  ស និងស្តសតីប្តូវរដកខរកោន 3573។ រនាេ រ់េីរតីប្រេនធប្តូវបានរញ្ាូនប្ត រម់ក

កងរ ៀងៗខាួន វិញ អនកខាះប្តូវបានតប្មូវឱយស ំកា អន ញ្ញា តរៅជួររដី ឬប្រេនធ រស់ខាួន3574។ 

1285.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា យេ់រឃើញទាងំរនះរង្ហា ញថា រដីប្រេនធជាញឹកញារ់

ប្តូវរំខរកេីោន រប្កាយរេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ រៅរេេរោេរំណងទូរៅប្តូវបានរង្ហា ញថា ជាកា 

តប្មង់ទិសរៅរៅ កកា ប្គរ់ប្គងទំនាក់ទំនងរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ ក៏មានកា រង្ហា ញថា  ដា

អំណាចបានប្គរ់ប្គងផងខដ រេើទំនាក់ទំនងរៅកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

បានសរងកតរឃើញរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញចាស់លាស់សដីេី

កា រធ្វើឱយមានគេ៌បានរកើតរ ើងរនាេ រ់េី និងជាេទធផេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ3575។ កា 

យេ់រឃើញជាក់លាក់ខតមួយគត់រេើអតែិភ្លេថ្នកា  ួមរេទកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ គឺសែិតកនុង

 វិសាេភ្លេថ្នអំរេើកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំខដេបានរកើតរ ើងភ្លា មៗរនាេ រ់េីេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ឬ

 
3567 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ១៤.៣.៨.៤ ទំេ័  ១៨៥១។  

3568 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៤។ 

3569 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦២ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ កថាខណឌ  ៣៦៤១។  

3570 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦២។ 

3571 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៣។ 

3572 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៣។ 

3573 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៣។ 

3574 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៤។ 

3575 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤១ (អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា រដីប្រេនធងមីប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា “ររងកើត”កនូ រដើមបីររងកើនប្រជាជន)។ 
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ភ្លា មៗរប្កាយមក3576។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

សយ ណារ ឿន ខដេមានគេ៌រប្កាយរេេរនាះ និងថា រលាកប្សីប្តូវបានតប្មូវឱយរធ្វើកា  និងេ ំបានផតេ់

អាហា ប្គរ់ប្ោន់ ខដេបានរធ្វើឱយោត់ធាា ក់ខាួនសគមសាគ ងំខាា ងំ3577។ រលាកប្សីរប្កាយមកបាន េូតកូន

រដ្ឋយសា រលាកប្សីបានជមៃឺប្គុនោញ់ និងេ ំមានថាន ំរេទយេាបាេ3578។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់

ទ កេសតតុាង រស់ោត់ថា ជាខផនកថ្នកា វិភ្លគរេើផេរ៉ាះពាេ់ខដេរធ្វើឱយរ៉ាះទងគិចផាូវចិតតខាា ងំរដ្ឋយសា កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ រ៉ា ខនតេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ណាមួយរេើេទធភ្លេថ្នកា មាន

គេ៌រនះរ ើយ។  

1286.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ជាកា េអប្ររសើ សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា 

ផតេ់សំអាងរហត តាម យៈកា រង្ហា ញឱយរឃើញនូវភ្លេផេយុោន  វាងរោេរំណងេី ថ្នរទរញ្ញា ថ្នរោេន

រោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញផងខដ 

ថា កា យេ់រឃើញខដេថា រដីប្រេនធជាញឹកញារ់ប្តូវបានរំខរករប្កាយរេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហេ៍ ំបាន

រារំាងដេ់េទធភ្លេខដេថា កា ជួរោន បានរកើតរ ើងជាញឹកញារ់ប្គរ់ប្ោន់រដើមបីសប្មួេដេ់កា រធ្វើឱយមាន

គេ៌។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីជារប្ចើន

ខដេបានអះអាងថា េួករគប្តឹមខតប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរៅជាោន មតងកនុង យៈរេេមួយសបាដ ហ៍ និងរ ៀង

រាេ់ដរ់ប្បាថំ្ងៃ3579  ួមរញ្ចូេទាងំរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមាន ក់ខដេបានអះអាងថា រលាកប្សីប្តូវបាន

 
3576 ររើរទាះរីជារសចកដីសរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតមិនររើកកិចចរស ើរសួ អំេីកា រធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះ ឬមាគេ៌រដ្ឋយ

រងខំបានរផ្លត តជាចមបងរៅរេើកា វាយតថ្មាសដីេីនីតាន កូេភ្លេថ្នអរំេើរនះក៏រដ្ឋយ ក៏សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានរញ្ញា ក់ផង

ខដ ថា មាន“េសតតុាងថ្នកិចចខិតខំប្រឹងខប្រងរដ្ឋយ ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ រដើមបីធានាថា ស្តសតីមានថ្ផេរពាះរប្កាយេីកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍”ខដ ។ រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើ (D301/5) កថាខណឌ  ៨៨។ សូមរមើេផងខដ  ជាទូរៅ

រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើ (D301/5) ខផនក ឆ “កងវះេសតតុាងោបំ្ទកា រោទប្រកាន់”។ 

3577 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤៥២។ 

3578 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤៥២។ 

3579 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២២៣១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥៨-៥៩, ៧៨-៧៩ (បានរេើករ ើងថា រប្កាយរេេរ ៀរកា  រគអន ញ្ញា តឲ្យោត់និង

រតីជួរោន រ ៀងរាេ់១០-១៥ថ្ងៃមតង។ រប្កាយេីរនាះមក រគឲ្យរតីោត់រៅរធ្វើកា រៅេនំគិ ើ មយ រហើយរនាេ រ់មក េួកោត់អាចជួរោន

មតងរៅរ ៀងរាេ់មួយខខឬេី ខខ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (សយ ណារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/489.1 ទំេ័  

៣១, ៣៧ (េនយេ់ថា ោត់រៅជាមួយរតីបានរីថ្ងៃរប្កាយរេេរ ៀរកា  រហើយរគតប្មូវឲ្យេួកោត់វិេប្ត រ់រៅអងគភ្លេរ ៀងៗ

ខាួន វិញ។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ (កាន ង េ) ឯកសា រេខ E1/327.1 ទំេ័  ៥៦-៥៨ (រេើករ ើងថា រប្កាយ

រេេេិធ្ីរ ៀរកា  រគអន ញ្ញា តឲ្យរតីប្រេនធរៅជាមួយោន បានរីថ្ងៃ។ រប្កាយេីរនាះ រគអន ញ្ញា តឲ្យេួកោត់ជួរោន ១០ថ្ងៃមតង)។ ប្រតិ
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រំខរកេីរដីភ្លា មៗរប្កាយេីរលាកប្សីមានថ្ផេរពាះ3580។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា អវី

ខដេសំខាន់គឺកា យេ់រឃើញខដេថា រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ានរោេរំណងមួយខដេជាខផនកថ្ន

រោេរំណង ួម។ ដូរចនះ េ ំមានអវីខ សខរាកោន ថារតើ រោេរំណងកនុងរ ឿងកដីរនះថ្នកា ររងកើតកូនរនាះ ប្តូវ

បានរំរេញតាមក ណីជាក់ខសដង ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។ រោងតាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  និងសននិដ្ឋា នថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់រដ្ឋយសមរហត ផេថា មានអតែិភ្លេថ្នរោេរំណងេី ចំរពាះរទ

រញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ។  

iii. ធាត ផសរំទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េពិាហ ៍

1287.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាះរីជាមានអតែិភ្លេថ្នរោេកា ណ៍ផាូវកា  រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុាសដីេីកា សម័ប្គចិតតក៏រដ្ឋយ ក៏កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបានរ ៀរចំរ ើងរដ្ឋយរងខំទូទាងំ

ប្ររទសកនុងអំ ុងរេេចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩3581។ កនុងរហត កា ណ៍ខាះ រដីប្រេនធអាចរ ៀរចំ

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហផ៍្លេ េ់ខាួន3582 និងរខនែមរេើរនះ កា រ ៀរចំដ្ឋច់រដ្ឋយខ កប្តូវបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់

 

ោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (កង អ  ត) ឯកសា រេខ E1/322.1 ទំេ័  ២៧-២៨ (ផតេ់សកខីកមមថា យរ់ថ្ងៃរ ៀរកា  ោត់

មិនបានចំណាយរេេរៅជាមួយរតីោត់រទ ខតផ តេីរនាះមក រគបានខណនាោំត់ឲ្យរៅជាមួយរតីោត់ យៈរេេរីយរ់។ រនាេ រ់មក

េួកោត់រចញរៅរធ្វើកា រៅទីតំាងរផសងៗោន  រហើយរគអន ញ្ញា តឲ្យជួរោន ១០ថ្ងៃមតង)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ផ្លន់ ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៧២-៧៣ (បានរេើករ ើងថា រប្កាយរេេរ ៀរកា  រតីោត់មកសួ ស ខទ កខោត់មួយ

អាទិតយមតង)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៦-៧ (បានេនយេ់ថា រប្កាយ

រេេរ ៀរកា  រគអន ញ្ញា តឲ្យោត់និងរតីោត់ជួរោន ១០-១៥ថ្ងៃមតង)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ)    

ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៧៤-៧៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/463.1 

ទំេ័  ៣៦-៣៧ (បានរេើករ ើងថា រគអន ញ្ញា តឲ្យោត់និងប្រេនធោត់បានជួរោន  ១០ ថ្ងៃមតង)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ

២០១៥ (រៅន  ោ៉ា វ) ឯកសា រេខ E1/264.1 ទំេ័  ២៥ (បានេនយេ់ថា រប្កាយរេេរ ៀរកា  រគប្បារ់ឲ្យរតីប្រេនធវិេប្ត រ់

រៅតាមអងគភ្លេរ ៀងៗខាួន វិញ រហើយេួកោត់អាចជួរោន  ១០ ថ្ងៃមតង)។ 

3580 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២២៣១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៤៥-៤៨ (បានរេើករ ើងថា រប្កាយរេេោត់មានថ្ផេរពាះ រគបានរញ្ាូនរតីោត់រៅ

កា ដ្ឋា នមួយរផសង រហើយអន ញ្ញា តឲ្យរតីោត់មកសួ ស ខទ កខោត់បានេី រីថ្ងៃកនុងរេេេី ខខមតង)។ 

3581 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៨, ៣៦៧០។  

3582 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩៩-៣៥៦០។ 
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ទាហានខដេេិកា រដ្ឋយសា  រួសកនុងសម េូមិ រដើមបីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3583។ េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

តាមធ្មមតាបានរកើតរ ើងរដ្ឋយឥតមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រថ្េណី ឬសមាជិកប្គួសា  និងជាញឹក

ញារ់បានរកើតរ ើងជាសមូហភ្លេកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្3584។ រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍  រ គគេប្តូវបាន

ដ្ឋក់ឱយរៅជាមួយោន  និងប្តូវបានតាមដ្ឋនរដើមបីប្បាកដថា កា  ួមដំរណកបានរកើតរ ើង3585។ កា ខកខាន

កនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ានហានិេ័យដេ់សាា រ់ ឬកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ដូរចនះរហើយ 

រតីប្រេនធបានលាក់បាងំកា មិន ួមដំរណករនាះ3586។ 

1288.រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេី៖ (១) រោេ

កា ណ៍រកសក មមយុនីសតកមពជុាសដីេីកា សម័ប្គចិតតរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ (២) កា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍ រស់ទាហានេិកា  (៣) េកខណៈ និងកា រ ៀរចំេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ (៤) រ ិោកាសរងខិតរងខំ

ខដេកនុងរនាះកា  ួមដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហប៍ានរកើតរ ើង និង (៥) កា តាមដ្ឋន និងកា លាក់

បាងំថ្នកា ខកខានកនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍។ កា ជំទាស់នីមួយៗរនះនឹងប្តូវេិោ ណា

តាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយដូចខាងរប្កាម។  

- រោេកា ណ៍កា សម័ប្គចិតត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍

1289.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើឯកសា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេរង្ហា ញថា មានរោេ

កា ណ៍សម័ប្គចិតតផាូវកា សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3587 ខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយេសតតុាង

 រស់អតីតកមាម េិបាេជារប្ចើននាក់ថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា3588។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា េសតតុាងថ្នកា សម័ប្គចិតតខដេបានេិភ្លការដ្ឋយកមាម េិបាេអាចេ ំខមនជាកា 

េិតប្បាកដ និងបានសរងកតផងខដ រៅរេើរំណង រស់កមាម េិបាេចង់កាត់រនែយជាអរបរ មាថ្នកា ទទួេ

ខ សប្តូវផ្លេ េ់ខាួន3589។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ ថា មានរហត កា ណ៍ខាះថ្នកា សម័ប្គ

 
3583 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៦។  

3584 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៩-៣៦៤០, ៣៦៩១។ 

3585 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១, ២៦៤៤, ៣៦៦០, ៣៦៩៦។  

3586 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។  

3587 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤២។  

3588 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧។  

3589 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។ 

01718667
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ចិតតរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ ប្េមទាងំឧទាហ ណ៍មួយចំនួនថ្នកា ប្រខកកមិនប្េមរដ្ឋយោម នផេវិបាករកើត

រ ើង3590។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ជា ួម រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានតប្មូវឱយរ គគេរធ្វើតាមមាោ៌រកសរដ្ឋយឥត

េកខខណឌ  ួមទាងំរទរញ្ញា ទាក់ទងនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3591 និងថា សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណីជារប្ចើនបានេិេណ៌នាេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះថា រដ្ឋយរងខំ ឬោម នកា សម័ប្គចិតត3592។ ជាទូរៅ

រ គគេបានយេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយសា កា េ័យខាា ច  ួមទាងំកា េ័យខាា ចទទួេ ងរប្ោះថាន ក់ 

កា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រោទប្រកាន់ កា រញ្ាូនរៅរធ្វើកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ កា ផ្លា ស់ទីរៅកខនាងរផសង 

ឬសមាា រ់3593។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាះរីជាមានរោេ

កា ណ៍សម័ប្គចិតតក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានរោេនរោបាយថ្នសម័ប្គចិតតប្រកររដ្ឋយអតែន័យកនុងកា អន វតតន៍រនាះខដ 

3594។ 

1290.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន“រប្ជើសរ ើសមិនរអើរេើ”រេើរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហខ៍ដេប្តូវបានររងកើតរ ើងជាខផនកថ្នេទធិរកសក មមយុនីសតកមពជុា3595។ កនុងកា ោបំ្ទ ោត់

បានរោទប្រកានកំ់ហ សរៅកនុង (១) កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា រញ្ញា ក់ រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេ តាមសា ណា រស់ោត់ បានរង្ហា ញអំេីរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត3596 (២) កា 

រដិរសធ្េសតតុាងកមាម េិបាេខដេបានរង្ហា ញផងខដ ថា រោេកា ណ៍រនះមានអតែិភ្លេ3597 (៣) កា 

សំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសដីេីរ ិោកាសរងខិតរងខំខដេេ ំមានភ្លេជា

តំណាង បានរង្ហា ញេ ំប្តឹមប្តូវ និង ួមរញ្ចូេកា យេ់រឃើញសដីេីរទឧប្កិដាខដេេ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុង

 
3590 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧, ៣៦២៣, ៣៦២៥។  

3591 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៨។ 

3592 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩។ 

3593 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២០។  

3594 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។ 

3595 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩១។ 

3596 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៣, ១២១៣-១២១៥។ 

3597 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៤-១១៩៥, ១២០០។ 

01718668
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រ ឿងកដីរនះ3598 និង (៤) កា េិនិតយរេើេសតតុាង រស់សាកសអីនកជំនាញ François PONCHAUD, 

NAKAGAWA Kasumi និង Peg LEVINE3599។ 

1291.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េ ំមានកំហ សរៅកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិន

សំអាងរៅរេើរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតដូចខដេបានគូសរញ្ញា ក់កនុងឯកសា រកសក មមយុនីសតកមពជុា ឬបាន

រង្ហា ញរដ្ឋយកមាម េិបាេ3600។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញសមរហត ផេសដីេេី

សតតុាងសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរេើរ ិោកាសរងខិតរងខំ និងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីរទ

ឧប្កិដាខដេេ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់រ ើយ3601។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញសម

រហត ផេផងខដ ពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាង រស់អនកជំនាញ François PONCHAUD, NAKAGAWA 

Kasumi និង Peg LEVINE3602។ 

ក) កា រញ្ញា ក់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា 

1292.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយសដីេីកា កសាងប្គួសា ប្តូវបាន“ររងកើតរ ើង

គួ កត់សមាគ េ់”កនុងកា របាះេ មពផាយទសសនាវដដីយ វជនរដិវតតថ្ងៃទី ០២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ចំណងរជើង

ថា “ទសសនៈរដិវតត និងមិនរដិវតតេិេេរលាកចំរពាះរញ្ញា កសាងប្គួសា ”3603។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណារឃើញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានខផអករេើរោេកា ណ៍េី ោ៉ា ង រស់រកសដូចបាន

រ ៀររារក់នុងចំណ ច“ខាងរប្កាម”ថ្នទសសនាវដីដយ វជនរដិវតតថា៖ “ទីមួយ សាមីខាួនទាងំសងខាងយេ់ប្េម។ 

ទីេី  សមហូភ្លេយេ់ប្េម ក៏ជាកា រប្សចរៅរហើយ។ រតើមានរហត ផេអីនាឲំ្យរយើងរ៉ាះពាេ់សីេធ្ម៌នា ើ

រ  ស?”3604។ ជាទូរៅ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយចងអេុរង្ហា ញកនុងចំរណាមរនាះរៅ

រេើរទឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំផន ថា ររើរទាះរីជាកា យេ់ប្េមរ គគេគឺជាខផនកថ្នរោេកា ណ៍រ ៀរអា

 
3598 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៦, ១២៥៨, ១២៦១-១២៦២, ១២៧៤។ 

3599 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៥, ១២០៩។  

3600 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩០។  

3601 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៣, ៧១៧, ៧២១។  

3602 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៤៤, ៦៩១, ៧៤៩។ 

3603 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤០ រោងរៅរេើរលាកទសសនៈរដិវតត និងមិនរដិវតតចំរពាះ

រញ្ញា កសាងប្គួសា ច ះថ្ងៃទី ០២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/775។ 

3604 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤២ រោងរៅរេើទសសនាវដតីយ វជន ខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯក

សា រេខ E3/765។ 
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ពាហ៍េិពាហ ៍រស់រកសក៏រដ្ឋយ ក៏តាមកា ជាក់ខសដង កា យេ់ប្េម រស់សាមីខាួនេ ំសូវសំខាន់ដូចកា រោ េ

តាមកា ខណនា ំរស់អងគកា ខដ 3605។ 

1293.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រេើករ ើងថា រោេកា ណ៍សីេ

ធ្ម៌ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ប្តូវបានកំណត់កនុងទសសនាវដដីយ វជនរដិវតតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ េីរប្ពាះរោេ

កា ណ៍រនះមានអតែិភ្លេោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៦៨3606។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សផងខដ កនុងកា 

វាយតថ្មា រស់ខាួនរេើឯកសា របាះេ មពផាយទងរ់ដវិតត និងយ វជនរដវិតត និងរទឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំ

ផន េីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយរហត ថា ឯកសា ទាំងរនះេ ំមានកា រោងជាក់លាក់រៅរេើកា រ ៀរអា

ពាហេ៍ិពាហ ៍ និងប្តូវបានស រស ដូរោន ះរដ្ឋយសា ឯកសា រនះគឺជាឯកសា របាះេ មពផសេវផាយរដិវតត3607

។  

1294.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានងាឹងខងាងរេើេសតតុាងទាងំអស់ចំរពាះម ខ

ខាួនកនុងកា យេ់រឃើញថា រោេកា ណ៍ថ្នកា សម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ“៍េ ំប្តូវបានផតេ់អាទិភ្លេតាម

កា ជាក់ខសដង” និងផេយុរៅវិញប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ខណនា ំរស់អងគកា 3608។ 

1295.រៅកនុងកា យេ់រឃើញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកតោ៉ា ងចាស់លាស់ថា “កា យេ់ប្េម រស់

រ គគេ គឺជាខផនកថ្នរោេកា ណ៍រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់រកស”3609 និងដូរចនះ សា ណា រស់ោត់ទាកទ់ង

រៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរោេកា ណ៍រនះ ប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា ផេយុរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំ

 
3605 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨ រោងរៅរេើេយុហោប្តារៅទីប្កុងេនំរេញប្បា េធខួរថ្ងៃ

១៧ រមសា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B) ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562 ERN 

00249989-00249990 (ពាក់េ័នធនឹងរសចកតីសរប្មចខដេអន មត័កនងុរេេប្រជ ំមហាជននាឱកាសប្បា េធខួររេើកទី៣ ថ្ងៃ១៧ 

រមសា ខដេ រខៀវ សំផន ខងាងស នេ កថាកនុងចំំរណាមចំណ ចនានា ោត់បានរញ្ចូេនូវកា ររតជាា ចិតតជាទូរៅថា៖ “(១២) ដ្ឋក់

ប្ររោជន៍ប្គួសា និងផ្លេ េ់ខាួនទាងំប្សុងជាប្ររោជន៍ ួម រស់ជាតិ វណណ ៈ ប្រជាជន និងរដិវតត”)។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១១៩៧២។ 

3606 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៥៤២។ 

3607 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៣-១២១៥, ២១១៧។ 

3608 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៨។ 

3609 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨។  
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ផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា រោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតរទើរខតមានអតែិភ្លេកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៨ រនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរោេកា ណ៍ខដេបាន

កំណត់កនុងទសសនាវដដីយ វជនរដិវតតឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងបានរប្រើប្បាស់កា រញ្ញា ក់ថ្នរោេកា ណ៍កនុងឯកសា 

របាះេ មពផាយរដើមបីឆាះុរញ្ញច ងំ“រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាសដីេីរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍

និងវិន័យ”រេញមួយអ ំុងរេេម នរនាះ3610។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើកផេយុរនាះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

1296.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ទសសនាវដដីយ វជនរដវិតតឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេប្តូវបាន

រោងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានសំរៅោ៉ា ងជាក់ចាស់រៅរេើ“កា កសាងប្គួសា ”3611។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឯកសា របាះេ មពផាយរនះបានគូសរញ្ញា ក់នូវ“សា ៈសំខាន់ថ្ន

ប្គួសា ខដេជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់រធ្វើឱយសងគមមន សស ើកចរប្មើន និងរជឿនរេឿន”3612 និងបានដកប្សង់រចញ

េឯីកសា របាះេ មពផាយខដេបានរញ្ញា ក់ថា “រយើងទ ករញ្ញា ប្គួសា ជាខផនកមួយខដេររះមិនដ្ឋច់េីរញ្ញា

ប្ររទសជាតិ និងប្រជាជនទាំងមូេ”3613។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ឯកសា 

ខដេោត់ដកប្សង់រនាះេ ំមានកា សំរៅរៅរេើខរររនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ3614។ 

1297.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

កា រញ្ញា ក់ដថ្ទរទៀតថ្នរដិវតតបានររងកើតជាមូេដ្ឋា នថ្នកា យេ់រឃើញខដេថា អងគកា  បានេ ររេើ

ជរប្មើសរ គគេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា រេើករ ើងកនុងទសសនាវដដីយ វជនរដវិតតឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដេអំពាវនាវឱយមានកា េ ររំបាត់កមមសិទធិឯកជន ខដេរនះរង្ហា ញថា រសចកដីសរប្មច រស់អងគ

 
3610 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ចំណងរជើងតូច ១៤.៣.២.១ (រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាសដេីី

រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងវិន័យ) ទំេ័  ១៧៩៤។ 

3611 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤០ រោងរៅរេើទសសនាវដដីយ វជនរដវិតត រលាកទ

សសនៈរដិវតត និងមិនរដិវតតចំរពាះរញ្ញា កសាងប្គួសា  ច ះថ្ងៃទី០២ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/775។ 

3612 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤០។  

3613 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤០ រោងរៅរេើទសសនាវដដីយ វជនរដវិតត រលាកទ

សសនៈរដិវតត និងមិនរដិវតតចំរពាះរញ្ញា កសាងប្គួសា  ច ះថ្ងៃទី០២ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 00407100 ឯកសា រេខ 

E3/775 ទំេ័  ២-៣។  

3614 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២១៤។  
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កា ខដេបានខផអករេើអតែប្ររោជន៍ ួម មានឧតតមភ្លេរេើជរប្មើស ឬអា មមណ៍រ គគេ3615 ប្េមទាងំរទ

ឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំផន កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេរង្ហា ញថា អតែប្ររោជន៍ប្គួសា  និងរ គគេប្តូវដ្ឋក់ឱយ

សែិតរប្កាមរដិវតត3616។ ទសសនាវដដីដថ្ទរទៀតថ្នយ វជនរដិវតត ខដេប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា រ គគេប្តូវបានតប្មូវរេញរេញឱយកសាងជាតិ និងេ ររំបាត់អា មមណ៍ផ្លេ េ់

ខាួន3617។ ផេវិបាកកនុងកា ខកខានអន វតតតាមកា ចង់បាន រស់អងគកា  ប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយកា រញ្ញា ក់កនុង

ឯកសា របាះេ មពផាយទង់រដិវតតឆ្ន ំ ១៩៧៥ សដីេីកា េ ររំបាត់“ទាងំប្សុង” និងកា រនសុទធ“ទសសនៈមិន

 
3615 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៤ រោងរៅរេើទសសនាវដដីយ វជនរដវិតត ខខ វចិិិ

កា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/750។   

3616 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨ រោងរៅេយុហោប្តារៅទីប្កុងេនំរេញប្បា េធខួរថ្ងៃ១៧ 

រមសា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B) ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562 ERN 

00249989-00249990 (ពាក់េ័នធនឹងរសចកតីសរប្មចខដេអន មត័កនងុរេេប្រជ ំមហាជននាឱកាសប្បា េធខួររេើកទី៣ ថ្ងៃ១៧ 

រមសា ខដេ រខៀវ សំផន ខងាងស នេ កថាកនុងចំំរណាមចំណ ចនានា ោត់បានរញ្ចូេនូវកា ររតជាា ចិតតជាទូរៅថា៖ “(១២) ដ្ឋក់

ប្ររោជន៍ប្គួសា និងផ្លេ េ់ខាួនទាងំប្សុងជាប្ររោជន៍ ួម រស់ជាតិ វណណ ៈ ប្រជាជន និងរដិវតត”)។ 

3617 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨ រោងរៅរេើទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ើរដិវតត ខខ មក

រា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/772 ERN 00376366 ទំេ័  ១៤ (“យ វជន យ វនា ើរយើងជំនាន់រនះ ប្តូវោរ់អា មមណ៍ឲ្យដេ់

កប្មិត ខិតខំកសាងខាួនឲ្យបានេអតាមរោេជំហ រដិវតត ប្គរ់ខផនក រស់រកសរយើង ក ំ វើ វេ់ ឬ ជំពាក់ជំេិននឹងរញ្ញា កំរ ិកកំរ៉ា ក 

ជ ំវិញអាតាម ខាួន ជ ំវិញរ គគេខាួន ខដេជារហត នាឲំ្យរយើង កសាងខាួនយឺត ឬក៏ប្រទាញខាួនរយើង ឲ្យធាា ក់ងយរប្កាយវិញរនាះ

រ ើយ”)។  ទសសនាវដតីយ វជននិងយ វនា ើរដិវតតខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/733 ERN 00064005-00064006 ទំេ័  

១-២(“យ វជន យ វនា ើកមពជុារយើងមានភ្ល កិចចកា ពា ប្ររទស និងកសាងប្ររទស ឲ្យបាន ឹងរ ឹង ខាា ងំេូខក និងងកុំរងកើង  ងរ ឿង 

ឆ្រ់ ហ័សរំផ ត រៅតាមទិសងមីថ្នរដិវតតសងគមនិយម និងកា កសាងសងគមនិយម រស់រកសដ្ឋច់ខាត”)។ ទសសនាវដតីយ វជន និង

យ វនា ើរដវិតតខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/729 ERN 00063412 ទំេ័  ២២-២៣(“ប្តូវប្រយ ទធកសាង រំពាក់រំរ៉ាន 

និងេប្ងឹងេប្ងីកជំហ អធ្ន រស់រកសឲ្យដេ់ខាួន ឲ្យដេ់ជួ យ វជន-យ វនា ើរដិវតតរយើង ជារ់ជានិចច ក ំអធ្ាប្ស័យឲ្យខាួន ក ំរនធូ 

រនែយ ឬ ធ្ូ  េ ងទ កទាវ  ចំហ ឲ្យរោេវណណ ៈរផសងៗ ខដេមិនកមាម ជីេ ចូេមករៅលាយ ំ  ួម ស់ជាមួយរោេជំហ វណណ ៈអ

ធ្ន រស់រកសបានរ ើយ ធាត អធ្ន រស់រកសទាងំ៤ រពាេគឺ ធាត េះរង់ខពស់រំផ ត ធាត ប្រយ ទធប្សួចរំផ ត ធាត រោ េអងគកា  វិ

ន័យរដ្ឋយឥតេកខខ័ណឌ  និងធាត ថ្ចនប្រតិដា កសាងមិនឈ្រ់ឈ្ ។ […] ប្េមជាមួយរនះប្តូវប្រុងប្រយ័តនរដិវតតឲ្យខពស់ជារ់ជានិចច 

ប្រុងប្រយ័តនទាងំខាងទសសនៈរោេជំហ  ប្រុងប្រយ័តនទាងំកនុងជីវភ្លេ ស់រៅប្រោំថ្ងៃ រដ្ឋយរោ េអងគកា  វិន័យ រស់រកសដ្ឋច់

ខាត រោ េនិងអន វតតមាោ៌ និងេកខកា ណ៍ោត់តំាង រស់រកសដ្ឋច់ខាត”)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ើរដវិតត ខខធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៧៥ 

ឯកសា រេខ E3/730 ERN 00063725 ទំេ័  ២០-២១ (“ខាងោត់តំាង ក៏ប្តូវយកចិតតទ កដ្ឋក់អរ់ ំ កសាងយ វជន យ វនា ើ

រយើង ឲ្យមានអងគកា ោត់តំាងប្តឹមប្តូវ  ឹងរ ឹង មានកា រោ េអងគកា  វិន័យ រដ្ឋយឥតេកខខ័ណឌ  និងរដ្ឋយភ្លា ក់ េឹក”)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្តឹមប្តូវ”3618។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងខរប្តឹមប្តូវនវូ

េសតតុាងខដេខាួនបានេិោ ណា និងសននិដ្ឋា នសមរហត ផេថា រសចកដីសរប្មច រស់អងគកា េ ររេើ

ជរប្មើសរ គគេ។  

1298.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងគរបីេិោ ណារេើកា កំណត់ខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងឯកសា របាះេ មពផាយទាងំរនះ ឬកនុងរទ

ឧរទេសនាម រស់ោត់ រផសងេីរនះរដ្ឋយខផអករេើរ ិរទរដិវតតខដេកា កំណត់រនះបានររងកើតរ ើង។ ោត់

ខកខានកនុងកា ផតេ់េសតតុាងពាក់េ័នធោបំ្ទកា អះអាង រស់ខាួនខដេថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេគរបី

អន ម័តវិធី្សាស្តសតថ្នកា េិនិតយអតែរទខដេផេយុរៅនឹងកា រកប្សាយប្តង់ៗថ្នអតែរទរនាះ។  

1299.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរដ្ឋយផ្លេ េ់រៅរេើរទ

ឧរទេសនាមខដេបានដកប្សង់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន រៅរេេសននិដ្ឋា នថា “អងគកា សែិតរៅេីរេើឪេ កមាដ យ ឬ

ជំនួសឱយឪេ កមាត យរៅកនុង ររងមីរនាះ”3619។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើឯក

សា របាះេ មពផាយទង់រដិវតតោរ់ទីឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ 

ណារេើរទឧរទេសនាមរៅរេេកំណត់ថា កា យេ់ប្េម រស់សាមីខាួនរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េ ំសូវសំខាន់

ជាងកា រោ េតាមកា ខណនាអំងគកា  េីរប្ពាះ“កា ខណនារំនះប្តូវបានោត់ទ កថាជាកា រង្ហា ញថ្នអតែប្រ

រោជន៍ ួម រស់ជាតិ វណណ ៈកមមក កសិក  ប្រជាជន និងរដិវតត ខដេអតែប្ររោជន៍រ គគេ និងប្គួសា ប្តូវ

ខតរៅេីរប្កាមរនាះ”3620។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា ពាកយរេចន៍ថ្នកា យេ់រឃើញរនះ

រឆាើយតរោ៉ា ងរេញរេញរៅនឹងកា រេើករ ើងជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងរទឧរទេសនាម រស់

ោត់3621។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើកផេយុរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
3618 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤១ រោងរៅរេើរលាកទសសនៈរដិវតត និងមិនរដិវតតចំរពាះ

រញ្ញា កសាងប្គួសា ខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/775 ERN 00407106-00407107 ទំេ័  ១៩-២០ (“យ វជន យ វនា

  ើរយើង ប្តូវកំោត់រោរចញឱយអស់ នឹងឱយប្ជះប្ស ះ នូវទសសនៈ រោេជំហ ខ សឆគង ចំរពាះរញ្ញា កសាងប្គួសា រនះ ដូចជារស ើ 

ខាងសីេធ្ម៌ តក់ប្កហេ់អនេះអខនេង ឬ រវើ វាយ ចង់កសាងប្គួសា េីរកមងរេក ឬរស ើមិនរោ េអងគកា  វិន័យ និមរោ េសមូហ

ភ្លេ កនុងកា កសាងប្គួសា ជារដើម”)។ 

3619 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៩។ 

3620 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨។ 

3621 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១១៩២៧ រោងរៅរេើហោប្តារៅទីប្កុងេនំរេញប្បា េធខួរថ្ងៃ

១៧ រមសា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B) ច ះថ្ងៃទី១៦ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562 ERN 
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ខ) េសតតុាងកមាម េិបាេ 

1300. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់អតីតកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា រ ៀេ 

សន, ឱ ហូ, រេប្ជ ជឹម, មាស រវឿន, រទេ រ៉ាូច និង យូ វា៉ា ន់ រៅរេេរធ្វើកា យេ់រឃើញថា កា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហប៍្តូវបានរ ៀរចំរដ្ឋយខផអករេើ“កា យេ់ប្េម” រស់រ គគេ3622។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រដិរសធ្េសតតុាង រស់អតីតកមាម េិបាេសដីេីអតែិភ្លេថ្នរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត និងបានកត់សមាគ េ់ថា 

“កា យេ់ប្េមខដេគូប្សក បានផតេ់ឱយរៅេួករគអាចេ ំខមនជាកា េិត និងរំណងចង់កាត់រនែយជាអរប

រ មានូវកា ទទួេខ សប្តូវផ្លេ េ់ខាួន”3623។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក រេប្ជ ជឹម ជាក ណី

េិរសសចំរពាះចំណ ចរនះ រដ្ឋយសា កា ទទួេសាគ េ់ រស់ោត់ថា “អនកខដេសាេ ក់រសេើ រឆាើយតររៅរេេ

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍គឺេ ំបានយេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3624។  

1301.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រដិរសធ្េសតតុាងកមាម េិបាេ 

រដ្ឋយរហត ថា កមាម េិបាេភ្លគរប្ចើនមានកា ធានានូវកា ោម នកា រោទប្រកាន់ ដូរចនះ េ ំមានអវីប្តូវេ័យខាា ច

កា ដ្ឋក់រនេកុរនាះរ ើយ រហើយេសតតុាង រស់េួករគប្តូវបានោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយឯកសា ផាូវកា  រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងសាកសីដថ្ទរទៀតខដេេ ំខមនជាកមាម េិបាេ3625។ ោត់បានរោទប្រកាន់កំហ សជារប្ចើន

ខផនកអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីេសតតុាងកមាម េិបាេខដេអងគជំន ំ

 

00249989-00249990 (ពាក់េ័នធនឹងរសចកតីសរប្មចខដេអន មត័កនងុរេេប្រជ ំមហាជននាឱកាសប្បា េធខួររេើកទី៣ ថ្ងៃ១៧ 

រមសា ខដេ រខៀវ សំផន ខងាងស នេ កថាកនុងចំំរណាមចំណ ចនានា ោត់បានរញ្ចូេនូវកា ររតជាា ចិតតជាទូរៅថា៖ “(១២) ដ្ឋក់

ប្ររោជន៍ប្គួសា និងផ្លេ េ់ខាួនទាងំប្សុងជាប្ររោជន៍ ួម រស់ជាតិ វណណ ៈ ប្រជាជន និងរដិវតត”)។ 

3622 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(រ ៀេ សន) ឯកសា រេខ E1/279.1 ទំេ័  ២៨។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ E1/301.1 

ទំេ័  ៥៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/290.1 ទំេ័  ២៨-២៩, ៣៤។ ប្រតិោ ឹក

ថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/291.1 ទំេ័  ៣-៤, ៥-៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស រវឿន) ឯកសា រេខ E1/131.1 ទំេ័  ៥០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រទេ រ៉ាូច) ឯកសា 

រេខ E1/461.1 ទំេ័  ៦៣។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ (យូ វា៉ា ន់) ឯកសា រេខ E1/376.1 ទំេ័  ៣៨។  

3623 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។ 

3624 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។ 

3625 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៤-១១៩៥។ 
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ជប្មះបានេិោ ណា ប្េមទាងំកា មិនរអើរេើរេើេសតតុាងពាក់េ័នធដថ្ទរទៀតខដេោំប្ទរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត

រនាះ3626។ 

1302.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរដិរសធ្េសតតុាងកមាម េិបាេរដ្ឋយ

ខផអកខតរៅរេើមូេដ្ឋា នថ្នកា កាត់រនែយជាអរបរ មាថ្នកា ទទួេខ សប្តូវផ្លេ េ់ខាួនរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំ

បានខផអករៅរេើេសតតុាងទូេំទូលាយខដេរង្ហា ញថា មានរ ិោកាសេិតេ័យទូរៅខដេរធ្វើឱយកា ស័ប្គចិតត

ខេងោំបាច់3627។ ពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាងសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសដីេីសា ៈសំខាន់ថ្នកា សមប័្គ

ចិតត មានរ គគេជារប្ចើនបានផតេ់សកខីកមមផងខដ ចំរពាះរ ិោកាសេ័យខាា ចជាទូរៅខដេកនុងរនាះេ ំអាច

មានកា ស័មប្គចិតតេិតប្បាកដរ ើយ3628។ 

1303.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្ជើសរ ើសមិនរធ្វើកា សំអាងរៅ

រេើេសតតុាងកមាម េិបាេមិនប្តឹមខតរដ្ឋយសា មានរំណងចង់កាត់រនែយជាអរបរ មានូវកា ទទួេខ សប្តូវ

ផ្លេ េ់ខាួនរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំជាសតាន ម័តរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេថា កា សម័ប្គចិតតខដេប្តូវបាន

េិេណ៌នារដ្ឋយកមាម េិបាេរនាះេ ំខមនជាកា េិតប្បាកដ រដ្ឋយសា “រ ិោកាសេ័យខាា ចទូរៅ”3629។ កា 

ខដេថា កមាម េិបាេខាះប្តូវបានផតេ់កា ធានានូវកា ោម នកា រោទប្រកាន់3630 េ ំមានអាន ភ្លេរេើកា យេ់

រឃើញទូេំទូលាយរនះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញផងខដ ថា េ ំមានកា ជារ់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញា ថារតើ កមាម េិបាេខាួនឯងអាចោត់ខចងកា រ ៀរអាពាហ៍េពិាហ ៍ ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ3631។ 

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើកប្តឹមប្តូវថា កមាម េិបាេេ ំមានតួនាទីោត់ខចងេិធី្រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ ៍ រនះបានោបំ្ទរខនែមរទៀតរេើកា សននិដ្ឋា នខដេថា េសតតុាង រស់េួករគបានសំរៅរៅរេើរោេ

កា ណ៍ ជាជាងកា អន វតតន៍ជាក់ខសដង។   

1304.រនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបី

េិោ ណារេើេសតតុាងទូេំទូលាយខដេតាមទសសនៈ រស់ោត់បានរង្ហា ញថា កមាម េិបាេបានអះអាងប្តឹម

 
3626 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០០។ 

3627 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩០។  

3628 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៩។  

3629 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។  

3630 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ២២២៥។  

3631 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៤។  
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ប្តូវថា មានរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតកនុងកា អន វតតន៍ជាក់ខសដង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវកា 

យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខាួនថា ឯកសា រកសក មមយុនីសតកមពជុាររើរទាះរីជាឆាះុរញ្ញច ងំនូវរោេកា ណ៍សម័ប្គ

ចិតតកនុងប្ទឹសដីក៏រដ្ឋយ ក៏បានរង្ហា ញថា រ គគេរនាះប្តូវបានជប្មុញឱយសាដ រ់រង្ហគ រ់អងគកា កនុងកា អន វតតន៍

ជាក់ខសដងខដ ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមតចបានជាេសតតុាងរនះ

េ ំបានរង្ហា ញនូវកា រញ្ញា ក់រខនែមជា ួមរដ្ឋយេសតតុាងកមាម េិបាេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវ

រធ្វើកា េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ មានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីេសតុ

តាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីរេើរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកដី

 កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់កមាម

េិបាេ រ ៀេ សន, ឱ ហូ, មាស រវឿន, រទេ រ៉ាូច និង យូ វា៉ា ន់ រ ើយ។ 

1305.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់ រេប្ជ ជឹម រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានលាក់

បាងំខផនកខាះថ្នសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម ខដេកនុងរនាះបានសងកត់ធ្ៃន់រៅរេើសា ៈសំខាន់ថ្នរោេកា ណ៍

សម័ប្គចិតត3632 និងេ ំបានរអើរេើផងខដ រៅរេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា រោេកា ណ៍រនាះប្តូវបានអន វតតប្តឹម

ប្តូវជាក់ខសដង3633។ ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

ចាស់លាស់នូវេសតតុាង រស់ រេប្ជ ជឹម រេើរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត និងបានយេ់រឃើញថា “សាកសី រេប្ជ 

ជឹម បានផតេ់សកខីកមមថា សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេប្តូវរ ៀរចំ សាមីខាួនប្តូវសម័ប្គចិតត”3634។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយផងខដ រេើេសតតុាង រស់ោត់ខដេថា “មានកា រង្ហា ញចាស់ថា អនក

ខដេសាេ ក់រសេើ រឆាើយតររៅរេេេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ គឺេ ំបានយេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍”3635។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ រដ្ឋយសា ោត់ប្តឹមខតបានអះអាងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងគរបីរធ្វើកា សននិដ្ឋា នមួយរផសងអំេីខផនកទាងំរនះថ្នេសតតុាង រដ្ឋយោម នរង្ហា ញនូវកំហ ស

ណាមួយ។ រខៀវ សំផន ខកខានផងខដ កនុងកា រង្ហា ញរហត ដូចរមតចបានេសតតុាង រស់ រេប្ជ ជឹម ខដេថា 

 
3632 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០០។ 

3633 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០០។ 

3634 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧។  

3635 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧។ 
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ោត់េ ំបានដឹងរដ្ឋយផ្លេ េ់នូវកា អន វតតន៍តាមមនេី ខដេឆ្ៃ យរៅកនុងថ្ប្េរនាះ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតត

ន៍រោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត3636។  

1306.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាេិរសសមានកំហ សកនុងកា រដិរសធ្សកខីកមម រស់

កមាម េិបាេ យូ វា៉ា ន់ និង ប្បាក់ យ ត សដីេីរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត3637 និងេ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងរេើេសតតុាង

 រស់កមាម េិបាេ ឃឹម ររឿន, នាង អ ូច, រៅន  ោ៉ា វ និង ផ្លន់ រឆន3638។ ោត់បានរោងផងខដ រៅរេើេសតុ

តាង រស់កមាម េិបាេ កាន ង េ, ជ ំ រសង, តក់ រ  យ និង ឈ្ យ ហ  យ ខដេបាន“អះអាងនូវភ្លេោំបាច់

សប្មារ់កា សម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3639។  

1307.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណាចាស់

លាស់រេើេសតតុាង រស់សាកសីរនះកនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួនរេើេសតតុាងកមាម េិបាេក៏រដ្ឋយ3640 ក៏អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញតាមកា រញ្ញា ក់ជាទូរៅខដេថា អងគជំន ំជប្មះបានរដិរសធ្េសតតុាងកមាម

េិបាេសដីេីអតែិភ្លេថ្នរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតរដ្ឋយប្រសិទធភ្លេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញ

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតសមរហត ផេកនុងកា រធ្វើដូរចនះ។ ដូរចនះ ររើរទាះរីជាេសតតុាងខាះ

ខដេប្តូវបានគូសរញ្ញា ក់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន រង្ហា ញថា កមាម េិបាេដថ្ទរទៀតបានផតេ់េសតតុាងប្រហាក់

ប្រខហេោន អំេីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយផាូវកា ថ្នកា សម័ប្គចិតតក៏រដ្ឋយ3641 ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

 
3636 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/291.1 ទំេ័  ៦។ រធ្ៀរនឹង សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០០។  

3637 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០៥-១២០៦។  

3638 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០១។ 

3639 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០៣។  

3640 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧ រោងរៅរេើេសតតុាង រស់ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី 

១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រ ៀេ សន) ឯកសា រេខ E1/279.1 ទំេ័  ២៨។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) 

ឯកសា រេខ E1/301.1 ទំេ័  ៥៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/290.1 ទំេ័  

២៨-២៩, ៣៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/291.1 ទំេ័  ៣-៤, ៥-៧។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ឯកសា រេខ E1/131.1 ទំេ័  ៥០។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (រទេ រ៉ាូច) ឯកសា រេខ E1/461.1 ទំេ័  ៦៣។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ (យូ វា៉ា ន់) ឯកសា រេខ 

E1/376.1 ទំេ័  ៣៨។ 

3641 េសតតុាង រស់កមាម េិបាេមួយចំនួនោបំ្ទកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (យូ វា៉ា ន់) ឯកសា រេខ E1/376.1 ទំេ័  ៥៨ (បានផតេ់េសតតុាងអំេីកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងបានរោង
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កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា ួចរាេ់រេើេសតតុាងទាងំរនះ និងបានសននិដ្ឋា ន

រដ្ឋយសមរហត ផេ។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1308.រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំរអើរេើរៅរេើេសតុ

តាងកមាម េិបាេខដេថា មាោ៌រកសក មមយុនីសតកមពជុាេ ំប្តូវបានអន វតតប្តឹមប្តូវ3642។ កនុងកា ោបំ្ទ ោត់បាន

ចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេសតតុាង រស់ រេប្ជ ជឹម និង ម ឹង រវត ប្េមទាងំសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេ រស់ោត់ផ្លេ េ់3643។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រេប្ជ ជឹម បានអះអាងថា កមាម េិ

បាេខាះ“េ ំបានផដេ់រសចកដីខណនាចំាស់លាស់ដេ់ប្រជាជន”3644 រហើយ ម ឹង រវត បានគូសរង្ហា ញថា កា 

សម័ប្គចិតត រស់រ គគេនីមួយៗនូវរទរញ្ញា រនាះមានេកខណៈខ សៗោន 3645។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

យេ់រឃើញថា អំណះអំណាងរនះ គឺជាកា រេើកសារ ើងវិញនូវកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា េ ំបានរអើរេើរៅរេើេសតតុាងកមាម េិបាេខដេរង្ហា ញនូវរោេន

រោបាយផាូវកា ថ្នកា សម័ប្គចិតតខដេប្តូវរដិរសធ្រោេ ួចរហើយខាងរេើ។ ដូរចនះ អំណះអំណាងរខនែមរនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេផងខដ ។ 

គ) េសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីសដីេីកាេៈរទសៈរងខិតរងខំ 

 

រៅរេើកា េិតខដេថា រ  ស និងស្តសតីបានយេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រៅវិញរៅមក)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៤ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ

២០១៥ (ឃឹម ររឿន) ឯកសា រេខ E1/296.1 ទំេ័  ១៩-២០ (រតីប្រេនធប្តូវយេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី១៧ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រៅន  ោ៉ា វ) ឯកសា រេខ E1/264.1 ទំេ័  ២៦-២៧ (េទធភ្លេថ្នកា រដិរសធ្កា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍)។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់កា រោងប្តឹមប្តូវរៅរេើេសតតុាង រស់ ប្បាក់ យ ត។ េសតតុាង

 រស់ នាង អ ូច សំរៅរៅរេើខវះរស ើភ្លេកនុងកា រប្ជើសរ ើសកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្ន ំ

២០១៥ (នាង អ ូច) ឯកសា រេខ E1/274.1 ទំេ័  ២៥-២៦ (បានេនយេ់ថា រៅទីកខនាងមួយចំនួន េ ំមានរស ើភ្លេរប្ជើសរ ើស

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បាន)។ រខៀវ សំផន ខកខានផងខដ កនុងកា ផតេ់កា រោងណាមួយរៅរេើេសតតុាង រស់ ផ្លន់ រឆន និង

កា រោទប្រកាន់កំហ សទាក់ទងរៅនឹងកមាម េិបាេរនះ ប្តូវបានរដិរសធ្រោេថា ោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ។ សូមរមើេ សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០១ រជើងទំេ័  ២២៣៩-២២៤០។  

3642 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧១។  

3643 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៧២។ 

3644 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/290.1 ទំេ័  ៣២។  

3645 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ឹង រវត) ឯកសា រេខ E1/449.1 ទំេ័  ៣៧។ 
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1309.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនបានេិេណ៌នាអំេី

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍នាះថា ជាកា រងខំ ឬោម នកា សម័ប្គចិតត3646។ រ គគេបានយេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយសា េ័យខាា ច ដូចជាកា េ័យខាា ចទទួេ ងរប្ោះថាន ក់ កា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា រោទ

ប្រកាន់ កា រញ្ាូនរៅរធ្វើកា អរ់ ំខកខប្រ កា ផ្លា ស់ទីរៅកខនាងរផសង ឬកា សមាា រ់3647។  

1310.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង រស់

សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី។ ខផអកតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបី

សំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេេ ំមានភ្លេជាតំណាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី“ខដេជាេិរសសប្តូវបាន

រប្ជើសរ ើសរដើមបីឆកឹះកកាយរទេិរសាធ្ន៍ខដេរ៉ាះទងគិចផាូវចិតតកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3648។ 

ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា កា ោត់ទ កក ណីខដេកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហប៍្តូវបានប្រខកករដ្ឋយោម នទទួេ ងផេវិបាករ៉ាះពាេ់ណាមួយថា ជាក ណីេិរសស ជាជាងជា

 វិធានទូរៅ3649។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើភ្លេជាតំណា

ងថ្នសកខីកមមទាងំរនះរៅកប្មិតជាតិ និងបានរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ោត់រៅរេេជំន ំជប្មះរេើចំណ ច

រនះ3650។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណ ីនិង

សាកសី និងេ ំគរបីេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេថា រលាកប្សីប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈខដេជា

កា ដ្ឋក់ទណឌ កមមសប្មារ់កា មិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រដ្ឋយសា កា យេ់រឃើញថា កា  ំរលាេរសេ

សនែវៈេ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេជារទរោទកនុងរ ឿងកដីរនះ3651។ 

1311.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រនះជាកា សមរហត ផេខតមួយគត់ខដេថា សកខីកមមខដេបានផដេ់កនុង

ខផនកថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ មានរសចកដីេមអិតថ្នរោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រប្ចើនជាង និងថា រនះជាមូេរហត ចមបងខដេសាកសីប្តូវបានរកាះរៅរនាះ3652។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ប្តូវបានអន ញ្ញា តេិោ ណារេើសកខីកមមរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីណាមួយរេើេិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ

 
3646 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩។ 

3647 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២០។  

3648 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦១, ១២៧៤។   

3649 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៩។ 

3650 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៦, ១២៥៨, ១២៦១។ 

3651 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦២។ 

3652 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៣។  
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ខដេកនុងរ ឿងកដីរនះ  ួមរញ្ចូេទាងំអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយ3653។ ទាក់ទងរៅនឹងក ណីថ្នកា ប្រខកក

រដ្ឋយោម នទទួេ ងផេវិបាក សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតបានផតេ់កា េនយេ់

មួយខរររផសងថ្នអងគរហត 3654។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងខរ

េសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេថា ោត់ប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈរដ្ឋយសា កា ប្រខកកមិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ ៍ និងថា កងវះកា ដឹងអំេីរហត កា ណ៍ប្រហាក់ប្រខហេោន ដថ្ទរទៀតថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈេ ំជារ់

ពាក់េ័នធរ ើយ3655។  

1312.សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា ឧទាហ ណ៍ផ្លេ េ់ រស់ រខៀវ សំផន េ ំបានោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់

ខដេថា រ គគេអាចរដិរសធ្កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយោម នទទួេ ងផេវិបាកខដេរ៉ាះពាេ់ និងរៅ

ប្គរ់ក ណី កា ខដេថា មានមន សសមួយចំនួនខដេ“មានសិទធិេិរសស”អាចរដិរសធ្កា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍រនាះ េ ំបានរដិរសធ្រហត កា ណ៍ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំខដេជាេកខណៈទូរៅជាងរនាះ

រ ើយ3656។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងរខនែមរទៀតថា កា ដកប្សង់ចំណ ចតាមកា ចង់បាន រស់ រខៀវ 

សំផន រចញេីសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរធ្វើឱយរិទបាងំេកខណៈេិត និងសា ៈសំខាន់ថ្នេសតតុាង

រនាះខដេបានរញ្ញា ក់អះអាងនូវនតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយថ្នកា សម័ប្គចិតតប្រកររដ្ឋយអតែន័យ3657។  ស

ហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា េសតតុាង រស់ ម ំ វ ន មានភ្លេជាតំណាង រដ្ឋយសា រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់

កា េិតថា អំរេើហិងាបានរងខំឱយរ គគេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3658។ 

1313.ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ជាទូរៅរៅរេើកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតតុាងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា ខដេោម នភ្លេជាតំណាង រខៀវ សំផន បានោបំ្ទកា រោទ

ប្រកាន់ រស់ោត់អំេីកំហ សខតតាម យៈកា រោងរៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរង្ហា ញ ួចរហើយកនុងសា 

ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេរ៉ា រណាណ ះ3659។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេោិ 

 
3653 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៣។  

3654 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២១។  

3655 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៧។  

3656 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៧-៦៤៨។ 

3657 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៤-៦៤៦។ 

3658 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៣៨។  

3659 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦១ រោងរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៣២១-២៣២៨, ២៤៤០-២៤៤៤, ២៤៥០-២៤៥១។  

01718680
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ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនប្តឹមខតបានខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹ

ង ដារបរវណីរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរេើេសតតុាងរចញេី“សាកសីជារប្ចើន”3660។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

 កេ ំរឃើញនូវកំហ សថ្នកា ខវះ“ភ្លេជាតំណាង”រៅកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតុ

តាងខដេទាញរចញេីខផនកសដីេីរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រដ្ឋយរហត ថា ជាកា សមរហត ផេ

ខដេថា សកខីកមមខដេបានផតេ់រៅកនុងខផនករនះបានរផ្លត តរៅរេើរសចកដីេមអិត និងរ ិរទថ្នរោេនរោ

បាយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។  

1314.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាេសតតុាង រស់សាកសីរីនាក់ខដេ

បានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកា វិភ្លគសដីេីកា រងខិតរងខំ មានដូចជា រសង ប្ស  ន និង អ ិន រយឿង និងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី រសៀង ោន់ទី ខដេប្តូវបានរោងរៅរេើរៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអំេីកា រងខំ3661។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ រសង ប្ស  ន 

ខដេរង្ហា ញថា មន សសជារប្ចើនប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3662។  ផេយុេីកា អះអាង រស់ រខៀវ សំ

ផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់រលាកប្សីកនុងកា យេ់រឃើញថា រលាក

ប្សីប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះរទ3663 និងេ ំបាន“មិនរអើរេើ”រេើេសតតុាង រស់ អ ិន រយឿង 

ខដេរង្ហា ញថា រលាកប្សីបាន“សម័ប្គចិតត”រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានសំអាងរដ្ឋយសម

រហត ផេរៅរេើចរមាើយ រស់ោត់ខដេថា រលាកប្សីមានកា េ័យខាា ចរគផ្លា ស់ទី ប្រសិនណាររើរលាកប្សី

ប្រខកកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ3664។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់

 
3660 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩-៣៦២៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២០-៣៦២៣។  

3661 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦២ រជើងទំេ័  ២៣៩៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩-៣៦២០។  

3662 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩ រជើងទំេ័  ១២០៨១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខ

កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ E1/346.1 ទំេ័  ៤៥-៤៦ (មន សសជារប្ចើនប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ 

3663 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៣៩៨។ 

3664 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២០ រជើងទំេ័  ១២០៨៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខ

ក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (អ ិន រយឿង) ឯកសា រេខ E1/387.1 ទំេ័  ៦៧-៦៨ (រដ្ឋយនិោយថាោត់មានអា មមណ៍ថាប្រសិនររើោត់

រដិរសធ្ ោត់នឹងប្តូវរគនារំៅកខនាងរផសង)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រឃើញថា រសៀង ោន់ធី្ “ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍”3665 រ៉ា ខនតបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់

ោត់ខដេថា រងរអូនស្តសតី រស់ោត់េ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់រលាកប្សីរដ្ឋយសា 

ខាា ចរគសមាា រ់3666។ ររើរទាះរីជាសាកសីទាងំរនះេ ំបាន“អះអាងចាស់លាស់”ថា េួករគមិនខាា ចកា ដ្ឋក់

រទាសក៏រដ្ឋយ ក៏ផេយុរៅវិញបានផតេ់េសតតុាងោបំ្ទរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដ ។ 

ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា េសតតុាង រស់សាកសីទាងំរនះរៅចំរពាះ

ម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញ ឹងមំាថា កា រងខិតរងខំបានេ ររេើកា សម័ប្គចិតតកនុង ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ។ 

1315.រនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង មាន

កំហ សកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន សដីេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេថា រលាកប្សីប្តូវបានប្បារ់ឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ដង

រទៀតរប្កាយរេេរដីរលាកប្សីប្តូវបានរគនារំចញរៅ ប្េមទាងំេសតតុាង រស់រលាកប្សីខដេថា រលាកប្សី

ប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈរដ្ឋយឈ្ារប្បាំនាក់រៅេី ថ្ងៃម នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេប្តូវបានរ ៀរចំ

សប្មារ់រលាកប្សីរនាះ3667។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាងខដេថា រលាក

ប្សីរជឿជាក់ថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈរលាកប្សី គឺរដ្ឋយសា រលាកប្សីប្រខកកមិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍ និងអាប្ស័យរហត រនះប្តូវយេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដើមប ីស់ជីវិតកូន រស់រលាកប្សី3668។ 

1316.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ដីកាដំរណាះប្សាយបានយេ់រឃើញថា “ទំនាក់ទំនងសនិទធសាន េ

រប្ៅកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា ប្រឆំ្ងនឹងប្ទឹសដីសមូហភ្លេ រស់រកសក មមយុនីសត

កមពជុា”3669។ ដីកាដំរណាះប្សាយបានយេ់រឃើញថា អនកខដេសងស័យអំេីកំហ សសីេធ្ម៌  ួមទាងំកា 

 ំរលាេរសេសនែវៈ ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរធ្វើកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ឬសមាា រ់3670។ ជាេទធផេ សហរៅ

 
3665 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៣៩៨។  

3666 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២០ រជើងទំេ័  ១២០៩០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខមី

នា ឆ្ន ំ២០១៦ (រសៀង ោន់ងី) ឯកសា រេខ E1/394.1 ទំេ័  ១៤ (រងប្សី រស់ោត់មិនហា នប្រឆំ្ងនឹងកា រ ៀរកា រនាះរទ 

េីរប្ពាះោត់ខាា ចរគយករៅសមាា រ់)។  

3667 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២១។  

3668 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២១។  

3669 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២៨។  

3670 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២៨។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្កមរស ើរអរងកតបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាផាូវកា ពាក់េ័នធនឹងកា  ំរលាេ

រសេសនែវៈ គឺរដើមបីរារំាងកា រកើតរ ើង និងដ្ឋក់រទាសជនរេមើសថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ3671។ អាប្ស័យ

រហត រនះ សហរៅប្កមរស ើរអរងកតបានរញ្ញា ក់ថា រទឧប្កិដាថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”ប្តឹមខតប្តូវបាន

េិោ ណាកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរ៉ា រណាណ ះ3672។ ផេយុេីកា អះអាង រស់ រខៀវ សំ

ផន វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន េ ំបានផេយុរៅនឹង វិធី្សាស្តសតរនះ

រទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីកា រកើតរ ើងថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ

ខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនាះជារទឧប្កិដាឯករាជយ ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈកា រប្រើប្បាស់អកស រប្ទតរនាះ

រទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរផ្លដ តរៅរេើចរមាើយ រស់ ម ំ វ ន សដីេីរទេិរសាធ្ន៍ រស់រលាកប្សី និងកា យេ់ដឹង

នូវមូេរហត េីរប្កាយកា  ំរលាេរសេសនែវៈរនាះ។ េ ំមានកំហ សកនុង វិធី្សាស្តសតរនះរទ។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើកា អះអាងខដេថា ម ំ វ ន គរបីផតេ់កា រ ៀររារ់ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែ

វៈដថ្ទរទៀតរនាះ។ រលាកប្សីបានផតេ់សកខីកមមសមប្សរអំេីរញ្ញា តាមកា យេ់ដឹងផ្លេ េ់ខាួន រស់រលាក

ប្សី។  

1317.អងគត លាកា កំេូេេិនិតយរេើេសតតុាងខដេ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា េ ំប្តូវបានរអើរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង។ ររើរទាះរីជាសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខាះខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

បានផតេ់េសតតុាងថា ទប្មង់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា យេ់ប្េមមានអតែិភ្លេកនុង ររកមពជុាប្រជា

ធិ្ររតយយក៏រដ្ឋយ3673 ក៏េសតតុាងរនះរៅខតស ីសង្ហវ ក់ោន ទាងំប្សុង និងេ ំផេយុោន រៅកនុងកា យេ់រឃើញ

 
3671 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២៩។  

3672 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨៧។  

3673 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ២៦ (សំរៅរៅរេើឧទាហ 

ណ៍មួយថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេជាកា សម័ប្គចិតត និងោម នកា រងខំ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (អ  ៊ុំ ស ផ្លនី) 

ឯកសា រេខ E1/251.1 ទំេ័  ៧៩-៨០ (រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយគូដណដ ឹងខដេរលាកប្សីប្សឡាញ់)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៦ 

ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ៩ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវបានយេ់ប្េម វាង

ប្គួសា  និងប្តូវបានសប្មរសប្មួេរដ្ឋយអងគកា )។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (កង អ  ត) ឯកសា រេខ 

E1/322.1 ទំេ័  ៤១ (រមធាវើបានរញ្ញា ក់ជាមួយោត់ថា រនះជាជរប្មើស រស់ឪេ កមាត យោត់ រ៉ា ខនតេីម នោត់បាននិោយថា គឺជា

ប្រធានេូមិខដេរប្ជើសរ ើស និងថា ឪេ កមាដ យរប្កាយមកបានជូនដំណឹង។ េ បំ្តូវបានរំេាឺ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១៦ (ណ រ ងីម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៤០ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយោម នកា រងខំសប្មារ់អនកមកេីកង និង

ខដេប្សលាញ់ោន ។ រលាកប្សីនិោយអំេីកា ខដេរលាកប្សីេ ំបានដឹងអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់ខាួន ហូតដេ់ថ្ងៃរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 ទំេ័  ៦៣ (េិបាក
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រ គគេខាះអាចសម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3674។ រខនែមរេើរនះ េ

សតតុាង រស់រ គគេដខដេរនះជាញឹកញារ់បានសំរៅចាស់លាស់រៅរេើរោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងរ ិោកាសថ្នកា រងខំ និងរងខិតរងខំ3675។ អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់

 រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1318.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ រេើកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាង

 រស់ ឯម រេឿង អតីតជារលាកសងឈ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ស ន វ ត ខដេនីមួយៗបានអះអាងថា បាន

“ប្រខកកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រនាះរដ្ឋយោម នទទួេ ងផេវិបាកខដេរ៉ាះពាេ់រ ើយ”3676។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា “សាែ នកា ណ៍ទាងំរនះជាក ណីេិរសស និងអាចប្តូវបានេនយេ់តាមកា

េៈរទសៈជាក់លាក់” និងបានរនតរធ្វើកា យេ់រឃើញថា “េសតតុាងភ្លគរប្ចើនរេើសេ របានរង្ហា ញថា 

 

និោយថារតើ ោត់បានយេ់ប្េម ឬប្តូវបានរងខំ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ម៉ាម រសឿម) ឯកសា រេខ 

E1/325.1 ទំេ័  ២១ (បានអះអាងថា ជួនកាេរ  សចង់រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រហើយស្តសតីមិនចង់ និងថា រ  ស និងនា ើរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយសា េួករគប្សលាញ់ោន )។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន មួយចំនួនេ ំបានរញ្ញា ក់ នងិេ ំប្តូវបានេិោ ណារខនែ

ម។ សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៨ រជើងទំេ័  ២២៣៤ រោងរៅរេើ

ឧរសមព័នធ ខ ១ និង ខ ៥។ 

3674 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩។ 

3675 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៨ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (រៅ ហា ន) ឯកសា រេខ E1/265.1 ទំេ័  ២០-២១ (េិភ្លកាដំរណាះ

ប្សាយកា ររដជាា រធ្វើរ ើងរៅេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ េ ំខមនរដ្ឋយសម័ប្គចិតត និងរញ្ញា ក់ចាស់ថា ឪេ កមាដ យេ ំបានពាក់េ័នធ)។ 

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ( ើ រៅ) ឯកសា រេខ E1/262.1 ទំេ័  ២១-២២ (រ ៀរចំរដើមបីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ រ៉ា ខនតេ ំបានដំរណើ កា )។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជូ គឹម ន) ឯកសា រេខ E1/253.1 ទំេ័  ១៩-

២០ (ជាក់ខសដងបានអះអាងថា រ គគេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កនុងសកខីកមមខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញ)។ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃ

ទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ១៦ (រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយសាេ ក់រសេើ រប្កាម ររ

រនាះ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័  ៤៥-៤៦ (បានអះអាងថា 

រលាកប្សីបានរដិរសធ្កា រសនើកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនតច ងរប្កាយមិនអាចរធ្វើដូរោន ះបានរដ្ឋយសា េ័យខាា ចមានរញ្ញា )។ 

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 ទំេ័  ២១  (បានអះអាងថា រ  ស និងនា ើសគម

សាគ ងំ និងថា ោត់មិនដឹងថា េួករគមានទំនាក់ទំនងេីម នជាមួយោន ខដ  ឬអត់)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ផ្លន់ 

ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៧០-៧១ (បានផតេ់េសតតុាងថា រលាកប្សីដំរូងបានរដិរសធ្ រ៉ា ខនតរប្កាយមកប្តូវបានរងខំ)

។ 

3676 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៥។ 

01718684
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រ គគេេ ំអាចប្រខកកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយោម នទទួេ ងផេវិបាករ៉ាះពាេ់រនាះរ ើយ”3677។ ជា

េិរសស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់មូេរហត ដូចរមដចបានជារ គគេនីមួយៗអះអាងថា ខាួនមាន

អា មមណ៍ថា ជារ ឿងចំខ កខដេោម នកា ទទួេ ងផេវិបាក និងបានផតេ់កា េនយេ់សប្មារ់ភ្លេខ សេីធ្មម

តារនះ3678។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹង

កា យេ់រឃើញរនះ រដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់

រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ) េសតតុាងអនកជំនាញ 

1319.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង វិធី្សាស្តសត រស់ខាួនចំរពាះេសតតុាង

 រស់អនកជំនាញ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា រកាះរៅ François 

PONCHAUD រធ្វើជាសាកសី រដ្ឋយសា កិចចកា  រស់ោត់សដីេីរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ទាងំដរ់េី 3679 នងិ

បានរំថ្េាេសតតុាង រស់អនកជំនាញ NAKAGAWA Kasumi3680។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរដិរសធ្

េ ំប្តឹមប្តូវ”ផងខដ រេើសកខីកមម រស់ Peg LEVINE ខដេបានអះអាងថា ជាទូរៅ េ ំមានរោេនរោបាយ

ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំទូទាងំប្ររទសរនាះ3681។ 

1320.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រដិរសធ្កា 

រង្ហា ញខាួន François PONCHAUD បានខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នចារ់ប្តឹមប្តូវរដ្ឋយរហត ថា សាកសីបានផតេ់

សកខីកមម ួចរហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើប្រធានរទជារប្ចើន ួមទាងំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

 
3677 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៩ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦២៥។ 

3678 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៩ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦២៥។ 

3679 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៩៥ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

ចំណងរជើង II  វិធ្ីសាស្តសតេរមអៀងចំរពាះរោេកា ណ៍ខណនាថំ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ  ជំេូក III ខផនក II “រៅប្កម

ខដេោត់ទ កកា ជំន ំជប្មះនានា ជាកា ជំន ំជប្មះត លាមួយ” កថាខណឌ  ១៦៨។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១៧ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១ F1/10.1 ទំេ័  ៣៣។  

3680 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០៩។  

3681 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០៩។ 

01718685
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រងខំ3682។ ពាក់េ័នធរៅនឹង NAKAGAWA Kasumi សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បាន

រំថ្េាសកខីកមម រស់រលាកប្សី មិនខមនអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរទ តាម យៈកា ដកប្សង់េ ំប្តឹមប្តូវរេើខផនក

ខាះថ្នសកខីកមមរនាះ3683។ ច ងរប្កាយ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវកា  កាសិទធិ រស់ខាួនមិនទទួេយកេសតតុាង រស់ Peg LEVINE រៅកនុងកា វិភ្លគ

រដ្ឋយសមរហត ផេរនាះ3684។ 

1321.រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនះអាចជាកា ប្ចំខដេរធ្វើ

កា រកាះរៅ François PONCHAUD មកផតេ់សកខីកមមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២3685 រហើយរនះអាចរងក

ឱយមានកា េនា រេេផងខដ ដេ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្3686។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណា

 ួចរាេ់ និងបានរដិរសធ្រេើកា ជំទាស់ទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង មិនរកាះរៅ François PONCHAUD
3687។ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេសតតុាង 

François PONCHAUD សដីេីរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ទាងំ ១២ ចំណ ច រ៉ា ខនតខកខានកនុងកា ផតេ់អំណះ

អំណាងងមីណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះ

អំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1322.ទាក់ទងរៅនឹង NAKAGAWA Kasumi អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រលាកប្សីប្តូវ

បានខតងតាំងជាអនកជំនាញរដ្ឋយសា រទេិរសាធ្ន៍កិចចកា ប្សាវប្ជាវោ៉ា ងទូេំទលូាយ រស់រលាកប្សី3688

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា រលាកប្សីបានអន វតតតាមវិធី្សាស្តសតោ៉ា ងស ប្កឹត និងបាន

រង្ហា ញនូវចំរណះដឹងឯករទស រស់រលាកប្សីតាម យៈកា ផតេ់សកខីកមមកនុងត លាកា 3689។ អងគជំន ំជប្មះ

 
3682 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩១។  

3683 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៤៣។ 

3684 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ២៤៤។ 

3685 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដីស ំសាដ រ់ Stephen HEDER (2-TCE-87) និង François PONCHAUD 

(2-TCE-99) ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408/6 កថាខណឌ  ៧។ 

3686 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កដីស ំសាដ រ់ Stephen HEDER (2-TCE-87) និង François PONCHAUD 

(2-TCE-99) ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E408/6 កថាខណឌ  ៦។ 

3687 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ឃ.៦.ក។ 

3688 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៣។ 

3689 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៣។ 

01718686
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សាលាដំរូងបានេិេណ៌នាមូេរហត ដូចរមដចបានជា NAKAGAWA Kasumi បាន“សននិដ្ឋា នថា រលាកប្សីេ ំ

មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់អាចនិោយថារតើ មានរោេនរោបាយរចញេីថាន ក់រេើកនុងកា រ ៀរចំកា រ ៀរអា

ពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ េ ំខមនជាខផនកថ្នកា សិកាប្សាវប្ជាវ រស់រលាកប្សីរ ើយ”

3690។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកតថា េសតតុាង រស់រលាកប្សីរង្ហា ញថា 

ប្តឹមច ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ១៩៧៨ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាសមូហភ្លេកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ប្តូវបានរ ៀរចំ

រ ើងកនុងចំរណាមគូប្សក ជារប្ចើនខដេកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់េួករគប្សរនឹងកា កំណត់និយមន័យ

ថ្នកា រងខំ3691។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ទសសនៈ រស់ោត់ ជាទូរៅមានរហត ផេ

សមប្សរ និងស ីសង្ហវ ក់ោន  និងបានរង្ហា ញនូវកា ប្រយ័តនប្រខយងកនុងកា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នរនាះ3692។ 

1323.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ 

NAKAGAWA Kasumi ខដេថា មានរោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ខដេជាខផនក

ទូរៅថ្នេសតតុាង3693។ រៅកនុងខផនកថ្នសកខីកមមខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និង

រោងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន3694 NAKAGAWA Kasumi ជាក់ខសដងេ ំបានរញ្ញា ក់ថា កា សននិដ្ឋា ន រស់រលាក

ប្សីបានខផអករេើកងវះមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាងសប្មារ់រោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ តាម

 យៈកា េនយេ់ថា “រនះេ ំខមនជាខផនកថ្នកា សិកាប្សាវប្ជាវ រស់រលាកស្តសតី” ដូចបានអះអាងរដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរនាះរ ើយ3695។ ជាក់ខសដងេសតតុាង រស់រលាកប្សីរង្ហា ញថា រលាកប្សីេ ំមាន“េសតុ

តាងប្គរ់ប្ោន់ខដេអាចនិោយបានថា មានរោេនរោ បាយរចញេីថាន ក់រេើកនុងកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”3696។ ររើរទាះរីជាកា សរងខរ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវេសតតុាង រស់ 

NAKAGAWA Kasumi េ ំប្តឹមប្តូវក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា េសតតុាងដថ្ទរទៀត

 រស់រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់នូវអតែិភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំជាសមូហភ្លេកនុងប្ទង់ប្ទាយ

 
3690 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៣។ 

3691 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៣។ 

3692 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៤។ 

3693 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៦៥ រោងជាទូរៅរៅរេើខផនកសដីេីរទរញ្ញា រ ៀរអា

ពាហ៍េិពាហ។៍  

3694 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២០៩។ 

3695 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៣។  

3696 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/472.1 ទំេ័  ៦៦។ 

01718687
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ធំ្3697។ រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយរហត ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាង រស់ 

NAKAGAWA Kasumi “ជាទូរៅមានរហត ផេប្តឹមប្តូវ និងស ីសង្ហវ ក់ោន ”3698 េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រនះប្តូវបានវាយតថ្មា“កនុងរ ិរទថ្នេសតតុាងចំរពាះម ខខាួន”3699។ ដូច

បានគូសរង្ហា ញខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រោេកា ណ៍ថ្នកា យេ់ប្េមរៅនឹងកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហប៍្តូវបានអន វតតេ ំប្តឹមប្តូវជាក់ខសដង រដ្ឋយេិោ ណារេើេសតតុាងឯកសា សម័យរនាះ 

ប្េមទាងំសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសី។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់

រឃើញទាងំរនះប្តូវបានេិោ ណា និងរដិរសធ្ ួចរាេ់រហើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវ

កំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេកំណត់ថា រោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំមានអតែិភ្លេ។ 

1324.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់ Peg LEVINE អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់

ោត់ខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយប្តូវបាន“រកណឌ ” ជាជាង“រងខ”ំ3700

។ រលាកប្សីបានសននិដ្ឋា នថា រ គគេេ ំប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ 

និងបានរង្ហា ញទសសនៈរខនែមថា េ ំមានរោេនរោបាយសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រៅរេេោរ់រផដើមថ្ន

 រររនាះរទ រហើយរនះបានរកើតរ ើងប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៨3701។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណារឃើញថា “រដ្ឋយសា េសតតុាងសនធឹកសនាធ រ់”រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីរទ

េិរសាធ្ន៍ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ មានន័យថា េសតតុាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា មាន

កំហ ស 3702។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន េ ំយេ់ប្សរជាមួយវិធី្សាស្តសតរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ខកខានកនុងកា 

រង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយរៅរណដ ឹងសាទ កខ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

- កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រស់រោធិ្នេិកា  

 
3697 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/472.1 ទំេ័  ៦៦ (បានអះអាងថា 

មានរោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្ទង់ប្ទាយធ្ំ និងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បានរកើតរ ើងកនុងតរំន់ជារប្ចើន)។  

3698 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៤។ 

3699 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៤។  

3700 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣០។ 

3701 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣០។ 

3702 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣១។ 
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1325.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា “កា រ ៀរចំប្តូវបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់ទាហានខដេេិកា រដ្ឋយ

សា  រួសកនុងសម េូមិ រដើមបីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3703។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើរសចកដីដកប្សង់រចញេីកូនរសៀវរៅ រស់សរមដចនររាតតមសីហន 3704 េសតតុាង រស់សាកស ី

និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហទ៍ាហានេិកា 3705 និងកា ផសេវផាយ

មរនាគមវិជាា រកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំ“ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន សដីេីកាតេវកិចចររប្មើរដិវតត និង

រោ េមាោ៌រកសរដ្ឋយឥតេកខខណឌ ”3706។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រដ្ឋយខផអករេើ

តថ្មាថ្នមរនាគមវិជាា  ស្តសតីប្តូវបាន“ ំេឹងឱយេះរង់ខាួន រស់េួករគរដើមបីរ េវរហត ‘រសនហាជាតិ’ និងសប្មារ់

អតែប្ររោជនរ៍ដិវតត”3707។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាមានកមាម េិបាេរ  សខាះប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរប្ជើស

រ ើសប្រេនធខាួនក៏រដ្ឋយ ក៏រតីប្រេនធប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយោម នកា សួ នារំ ើយ3708។ 

1326.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើត“កា យេ់រឃើញផេយុោន ”រៅរេេយេ់

រឃើញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ វាងទាហានេិកា  និងស្តសតីវ័យរកមងប្តូវបានអន វតតប្សរតាមរោេនរោ

បាយខដេប្តូវបានរេើកកមពស់រដ្ឋយថាន ក់កំេូេថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា3709។ ោត់បានជំទាស់រៅនឹងកា 

សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើរសៀវរៅ រស់សរមតចនររាតតមសីហន  និងបានអះអាងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើតថ្មាេសតតុាងទារថ្នកា រ ៀររារ់រនះ និងគរបីវាយតថ្មា

រេើេសតតុាងរនះរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន3710។ ទីេី  ោត់បានជំទាស់រៅនឹងេសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ងឹ

 ដារបរវណីរេើកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ជនេិកា  និងបានរោទប្រកាន់កំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“តាមខរររប្ជើសរ ើស និងេរមអៀង”នូវ សកខីកមម រស់ ស ូ ស ធាវើ, ណ រ ងីម, ខស

ម អំ, មា៉ា ក រឈ្ឿន និង រសង រសឿន3711។ រខៀវ សំផន រនាេ រ់មកបានអះអាងថា រៅរេេយេ់រឃើញថា 

 
3703 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៦។  

3704 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៦។  

3705 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៦-៣៥៨៩។ 

3706 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩០។   

3707 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩០។   

3708 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩១។  

3709 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៩០។   

3710 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៦។  

3711 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៦។ 
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កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានរកើតរ ើងប្សរជាមួយនឹងរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់នូវកា សំអាង រស់ខាួនរៅរេើស នេ កថា រស់ោត់ រ៉ា ខនតខក

ខានកនុងកា រោងរៅរេើស នេ កថាណាមួយកនុងរជើងទំេ័ ពាក់េ័នធរនាះ3712។ រខៀវ សំផន បានអះអាងផង

ខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើសកខីកមម រស់ ប្បាក់ យ ត េីរប្ពាះកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់ោត់បានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងដូរចនះរៅ“រប្ៅរ ិរទថ្នេសតតុាង” និង

េីរប្ពាះរលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ថា រលាកប្សីប្សលាញ់រដី រស់រលាកប្សី និងោម នកា រងខិតរងខំ3713។ ច ង

រប្កាយ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រំថ្េាេសតតុាងរៅរេេយេ់រឃើញ

ថា ររើរទាះរីជាកមាម េិបាេរ  សប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរប្ជើសរ ើសប្រេនធក៏រដ្ឋយ ក៏ស្តសតីប្តូវបានរងខំខដ 3714។ 

1327.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើតថ្មាថ្នេ

សតតុាងថ្នរសៀវរៅ រស់សរមតចនររាតតមសីហន  រៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងបាន

េិោ ណារៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារនាះ3715។ រនាេ រ់មក សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ស នេ កថា

រនាះេ ំខមនមិនជាក់លាក់រនាះរទ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងចាស់លាស់រៅរេើកិចច

ប្រជ ំខដេដឹកនារំដ្ឋយរខៀវ សំផន ខដេកនុងរនាះោត់បានខណនាបំ្កសួងឱយរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍ េិពាហ ៍

3716។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែមរទៀតថា ស ូ ស ធាវើ បានផតេ់សកខីកមមថា េ ំមានស្តសតីណាមាន ក់

ខដេជារ់ពាក់េ័នធនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហអ៍ាចប្រខកកបានរ ើយ3717។ ទាកទ់ងនឹង ប្បាក់ យ ត សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េិនិតយរេើសកខីកមម រស់រលាកប្សីជា ួម3718។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា េសតតុាងផ្លេ េ់ រស់ រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់ថា ស្តសតីេ ំអាចយេ់ប្េម

រដ្ឋយរស ើរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានរ ើយ3719។ 

 
3712 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៥។ 

3713 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៤១៦។  

3714 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៨។  

3715 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៨។  

3716 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៩ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៥៦៩។  

3717 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៩។  

3718 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រជើងទំេ័  ២៤៧២។  

3719 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២០។ 
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1328.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា ពាក់េ័នធរៅនឹងស្តសតីោ៉ា ងរហាចណាស់ េ ំមានេទធភ្លេសម័ប្គចិតតរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ៍3720។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ ស

រដ្ឋយសា ោត់ទ ករហត កា ណ៍ខដេបានអះអាងរនាះថ្នកា សម័ប្គចិតតកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ថា ជារហត 

កា  ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និងបានរោងរៅរេើេសតតុាងរចញេីស្តសតីរីនាក់ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា េួករគ

ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយនឹងយ ទធជនេិកា 3721។  សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា រៅ

រេេេិនិតយតាមរ ិរទ សកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេ រខៀវ សំផន បានខផអករៅរេើរនាះ បាន

រញ្ញា ក់អះអាងអំេីនតែិភ្លេថ្នកា សម័ប្គចិតត3722។  

1329.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា រសៀវ

រៅ រស់សរមតចនររាតតមសីហន ប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដើមបីខតកា រញ្ញា ក់រខនែមរេើេសតតុាងដថ្ទរទៀតរ៉ា

រណាណ ះ េីរប្ពាះរមធាវើកា ពា កដីេ ំមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេអតែរទរនះកនុងត លាកា 3723។ អាប្ស័យរហត 

រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាេសតតុាងរនះ

រដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនសមប្សរ។ រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតុ

តាងដថ្ទរទៀតរដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើញសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់យ ទធជនេិកា  អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អតែរទរនះប្តឹមខតបានផតេ់ទមៃន់ជាកា រញ្ញា ក់រខនែមកនុងកា វាយតថ្មារនាះ

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ៉ា រណាណ ះ3724។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានអះអាងផេយុេី

រនះ ប្េមទាងំកា រោទប្រកាន់ជាក់លាក់អំេីភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងរសៀវរៅរនាះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ3725។ 

 
3720 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៤។  

3721 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៤។ 

3722 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៤-៦៤៦។ 

3723 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០១។ 

3724 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រៅរេេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងសដីេីកា ផសេវ

ផាយមរនាគមវិជាា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា រនះមានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹង “សកខីកមម” 

ខដេប្តូវបានសរងខរខាងរេើខដេេ ំមានកា រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់សរមតចនររាតតមសីហន ។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩០។  

3725 រដ្ឋយសា កា យេ់រឃើញរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងមិនេិោ ណារខនែមរេើកា ជំទាស់ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយ 

រខៀវ សំផន រៅនឹងភ្លេអាចទ កចិតតបានថ្នកា រេើករ ើងកនុងរសៀវរៅរនាះ ខដេសំរៅរៅរេើ“ភ្លេហួសរហត ” និងេ ំស ីសង្ហវ ក់

ោន  សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៤០៩។  
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1330.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរនាេ រ់មកេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មារេើសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមួយចំនួនខដេប្តូវបាន

សំអាងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់យ ទធជនេិកា រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើខផនកខរររប្ជើសរ ើស

ថ្នសកខីកមម និងេ ំបានេិោ ណារេើេសតតុាងជា ួមរ ើយ។ តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ថា ស ូ ស ធាវើ 

បានរឆាើយថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហេ៍ ំប្តូវបាន“រងខំ”3726 និងបានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថា េ ំមានស្តសតណីា

មាន ក់ខដេជារ់ពាក់េ័នធរនាះហា នប្រខកក ខដេរនះបានរង្ហា ញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េិតណាស់ប្តូវ

បានរងខំ3727។ ររើរទាះរីជា តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា ណ រ ងីម បានេិេណ៌នាខាួន

ោត់ថា “ោស់រហើយ ឬអាយ រប្ចើនរហើយ”ក៏រដ្ឋយ ក៏តាមកា េិនិតយរេើសកខីកមមទាងំប្សុង រស់ោត់រង្ហា ញ

ថា រលាកប្សីរេើករញ្ញា អាយ រដើមបីេនយេ់មូេរហត ខដេថា កា  ត់រគចមានហានិេ័យ3728 េ ំខមនេនយេ់

កា សម័ប្គចិតត រស់ោត់រ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយអតីតយ ទធជនេិកា រនាះរទ3729។ េសតតុាង រស់ ខសម 

អំ ខដេថា មានរតីប្រេនធមួយគូច ះសប្មុងោន ច ងរប្កាយរនាះ េ ំអាចេ ររេើខផនកពាក់េ័នធដថ្ទរទៀតថ្នេសតុ

តាង រស់ោត់ខដេថា៖ យ ទធជនប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហេ៍ីដំរូងរ ើយ3730។ រខនែមរេើរនះ កា 

ខដេថា មា៉ា ក រឈ្ឿន ខដេជាយ ទធជនេិកា បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយសម័ប្គ

ចិតតរនាះ េ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់េសតតុាងខដេថា មានកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ារប្ចើនប្តូវបានរងខំ3731 

និងគួ កត់សមាគ េ់ផងខដ រនាះេ ំបានរដិរសធ្កា េិតខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ េ ំខមនជាកា 

សម័ប្គចិតតសប្មារ់ស្តសតីភ្លគរប្ចើនរ ើយ។ ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នសប្មារ់កា អះអាង

ខដេថា រសង រសឿន បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សី“បានដឹងតាម យៈពាកយចោមអារា៉ាមអំេីកា រ ៀរ

 
3726 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៦។ 

3727 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៨១ (“ខាុំរឃើញទាហានេិកា មកស ំ

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ មិនខមនប្តូវបានរងខំ។ នា ើប្តូវបានរសនើស ំរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយទាហានេិកា រនាះ ោម នន ណាហា ន

ប្រខកក”)។  

3728 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៨៣។  

3729 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៦។ 

3730 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ខសម អំ) ឯកសា រេខ E1/478.1 ទំេ័  ៧៥-៧៦។ ខសម អំ បានផតេ់េសតតុាង

ថា មានកា ខណនាេំីថាន ក់រេើឱយររងកើន និងរ ៀរចំកមាា ំងតាម យៈកា ររងកើតកូន។   

3731 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៦ (មា៉ា ក រឈ្ឿន) ឯកសា រេខ E1/511.1 ទំេ័  ៧៩។  
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អាពាហេ៍ិពាហខ៍ដេបានរ ៀរចំសប្មារ់យ ទធជនេិកា ” ឬបានេនយេ់នូវភ្លេជារ់ពាក់េ័នធថ្នកា អះអាង

រនាះរ ើយ3732។  

1331.រនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ខណៈរេេេ ំបាន

រោងរៅរេើស នេ កថាណាមួយរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា យេ់រឃើញខដេ

 ងកា ជំទាស់3733ជាក់ខសដងបានរោងរៅរេើស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន តាម យៈកា រោងរៅកនុងរជើង

ទំេ័ ពាក់េ័នធរៅរេើកថាខណឌ ខាងរដើមថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានទទួេយកេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីពាក់េ័នធរៅនឹងកា ររប្ងៀនរដ្ឋយ រខៀវ សំ

ផន3734។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ឯកសា ដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានរោង

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោបំ្ទផងខដ នូវកា រេើករ ើងរៅកនុងអតែរទរនាះ3735។ ជាេទធផេ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។   

1332.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់កា រោងរៅរេើកនុងកា ោបំ្ទកា 

អះអាង រស់ខាួនខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ ប្បាក់ យ ត បានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤3736 នងិ

សរងកតរខនែមថា សាកសីរនះមានកា ភ្លន់ប្ច ំអំេីរញ្ញា ថារតើ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់ោត់បានរកើត

រ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ឬឆ្ន ំ ១៩៧៥3737។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱយសំអាងរៅរេើេសតតុាង

 
3732 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៦។  

3733 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩០ និងរជើងទំេ័  ១២០១៩។ 

3734 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩ (“រោងតាមរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រខៀវ សំផន បានអរ ំ់

ដេ់កមាម េិបាេេីភ្លេោំបាច់កនុងកា ផ្លត ច់ខាួនរចញេីឪេ កមាត យ រហើយរង្ហគ រ់ឲ្យប្គរ់ប្កសួងប្តូវរ ៀរចំអាពាហ៍េិពាហ៍សប្មារ់

យ វជននិងយ វនា ើទាងំអស់ រដើមបីឲ្យគូសាវ មីេ ិោអាចររងកើតកូន នងិមានកមាា ំងកាន់ខតរប្ចើនរដើមបីកា ពា ប្ររទស”) រោងរៅ

រេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥១-៥២។   

3735 អតែរទទាងំមូេសំរៅរៅរេើកា ផសេវផាយមរនាគមវិជាា រកសក មមយុនីសតកមពជុា“សដីេីកាតេវកិចចររប្មើរដិវតត និងរោ េ

រោេកា ណ៍រកសរដ្ឋយឥតេកខខណឌ ”(សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩០) និងរជើង

ទំេ័ រនាះសំរៅរៅរេើកា រេើករ ើងជារប្ចើនរចញេីឯកសា របាះេ មពផាយទសសនាវដតីទង់រដិវតត និងយ វជនរដិវតតខដេោបំ្ទ

សញ្ញា ណថ្នកាតេវកិចចឥតេកខខណឌ  និងវិន័យសប្មារ់រកស(សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២០១៩)។ 

3736 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៤១៦ (ផតេ់កា រោងខតរៅរេើេសតតុាងេសតតុាង

 រស់ ប្បាក់ យ ត សដីេីកា យេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។  

3737 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៣៣-៣៤។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខដេរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ“រដើមបរីង្ហា ញនូវេំនាថំ្នអំរេើគិតទ កជាម ន”3738។ ទាក់ទង

រៅនឹងកា អះអាងខដេថា ប្បាក់ យ ត េ ំប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញ

រៅរេើខផនកថ្នេសតតុាង រស់ោត់ខដេេ ំពាក់េ័នធរៅនឹងរ ិរទទូេំទូលាយ។ ររើរទាះរីជារលាកប្សីបានអះ

អាងថា រលាកប្សី និងរដី“ប្សលាញ់ោន រៅវិញរៅមក”ក៏រដ្ឋយ3739 ក៏រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រលាក

ប្សីេ ំមានជរប្មើសរប្ៅខតេីកា រធ្វើតាមកា រសនើ រស់រតីរលាកប្សីកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3740។ ទាកទ់ង

រៅនឹងសកខីកមម រស់ ជាម គិន រខៀវ សំផន ជាងមីមដងរទៀតបានរ៉ា នរ៉ាងរធ្វើកា ខរងខចករដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវភ្លេ

ខ សខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា “រ ៀរចំ” និងតាមកា រងខំ3741។ ដូចបានរញ្ញា ក់ខាងរដើម 

រនះជាកា កំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវ និងដូរចនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។    

1333.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា “ររើរទាះរីជាកមាម េិបាេរ  សខាះប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយរប្ជើសរ ើសប្រេនធខាួនក៏រដ្ឋយ ក៏រដីប្រេនធប្តូវ

បានរងខំឱយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយេ ំោំបាច់សួ នា”ំខដ 3742។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញ

ថា េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់កនុងកា អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“រិទបាងំ”េសតតុាងកនុងកា 

សននិដ្ឋា នសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់កមាម េិបាេរ  ស ខផអកតាម រខៀវ សំផន3743។ រខៀវ សំផន បាន

រោងរៅរេើខផនករីថ្នេសតតុាងកនុងកា ោបំ្ទកា អះអាងខដេថា មានេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងគរបីេិោ ណា ខដេោម នេសតតុាងណាមួយោំប្ទកា អះអាង រស់ោត់រ ើយ។ រ ៊ិត ររឿន បាន

ផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីផ្លេ េ់អាចរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយសម័ប្គចិតត3744 ខដេរនះស ីសង្ហវ ក់ទាងំប្សុង

ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រ គគេខាះបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាម

 
3738 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០។ សូមរមើេ ខផនក VI.ង។  

3739 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ២៩។  

3740 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៣០។  

3741 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៨ រជើងទំេ័  ១៤១៦ (“ចរមាើយជាលាយេកខណ៍

អកស  រស់ ជាម គិន េ ំបានអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះយេ់រឃើញអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ” បានចងអេុរង្ហា ញរៅ

រេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយថ្ងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ (ជាម គិន) ឯកសា រេខ E3/9524 ស/ឆ៖ ១៣ និងកា រេើករ ើង

ថា “អងគកា បានរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េួករយើង”)។ 

3742 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩១។  

3743 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៦៨។  

3744 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 រៅរមា៉ា ង ១១.១៩។  
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កា សម័ប្គចិតត3745។  ស់ ស  យ ខដេជាកមាម េិបាេរ  ស បានផតេ់សកខីកមមអំេីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយ

សដីេីកា សម័ប្គចិតត រ៉ា ខនតេ ំបានផតេ់េសតតុាងពាក់េ័នធជាក់លាក់ណាមួយអំេីស្តសតីខដេបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ជាមួយនឹងយ ទធជនេិកា រនាះរ ើយ3746។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានឆនាេ ន សិទធិកនុងកា រដិរសធ្េសតតុាងកមាម េិបាេសដីេីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយសម័ប្គចិតតរនះ3747។ 

រខនែមរេើរនះ េសតតុាង រស់ ផ្លន់ ហ ីម  ខដេអះអាងថា រលាកប្សីបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

សាេ ក់រសេើ  រ៉ា ខនតយេ់ប្េមតាមកា រសនើ រស់រតីរលាកប្សី3748 បានរញ្ញា ក់អះអាងនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ស្តសតីេ ំមានរស ើភ្លេកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ ើយ។ ជាេទធផេ េសតុ

តាងខដេបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន េ ំបានោំប្ទកា អះអាងខដេោត់បានរេើករ ើង។ រខនែមរេើ

រនះ ខផនកខដេដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នេសតតុាងខដេបានរង្ហា ញរនាះប្តូវខតបានងាឹងខងាងរធ្ៀរជាមួយនឹងេសតុ

តាងោ៉ា ងទូេំទូលាយ រស់សាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនកជំនាញខដេប្តូវបានយេ់រឃើញរដ្ឋយ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ោបំ្ទរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួន3749។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអណំាង

 រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

- េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍

1334.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ជាទូរៅពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដកតួនាទីឪេ កមាដ យរចញេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កូន រស់

េួករគ និងកា របាះរង់រោេនូវកា ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណី3750។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ផងខដ ថា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ“កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហគឺ៍ជាកា អន វតតន៍សមូហ

ភ្លេ ើករាេដ្ឋេទូទាងំប្ររទសកមពជុា”3751 ខដេមានគូប្សក ោរ់េីមួយគូរៅដេ់ ៧០-៨០ គូ3752។ អងគ

 
3745 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣, ៣៦២៥។  

3746 សូមរមើេ កំណតរ់ហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់  ស់ ស  យ ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10620 ស៖ ៧៥ 

(បានអះអាងថា ជារោេកា ណ៍ រ  ស និងនា ើ អាចរប្ជើសរ ើសគូប្សក បាន)។  

3747 សូមរមើេខារេើ ខផនក VII.ឆ.៣.ខ.iii។ 

3748 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ផ្លន់ ហ ឹម) ឯកសា រេខ E1/467.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៤៦។   

3749 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩១ និងរជើងទំេ័  ១២០២០-១២០២៣។  

3750 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៩-៣៦៤០, ៣៦៩១។ 

3751 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣១។  

3752 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣២។  
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ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ គូប្សក ប្តូវបានខណ

នាឱំយរ ើងររដជាា ជូនអងគកា 3753។ កា ររដជាា  រស់រដីប្រេនធបានឆាះុរញ្ញច ងំ“កា រោ េដ្ឋច់ខាតតាមរសចកដី

ខណនា ំរស់អងគកា ” ខដេមានអាទិភ្លេេ ររេើអតែប្ររោជ៍រ គគេ និងប្គួសា 3754។ 

1335.ដំរូង រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅរេើេសតតុាងកមាម េិបាេ សាកសី 

និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេរង្ហា ញេីកា រនតជារ់ពាក់េ័នធ រស់ឪេ កមាដ យកនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

3755។ រនាេ រ់មក ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាង“ប្ជុេហួស

រហត ”រៅរេើកា រ ៀររារ់ រស់ ឯក រហន និង ស ូ ស ធាវើ កនុងកា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នទូរៅខដេថា កា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហស៍មូហភ្លេបានរកើតរ ើង និងមានកំហ សរខនែមរទៀត រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណា

រេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រស់កមាម េិបាេ រេប្ជ ជឹម និង រៅ សា  ន ខដេបានរង្ហា ញ“រោេរំណងេិត

ប្បាកដ”ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍ជាសមូហភ្លេ3756។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើរសចកដីសននិដ្ឋា ន

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា រ ើងររតជាា  រស់រដីប្រេនធបានឆាះុរញ្ញច ងំ“កា អន វតតន៍ដ្ឋច់ខាត

តាមរសចកដីខណនា ំរស់អងគកា ”ខដេមានឧតតមភ្លេេ ររេើអតែប្ររោជន៍រ គគេ និងប្គួសា 3757។ ោត់

បានអះអាងថា េសតតុាងរនះបានរង្ហា ញថា ជួនកាេ េ ំមានកា រ ើងររដជាា ខរររនាះរ ើយ3758 និងជាក់

ខសដង រោេរំណងេិតប្បាកដថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ គឺប្ោន់ខតរដើមប“ីរំរេញតាមផាូវកា  ឬរធ្វើឱយរៅ

ជាប្សរចារ់ថ្នសហេ័ទធ”រ៉ា រណាណ ះ3759។ 

 
3753 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៣។ 

3754 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដរំងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៣-៣៦៣៤។ 

3755 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥៤ (កមាម េិបាេ រៅ សា  ន, រេប្ជ ជឹម, ឃឹម ររឿន, 

បា៉ា ន ឈ្ួង, រហង ថ្ ហា ង, “សាកសីធ្មមតា” ជាងំ ប្សីម ំ, មាស ថ្ ហួ , កង អ  ត, រសង ប្ស  ន, មា៉ា ត់ ស, ថាា ង ផេ, ហ ីម មា៉ា

ន, ម ី សារ ឿន, រសៀង ោន់ងី)។  

3756 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដរំងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៣-៣៦៣៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨។  

3757 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដរំងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៣-៣៦៣៤។ 

3758 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥៦-១២៥៧។  

3759 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥៧។  
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1336.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រដ្ឋយរហត ថា រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើឧទាហ ណ៍តិច

តួចថ្នវតតមានឪេ កមាដ យ ដូរចនះរនះេ ំខមនជាកា មិនប្សរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរនាះរទ3760។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីកា សំអាងកនុងក ណី ឯក រហន និង ស ូ ស ធាវើ អាច

ប្ជុេហួសរហត ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំមានអវីខ សខរាកខដ 3761។ េសតតុាង រស់ រេប្ជ ជឹម ខដេថា រ គគេជា

រប្ចើនខាួនឯងចង់រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ ប្តូវបានេ ររេើរដ្ឋយេសតតុាងសនធឹកសនាធ រ់ រស់រដីប្រេនធខដេ

ប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហភ៍្លា មៗម នរេេេិធី្រនាះ3762។ រខនែមរេើរនះ េសតតុាងខដេ

ថា េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងេកខណៈជាប្រេ័នធ និង ើករាេដ្ឋេបានរដិរសធ្អំណះ

អំណាងខដេថា កមាម េិបាេមូេដ្ឋា នមួយចំនួនបានរធ្វើតាមឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនកនុងកា អន វតតន៍ជាក់

ខសដង3763។ 

1337.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា  មានេសតតុាងតិចតួចខដេបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

ខដេជាក់ខសដង រង្ហា ញនូវវតតមានឪេ កមាដ យ3764។ ជាក់ខសដង មានេសតតុាងជារប្ចើន េ ំបានរេើករ ើងអំេី

កា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ឪេ កមាដ យ3765 និងេសតតុាងខាះរទៀតរញ្ញា ក់អះអាងចាស់លាស់ថា ោម នវតតមានឪេ ក

 
3760 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០១។  

3761 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០២។  

3762 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០២។ 

3763 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០២។ 

3764 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ២១ (អះអាងថា ប្គួសា 

ោត់បានចូេ ួម)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (ហ ីម មា៉ា ន) ឯកសា រេខ E1/350.1 ទំេ័  ១៥-១៦ (រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយគូដណដ ឹងរដ្ឋយមានកា ជារ់ពាក់េ័នធឪេ កមាដ យ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (រសៀង ោន់ងី) 

ឯកសា រេខ E1/394.1 ទំេ័  ១៥-១៦ (បានចូេ ួមកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រងរអូនប្សី)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័   ១៣ (ឪេ កមាដ យចូេ ួម)។ 

3765 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (អ  ៊ុំ ស ផ្លនី) ឯកសា រេខ E1/251.1 ទំេ័  ៧៩-៨០ (េិភ្លកាកា ពាក់េ័នធ រស់

ប្គួសា កនុងកា រ ៀរអាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនត េ ំបានេិេណ៌នាវតតមាន រស់ឪេ កមាដ យរៅរេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី

២៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ៨ (េិភ្លកាកា ពាក់េ័នធ រស់ប្គួសា កនុងកា រ ៀរអា

ហេ៍ិពាហ ៍ រ៉ា ខនត េ ំបានេិេណ៌នាវតតមាន រស់ឪេ កមាដ យរៅរេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ

២០១៥ (កង អ  ត) ឯកសា រេខ E1/322.1 ទំេ័  ២៥ (អះអាងថា អងគកា ខដេរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និង ោម នកា និ

សំរៅរៅរេើកា ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយឪេ កមាត យ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (រសង ប្ស  ន) ឯកសា រេខ 

E1/346.1 ទំេ័  ៤៦ (ឪេ កមាត យជារ់ពាក់េ័ននធរៅនឹងកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនតប្តូវបានហាមោត់កា រ ៀរ

រដ្ឋយខាួនឯង)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ (មា៉ា ត់ ស) ឯកសា រេខ E1/375.1 ទំេ័  ៦៧ (កា រ ៀរ
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មាដ យទាេ់ខតរសាះ3766។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរងកតរឃើញផងខដ ថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ 

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានដករចញនូវេទធភ្លេថ្នកា ចូេ ួមេីឪេ កមាដ យរៅកនុង

េិធី្រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហក៍នុងក ណីមួយចំនួនរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា “កនុងក ណីដ៏

កប្ម” ឪេ កមាដ យ រស់គូប្សក មានវតតមានកនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3767 រ៉ា ខនតថា េសតតុាង

“ភ្លគរប្ចើន”បានរង្ហា ញថា សមាជិកប្គួសា “តាមធ្មមតា”េ ំបានចូេ ួមេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3768។ អា

ប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើេសតុ

តាងថ្នវតតមាន រស់ឪេ កមាដ យរៅរេេេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ ប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា កា រក

ប្សាយកា រំថ្េាេសតតុាង និងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។  

1338.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះេសតតុាង រស់ 

ឯក រហន និង ស ូ ស ធាវើ ខដេខផអកតាម រខៀវ សំផន ថា ប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើកនុងកា 

ររងកើតកា យេ់រឃើញអំេីកា រកើតរ ើងជាទូរៅថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហស៍មូហភ្លេ3769។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កនុងក ណីដ៏កប្ម  េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហអ៍ាចមាន ហូតដេ់រារ់ យគូ”

3770។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ឯក រហន ខដេថា ោត់បាន

ចូេ ួមកនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេមាន ៤០០ គូ កនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រៅរេេោត់បានមកដេ់

េូមិភ្លគមជឈិម ប្េមទាងំចរមាើយ រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេថា រលាកប្សីប្តូវបានឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងេិធី្

 

អាពាហ៍េិពាហ៍ប្ទង់ប្ទាយធ្ំ ខដេេ ំបានរកើតរ ើងប្សរតាមប្រថ្េណី)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រងង ផេ) 

ឯកសា រេខ E1/371.1 ទំេ័  ៥៤ (េ ំបានផតេ់េសតតុាងអំេីប្គួសា  ឬកា ជារ់ពាក់េ័នធប្គួសា )។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៥ (បា៉ា ន ឈ្ួង) ឯកសា រេខ E1/360.1 ទំេ័  ២៩ (សំរៅរៅរេើកា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ឪេ កមាដ យកនុងកា ផគផូ គង រ៉ា ខនតមិន

ខមនជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្ទង់ប្ទាយធ្ំ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ 

E1/476.1 ទំេ័  ១៣ (ឪេ កមាដ យបានចូេ ួម)។ 

3766 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ី សារវឿន) ឯកសា រេខ E1/459.1 ទំេ័  ៦៩-៧០ (រឆាើយចាស់លាស់ថា សាច់

ញាតិេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយចូេ ួមេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៥ (ឱ ហូ) ឯកសា រេខ 

E1/301.1 ទំេ័  ៥៦-៥៧ (រញ្ញា ក់ថា ឪេ កមាត យេ ំបានចូេ ួមកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងេ ំប្តូវបានជូនដំណឹង)។ 

3767 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៩។ 

3768 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៩-៣៦៤០។ 

3769 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៤៨៤ រោងរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៤៥០។  

3770 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣២។ 
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ខដេមានគូប្សក  ១១៧ គូ3771។ ផេយុេីកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណាចាស់លាស់រេើេសតតុាង រស់រ គគេទាំងរនះរធ្វើជាកា រង្ហា ញនូវសាែ នកា ណ៍ខ សខរាកធ្មមតា

ខដេជា“ក ណីកប្ម”3772។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាង

 រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនខដេថា ជាទូរៅ“រដីប្រេនធជារប្ចើនបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

កនុងេិធី្ខតមួយ ខដេមានោរ់េីមួយគូ ហូតដេ់ ៧០-៨០ គូ”3773។ រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង ដូចរនះសា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1339.ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅនឹងេសតតុាង

រដ្ឋះរនេកុកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាសមូហភ្លេបានរកើតរ ើង អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើេកខណៈថ្នេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ។ 

រដ្ឋយរហត ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហស៍មូហភ្លេជារប្ចើនប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងតាមេកខណៈ“  ើករាេ

ដ្ឋេ”3774 រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងទូេំទូលាយ រស់សាកសី3775 ប្េមទាងំរសចកដីខណនាខំដេរដីប្រេនធប្តូវ

ររដជាា ជូនអងគកា កនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ3776។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំ

រឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបានរ ៀរចំរ ើងខផអករេើមូេដ្ឋា នជា

ប្រេ័នធ។ 

1340.ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា រ ើងររដជាា ខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នេិធី្រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញចាស់លាស់ថា “កនុងក ណីតិចតួច េ ំមាន

 
3771 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣២។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរប្រើពាកយ 

“រលាកប្សី”ជាសេវនាម រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេបានេិេណ៌នាខាួនឯងថា ជាស្តសតីរេទទីរី។ ររើរទាះរីជា ស ូ ស ធាវើ មានរេទប្សុស

ជីវសាស្តសតក៏រដ្ឋយ ក៏រលាកប្សីបានអះអាងថា រលាកប្សីចូេចិតតរសាៀកសំរេៀករំពាក់ប្សីតំាងវ័យដរ់ឆ្ន ំ រហើយរលាកប្សី“បាន

រសាៀកសំេត់ខវង និងទ កសក់ខវង ួចចង ខាុំមានច ិតដូចមន សសប្សី” សូមបីកនុងអំ ុងរេេដំរូងថ្នកា ោរ់ខាួនរដ្ឋយខខម ប្កហម។ 

សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៦៤។ ទប្មង់ខរររទេ័ត៌មាន

ជន ងរប្ោះ ឯកសា រេខ E3/4607 ទំេ័  ៨។  

3772 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣២។ 

3773 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣២។ 

3774 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣១។ 

3775 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣២។ 

3776 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៣។ 
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កា ររដជាា ប្តូវបានរធ្វើរ ើង”3777 រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកដីបានយេ់រឃើញថា កា ររដជាា រនាះជាទូរៅបានរកើត

រ ើង រដ្ឋយសា មានេសតតុាងទូេំទូលាយ រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរង្ហា ញដូរោន ះ3778។ ដូច

ោន ខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេ

ថា េសតតុាងបានរង្ហា ញថា េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានរធ្វើឱយសហេ័ទធ រៅជាផាូវកា រដ្ឋយសា រនះជាេសតុ

តាងមិនអាចប្រខកកបាន ដូរចនះកា ជំទាស់រនាះេ ំបានរធ្វើរ ើងចំរពាះកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  ឬអងគ

ចារ់ពាក់េ័នធណាមួយរ ើយ។ 

- កា  មួរេទរដ្ឋយរងខកំនុងរ រិទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហ៍រដ្ឋយរងខ ំ

1341.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ កា រ ៀរចំប្តូវបានរធ្វើរ ើង

រដ្ឋយអាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នសប្មារ់រដីប្រេនធរថាម ងងមីរដកកនុងទីកខនាងខដេរគបានកំណត់ជាេិរសសរដើមបី ួម

រេទ3779។ កងឈ្ារជាធ្មមតាប្តូវបានរង្ហគ រ់ឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរេេយរ់រដើមបីឱយដឹងចាស់ថា េួករគបាន

 ួមរេទ3780។ ទារំ  ស និងស្តសតីមានអា មមណ៍ថា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ និងរដីប្រេនធខដេប្តូវបាន ករឃើញ

ថា េ ំបាន ួមរេទរនាះ ប្តូវទទួេកា អរ់ ំខកខប្រ ឬគំរាមកំខហងសមាា រ់ ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3781។ កនុងរហត 

កា ណ៍មួយចំនួន កា  ំរលាេរសេសនែវៈប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាកា ដ្ឋក់រទាសសប្មារ់កា ខកខានកនុងកា  ួម

ដំរណកអាពាហេ៍ិពាហ៍3782។ រដីប្រេនធខដេេ ំបាន ួមដំរណកកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវខតលាក់បាងំ

កា េិត និងរធ្វើេ តថា េួករគបានប្សលាញ់ោន រៅវិញរៅមករដើមបីរជៀសវាងផេវិបាកអវិជាមាន3783។ 

1342.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា សននិដ្ឋា នខដេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើងប្សរតាមរោេ

នរោបាយ3784 ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញសដីេីកា តាមដ្ឋនកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ3785 អំរេើថ្ន“កា  រំលាេ

 
3777 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៤។  

3778 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៣៣។  

3779 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

3780 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

3781 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

3782 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៨។ 

3783 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។  

3784 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦២-១៣៦៣, ១៣៦៥, ១៣៧០ 

3785 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៥-១៣៤៨។ 
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រសេសនែវៈ”រប្រើប្បាស់ជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3786 និងកា េិតខដេថា មានកងវះេសតតុាងកនុងក ណីខាះថ្នកា 

អះអាងចាស់លាស់នូវកា រងខិតរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3787។ ោត់បានអះអាងផងខដ 

ថា កា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា លាក់បាងំថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំរង្ហា ញនូវកំហ ស

អងគរហត  និងអងគចារ់3788។ 

1343.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើអំណះអំណាងរនះតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខាងរប្កាម។ ជា

រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញខាងរេើថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា តប្មង់ទិសខាួនឯងេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ធាត ផស“ំរទឧទប្កិដា”ថ្នកា  ំរលាេ

រសេសនែវៈ និងរដ្ឋយបានយេ់រឃើញថា រ  សេ ំខមនជាជន ងរប្ោះថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ និងអំរេើ

ហិងាផាូវរេទដថ្ទរទៀតខដេជារទឧប្កិដាឯករាជយ ប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3789។ រខនែមរេើរនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណាខតរេើ

រញ្ញា ថារតើ កា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានេិេណ៌នាកនុងដីកាដំរណាះប្សាយរនាះ ប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។ កា ប្រប្េឹតតកនុងក ណីរនះ គឺជាអំរេើថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ វាងរដីប្រេនធខដេរទើររ ៀរអាពាហ៍

េិពាហង៍មីៗ និងជារ់ពាក់េ័នធជន ងរប្ោះទាងំរ  ស និងស្តសតី។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណា

រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ដូចខាងរប្កាមទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា វាយតថ្មា រស់ខាួនអំេីកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ដថ្ទរទៀត និងប្រសិនររើ

ោំបាច់ នឹងប្តូវរធ្វើកា ខកតប្មូវរេើកំហ សណាមួយខដេបានរកើតរ ើងរនាះ។  

ក) កា យេ់រឃើញសដីេីកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ 

1344.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា មានខផនកដ្ឋច់រដ្ឋយខ កតូចមួយកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងចំណងរជើងថា “កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ វាងរដីប្រេនធ”3790។ រៅកនុងខផនករនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់រ គគេប្បាំមួយនាក់ខដេជាស្តសតី មានដូចជា អ  ៊ុំ រយឿន, ម ំ វ ន, 

ប្ពារ ស រខឿន, ខរ៉ាន ស ោន់, ជា រ ៀរ, ផ្លន់ ហ ឹម ប្េមទាងំេសតតុាង រស់ ស ូ ស ធាវើ អំេីប្រេនធ រស់ោត់

 
3786 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦៨-១៣៦៩ រជើងទំេ័  ២៥៩១។ 

3787 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧២, ១៣៧៥។   

3788 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៤។   

3789 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣៨។ 

3790 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៨-៣៦៦១។ 
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ខដេជាជន ងរប្ោះស្តសតីទីប្បាេំី ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញជាទូរៅថា អងគជំន ំជប្មះរជឿ

ជាក់ថា “ស្តសតីទាងំរនះរេើកខេងខត ផ្លន់ ហ ឹម ប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍3791។ 

1345.ជារញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ខផនករនះេ ំបានរោងរៅរេើជន ងរប្ោះទាងំ

អស់ថ្នរោេនរោបាយថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំខដ ។ រនះបានអន វតតចំរពាះជន ងរប្ោះជាស្តសតីខដេប្តូវ

បានគូសរង្ហា ញចាស់លាស់កនុងខផនករនះ។ រៅកនុងចំណ ចតូចៗទាក់ទងៗរខនែមរទៀតសដីេី“រ ិោកាស

រដ្ឋយរងខំ” និង“កា តាមដ្ឋន” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ជន ងរប្ោះជា

ស្តសតីរខនែមរទៀត ដូចជា ជាងំ ប្សីម ំ, សយ ណារ ឿន, ជ ំ សារមឿន ខណៈរេេរៅកនុងខផនកសដីេី“កា តាមដ្ឋន” 

អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ជន ងរប្ោះស្តសដី ដូចជា ខង៉ាត ោត, រហង ថ្ ហា ង, អ ិន រយឿ

ង, មាស ថ្ ហួ , ណ រ ងីម និង ឃិន វា៉ា ត3792។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ស្តសតទីាងំ

អស់រនះគឺជាជន ងរប្ោះថ្នរោេនរោបាយថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ  ួមរញ្ចូេទាងំេទធភ្លេខដេថា ស្តសតី

ដថ្ទរទៀតខដេេ ំប្តូវបានរោងជាក់លាក់ ជាជន ងរប្ោះផងខដ ។  

1346.រដ្ឋយសា មានសា ៈសំខាន់ជាសតាន ម័តពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ  កា យេ់រឃើញសដីេី“កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ

 វាងរដីប្រេនធ”បានដកជន ងរប្ោះជារ  សរចញទាងំប្សុង។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកដីកាដំរណាះ

ប្សាយខដេបានរោទប្រកាន់អំរេើថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំទាក់ទងរៅនឹងជន ងរប្ោះរ  ស និងស្តសតីថ្ន

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងរខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញ

ខដេថា រ  ស និងស្តសតីប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារេើេសតតុាង រស់ជន ងរប្ោះ ក េ ខណម និង យស ផេ កនុងខផនកសដីេី“រ ិោកាសរងខិតរងខំ” 

និង“តាមដ្ឋន”ប្េមទាងំជន ងរប្ោះរ  ស ញឹម ក េ ខផនកសដីេីកា “តាមដ្ឋន” និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

 
3791 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៩។  

3792 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦, ៣៦៦៣, ៣៦៧៣ រជើងទំេ័  ១២១៧៣, ១២១៧៦, 

១២១៨៣, ១២១៨៧, ១២១៩៦ (ជាងំ ប្សីម ំ)។ កថាខណឌ  ៣៦៤១, ៣៦៤៦ រជើងទំេ័  ១២១៧៣, ១២១៨០, ១២១៨៩, ១២១៩០-

១២១៩១ (សយ ណារ ឿន)។ កថាខណឌ  ៣៦៤៧ រជើងទំេ័  ១២១៧៦, ១២២០០ (ជ ំ សារមឿន)។ រជើងទំេ័  ១២១៧៣, ១២១៧៦ 

(ខង៉ាត ោត)។ កថាខណឌ  ៣៦៤៣ រជើងទំេ័  ១២១៧៥-១២១៧៦, ១២១៨៥ (រហង ថ្ ហា ង)។ កថាខណឌ  ៣៦៤៥ រជើងទំេ័  

១២១៨៨ (អ ិន រយឿង)។ រជើងទំេ័  ១២១៧៥-១២១៧៦ (មាស ថ្ ហួ )។ កថាខណឌ  ២៦៤១ រជើងទំេ័  ១២១៧៨ (ណ រ ងីម)

។ រជើងទំេ័  ១២១៧៦ (ឃិន វា៉ា ត)។  
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ប្បាក់ រ ឿន កនុងខផនកសដីេីរ ិោកាសរងខិតរងខំ3793។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រេើេសតតុាង រស់ជន ងរប្ោះរ  សរ ម្ ះ ខអម រអឿន កនុងខផនកសដីេីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍រដ្ឋយរងខំ3794 និង មាន រេឿយ កនុងខផនកសដីេី“កា រំខរក”3795។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេោិ ណា

ផងខដ រេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងរដី រស់ោត់3796។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

រជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាអរបរ មា រ  សទាងំរនះគឺជាជន ងរប្ោះថ្ន

កា  ួមដំរណក។  

1347.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញប្រហាក់ប្រខហេោន ផងខដ ថា រៅកនុងកា វិភ្លគរនាះ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានកប្មិតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនប្តឹមកា រងខិតរងខំរេើជន ងរប្ោះជាស្តសដី។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “ស្តសតី […] ប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រដ្ឋយសា 

េួករគេ័យខាា ចអាយ ជីវិត រស់ខាួន ឬស វតែិភ្លេ ូរកាយ និងដូរចនះេ ំបានយេ់ប្េមេិតប្បាកដរនាះរទ ឬ

េីរប្ពាះេួករគប្តូវបានរងខិតរងខំឱយទទួេយកកា  ួមរេទជាមួយរដី រស់ខាួន”3797។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេ ំឭកថា អំរេើប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនះ ដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរេើ គឺជាអេាប្កឹតថ្នរេ

ទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វិភ្លគដខដេរនាះបានរង្ហា ញរ ិោកាសរងខិតរងខំកនុងេកខណៈអេា

ប្កឹតថ្នរេទ និងបានរញ្ញា ក់ថា “កា យេ់ប្េមេិតប្បាកដរៅនឹងកា  ួមដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហេ៍ ំ

អាចរកើតមានកនុងរ ិោកាសខដេរដីប្រេនធ េ ំបានសម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហេ៍ីរដើមដំរូងរ ើយរនាះរទ 

និងបានដឹងថា កា  ួមដំរណកប្តូវបានតប្មូវ និងកា អន វតតរនាះប្តូវបានតាមដ្ឋន និងកនុងក ណីមិនអន វតត

តាម ប្តូវរងខំ”3798។ រោងតាមរហត ផេទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ទាងំរ  ស និងស្តសតីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមរ ិោកាសរងខិតរងខំខដេកនុង

រនាះខវះកា សម័ប្គចិតត។  

 
3793 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦ រជើងទំេ័  ១២១៧៦, ១២១៨៩, ១២១៩៥ (ក េ ខណម)។ 

កថាខណឌ  ៣៦៤៧ រជើងទំេ័  ១២១៧៣, ១២១៧៦, ១២២០១, ១២៣២៨ (យស ផេ)។ រជើងទំេ័  ១២១៧៧ (ប្បាក់ រ ឿន)។  

3794 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២២៧៤, ១២២៨៧ (ខអម រអឿន)។ 

3795 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦៣ រជើងទំេ័  ១២២៣៣ (មាន រេឿយ)។ 

3796 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤២, ៣៦៥០។ 

3797 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៩។ 

3798សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៦១។ 
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ខ) ថារតើ មាន“រោេនរោបាយ”ថ្ន ួមរេទរដ្ឋយរងខំ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1348.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា សននិដ្ឋា នខដេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើងប្សរតាមរោេ

នរោបាយ3799។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់ សាកសីជំនាញ NAKAGAWA Kasumi បានរឆាើយតរថា មាន 

“រោេនរោបាយកា ពា ស្តសតី”3800 រហើយ NAKAGAWA Kasumi ប្េមទាងំ ប្បាក់ យ ត និង Peg 

LEVINE ក៏បានអះអាងផងខដ ថា កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍គឺជា“កា ខដេរជៀសេ ំ ួច” ជា

ជាងកា ខដេប្តូវរងខំ3801។   

1349.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា សកខីកមម រស់ NAKAGAWA Kasumi បានរង្ហា ញថា េ ំមានរោេ

នរោបាយកា ពា ស្តសតីខដេមានអតែិភ្លេតាមកា ជាក់ខសដងរនាះរទ3802។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

ឆនាេ ន សិទធិកនុងកា កំណត់ថារតើ ខផនកណាមួយថ្នេសតតុាងប្តូវទទួេយក និងប្តូវរដិរសធ្រោេ  ួមទាងំសកខី

កមម រស់ Peg LEVINE ផងខដ 3803។ 

1350.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតុ

តាង រស់ NAKAGAWA Kasumi សដីេីកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ។ រៅកនុងខផនកថ្នេសតតុាងខដេោត់រោងរៅ

រេើរនាះ NAKAGAWA Kasumi បានេិភ្លការេើឧទាហ ណ៍អំេីស្តសតីខដេប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈ 

រដ្ឋយសា េួករគប្រខកកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ3804។ រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ថា រនះគឺជាកា  ំរលាេ

អំណាច រស់កមាម េិបាេមូេដ្ឋា ន ខដេ ំរលាេរំពានរេើរោេនរោបាយផាូវកា រនាះ3805។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អវីខដេប្តូវបានរោទប្រកានក់នុងក ណីរនះ គឺជាអំរេើហិងាផាូវ

រេទខដេបានរកើតរ ើងកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ រដ្ឋយសា រដីប្រេនធប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទជាមួយោន

 
3799 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦២-១៣៦៣, ១៣៦៥, ១៣៧០ 

3800 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧០។  

3801 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦២-១៣៦៣, ១៣៦៥, ១៣៧០ 

3802 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤៥។  

3803 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤៩។ 

3804 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/473.1 រៅរមា៉ា ង 

១៤.១៥.៣២។ 

3805 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/473.1 រៅរមា៉ា ង 

១៤.១៥.៣២។ 

01718704



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

807 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

តាមកា ចង់បាន រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ3806។ េសតតុាង រស់ NAKAGAWA Kasumi េ ំជារ់ពាក់េន័ធ

រៅនឹងកា យេ់រឃើញរនះ ដូចរនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1351.រនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងគរបីេិោ ណារេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា រនះប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា សមប្សរ ឬរជៀសេ ំ

 ួច ជាជាងកា រងខំកនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រេើេសតតុាង រស់ ប្បាក់ យ ត ខដេថា “រប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ជាកា សមប្សរខដេរតីប្រេនធប្តូវ

 ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់េួករគ។ ដូចរនះ ប្រសិនររើោម នវិញ រតើអវីរៅជារោេរំណងថ្ន

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ?”3807។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាក់លាករ់េើ

េសតតុាងខដេថា កា  ួមដំរណករកើតមានជាធ្មមជាតិរប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រហើយសា ណា រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរនាះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំ

ផន ខកខានកនុងកា េិនិតយរេើេសតតុាងជា ួម។ ប្បាក់ យ ត បានអះអាងថា រដីប្រេនធ“ប្តូវខត ួមដំរណក”កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3808 និងរៅរេេសរងកតរឃើញថា រលាកប្សីេ ំអាច“អន វតត វិធានកា ” រលាកប្សីបាន

រញ្ញា ក់ផងខដ ថា រ គគេរនាះ“នឹងប្តូវបាននារំៅប្សុករដើមបីអរ់ ំខកខប្រ”3809។ កា អរ់ ំខកខប្រដូចបាន

េិភ្លកា ួចមករហើយរនាះ គឺជាទប្មង់ថ្នដ្ឋក់ទណឌ កមម។  

1352.រខៀវ សំផន បានអះអាងប្រហាក់ប្រខហេោន ថា សាកសីជំនាញបានរញ្ញា ក់ថា កា  ួមរេទបានរកើតមានជា

កា សមប្សររនាេ រ់េីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ជាជាងកា រកើតរ ើងប្សរតាមរោេនរោបាយ។ សាកសី

ជំនាញ Peg LEVINE បានរញ្ញា ក់ថា កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាទូរៅបានរកើតរ ើងកនុងកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3810 និង NAKAGAWA Kasumi បានអះអាងផងខដ ថា កូនៗប្តូវបាន ំេឹងឱយរោ េ

 
3806 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤៣០-១៤៣៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៥-៣៧០១។ 

3807 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៣៨-៣៩។ 

3808 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៤១-៤២។ 

3809 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៤១-៤២។  

3810 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (Peg LEVINE) ឯកសា រេខ E1/480.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៥០ (“េិតណាស់ ខាុំមិន

ចង់មានន័យថា អវីខដេបានរកើតរ ើងកនុងកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយរនាះោរ់ប្ររសើ រនាះ រ៉ា ខនតកា  ួមដំរណកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍ ជាទូរៅកនុងវរបធ្ម៌រលាកខាងេិច រៅរេេនិោយអំេីរេេរប្ករទឹកឃមុ ំគឺប្តូវបាន ំេឹងទ ករកើតមាន”)។ 

01718705
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តាមរប្កាយរេេកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3811។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី សាកសីដថ្ទរទៀតបានរញ្ញា ក់ចាស់

លាស់ថា រញ្ញា រនះបានរកើតរ ើងរប្កាយេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេប្តូវបានរងខំរេើេួករគរដ្ឋយអងគកា 

3812។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា 

យេ់រឃើញរនះរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញនូវកំហ ស ដូរចនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

គ) រ ោិកាសរងខតិរងខ ំ

1353.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ទាងំរ  ស និងស្តសតីមានអា មមណ៍ថា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ និង

ប្តូវទទួេ ងកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ឬគំរាមកំខហងសមាា រ់ ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3813។ រខៀវ សំផន បាន

ជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត អំេីកា តាមដ្ឋនរដ្ឋយកងឈ្ារប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រប្កាយេិធី្រ ៀរអា

ពាហេ៍ិពាហ ៍និងអំរេើថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម និងបានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណាទាក់ទងរៅនឹងរ គគេមួយចំនួនថា េួករគេ ំបានរឆាើយចាស់លាស់ទាក់ទង

រៅនឹងកា រកើតរ ើងថ្នកា  ួមដំរណក“រដ្ឋយរងខំ”។   

(i) កា តាមដ្ឋនរដ្ឋយកងឈ្ារប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ 

1354.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ កា រ ៀរចំប្តូវបានរធ្វើរ ើង

តាមធ្មមតារដ្ឋយអាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នសប្មារ់រដីប្រេនធងមីរដកកនុងទីកខនាងខដេបានកំណត់ទ ក ជាេិរសសរដើមបី

 ួមរេទ3814។ កងឈ្ារប្តូវបានរង្ហគ រ់ឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរៅរេេយរ់រដើមបីធានាថា េួករគបាន មួ

រេទ3815។  

1355.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា តាមដ្ឋនបាន

រកើតរ ើង។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងតាមខរររប្ជើសរ ើសរៅរេើេសតតុាង

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី។ រខនែមរេើរនះ រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានផដេ់កា រ ៀររារ់“រផសងៗ”ទាក់ទងរៅ

 
3811 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/472.1 រៅរមា៉ា ង ១១.១៤។  

3812 សូមរមើេ ឧ. ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងីម) ឯកសា រេខ E1/469.1 រៅរមា៉ា ង ១១.១២ (“អងគកា 

រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េួករយើង។ រយើងប្តូវខត ស់រៅជាមួយោន រដើមបីរយើងអាចជារដីប្រេនធ និងរប្កាយមកមានកូន”)។ 

3813 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

3814 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១, ៣៦៩៦។  

3815 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១, ២៦៤៤, ៣៦៦០, ៣៦៩៦។  
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នឹងរោេរំណងថ្នកា តាមដ្ឋនរនាះរប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍និងខកខានកនុងកា និោយថា កា តាម

ដ្ឋនរនាះបានរកើតរ ើង ឬថា បានរកើតរ ើងជាទូរៅ ឬរដើមបីធានានូវកា រោ េតាមសាសនា និងផេរ៉ាះ

ពាេ់ថ្នកា តាមដ្ឋនខដេជាញឹកញារ់េ ំបាននារំៅ កកា  ួមរេទរ ើយ3816។ រ គគេមួយចំនួនបានផតេ់សកខី

កមមប្តឹមខតអវីខដេេួករគបានឮ រ៉ា ខនតេ ំបានរឃើញផ្លេ េ់3817។ ខផអកតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបីយេ់រឃើញថា កា តាមដ្ឋនប្តូវបានរធ្វើរ ើងប្សរតាមរោេកា ណ៍រនាះ3818។  

1356.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ួមរញ្ចូេេសតតុាង

ខដេរចញេីខផនកដថ្ទរទៀតថ្នកា ជំន ំជប្មះ និងមានភ្លេជាតំណាងរេញរេញ3819។ រខនែមរេើរនះ េសតុ

តាងរនះេ ំបានរង្ហា ញនូវេកខណៈរផសងៗោន ថ្នរទេិរសាធ្ន៍ និងបានភ្លា រ់កា តាមដ្ឋនរនាះរដ្ឋយប្សរោន

ជាមួយនឹងកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ3820។ 

1357.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើអំណះអំណាងអំេីភ្លេជាតំណាង។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណីប្បារំីនាក់3821 និងសាកសីដរ់នាក់3822 ប្េមទាងំរ គគេរីនាក់ខដេបានរង្ហា ញខាួនជាសាកសផីង 

និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីផង3823 រៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនសដីេីអតែិភ្លេថ្នកា តាមដ្ឋន3824

។ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកតាមខររមិនទូរៅរេើេសតតុាង

 រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរនាះ េ ំបានឆាះុរញ្ញច ងំកា េិតថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងដូរចនះ 

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ េ ំមានកំហ សកនុង“ភ្លេជាតំណាង”ថ្នកា វាយតថ្មា រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងផងខដ 3825។ រនះជារ ឿងធ្មមតាខដេថា សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេផតេ់

 
3816 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៥-១៣៤៨។ 

3817 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៧-១៣៤៨។  

3818 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥៣។ 

3819 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣៧។  

3820 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣៨។  

3821 ជា រ ៀរ, ស ូ ស ធាវើ, ខរ៉ាន ស ោន់, ប្ពារ ស រឃឿន, ក េ ខណម, ជ ំ សារមឿន, អ  ៊ុំ រយឿន, សយ ណារ ឿន។ 

3822 រៅន  ោ៉ា វ, មាស ថ្ ហួ , ម៉ាម រសឿន, រហង ថ្ ហា ង, ណ រ ងីម, ខង៉ាត ោត, ជាងំ ប្សីម ំ, ឃិន វា៉ា ត, NAKAGAWA 

Kasumi, កាងំ រហកកអា វ។ 

3823 យស ផេ, ជូ គឹម ន, ប្បាក់ រ ឿន។ 

3824 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១ រជើងទំេ័  ១២១៧៥-១២១៧៦។  

3825 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥៦-១៣៦០។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

េសតតុាងជាេិរសសអំេីរទេិរសាធ្ន៍ រស់ខាួនថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ បានរង្ហា ញនូវអា មម

ណ៍េិតប្បាកដអំេីកា ខដេប្តូវបានតាមដ្ឋនកនុងកា  ួមដំរណករនាះ។ កា ខដេថា សាកសីេ ំបានរេើករ ើង

អំេីកា តាមដ្ឋនរនះរៅកនុងកា ផដេ់សកខីកមមអំេីរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតជាេិរសសរៅរេេោម នកា សួ សំណួ 

រេើរញ្ញា រនះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ3826។  

1358.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េសតតុាងរដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណីមានេកខណៈ“រផសងៗោន ” ខដេជាពាកយរេចន៍មួយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរប្រើប្បាស់សនមត

អតែន័យថា “មិនស ីសង្ហវ ក់ោន ”សដីេីរោេរំណងថ្នកា តាមដ្ឋន។ កនុងកា ោបំ្ទ រខៀវ សំផន បានចងអេុ

រង្ហា ញរៅរេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា 

 វិភ្លគ រស់ខាួនអំេីកា តាមដ្ឋន3827។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា េ ំមានរ គគេណាមាន ក់ខដេ

ោត់បានរេើករ ើងរនាះ ជាក់ខសដង បានផតេ់េសតតុាងមិនស ីសង្ហវ ក់ោន ទាក់ទងរៅនឹងរោេរំណងថ្នកា 

តាមដ្ឋនរ ើយ។ អ  ៊ុំ រយឿន និង ប្ពារ ស រខឿន  អនកទាំងេី បានផតេ់េសតតុាងថា កងឈ្ារបានតាមដ្ឋនរដី

ប្រេនធរដើមបីឱយដឹងអំេីកា  ួមដំរណក និងេ ំបានសំរៅរៅរេើរោេរំណងរខនែមរទៀតណាមួយថ្នកា តាម

ដ្ឋន3828។ ប្ពារ ស រខឿន បានអះអាងថា រប្កាម រររនាះ រ គគេប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ោា រំមើេជា

 
3826 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមាន ក់ខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំ

ផន ខកខានរេើករ ើងនូវកា អន វតតន៍ថ្នកា តាមដ្ឋន រ៉ា ខនតមិនបានផតេ់េសតតុាងថា េ ំបានរកើតរ ើងរនាះរទ។ សូមរមើេ  សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥៦-១៣៦០។ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើចរមាើយជាលាយ

េកខណ៍អកស មួយរ៉ា រណាណ ះ រដ្ឋយកមាម េិបាេ ប្បាក់ យ ត កនុងកា រង្ហា ញប្រសិទធភ្លេថា េ ំមានកា ោរសងកត់ឱយ ួមដំរណកកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៥៧៦ រោងរៅរេើ ប្បាក់ យ ត 

កំណត់សាត រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សាកសី ថ្ងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9499 ស/ឆ៖ ៩៦-

៩៧។  

3827 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១-៣៦៤៣។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹង

សាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៥ និងរជើងទំេ័  ២៥៤៦, ២៥៤៨-២៥៤៩ រោងរៅរេើ អ  ៊ុំ រយឿន, ប្ពារ ស 

រខឿន, ជ ំ សារមឿន, មាស ថ្ ហួ , រហង ថ្ ហា ង, ជាងំ ប្សីម ំ។ 

3828 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ជ ំ សារមឿន) ឯកសា រេខ E1/321.1 ទំេ័  ៥១-៥៣ (រដ្ឋយេនយេ់ថា ឈ្ារ

េរសាត រ់គូសាវ មីេ ិោរដើមបីឲ្យដឹងថាេួកោត់ ួមដំរណកឬអត់)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) 

ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦-៧ (រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា គូសាវ មីេ ិោសែិតរៅរប្កាមកា ោា រំមើេរេញមួយយរ់)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃ

ទី២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៧-៨, ៤២-៤៣ (“ររើសិនជាអត់មាន ួមដំរណករទ រគ

អាចមាន វិធានកា រផសងរទៀត រហើយនាងខាុំប្េមរៅ [...] រលាកប្សីរញ្ញា ក់ឲ្យចាស់ រតើរលាកប្សី ួមរេទជាមួយនឹងរដីរលាកប្សី
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ទូរៅ3829 ខណៈរេេផតេ់េសតតុាងផងខដ ថា រដីប្រេនធប្តូវបានតាមដ្ឋនជាេិរសសរៅរេេយរ់ថ្នេិធី្រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍3830។ មាស ថ្ ហួ  បានផតេ់េសតតុាងចាស់លាស់ថា កងឈ្ារ“រដើ រមើេថារតើ រយើងច ះ

សប្មុងោន  ខដ  ឬអត់ និងថារតើ រយើងបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់រយើង ខដ  ឬរទ”3831 នងិ

េ ំរង្ហា ញដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រោេរំណងថ្នកា តាមដ្ឋនគឺរដើមបីធានាបាននូវកា 

ប្រតិរតតិ វិធី្សាសនារនាះរទ3832។ េសតតុាង រស់ រហង ថ្ ហា ង ខដេរង្ហា ញថា រដីប្រេនធខដេេ ំបានអន 

វតតតាម ប្តូវបានតាមដ្ឋនរនាះ ស ីសង្ហវ ក់ទាងំប្សុងជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខដេថា កា តាមដ្ឋនបានរកើតរ ើងជាខផនកមួយថ្ន រររងខិតរងខំ3833 ដូចោន នឹងេសតតុាង រស់ ជាងំ 

ប្សីម ំ ខដេថា កា តាមដ្ឋនអាចរកើតរ ើងរដើមបីកំណត់ថា រដីប្រេនធមួយគូ“ច ះសប្មុងោន ” ឬនិោយអាប្កក់

េអីងគកា 3834។  

1359.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើសា ណាខដេថា េសតតុាងមានេកខណៈ“រផសងៗោន ” រៅ

រេេនិោយអំេីរោេរំណងថ្នកា តាមដ្ឋន។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រចតនាថ្នកា តាម

ដ្ឋន គឺរដើមបធីានាថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបាន ួមដំរណកខដេប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយេសតតុាងរនាះ។ 

 

រៅរេេណាមួយឲ្យជាក់លាក់? ឆ៖ ខខរប្កាយតរៅរទៀត [...] អាហនឹងខាា ចខាា ងំណាស់ រគគំរាមខាា ងំរហើយ រចះខតតប្មង់រៅ”)

។ 

3829 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៥ រជើងទំេ័  ២៥៤៦។ 

3830 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦-៧ (រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា គូសាវ មី

េ ិោសែិតរៅរប្កាមកា ោា រំមើេរេញមួយយរ់)។ 

3831 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២៧៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ 

(មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ១៤។ រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  

១៣៤៥។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២៧៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៦ 

ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 ទំេ័  ១២-១៤ (រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា រនាេ រ់េីរ ៀរកា  ួច ឈ្ា របាន

ោា រំមើេឲ្យដឹងថារតើោត់ និងរតីោត់បានរធ្វើេិធ្ីប្រថ្េណីខដ ឬរទ និងឲ្យដឹងថារតើ េួកោត់ ួមដំរណកខដ ឬរទ)។  

3832 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៥។  

3833 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង)  ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័  ១៤ (“ស៖ រតើរលាកប្សីអាច

ជួយ កនឹករមើេថារតើរប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់រលាកប្សីហនឹង រគមានតប្មូវឲ្យរលាកប្សីហនឹងរៅផសដំំរណករទ 

រហើយរេេខដេរៅផសដំំរណកហនឹង មានកា តាមដ្ឋនេីឈ្ា រខដ ឬក៏អត់?  ឆ៖ រញ្ញា ហនឹងគឺមានចំរពាះអនកខដេប្តូវោន អ  ៊ីចឹងរៅ 

រគមិនមានកា តាមដ្ឋនរទ។ ចំរពាះអនកខដេមិនរេញចិតតនឹងោន  មិនច ះសប្មុងោន  គឺរគតាមដ្ឋន រស ើរអរងកត”)។  

3834 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ២៥-២៦ (រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា រៅយរ់

ផសដំំរណកដំរូង ឈ្ា រេរសាត រ់រៅរប្កាមផេះោត់)។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបានតប្មូវឱយយេ់រឃើញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាក់ខសដងប្តូវបាន ួមដំ

រណក។ រញ្ញា គឺថារតើ រដីប្រេនធមានអា មមណ៍ថា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកភ្លា មៗនូវកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍ ឬេ័យខាា ចរេកមិនអាចរធ្វើដូរោន ះបានរៅយរ់ខដេេួករគប្តូវបានតាមដ្ឋនរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា3835 េ ំ

បានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញជា ួមខដេថា កា តាមដ្ឋនថ្នកា  ួមដំរណកបានរកើតរ ើងរនាះ។ កា ជំ

ទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើចំណ ចរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំអាច ក

រឃើញនូវភ្លេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាងខដេថា កា តាមដ្ឋនខាះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរកមងៗ រ៉ា ខនតរដ្ឋយ

ខផអករេើកា រ ៀររារ់ជារប្ចើនដូចោន បានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ផងខដ ថា រកមងៗទាងំរនះប្តូវបានរង្ហគ រ់រដ្ឋយ

កមាម េិបាេជាន់ខពស់ឱយរធ្វើកា តាមដ្ឋន3836។ 

1360.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងេសតតុាងសដីេីអវីខដេ

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរីនាក់បានសាដ រ់ឮ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងខររេើេសតតុាង រស់ ជា រ ៀ

រ កនុងរជើងទំេ័ មួយថ្នកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា កា តាមដ្ឋនបានរកើតរ ើង និងបានរញ្ញា ក់ថា 

“រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រលាកប្សីប្តូវបានប្បារ់ឱយប្រយ័តនខាួនេីរប្ពាះរគនឹងតាមដ្ឋនរលាកប្សីរៅ

រេេយរ់។ រៅយរ់ដំរូងជាមួយោន  រលាកប្សីបានឮសនូ រជើងរដើ រប្ៅទាវ  ”3837។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ ជ ំ សារមឿន ខដេថា កងឈ្ារបាន“េរសាដ រ់”រដីប្រេនធខដេបាន

 
3835 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៦ រជើងទំេ័  ២៥៥១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ខង៉ាត ោត) ឯកសា រេខ E1/489.1 ទំេ័  ៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ 

ឡាង) ឯកសា រេខ E1/339.1 ទំេ័  ៥៥។ 

3836 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៦ និងរជើងទំេ័  ២៥៥២ (រោងរៅរេើសកខីកមម

 រស់ ស ូ ស ធាវើ, ខរ៉ាន ស ោន់ និង ម ំ វ ន និង ខង៉ាត ោត) ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ 

E1/462.1 រៅរមា៉ា ង ១៣.៤៦.៥៣ (ផតេ់សកខីកមម“េិត” កនុងកា រឆាើយរៅនឹងសំណួ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រលាកប្សីបានឮ

អំេីរទរញ្ញា ឱយឈ្ា រតាមដ្ឋនថារតើរដីប្រេនធកនុងេូមិោត់បាន ួមរេទខដ  ឬរទ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ខរ៉ាន 

ស ោន់) ឯកសា រេខ E1/482.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៤៤.៤១ (ផដេ់សកខីកមមថា “ឈ្ារមកប្បារ់សមមិតត អំ ឱយរគោរ់ខាុំរៅអរ់ ំ”

រដ្ឋយសា មិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ 

E1/475.1  រៅរមា៉ា ង ១៤.៣៨.០៤ (ផតេ់សកខីកមមថា ឈ្ា រ“បានអន វតត [...] រសចកដីខណនា”ំឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធងមី)។ 

3837 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២១៧៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ជា រ ៀ

រ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥៧-៥៩ (រដ្ឋយេនយេ់ថា រនាេ រ់េីរ ៀរកា  ួច រគប្បារ់ោត់ឲ្យប្រយ័តនខាួន េីរប្ពាះរគោា ំ

រមើេេួកោត់រៅរេេយរ់។ រៅយរ់ដំរូង ោត់ឮសប្មឹរំ ឹររជើងរៅរប្ៅរនេរ់)។ 
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រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដើមបីឱយដឹងថា េួករគបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3838។ រខៀវ សំផន ខក

ខានកនុងកា េនយេ់មូេរហត ដូចរមដចបានជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំតប្មូវឱយសំអាងរៅរេើេសតតុាងរនះ

ខដេជាខផនកថ្នសកខីកមមទាំងមូេខដេរង្ហា ញថា កា តាមដ្ឋនបានរកើតរ ើង ខដេភ្លគរប្ចើនខផអកតាម

ប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងរេេយរ់ និងរៅរប្ៅរនេរ់ខដេរដីប្រេនធសែិតរៅរនាះ និងប្តូវបានខផអកផង

ខដ រៅរេើអវីខដេសាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអាចសាដ រ់ឮជាជាងបានរឃើញ។ េសតតុាងសដីេីអវីខដេ

រ គគេបានសាដ រ់ឮមានយ តតិសាស្តសតរង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា ជាទប្មង់មួយថ្នេសតតុាងរដ្ឋយផ្លេ េ់សដីេីកា កំណត់

អតតសញ្ញា ណរៅកនុងចារ់ប្េហេណឌ អនត ជាតិ3839។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1361.ទាក់ទងរៅនឹង ណ រ ងីម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រលាកប្សី“រជឿជាក់ថា រលាកប្សី និងរដី

ប្តូវបានតាមដ្ឋនរដ្ឋយឈ្ារ”3840។ កនុងកា យេ់រឃើញរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើ

ខផនកថ្នេសតតុាង រស់ ណ រ ងីម ខដេកនុងរនាះ រលាកប្សីបានេនយេ់ចាស់លាស់អំេីកា សននិដ្ឋា ន រស់

រលាកប្សីខដេថា រលាកប្សីប្តូវបានរគតាមដ្ឋន3841  ួមរញ្ចូេទាងំកា អះអាងខដេថា រលាកប្សីបាន

រឃើញឈ្ាររដ្ឋយផ្លេ េ់3842។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នរនះ។  

1362.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណាចាស់លាស់រេើេសតុ

តាងខដេបានផតេ់រដ្ឋយរដី រស់ ណ រ ងីម រ ម្ ះ ប្ពារ ករ។ កនុងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយ

េកខណ៍អកស  ោត់ប្តូវបានសួ ថារតើ ខខម ប្កហមបានោត់មន សសឱយេរសាដ រ់រដីប្រេនធខដេរទើររ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហង៍មី ខដ  ឬរទ3843។ ជាកា រឆាើយតរ ោត់បានអះអាងថា “េ ំមានក ណីខរររនះរកើតរ ើងចំរពាះ

 
3838 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២១៧៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(ជ ំ សារមឿន) ឯកសា រេខ E1/321.1 ទំេ័  ៥១-៥៣ (រដ្ឋយេនយេ់ថា ឈ្ា រេរសាត រ់គូសាវ មីេ ិោរដើមបីឲ្យដឹងថាេួកោត់

 ួមដំរណកឬអត់)។  

3839 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកដី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៣០២-៣០៥ បានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់សាកសី

មាន ក់ខដេថា ោត់បានឮោ ើខណនាខំាួនឯង។ 

3840 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១។ 

3841 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១ រជើងទំេ័  ១២១៧៨ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៥ ខខ

កញ្ញា  ឆ្ន ំ២ ០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៣៧-៣៨, ៤៤-៤៥, ៥៦-៥៧, ៥៨-៥៩, ៧៩-៨០។ 

3842 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៥៦ (“ខាុំដឹងថា រគមកតាមដ្ឋនខាុំេីរប្ពាះ

រយើងរឃើញរគរេេយរ់”)។  

3843 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ប្ពារ ករ ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9818 ស៖ ៥២។ 
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ប្រេនធខាុំ និង ូរខាុំរទ។ ខាុំក៍េ ំខដេឮរ ឿងខរររនះខដ ”3844។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា 

ជាកា ប្ររសើ សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េនយេ់ជាក់លាក់រេើភ្លេផេយុោន ជាអតែិភ្លេរនះ។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា េសតតុាងជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សាកសីខដេេ ំបានរង្ហា ញខាួនចំ

រពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ និងភ្លគី ជាទូរៅប្តូវ

បានផតេ់តថ្មាជាេសតតុាងទារជាងេសតតុាង រស់សាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមមរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ

3845។ ណ រ ងីម រដ្ឋយផេយុរៅនឹងចរមាើយរដី រស់ខាួន បានផតេ់សកខីកមមរេេជំន ំជប្មះោ៉ា ងចាស់ទូេំទលូា

យ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ ថា ណ រ ងីម ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយរដី

 រស់ោត់ខដេជាយ ទធជនេិកា ខេនក រៅកនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ួយខដេមានស្តសតី ៤០ នាក់3846។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា គួ ឱយរជឿជាក់បានខដេថា ណ រ ងីម និងរដី រស់រលាកប្សីមានកា ចង

ោំរផសងោន នូវអវីរកើតរ ើងភ្លា មៗរប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ រោងតាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនរធ្វើកា 

េិោ ណាជាក់លាក់រៅរេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងេសតតុាងរនះ។  

1363.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កា តាមដ្ឋនថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើងជា

ខផនកថ្នរោេនរោបាយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹងចំណ ចខដេេសតុ

 
3844 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ប្ពារ ករ ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9818 ស៖ ៥២។ 

3845 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។  

3846 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

រជើងទំេ័  ១២០១៥ រោងរៅរេើកំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ប្ពារ ករ ច ះថ្ងៃទី០៣ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E3/9818 ERN 01037140-01037145 ទំេ័  ៤-១១ (ប្ពារ ករ ជាទាហានេិកា  (ខដេេិកា ខេនក) និងជារតី រស់ ណ រ ងី

ម បានរេើករ ើងថា តាម៉ា ក យកទាហានេិកា  ១០០នាក់េីអងគភ្លេជនេិកា ខដេសែិតរៅតារមម  រៅេូមិភ្លគពាយ័េយ។ រៅរេេ

េួករគរៅដេ់បាត់ដំរង ោត់សែិតកនុងចំរណាមទាហានេិកា ៤០នាក់ខដេ តាម៉ា ក បានរប្ជើសរ ើសឲ្យរ ៀរកា រៅ    សំ ូត។ ោត់

ក៏បានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រៅទីរញ្ចរ់មានទាហានេិកា ប្តឹម ៣៨ នាក់រ៉ា រណាណ ះបានរ ៀរកា  រដ្ឋយសា នា ើេី នាក់បានរគចខាួន)។ 

សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជនំ ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩ រជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ២៩-៣២ (រេើករ ើងថា រគបានរងខំោត់ឲ្យរ ៀរកា 

ជាមួយកងទ័េេិកា ខេនក។ ោត់បានេនយេ់ថា៖ “ខាុំយំខដ ហនឹង រ៉ា ខនតអត់ចិតតអត់ដឹងខាួនរសាះ អន់ចិតតៗ មំាណាស់ រប្ពាះអីអត់ខដេ

រឃើញ វាខដេរឃើញ [...] រយើងរធ្វើអ  ៊ីចឹង ខាា ចរគថ្វ៉ារោេ។ អ  ៊ីចឹងរចះខតប្ទា”ំ)។ 
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តាងខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញថា ឈ្ារខាះមានវ័យរកមង3847 រនះជាកា េ ំជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ កា តាមដ្ឋនបានរកើតរ ើងរដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងរោេកា ណ៍រកសក មមយុនីសត

កមពជុា ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។ រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយចាស់លាស់រេើេសតតុាង រស់ កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច ខដេថា 

តាមអវីខដេោត់ដឹង“េ ំមាន វិធានកា រដើមបរី ៀរចំកា ោា រំមើេ” និងថា រ គគេខដេតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរនាះ គឺ

ជា“កមាម េិបាេខ សសីេធ្ម៌”ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រទាសចងអេុរង្ហា ញជាក់លាក់រេើសមមិតត រ៉ាង់3848។ រទាះ

ជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា េសតតុាងរនះប្តូវបានេិោ ណារធ្ៀរ

ជាមួយនឹងេសតតុាងសនធឹកសនាធ រ់ដថ្ទរទៀតខដេបានរង្ហា ញថា “រដីប្រេនធរថាម ងងមី ប្តូវបានតាមដ្ឋនរដើមបីឱយ

ដឹងថារតើ េួករគបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ ខដ  ឬរទ”3849 និងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា សមមតិត 

រ៉ាង់ ជាក់ខសដងេ ំប្តូវបានោរ់ខាួនេីរប្ពាះោត់បានឱយអនករប្កាមរង្ហគ រ់ខាួនតាមដ្ឋនឱយោត់3850។   

1364.ខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា េសតតុាង រស់ កាំង រហកកអា វ រៅ   ច 

ប្តូវរដិរសធ្រដ្ឋយសា  វិសាេភ្លេថ្នេសតតុាងខដេរង្ហា ញផេយុរនាះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើ

ញកំហ សរៅកនុងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេមិនរធ្វើកា េិោ ណាចាស់លាស់រេើ

ខផនកថ្នេសតតុាងខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រចញេីសកខីកមម រស់សាកសី ធ្ ច សីងន និង 

 
3847 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៦ និងរជើងទំេ័  ២៥៥២ រោងរៅរេើសកខីកមម

 រស់ ស ូ ស ធាវើ ខង៉ាត ោត ខរ៉ាន ស ោន់ និង ម ំ វ ន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា េសតតុាង រស់ ខរ៉ាន ស 

ោន់ ខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ខដេថា ឈ្ារបានយកនីតិវិធ្ីថ្នកា តាមដ្ឋនរនះជា“ខេបងរេង” បានគូស

រញ្ញា ក់រខនែមនូវកា  ំរលាេរំពានកា អន វតតន៍រៅវិញ សូមរមើេ រខៀវ សំផន ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ខរ៉ាន ស 

ោន់) ឯកសា រេខ E1/482.1 ទំេ័  ៧០ ខដេថា ឈ្ារបានរញ្ាូនតាមដ្ឋនរេញមួយយរ់ និង“រនះដូចជាខេបងរេង រស់េួក

រគ”។ 

3848 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២១៧ រោងរៅរេើកំណត់រហត ថ្នកា សួ ចរមាើយ កាងំ រហកកអា 

វ ច ះថ្ងៃទី០២ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5789 ERN 00410173-00410174 ទំេ័  ៤-៥។  

3849 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២១៧៧ រោងរៅរេើកំណត់រហត ថ្នកា សួ ចរមាើយ កាងំ រហកក

អា វ ច ះថ្ងៃទី០២ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5789 ERN 00410173-00410174 ទំេ័  ៤-៥។ 

3850 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២១៧៧ រោងរៅរេើកំណត់រហត ថ្នកា សួ ចរមាើយ កាងំ រហកក

អា វ ច ះថ្ងៃទី០២ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5789 ERN 00410173-00410174 ទំេ័  ៤-៥។ 
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ោន េន់ ខដេរៅប្គរ់កាេៈរទសៈ ប្តឹមខតជាកា រេើកប្ចំខដេនូវកា រោងរៅរេើរោេកា ណ៍សីេ

ធ្ម៌ថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុារ៉ា រណាណ ះ3851។ 

(ii) អំរេើថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”ខដេជាកា ដ្ឋក់រទាស 

1365.រដ្ឋយសា ខផនកថ្នកា យេ់រឃើញសដីេីកាេៈរទសៈរងខំខដេរ គគេបានឆាងកាត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ខរ៉ាន ស ោន់ ខដេរង្ហា ញថា រលាកប្សីបានប្រខកកកា  ួមដំរណកកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហស៍ប្មារ់េី យរ់ដំរូង និងប្តូវបានវាយដំរដ្ឋយរដីរលាកប្សី និងបានគំរាមសមាា រ់រដ្ឋយ

ប្រធានកងប្រសិនណារលាកប្សីមិនប្េម ួមដំរណករនាះ3852។ កនុងកា យេ់រឃើញរខនែមរទៀតសដីេរីទ

េិរសាធ្ន៍ថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ វាងរដីប្រេនធ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រេើេសតតុាង រស់ ខរ៉ាន ស ោន់ ខដេថា រប្កាយកា ប្រខកកកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រលាក

ប្សីប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈរដ្ឋយរដី រស់ខាួនខណៈរេេឈ្ា ប្បានំាក់រៅឈ្ រមើេ ខដេរនះជាកា ខផនក

ថ្នកា វិភ្លគអំេីេយសនកមមខដេបានរងករេើរលាកប្សី។  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ 

រេើេសតតុាង រស់ អ  ៊ុំ រយឿន ខដេថា រលាកប្សីបានជំទាស់រៅនឹងកា រ៉ា នរ៉ាង រស់រដីរលាកប្សីកនុងកា រប្រើ

អំរេើហិងារងខំរលាកប្សីឱយ ួមរេទ ខដេរប្កាយមករដីរលាកប្សីបានប្បារ់រមរញ្ញា កា រោធា រស់ោត់ 

ខដេរនាេ រ់មករមរញ្ញា កា រនាះបានោរ“់ ំរលាេរសេសនែវៈ”រលាកប្សី3853។ រលាកប្សីមានអា មមណ៍ថា 

ប្តូវបាន“ ំរលាេរសេសនែវៈ”ជាកា ប្េមានសប្មារ់កា ប្រខកកមិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រនាះ ដូរចនះ រលាកប្សីក៏យេ់ប្េម ួមរេទជាមួយរដីរលាកប្សីរប្កាយមក3854។  

1366. រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”

ខដេ ខរ៉ាន ស ោន់3855 និង អ  ៊ុំ រយឿន បានឆាងកាត់ថា ជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3856។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់ 

 
3851 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ធ្ ច ស ីងន) ឯកសា រេខ E1/500.1 ទំេ័  ៥៧ (បានរឆាើយថា រញ្ញា ថ្នកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េ ំប្តូវបានរេើក

រ ើង រដ្ឋយសា រៅរេេរនាះប្តូវបានោត់ទ កថា ជារញ្ញា សីេធ្ម៌)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ោន េន់) ឯក

សា រេខ E1/317.1 ទំេ័  ៥៨ (រឆាើយថា រនះជាកា មិនេិតខដេប្គរ់ោន មានកាតេវកិចចតាមដ្ឋនរដីប្រេនធងមីកនុងឃ ំរនាះរ ើយ)។  

3852 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦។  

3853 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦។ 

3854 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦។ 

3855 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦៨។ 

3856 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦៩ រជើងទំេ័  ២៥៩១។ 
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រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈរេើ ខរ៉ាន ស ោន់ គឺជា“ក ណីធ្ៃន់ធ្ៃ ” េីរប្ពាះរនះប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរ ើងតាមកា រសនើ រស់“ឈ្ាររកមង”ខដេមាន“ទសសនៈោស់គំ ឹេរៅរេើកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍”3857។ ោត់បានអះអាងរខនែមថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈរេើ អ  ៊ុំ រយឿន េ ំខមនជាភ្លេតំណាងថ្នរោេ

នរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងសែិតរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នកា រញ្ាូនរ ឿងរៅជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេីរប្ពាះអំរេើរនះប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយអនកប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់រេើរដី រស់រលាកប្សី ខដេរនះ

ជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមសប្មារ់កា ខកខានកនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់រលាកប្សី និង

ដូរចនះ ផេយុេីកា ហាមោត់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាសដីេីទំនាក់ទំនងរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3858។ 

1367.សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈរេើ ខរ៉ាន 

ស ោន់ និង អ  ៊ុំ រយឿន គឺជាក ណីេិរសស ឬេ ំប្សរតាមរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុា3859។ 

1368.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា “កា គំរាមកំខហងរដ្ឋយប្ររោេជាប្រោំអំេីកា ដ្ឋក់ទណឌ  កមមតាម 

យៈរ ិោកាសរងខិតរងខំ” និង“កនុងក ណីខាះកា គំរាមកំខហងជាក់លាក់ និងអំរេើហិងាជាក់ខសដង”ប្តូវបាន

រប្រើប្បាស់រដើមបីរងខំរដីប្រេនធឱយ ួមរេទ3860។ ជាេទធផេ “កា រដិរសធ្ប្តឹមពាកយសំដីេ ំអាចមានប្រសិទធ

ភ្លេ រហើយកា  ឹងទទឹងណាមួយរងកឱយមានេទធភ្លេថ្នអំរេើហិងាធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬកា សាា រ់”3861។ កា ខដេថា 

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខាះេ ំបានដឹងអំេីមូេរហត ខដេឈ្ារតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរនាះ “េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់េសតុ

តាងខដេោបំ្ទនូវអតែិភ្លេថ្នកា អន វតតស ីសង្ហវ ក់ោន ”3862។ ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងប្តឹមប្តូវផងខដ រេើ“ទិដាភ្លេសនូេ”ថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមួយចំនួន “ខដេប្តូវបាន

ោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀត”3863។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានឆនាេ ន សិទធិ

កនុងកា សននិដ្ឋា នថា “រោេកា ណ៍សីេធ្ម៌រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេបានប្រកាសរនាះ ជានិចចកាេេ ំប្តូវ

 
3857 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦៨។ 

3858 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦៩។ 

3859 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤៤។ 

3860 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៣៨។ 

3861 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤១។ 

3862 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤២។ 

3863 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៥២។ 
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បានអន វតតតាមកនុងក ណីជាក់ខសដង” និងថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈរេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខរ៉ាន ស ោន់ 

េ ំខមនជាក ណីេិរសសរ ើយ3864។ 

1369.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈេ ំប្តូវបានរោទប្រកានថ់ា ជារទឧប្កិដាឯករាជយ

កនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងរ ឿងកដីរនះ3865 និងថា អវីខដេសំខាន់សប្មារ់រោេរំណងថ្នអំរេើខដេ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ គឺថា បានរកើតរ ើង និងបានរំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ 

អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរនះ គឺជាអំរេើថ្នកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ 

ឬកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំខដេរ  ស និងស្តសតីប្តូវបានរងខំរនាេ រ់េីកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំេី ររ

រនាះ។ អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនះេ ំបាន ួមរញ្ចូេកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំខដេប្តូវបានប្រប្េឹតដរ ើង

រដ្ឋយរដ្ឋយឈ្ាររនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរង្ហា ញរដ្ឋយប្តឹមប្តូវនូវកប្មិតខដេប្តូវបាន  ឹតតបិតថ្នកា រោទប្រកាន់តាម យៈកា ដ្ឋក់អំរេើថ្ន“កា 

 ំរលាេរសេសនែវៈ”កនុងវង់ប្កចករៅរេេេិេណ៌នារទេិរសាធ្ន៍ទាងំេី រនះ។  

1370.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញមួយខដេអាចរង្ហា ញនូវភ្លេខ សខរាកោន  វាងរទេិ

រសាធ្ន៍ រស់ ខរ៉ាន ស ោន់ ខដេទទួេ ងរប្កាមកា ប្រប្េឹតត រស់រដី រស់ខាួន និង អ  ៊ុំ រយឿន រប្កាមកា 

ប្រប្េឹតត រស់ឈ្ារ។ រៅរេេយេ់រឃើញថា រ គគេបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ អ  ៊ុំ រយឿន ប្េមទាងំ ម ំ វ ន ខដេថា េួកោត់ប្តូវបាន

“ ំរលាេរសេសនែវៈ”រដ្ឋយរ គគេខដេរៅរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម ដូចកនុង

ក ណី អ  ៊ុំ រយឿន សប្មារ់កា មិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍និងកនុងក ណី ម ំ វ ន សប្មារ់កា 

មិនប្េមរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍សាជាងមី3866។ ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា អំរេើទាងំរនះ“សែិតរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

 
3864 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៩៨។ 

3865 សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៤២៩-១៤៣៣។ សូមរមើេផងខដ  ឧ. សាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៥, ៤៣៣១។  

3866 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥០-៣៦៥១។ 
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េិពាហ ៍ រដ្ឋយសា អំរេើរនះេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរដីរៅរេើប្រេនធខាួនរនាះរទ រ៉ា ខនតរដ្ឋយកមាម េិបាេ 

ឬឈ្ារ”3867 រ៉ា ខនតប្តូវបានោត់ទ កថា ជាខផនកថ្ន“រ ិរទេ័យខាា ច និងអំរេើហិងា”3868។ 

1371.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងខផនកដំរូង និងខាងរប្កាយថ្នកា យេ់រឃើញរនះ ខដេថា 

អំរេើហិងាផាូវរេទខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយឈ្ារ ដូចបានគូសរង្ហា ញខាងរេើ េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុង

រ ឿងកដីរចចរុបនន។ ទាក់ទងរៅនឹងខផនកកណាដ េ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួន

ខាងរេើថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរនះគឺជាកា  ួមរេទរដ្ឋរងខំ វាងរដីប្រេនធរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ខដេជារ់ពាក់េ័នធជន ងរប្ោះជារ  ស និងស្តសតី។ កនុងន័យរនះ រ ិោកាសរងខិតរងខំ គឺជា

អេាប្កឹតថ្នរេទ3869។ 

1372.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា រប្រើប្បាស់េសតុ

តាង រស់ NAKAGAWA Kasumi ពាក់េ័នធរៅនឹងរទេរិសាធ្ន៍ រស់ អ  ៊ុំ រយឿន។ ោត់បានអះអាងថា រនះ

បានរង្ហា ញថា រទេិរសាធ្ន៍ រស់ អ  ៊ុំ រយឿន “េ ំខមនជាតំណាងឱយរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា”

ខដេហាមោត់ទំនាក់ទំនងរប្ៅកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះរទ3870។ ររើរទាះជា NAKAGAWA Kasumi 

បានផដេ់សកខីកមមថា មានរោេនរោបាយហាមោត់កា  ំរលាេរសេសនែវៈ និងជា“រោេនរោបាយ

តឹង  ឹង”3871ក៏រដ្ឋយ ក៏រលាកប្សីបានអះអាងថា “អាជាា ធ្ ថាន ក់រេើខកខានកនុងកា អន វតតន៍រោេនរោបាយ

រនះ”3872។ អាប្ស័យរហត រនះ កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរទេិរសាធ្ន៍

 រស់ អ  ៊ុំ រយឿន រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាង រស់ NAKAGAWA Kasumi ជាកា សមរហត ផេ។  

 
3867 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៨។  

3868 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៨។  

3869 សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២១៨៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/473.1 ទំេ័  ៣-៤ (“ផេេិបាកហនឹងគឺថាអាចនឹងទទួេ ង ប្រេនធហនឹងអាច

ទទួេ ងនូវកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមតាម ូរភ្លេ ដូចជាឃ ំខាួនរៅមនេី អរ់ ំខកខប្រឬក៏ថាយករៅឲ្យរ ៀនសូប្ត ឬក៏អរ់ ំតាម ូរភ្លេណា

មួយ ឬក៏ថាអាចទទួេ ងទា  ណកមមរដ្ឋយសា ខតអំរេើហិងាផាូវរេទប្រឆំ្ងរៅនឹងប្រេនធ រស់ខាួន ឬក៏ទាងំរដីទាងំប្រេនធ ឬក៏ថា

អាចទទួេ ងទណឌ កមម ហូតដេ់សាា រ់ក៏ថាបាន។”)។   

3870 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៦៩។ 

3871 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/473.1 ទំេ័  ៥២។  

3872 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ ឯកសា រេខ E1/473.1 ទំេ័  ៥២។  
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(iii) កងវះកា រង្ហា ញចាស់លាស់អំេីកាេៈរទសៈរងខិតរងខំ 

1373.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណាថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

និងសាកសីរផសងរទៀតេ ំបានផតេ់ចរមាើយចាស់លាស់ខដេរង្ហា ញថា កា  ួមដំរណកប្តូវបានរងខំ3873។ រោង

តាមោត់បានឱយដឹងថា សាកសីជំនាញ Peg LEVINE បានអះអាងផងខដ ថា េ ំមានកា រងខិតរងខំរ ើយ3874

។ 

1374.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា Peg LEVINE “បានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថា មន សស ៧៦ កនុងចំរណាម 

១៩២ នាក់កនុងកា សេង់មតិ រស់រលាកប្សីបានរឆាើយថា កា  ួមរេទប្តូវបានរង្ហគ រ់ និង ១៩ នាក់បានរឆាើយថា 

រោ េតាមកា រង្ហគ រ់រនាះ”3875។  

1375.រ គគេរួននាក់ខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ប្តូវបានេិោ ណាោ៉ា ងចាស់លាស់រដ្ឋយអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួនអំេីកាេៈរទសៈរងខិតរងខំ ដូចជា៖ ណ រ ងីម, ផ្លន់ ហ ីម, រសង 

រសឿន និង ប្ពារ ស រខឿន3876។ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញជាក់លាក់នូវកា ជំទាស់ណាមួយរៅនងឹ

េសតតុាង រស់ រសង រសឿន ដូរចនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

សរងកតរឃើញផងខដ ថា ផេយុេីកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន មានរ គគេេី នាក់កនុងចំរណាមរនាះបាន

អះអាងចាស់លាស់ថា កា  ួមដំរណកបានរកើតរ ើងកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ រៅកនុងេសតតុាងខដេបាន

រោងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ណ រ ងីម ខដេជាសមាជិកគណៈកមមកា ប្សុកសំ ូតរជឿ

ជាក់ថា រលាកប្សី និងរដីប្តូវបានតាមដ្ឋនរដ្ឋយឈ្ាររដើមបីឱយដឹងថា កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

បានរកើតរ ើង និងបានអះអាងផងខដ ថា រលាកប្សីមានកា េ័យខាា ចដេ់អាយ ជីវិតរលាកប្សី រៅរេេខដេ

រលាកប្សីយេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3877។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង

 រស់ ប្ពារ ស រខឿន ខដេថា រលាកប្សីប្តូវបានសួ រដ្ឋយឈ្ារថា រតើរលាកប្សីរចញរៅណារៅយរ់ថ្នេិធី្

 
3873 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧២, ១៣៧៥។   

3874 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(Peg LEVINE) ឯកសា រេខ E1/480.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៥១.២៤។  

3875 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤៩។ 

3876 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១, ៣៦៤៨-៣៦៤៩, ៣៦៥៥, ៣៦៥៧។  

3877 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ 

រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៣៧-៣៨, ៤៤-៤៥, ៥៦-៥៧, ៥៨-៥៩, ៧៩-៨០។ 
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រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ៅរេេខដេរលាកប្សីោករចញេីកខនាងខដេេួករគនារំៅរនាះ3878 ខដេរនះរង្ហា ញ

ថា រលាកប្សីកំេ ងប្តូវបានតាមដ្ឋនរដ្ឋយកងឈ្ារប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

ផងខដ រេើេសតតុាងរខនែមរទៀតខដេថា កមាម េិបាេបានគំរាមកំខហងោត់សមាា រ់ប្រសិនណាររើរលាកប្សី

មិនប្េម ួមរេទរនាះ 3879។ កា ខដេថា រដីរលាកប្សីប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទជាមួយរលាកប្សី និងបាន

អះអាងនូវកា េ័យខាា ចេីអាយ ជីវិត គឺជារ ិោកាសរងខិតរងខំមួយរខនែមរទៀត3880 រ៉ា ខនតេ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់

កា េិតខដេថា រ ិោកាសរនាះប្តូវបានរង្ហា ញចាស់លាស់ ួចរហើយ។ រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ េសតតុាង

 រស់ ប្ពារ ស រខឿន រង្ហា ញថា រដី រស់រលាកប្សី“បានរធ្វើដូរោន ះរៅតាមរទរញ្ញា  រស់អងគកា  រដើមបីក ំឱយ

រគសមាា រ់ោត់”3881 និងបានរង្ហា ញនូវរ ិោកាសថ្នកា រងខិតរងខំរខនែមរទៀត។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរ គគេទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1376.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង ផ្លន់ ហ ីម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រលាកប្សីបានអះអាងថា 

រនាេ រ់េីរលាកប្សីប្តូវបានគំរាមកំខហងសមាា រ់រដ្ឋយអងគកា  រលាកប្សីបានោរ់រផដើមមានអា មមណ៍អាណិត

រដី និងច ងរប្កាយរនាេ រ់េីអស់ យៈរេេមួយខខកនាះមក រលាកប្សីខេងជំទាស់រៅនឹងកា  ួមដំរណកកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍នាះ3882។ រប្កាយមក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដករលាកប្សីរចញេីកា យេ់

រឃើញខដេថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើង។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ស្តសដីខដេ

អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារនាះ“រេើកខេងខត ផ្លន់ ហ ីម ប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍ េីរប្ពាះេួករគមានកា េ័យខាា ចអាយ ជីវិត រស់ខាួន ឬស វតែិភ្លេ ូរកាយ និងអាប្ស័យរហត រនះ េ ំបាន

 
3878 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤១ រោងរៅប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្ពារ 

ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦-៧។ 

3879 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៣។  

3880 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៣ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/487.1 ទំេ័  ៦០-៦៣,ទំេ័  ៦៥-៦៦។ កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ប្ពារ ស រខឿន 

ច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E3/9820 ERN 01029962-01029964 ទំេ័  ១២-១៤។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/487.1 ទំេ័  ៧១-៧៣។ 

3881 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្ពារ ស រឃឿន) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៥៨-៥៩។  

3882 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ផ្ល

ន់ ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៨៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  

១២០៩២។ 

01718719
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យេ់ប្េមរដ្ឋយេិតប្បាកដរនាះរទ ឬរដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានរងខំខផនក ូរកាយឱយទទួេយកកា  ួមរេទ

ជាមួយរដី រស់ខាួន”3883។  

1377.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា សា ណាជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ ផ្លន់ ហ ីម សដីេីកា រងខំ ប្តូវរដិរសធ្

រោេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ផ្លន់ ហ ីម បានយេ់ប្េមរៅនឹងកា  ួមរេទជាមួយរដី 

និងដូរចនះេ ំបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ោត់រដើមបីរង្ហា ញេីរ ិោកាសរងខិតរងខំរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផងខដ ថា តាងំេីដំរូង រញ្ញា ថ្នកា យេ់ប្េមរនះេ ំប្តូវបានេិោ ណាពាក់េ័នធ

រៅនឹងកាេៈរទសៈរងខិតរងខំខដេប្តូវបានរង្ហា ញ។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរធ្វើកា  ំខាន

ណាមួយដេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នអងគរហត កនុងក ណីរនះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មះេិោ ណារឃើញថា ជាកា ប្ររសើ សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េិោ ណាឱយបានរេញ

រេញខងមរទៀតរេើរញ្ញា ថ្នេទធភ្លេ រស់ ផ្លន់ ហ ីម កនុងកា យេ់ប្េមរនាះ។  

1378.រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ប្សី រសឿម និង

សាកសីជំនាញ Peg LEVINE ខដេតាមកា អះអាង រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានរអើរេើ។ ររើរទាះរីជា 

Peg LEVINE បានអះអាងថា េ ំមានរ គគេណាមាន ក់កនុងគំ ូសែិតិប្សាវប្ជាវជាេកខណៈរ គគេ រស់រលាក

ប្សី ប្តូវបានគំរាមកំខហងសមាា រ់ក៏រដ្ឋយ3884 ក៏រលាកប្សីបានផតេ់េសតតុាងថា មានរ គគេ ៧៦ កនុង

ចំរណាម ១៩២ កនុងកា សេង់មតិរនាះ បានរាយកា ណ៍ថា កា  ួមរេទប្តូវបាន“រង្ហគ រ់រញ្ញា ”ខដ 3885។ េសតុ

តាងរនះបានោបំ្ទចាស់លាស់នូវកា សននិដ្ឋា នខដេថា រ ិោកាសរងខិតរងខំមានអតែិភ្លេ។ េ ំមានេកខខណឌ

តប្មូវថា កា រងខិតរងខំប្តូវខតរង្ហា ញតាម យៈកា គំរាមកំខហងសមាា រ់ចាស់លាស់រ ើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង 

ប្សី រសឿម រៅកនុងេសតតុាងខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រលាកប្សីបានអះអាងថា រប្កាយមក 

រលាកប្សី“បានទទួេ”យកទំនាក់ទំនងផាូវរេទជាមួយរដី រដ្ឋយសា េួករគបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយ

ោន ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រលាកប្សីបានេនយេ់ផងខដ អំេីទ កខប្េួយរដ្ឋយសា កា រងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ ៍ និងបានេនយេ់ថា រលាកប្សីមិនចង់រដកជាមួយរដីរលាកប្សីរទេីដំរូង និងមានអា មមណ៍តានតឹង

 
3883 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៩។  

3884 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (Peg LEVINE) ឯកសា រេខ E1/480.1 រៅម នរមា៉ា ង ១៥.៥១.២៤។ 

3885 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៤។  
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ខាា ងំ3886។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនះេ ំបានោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នខដេថា រលាក

ប្សីបានយេ់ប្េមរៅនឹងកា  ួមរេទ េីរប្ពាះរស ើភ្លេ រស់រលាកប្សីកនុងកា យេ់ប្េមប្តូវបានរារំាងរដ្ឋយ

កាេៈរទសៈខដេរលាកប្សីកំេ ងសែិតរៅរនាះ។ អំណះអំណាង រស់  រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងសាកសី

ទាងំរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ) កា លាក់បាងំកា មិន ួមដំរណក 

1379.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រដ្ឋយេិោ ណារេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជ ំ សារមឿន 

និង យស ផេ ថា អនកខដេេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ខាួន ប្តូវខតលាក់បាងំកា េិត និង

រធ្វើេ តថា េួករគប្សលាញ់ោន រៅវិញរៅមករដើមបីរជៀសផេវិបាកអវិជាមាន3887។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ រដ្ឋយបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ យូ វា៉ា ន់, ប្បាក់ យ ត និង ស ន វ ត ថា 

ជាទូរៅ រៅរេេអាជាា ធ្ បាន ករឃើញថា រដីប្រេនធេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់ខាួន នឹង

មាន វិធានកា តាមដ្ឋនខដេកនុងរនាះអាជាា ធ្ រកាះរៅរ គគេរនាះ និងរធ្វើកា សួ នាេំួករគ3888។ រដីប្រេនធប្តូវ

បានរកាះរៅរដ្ឋយអនកប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់ និងប្តូវបានគំរាមកំខហងជាមួយផេវិបាកប្រសិនររើេួករគមិនប្េម

 ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ3889។  

1380.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងមានកប្មិត រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី និងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា េិតខដេថា រ គគេបានលាក់រេៀមរ ឿងផ្លេ េ់ខាួន

រនាះ មិនខមនរដ្ឋយសា រគេ័យខាា ចរទ រ៉ា ខនតរដ្ឋយសា កា មិនចង់ប្បារ់ឱយរគដឹងខដេរនះជាខផនកសំខាន់ថ្ន

វរបធ្ម៌ប្រថ្េណីខខម 3890។ រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា យូ វា៉ា ន, ប្បាក់ យ ត និង ស ន វ ត ខដេេសតុ

តាង រស់ខាួនប្តូវបានសំអាងរៅរេើកនុងកា រង្ហា ញថា  វិធានកា ប្តូវបានរធ្វើរ ើងចំរពាះរតីប្រេនធងមីរថាម ង

ខដេេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ខាួន ជាក់ខសដងបានផតេ់េសតតុាងថា េ ំមាន វិធានកា 

 
3886 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ប្សី រសឿម ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9826 ERN 01047401-

01047402។ 

3887 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។  

3888 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៦។  

3889 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៧។ 

3890 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៤។  
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ខរររនះប្តូវបានរធ្វើរ ើង3891។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា កា ខកខានកនុងកា េោិ 

ណារេើសកខីកមមដថ្ទរទៀតខដេរង្ហា ញថា ថាន ក់រេើបានរធ្វើជាអនកប្រឹកាដេ់រតីប្រេនធងមីរនះ ជាជាងអនកដ្ឋក់

ទណឌ កមម3892។ 

1381.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា មានេសតតុាងជារប្ចើនោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា កា អរ់ ំខកខប្រ

រ ើងវិញប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាកា គំរាមកំខហងសប្មារ់កា ខកខានកនុងកា អន វតតតាមរោេនយបាយរកស

ក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3893។  សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា 

សកខីកមមជារប្ចើនខដេប្តូវបានរោងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ជាក់ខសដងបានរង្ហា ញថា រ គគេប្តូវបានរធ្វើកា អរ់ ំ

ខកខប្ររ ើងវិញសប្មារ់កា មិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ខាួន3894។ ជាឧទាហ ណ៍ ស

ហប្េះរាជអាជាា បានគូសរង្ហា ញសកខីកមម រស់ ប្បាក់ យ ត ខដេថា រដីប្រេនធខដេេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ“៍នឹងប្តូវនារំៅប្សុករដើមបីអរ់ ំ”3895។ 

1382.សហរមធាវើនាមំ ខបានរោងរៅរេើេសតតុាងនានាជារប្ចើន ខដេោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា រដីប្រេនធប្តូវ

បានគំរាមកំខហងជាមួយនឹងផេវិបាកហិងា ប្រសិនររើេួករគមិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

3896។  

1383.ទាក់ងរៅនឹងកា ជំទាស់ដំរូង រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេី

េសតតុាង រស់ ជ ំ សារមឿន និង យស ផេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង ជ ំ សារមឿ

ន ខដេរង្ហា ញថា “រលាកប្សីេ ំបានដឹងនូវអវីបានរកើតរ ើងប្រសិនររើប្តូវបាន ករឃើញថា រលាកប្សី និងរដីេ ំ

បាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ខាួន”3897។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ 

រេើេសតតុាង រស់ យស ផេ ខដេរង្ហា ញថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងប្រេនធ“លាក់បាងំទំនាក់ទំនង

 
3891 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៥។  

3892 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៦។ 

3893 សូមរមើេ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤៣, ៧៥០។ 

3894 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៥០ និង រជើងទំេ័  ២៥៧៣។ 

3895 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤៣ (ដកប្សង់ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ 

យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 រៅរមា៉ា ង ១៣.៤៧.៣០-១៣.៤៩.៣៦)។  

3896 ឧ. សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨២៩-៨៣០ (េិេណ៌នាអំេីសកខីកមម រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេថា 

រលាកប្សីរគចរវសកា  ួមដំរណកជារប្ចើនសបាដ ហ៍ និងច ងរប្កាយប្តូវបានរកាះរៅរដ្ឋយរមេូមិ និងគរំាមកំខហង)។   

3897 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រស់េួករគ”3898។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បាន

សំអាងរៅរេើ“ខតចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេី នាក់រ៉ា រណាណ ះ”3899 និងេ ំបានេិោ ណាថា េួករគ

មានអា មមណ៍ថា េួករគប្តូវលាក់បាងំកា  ួមដំរណករដ្ឋយសា ខតមិនចង់លាតប្តដ្ឋងឱយរគដឹងខដេរនះជា

ប្រថ្េណីខខម 3900។   

1384.ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រ គគេទាងំរនះបានផតេ់ខតចរមាើយរប្ៅត លាកា 

រ៉ា រណាណ ះ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ“ខតចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេី រនះ

រ៉ា រណាណ ះ”3901។ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ៖ រដ្ឋយសា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានផតេ់េសតតុាងកនុង

ត លាកា  ខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង3902។ ទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង

 រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបីេិោ ណារេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា មានយ តតិសាស្តសតររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាង

រៅរេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីកនុងកា កំណត់អំេីេិ  ទធភ្លេ3903។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំ

រឃើញមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទថ្នសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រ គគេទាងំរនាះបានរធ្វើកា លាក់បាំង

អា មមណ៍រដ្ឋយសា រ ិរទថ្នកា ប្សលាញ់ោន កនុងសងគមខខម  ជាជាងកា េ័យខាា ចផេវិបាករនាះ។ អំណះ

អំណាងរនះគឺជាសមមតិកមមខដេេ ំមានេសតតុាងណាមួយោបំ្ទ ចំខណកឯកា យេ់រឃើញខដេថា រ គគេ

រនាះេ័យខាា ចនូវផេវិបាកថ្នកា មិន ួមដំរណក បានខផអករេើេសតតុាងទូេំទូលាយ រស់សាកសី និងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី3904។ 

 
3898 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។ 

3899 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៤។   

3900 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៤។  

3901 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៤។   

3902 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជ  ំ

សារមឿន) ឯកសា រេខ E1/321.1 ទំេ័  ៥១។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 

ទំេ័  ២៧-២៨។ 

3903 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១៣ (រោងរៅរេើ វិធាន ៥៩ និង ៩១(១) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង)

។ 

3904 សូមរមើេ សប្មារ់ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦។ 

01718723



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

826 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1385.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា ររើកាេណា

អាជាា ធ្ បាន ករឃើញថា រដីប្រេនធេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់េួករគ មាន វិធានកា តាម

ដ្ឋនខដេកនុងរនាះអាជាា ធ្ បានរកាះរៅរ គគេរនាះ និងរធ្វើកា សួ នាេំួករគ3905។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់

រឃើញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ យូ វា៉ា ន់ ខដេរង្ហា ញថា ប្រសិនររើកាេ

ណារដីប្រេនធេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់េួករគ ប្រធានេូមិនឹងជួរជាមួយេួករគរដើមបី

“អរ់ ំេួករគរ ើងវិញ” រប្កាយមកេួករគជាទូរៅបានយេ់ប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ

3906។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ ថា ប្បាក់ យ ត បានអះអាងថា កា ប្រខកកមិនប្េម មួ

ដំរណកកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍នឹងប្តូវរញ្ាូនរៅប្សុករដើមបីរធ្វើកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ3907 និងេសតុ

តាង រស់ ស ន វ ត ខដេរង្ហា ញថា ប្រសិនររើស្តសតីេ ំបានប្សលាញ់រដី រស់ខាួនរទ ស្តសតីរនាះប្តូវបានរធ្វើកា អរ់ ំ

ខកខប្ររ ើងវិញ3908។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា សាកសីទាងំរនះបានផតេ់េសតតុាងថា េ ំមាន វិធានកា ប្តូវ

បានរធ្វើរ ើង3909 និងបានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបាន

េិោ ណារេើសកខីកមមដថ្ទរទៀតខដេបានរង្ហា ញថា ថាន ក់រេើបានរធ្វើជាអនកប្រឹកាដេ់រដីប្រេនធងមីរថាម ង ជា

ជាងអនកដ្ឋក់ទណឌ កមម3910។ 

1386.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារេើេសតតុាង និងរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិេណ៌នាេសតតុាងរនះប្តឹមប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ស ន វ ត រញ្ញា ក់អំេីកា ដ្ឋក់

 
3905 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៦។  

3906 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី១៤ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (យូ វា៉ា ន់) ឯកសា រេខ E1/376.1 ទំេ័  ៥៨, ៦១ (ស ន វ ត បានេិេណ៌នាសាែ ន

កា ណ៍ខដេរដីប្រេនធខរកោន  និងទទួេកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម (ទំេ័  ៩) និងបានេិភ្លកាកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញថា ជាកា រឆាើយតរ

រៅនឹងរដីប្រេនធដថ្ទរទៀតខដេោត់រជឿថា ប្តូវបានរំខរក (ទំេ័  ១១)។ យូ វា៉ា ន់ បានេិភ្លកាជាក់លាក់រេើេសតតុាងថ្នរោេ

នរោបាយសដីេីកា មិន ួមដំរណកកនុងខផនកខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងបានផតេ់សកខីកមមថា រ គគេខដេខកខាន

កនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ប្តូវបានទទួេកា អរ់ ំ)។  

3907 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៣៩-៤០។ 

3908 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស ន វ ត) ឯកសា រេខ E1/412.1 ទំេ័  ៤-៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ

២០១៦ (យូ វា៉ា ន់) ឯកសា រេខ E1/376.1 ទំេ័  ៦០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ 

E1/378.1 ទំេ័  ៤១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (ប្បាក់ រ ឿន) ឯកសា រេខ E1/361.1 ទំេ័  ៨១។ 

3909 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៥។  

3910 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៧៦។ 
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ទណឌ កមមរដ្ឋយកា រំខរកោន  ប្េមទាងំកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ ដូចោន នឹង យូ វា៉ា ន់ ខដ 3911។ ដូចបានគូស

រង្ហា ញខាងរេើ ប្បាក់ យ ត បានអះអាងថា រៅរេេរដីប្រេនធេ ំបាន ួមដំរណកកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

 រស់េួករគ រលាកប្សី“េ ំមាន វិធានកា ណាមួយរងខំេួករគរទ” រ៉ា ខនតបានអះអាងផងខដ ថា រតីប្រេនធនឹងប្តូវ

នារំៅប្សុករដើមបីអរ់ ំខដេជាទប្មង់ថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរដ្ឋយផ្លេ េ់3912។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

េិោ ណាផងខដ រេើសកខីកមមខដេបានរោងរៅរេើរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ខដេោត់អះអាងថា បានោបំ្ទដេ់

កា រង្ហា ញអំេីតួនាទីប្រឹកា រ៉ា ខនតសរងកតរឃើញថា សកខីកមមទាងំរនះជាទូរៅចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរោេ

នរោបាយថ្ន“កា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ”ខដេផេយុេីកា ផតេ់ប្រឹកា3913។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន េ ំ

បានរង្ហា ញនូវកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា  ួមដំរណកកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហប៍្តូវបានតាមដ្ឋន។ 

iv. កា អន វតតនរ៍ទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េពិាហ ៍

1387.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញជារប្ចើនសដីេីកា តាមដ្ឋន និង ចនាសមព័នធរាយកា ណ៍

ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖  

(១) រសចកដីខណនារំ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបានរចញរដ្ឋយថាន ក់រេើរញ្ញា រៅអាជាា ធ្ ថាន ក់រប្កាម 

និងរៅរេេអាជាា ធ្ ថាន ក់រប្កាមបានផគ ូផគងរ គគេរដើមបីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ កា រសនើរ ើងតប្មូវឱយមានកា 

យេ់ប្េមេីអាជាា ធ្ ថាន ក់រេើ3914 (២)  បាយកា ណ៍ទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ប្តូវបានរញ្ាូន

រៅថាន ក់រេើ3915 (៣) ឈ្ារខដេតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរដើមបីឱយដឹងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបាន មួ

ដំរណក បានរាយកា ណ៍រៅអាជាា ធ្ 3916 និង (៤) រខៀវ សំផន បានជារ់ពាក់េ័នធរដ្ឋយផ្លេ េ់កនុងកា ផសេវ

 
3911 ស ន វ ត បានេិេណ៌នាសាែ នកា ណ៍ខដេរដីប្រេនធខរកោន  និងទទួេកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម (ទំេ័  ៩) និងបានេិភ្លកាកា អរ់ ំខក

ខប្ររ ើងវិញថា ជាកា រឆាើយតររៅនឹងរដីប្រេនធដថ្ទរទៀតខដេោត់រជឿថា ប្តូវបានរំខរក (ទំេ័  ១១)។ យូ វា៉ា ន់ បានេិភ្លកាជាក់

លាក់រេើេសតតុាងថ្នរោេនរោបាយសដីេីកា មិន ួមដំរណកកនុងខផនកខដេបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងបានផតេ់សកខី

កមមថា រ គគេខដេខកខានកនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ប្តូវបានទទួេកា អរ់ ំ)។ 

3912 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៣៩។ 

3913 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស ន វ ត) ឯកសា រេខ E1/412.1 ទំេ័  ៤។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៤ ខខ

មករា ឆ្ន ំ២០១៦ (យូ វា៉ា ន់) ឯកសា រេខ E1/376.1 ទំេ័  ៦០។  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា 

រេខ E1/378.1 ទំេ័  ៥១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៥ (ប្បាក់ រ ឿន) ឯកសា រេខ E1/361.1 ទំេ័  ៨១។  

3914 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៤, ៣៥៩៤, ៣៦០២។  

3915 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៨។  

3916 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៣។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ផាយរសចកដីខណនាសំដីេីកា អន វតតន៍នូវរោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3917។ រខៀវ សំផន បាន

ជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញនីមួយៗរនះ និងអំណះអំណាង រស់ោត់ប្តូវបានគូសរង្ហា ញ និងរដ្ឋះប្សាយ

ដូចខាងរប្កាម។ 

- រសចកដីខណនារំចញេីថាន ក់រេើឱយរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍និងកា យេ់ប្េមរៅរេើកា ផគ ូ

ផគងខដេបានរ ៀរចំរដ្ឋយកមាម េិបាេថាន ក់រប្កាម 

1388.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រសចកដីខណនាឱំយរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវបានរចញ

រដ្ឋយថាន ក់រេើរញ្ញា រៅអាជាា ធ្ ថាន ក់រប្កាម3918 និងបានគូសរង្ហា ញនូវេសដតុាង រស់សាកសី រៅ សា  ន 

ខដេថា រ៉ា េ េត បានរចញរសចកដីខណនាទំាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍3919។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រសចកដីខណនារំនាេ រ់មកប្តូវបានផសេវផាយរៅេូមិភ្លគ តំរន់ ឃ ំ និងេូមិ 

តាម យៈកិចចប្រជ ំ ឬវគគរ ៀនសូប្ត3920។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដា

របរវណី ណ រ ងីម ខដេរង្ហា ញថា តា ម៉ា ក បានផគ ូផគងរដីប្រេនធ និងថា ររើរទាះរីជាកា អន ញ្ញា តឱយដំរណើ 

កា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រចញេីថាន ក់រេើក៏រដ្ឋយ ក៏កា ផគ ូផគងប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយកមាម េិបាេថាន ក់

រប្កាមខដ 3921។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ រសង រសឿន 

និង ម ំ វ ន ថា រៅរេេអាជាា ធ្ ថាន ក់រប្កាមបានផគ ូផគងរ គគេឱយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍កា រសនើរ ើងរនាះតប្មូវ

ឱយមានកា យេ់ប្េមេីអាជាា ធ្ ថាន ក់រេើ3922។ 

1389.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានយេ់រឃើញថា កា យេ់ប្េមេីអាជាា ធ្ 

ថាន ក់រេើេ ំខមនជាេសតតុាងថ្នរោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនាះរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញ

គឺជាកា អន វតតន៍ទូរៅកនុង“ប្ររទសភ្លគរប្ចើន”3923។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានអន ម័តវិធី្សាស្តសត“េរមអៀង”រៅរេេសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

 
3917 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨, ៤២៧០, ៤៣០៤។  

3918 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៤។  

3919 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៥។ 

3920 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៦។  

3921 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩៧។  

3922 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩៤, ៣៦០២។  

3923 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤៩។  
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កនុងកា យេ់រឃើញថា រសចកដីខណនាបំ្តូវបានរចញរដ្ឋយថាន ក់រេើ ខណៈរេេេ ំរអើរេើរៅរេើេសតតុាងសដីេី

រោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត3924។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ“ក ណី

ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក” រស់ រសង រសឿន កនុងកា រង្ហា ញរទរញ្ញា រនាះថាេ ំប្តឹមប្តូវខដេថា អាជាា ធ្ ខដេរ ៀរចំ

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ប្តូវខតរសនើស ំកា យេ់ប្េម និងថា អងគជំន ំជប្មះខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតុ

តាង រស់សាកសីរនះខដេរង្ហា ញថា មានេទធភ្លេសប្មារ់រដីប្រេនធដកខាួនរចញេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ប្រសិនររើេួករគមិនចូេចិតតោន 3925។ េសតតុាង រស់ ណ រ ងីម មានេកខណៈខ សខរាករដ្ឋយសា ោត់ជា

អនកប្គរ់ប្គងរប្កាម តា ម៉ា ក និងេ ំខមនជាកា េិតសប្មារ់មន សសកនុងសហក ណ៍រ ើយ”3926។ 

1390.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ផេយុេីប្ររទសដថ្ទរទៀត េកខខណឌ តប្មូវថ្នកា យេ់ប្េមជាេកខណៈ

រ គគេកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ គឺជា“ទប្មង់ផាូវកា ោម នអាន ភ្លេ”3927។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាង

ថា “កា យេ់ប្េមខដេមានអាន ភ្លេខតមួយគត់ គឺរចញេីថាន ក់រេើ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា៖ រសចកដី

ខណនា ំរស់អងគកា  គឺជារសចកដីសរប្មចច ងរប្កាយ រដ្ឋយេ ំគិតថារតើរ គគេរនាះបានយេ់ប្េមេិតប្បាកដ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ”3928។  សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងផងខដ ថា “កា ផគ ូផគង និងកា រ ៀរចំកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ មានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន ទូទាងំប្ររទសខដេររងកើតបានជាេំនារំង្ហា ញ

ចាស់លាស់ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំគឺជាខផនកថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា

ររងកើតរដ្ឋយមជឈិម”3929។ 

1391.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា ររើរទាះរីជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រសង រសឿន បានអះអាងថា រដី

ប្រេនធមានជរប្មើសអាចដកខាួនរចញេីកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍បានក៏រដ្ឋយ ក៏សកខីកមម រស់ោត់រខនែមរទៀត

រង្ហា ញចាស់លាស់ថា រដីប្រេនធេ ំអាចរធ្វើដូរោន ះបានរដ្ឋយសា េួករគេ័យខាា ចនឹងប្តូវបានសមាា រ់3930។ 

 
3924 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤៥-១២៤៦។  

3925 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥០។ 

3926 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥០។ 

3927 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០០។  

3928 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០០។ 

3929 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧០៥។ 

3930 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៦។ 
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រខនែមរេើរនះ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា “រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រសង រសឿន េ ំបានដឹងនូវអវីបាន

រកើតរ ើងចំរពាះអនកខដេដកខាួន និងថារតើ ‘េួករគប្រឈ្មនឹងរញ្ញា អវីរប្កាយមករនាះ’”3931។ 

1392.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទថ្នកា រេើករ ើងខដេថា កា រ ៀរចំខដេ

ប្តូវបានេិេណ៌នារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង មានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងប្រេ័នធខដេេ ំ

ខមនជារទរេមើស។ េកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន តាមេិនភ្លគខាងរប្ៅមិនអាចឆាះុរញ្ញច ងំកា េិតថា កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហប៍្តូវបានរងខំរេើរ គគេរដ្ឋយ ររថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងសាែ នភ្លេ ខដេេ ំមាន

េទធភ្លេកនុងកា សម័ប្គចិតត។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន រេើរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1393.រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ជារប្ចើនរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាង

 រស់កមាម េិបាេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់កមាម េិបាេចំនួនប្បាេំី នាក់

រៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីរសចកដីខណនាមំានដូចជា៖ រេប្ជ ជឹម រេខាប្សុកប្តាំកក់ោរ់េីពាក់

កណាដ េឆ្ន ំ ១៩៧៦  ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧, ខឹម ររឿន រមឃ ំជាងទងប្សុកប្តាកំក់ និងរប្កាយមកររប្មើ

កា កនុងគណៈកមមកា ប្សុកប្តាកំក់3932, រៅ សា  ន ជារេខាតំរន់ ១០៥3933, មាស រវឿន ជាអន រម

រញ្ញា កា កងេេធំ្រេខ ១ កនុងេូមិភ្លគរសចិម និងរប្កាយមករេខាតំរន់ ១០៣3934, ស ូ រសឿន រេខាប្សុក

ោរ់តាងំេីច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥3935, រសង រសឿន រេខាតំរន់ ៥០៥3936 និង រហង ថ្ ហួ កមាម េិបាេថាន ក់

ទារ3937។ 

1394.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រៅកនុងខផនករខនែមរទៀតថ្នេសតតុាងខដេបានគូសរញ្ញា ក់

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន សាកសីទាងំរនះបានេិេណ៌នានូវកា ខដេ រររកសក មមយុនីសតកមពជុាបានអន វតតរោេ

 
3931 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៤៦ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 ទំេ័  ១៨។   

3932 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៥។  

3933 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៥។  

3934 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៦។ 

3935 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៦។ 

3936 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៦។ 

3937 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៦។ 

01718728



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

831 
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កា ណ៍សម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3938។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណាចាស់លាស់រេើេសតុ

តាងខដេបានផតេ់រដ្ឋយរ គគេទាងំរនះសដីេីរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងកា យេ់រឃើញ

សដីេីរសចកដីខណនា។ំ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រៅកនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដិរសធ្េសតុ

តាង រស់ មាស រវឿន និងកមាម េិបាេដថ្ទរទៀតសដីេីអតែិភ្លេថ្នរោេកា ណ៍សដីេីកា សម័ប្គចិតត និងបានកត់

សមាគ េ់ថា “កា យេ់ប្េមខដេរដីប្រេនធបានផតេ់ឱយេួករគរនាះ អាចេ ំខមនជាកា េិតប្បាកដ និងរំណងចង់

កាត់រនែយកា ទទួេខ សប្តូវផ្លេ េ់ខាួន”3939។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក 

រេប្ជ ជឹម ជាក ណីេិរសសប្តង់ចំណ ចរនះ រដ្ឋយសា កា ទទួេសាគ េ់ រស់ោត់ខដេថា “អនកខដេ

សាេ ក់រសេើ កនុងកា រឆាើយតររៅរេេវិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េ ំបានសម័ប្គចិតតរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រ ើយ”3940

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់

នូវមូេរហត ដូចរមតចបានជា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេិោ ណាថា េសតតុាងខដេកមាម េិបាេបានផតេ់សដីេីរោេ

កា ណ៍ថ្នកា យេ់ប្េមរនាះ គួ រជឿទ កចិតតបាន និងជាមូេដ្ឋា ន និងបានេនយេ់ថា កនុងក ណី រេប្ជ ជឹម 

ោត់េ ំបានផតេ់េសតតុាងសដីេីរោេកា ណ៍រនះរៅប្គរ់ក ណីទាងំអស់រ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

យេ់រឃើញថា េ ំមានកំហ សកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនសំអាងរៅរេើខផនកដថ្ទ

រទៀតថ្នេសតតុាង រស់សាកសីទាងំរនះ។ រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅនឹងរោេកា ណ៍ខដេប្តូវបានររងកើត

 
3938 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២២ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) ឯកសា រេខ E1/290.1 ទំេ័  ៣៤ (បានេិេណ៌នានូវដំរណើ កា ថ្ន

កា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍  ួមទាងំតប្មូវកា ធានាថា រដីប្រេនធយេ់ប្េមរនាះ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ

២០១៥ (ឃឹម ររឿន) ឯកសា រេខ E1/297.1 ទំេ័  ៥៤ (បានេិេណ៌នាអំេីកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍  ួមទាងំកា 

េិរប្ោះេិភ្លកាជាមួយ ឃ ំ ប្សុក ឪេ កមាដ យ និងរដីប្រេនធ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា 

រេខ E1/82.1 ទំេ័  ៥៧ (បានអះអាងថា រ៉ា េ េត បានរចញរសចកដីខណនាឱំយមានកា យេ់ប្េមកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍េីរដី

ប្រេនធ និងឪេ កមាដ យ រស់េួករគ)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (មាស រវឿន) ឯកសា រេខ E1/131.1 ទំេ័  ៥០ 

(េិេណ៌នានូវដំរណើ រប្កាមេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍  ួមទាងំេកខខណឌ តប្មូវថា រដីប្រេនធជួរោន ដំរូង និងសរប្មចថារតើរគចូេចតិត

ោន ខដ  ឬោ៉ា ងណា)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័  ៤២-៤៣ 

(សាកសីេនយេ់ថា រដីប្រេនធខដេផគផូ គងប្តូវបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខតដរារណារគយេ់ប្េម និងថា កា រដិរសធ្េ ំខមនជារញ្ញា

ធ្ៃន់ធ្ៃ )។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ស ូ រសឿន) ឯកសា រេខ E1/310.1 ទំេ័  ៥៧-៥៨ (បានេនយេ់នូវដំរណើ 

កា សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ វាងរ គគេខដេមានទំនាក់ទំនងោន ប្តូវបានយេ់ប្េម)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ

២០១៦ (រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 ទំេ័  ១៧-១៨ (អះអាងថា កា ប្រកាសប្តូវបានរធ្វើរ ើងេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ថា ប្រសិនររើសាមីខាួនមិនចូេចិតតោន  រគអាចដកខាួនបាន និងថា អនកខាះបានដកខាួន)។  

3939 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៣។ 

3940 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ើងប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរប្ជើសរ ើសសំអាងរៅរេើខផនកខាះថ្នេសតតុាង រស់សាកសី 

និងរដិរសធ្ខផនកដថ្ទរទៀត3941។ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1395.ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតតុាង រស់ រសង រសឿន អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា រសចកដីសរប្មចយេ់ប្េមកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ប្តូវបានរធ្វើរ ើងរៅថាន ក់ប្សុក រៅរេេខដេថាន ក់ឃ ំជាអនកទទួេខ សប្តូវសប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

យ វជន និងយ វនា ើកនុងឃ ំ រស់ខាួននីមួយៗ3942។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីរដ្ឋយផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានខផអករសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខតរៅរេើេសតតុាងរនះរ៉ា រណាណ ះរទ 

ខងមទាងំរៅរេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេថា រសចកដីខណនារំកើតរចញេីថាន ក់ប្សុក3943។ រសង រសឿន េ ំ

បានផតេ់េសតតុាងថា រដីប្រេនធអាចដកខាួនេីកា រ ៀរចំថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ោម នផេវិបាក។ ររើ

រទាះរីជាោត់បានអះអាងថា រដីប្រេនធតាមប្ទឹសដីអាច“រដើ រចញ”េីេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បានក៏រដ្ឋយ ក៏

ោត់បានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា ោត់រជឿជាក់ថា ររើរធ្វើដូរោន ះនឹងរណាត េឱយមានកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម3944។ 

1396.រនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា សំអាង រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតតុាង រស់ ណ រ ងីម ខដេថា តា ម៉ា ក បានផគ ូផគងរដីប្រេនធ3945។ ដំរងូ 

រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេសតតុាងតាមកា អះអាង រស់ោត់ថា ណ រ ងីម និងស្តសតីដថ្ទរទៀត

គរប“ីប្រខកករៅរេេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយយ ទធជនេិកា ”3946។ េសតតុាងរនះប្តឹមខត

េិេណ៌នារទេិរសាធ្ន៍ រស់ ណ រ ងីម ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងេ ំបានរង្ហា ញនូវអវីខដេ

ខដេ រខៀវ សំផន បានអះអាងរនាះរទ។ េសតតុាងរខនែមរទៀតខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

 
3941 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៥៧។ 

3942 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩៦។  

3943 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩៥។  

3944 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 ទំេ័  ១៨-២០ (េិភ្លកាេសតតុាងថ្នកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងថា ោត់គិតថា រដីប្រេនធអាចរដើ រចញបាន រ៉ា ខនតអាចប្តូវទទួេទណឌ កមម)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី 

០៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ស ូ រសឿន) ឯកសា រេខ E1/310.1 ទំេ័  ៦១ (បានផតេ់េសតតុាងថា ប្រធានឃ ំបានសួ ប្រជាជនថា

រតើ រគយេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ខដ  ឬរទ)។ 

3945 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩៧។  

3946 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 រៅរមា៉ា ង ១១.០២។ 
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េ ំបានរង្ហា ញថា េសតតុាង រស់ ណ រ ងីម ជាទូរៅេ ំអាចរជឿជាក់បានរ ើយ។ ររើរទាះរីជា ណ រ ងីម បាន

េិេណ៌នាថា ជួនកាេរ គគេខដេបានប្សលាញ់ោន បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយោន ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បាន

អះអាងចាស់លាស់ផងខដ កនុងខផនករនាះថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបានរងខំ3947។ អាប្ស័យរហត រនះ 

អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

-  បាយកា ណ៍សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ផាើរៅថាន ក់រេើ 

1397.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  បាយកា ណ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបាន

ទំនាក់ទំនងរៅថាន ក់រេើ3948។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  បាយកា ណ៍ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក

កកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រចញេីមនេី  ៤០១ ជូនអងគកា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា កសាងប្គួសា បានរញ្ញា ក់ថា “ប្គួសា ងមី 

១០ ប្តូវបានររងកើតរ ើងកនុងប្សុក ២៦ តំរ់ ៣២ ខណៈរេេោម នកា រញ្ញា ក់អំេីរញ្ញា រនះកនុងតំរន់ ៣១ និង 

៣៧”3949។ រៅកនុង បាយកា ណ៍មួយរផសងរទៀតជូនអងគកា ច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ មានរតីប្រេនធ 

៤២គូ ប្តូវបានរាយកា ណ៍ថាបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍  បាយកា ណ៍រនាះបានរេើករ ើងផងខដ នូវរហត 

កា ណ៍មួយខដេរ  សមាន ក់បានចងកសមាា រ់ខាួន ខដេបានរកើតរ ើង ១៥ ថ្ងៃរប្កាយេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍ខដេប្តូវបានរ ៀរចំរដ្ឋយអងគកា ។  បាយកា ណ៍រខនែមរទៀតបានរេើករ ើងថា កា រស ើរអរងកតងមីៗ

ប្សាវប្ជាវ កមូេរហត រៅេីរប្កាយកា រធ្វើអតតោតរនាះេ ំបានរង្ហា ញអវីគួ កត់សមាគ េ់រ ើយ3950។ 

1398.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា សំអាងរៅរេើ បាយកា ណ៍េី េ ំអាចថា កា អន វតតន៍រនះមានេកខណៈទូរៅ

ទូទាងំប្ររទសបានរ ើយ និងថា កា សំរៅចំរពាះ“មជឈិមរកស”េ ំមានេកខណៈជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់រដើមបី

 
3947 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៥០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៣៩។  

3948 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៨។ 

3949 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៨ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ឯកសា 

រេខ E3/1092 ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN 00143579 ទំេ័  ៥។  

3950 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៨ រោងរៅរេើ បាយកា ណ៍កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ឯក

សា រេខ E3/1094 ច ះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN 00143609 ទំេ័  ៦។ 
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រង្ហា ញអំេី បាយកា ណ៍មជឈិម3951។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា ឯកសា រនាះប្តឹមខតរេើករ ើងនូវចំនួនរដី

ប្រេនធខដេបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍និងដូរចនះ េ ំបានឆាះុរញ្ញច ងំេសតតុាងណាមួយថ្នរសចកដីខណនាំ3952។  

1399.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

រដ្ឋយសា  បាយកា ណ៍រនះបានរង្ហា ញប្តឹមខតកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខដេថា  បាយកា ណ៍ប្តូវបានរផាើ

រៅថាន ក់រេើរ៉ា រណាណ ះ ចំខណកកា យេ់រឃើញទូេំទូលាយជាងរនះទាក់ទងរៅនឹងរសចកដីខណនា ំរស់ថាន ក់

ដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុា និងកា យេ់ប្េមរនាះ បានខផអករេើេសតតុាងជារប្ចើនរទៀត3953។ 

1400.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា  បាយកា ណ៍ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ សដីេីប្គួសា ចំនួន

១០ ខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងកនុងប្សុក ២៦ បានោបំ្ទកា រញ្ញា ក់ថ្ន បាយកា ណ៍សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍រដ្ឋយរងខំ រដ្ឋយរហត ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កនុងេកខណៈរងខំរនះ េ ំខមនជាកា រផ្លដ តថ្ន បាយ

កា ណ៍ថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា 

ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរផ្លត តរៅរេើឯកសា  បាយកា ណ៍កនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនក៏

រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាផងខដ កនុងរជើងទំេ័ ខដេោបំ្ទរនាះរេើេសតតុាង រស់កមាម េិបាេ ជួន 

ធី្ ខដេបានអះអាងថា កនុងនាមរមរញ្ញា កា កងវ ៈរសនាធំ្កនុងកងេេរេខ ១ ោត់“បានរាយកា ណ៍ចំនូន

រដីប្រេនធរៅថាន ក់រេើ។ កងដថ្ទរទៀតរធ្វើដូចោន ។ េីរប្ពាះសាែ នកា ណ៍រៅរេេរនាះមានកា ចលាចេកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ដេ់ ១៩៧៩ រគរងខំឱយមានកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជារប្ចើនគូ”3954។ ជា ួម អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា  បាយកា ណ៍ថ្នកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើងរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងទាងំមូេរនះ។ 

1401. បាយកា ណ៍េី រនះ គឺជាេសតតុាងជាក់លាក់ខដេរាយកា ណ៍ប្ត រ់រៅថាន ក់រេើវិញ និងបានររងកើតជាខផនក

មួយថ្នេសតតុាងដ៏ទូេំទូលាយខដេរង្ហា ញថា ថាន ក់រេើបានរចញរសចកដីខណនាថំ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រៅថាន ក់រប្កាម3955។ ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន  បាយកា ណ៍រនះេ ំខមនជាមូេដ្ឋា នខតមយួ

 
3951 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤៧។  

3952 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤៧។  

3953 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៨។  

3954 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៩៩៧៥ រោងរៅរេើខដ កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី 

ជួន ធ្ី ច ះថ្ងៃទី១៨ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10713 ERN 01146348 ទំេ័  ៧។  

3955 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៤-៣៥៦៧។  
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គត់សប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេថា មានកា ខណនាឱំយរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រ៉ា រណាណ ះរទ។ រដ្ឋយ

ផេយុរៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញផងខដ ថា  បាយកា ណ៍

រនះខាួនឯងផ្លេ េ់គឺជាេសតតុាងថ្នរសចកដីខណនារំ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខតបានយេ់រឃើញថា 

 បាយកា ណ៍ខដេរង្ហា ញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បានរកើតរ ើងរនាះប្តូវបានទំនាក់ទំនងរៅថាន ក់រេើ

3956។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេផងខដ ។ 

-  បាយកា ណ៍សដីេីកា តាមដ្ឋនកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ 

1402.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឈ្ារខដេតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរដើមបីឱយដឹងថា កា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហប៍្តូវបាន ួមដំរណក បានរាយកា ណ៍រៅអាជាា ធ្  និងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ ជាងំ ប្សីម ំ, 

ក េ ខសត និង ស ន វ ត3957។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេ

ថា ឈ្ារបានទទួេរសចកដីខណនាេំី   ំ ខដេជាប្រធានកា ដ្ឋា ន និង រសៀ ប្រធានកង ឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហង៍មី3958។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់អនករធ្វើកា កងចេ័ត

មាន ក់កនុងេូមិភ្លគនិ តីរ ម្ ះ  ើ រៅ ខដេប្តូវបានខណនាឱំយតាមដ្ឋនសកមមភ្លេ រស់រតីប្រេនធងមី និងរាយ

កា ណ៍រៅកងខកប ៗរនាះ3959។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ រហង 

ថ្ ហា ង ខដេបានររប្មើកា ជាគណៈកមមកា ឃ ំកនុងឃ ំមួយថ្នតំរន់ ៥០៥ ខដេរង្ហា ញថា មន សសប្តូវបាន

ោត់តាងំឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរដើមបីទទួេបានេ័ត៌មានសដីេីកា ប្រតិកមម រស់េួករគរប្កាយកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ៍3960។ 

1403.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ឈ្ារបានរាយ

កា ណ៍សដីេីេទធផេថ្នកា តាមដ្ឋនរៅអាជាា ធ្  និងបានជំទាស់កា សំអាងរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី  ើ រៅ និង រហង ថ្ ហា ង3961។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ទាក់ទងរៅនឹង   ើ រៅ េ ំអាចរជឿទ កចិតតបានេីរប្ពាះោត់បានផតេ់េសតតុាងថ្នកា រាយកា ណ៍ទាក់ទង

 
3956 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៨។ 

3957 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៣។ 

3958 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤២។ 

3959 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤២។ 

3960 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤២។ 

3961 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៨។ 
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រៅនឹងរដីប្រេនធងមីរចញេីកងដថ្ទរទៀត ខដេតប្មូវឱយមានកា ចេ័តរប្ចើនកខនាង3962។ រខៀវ សំផន បាន

អះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានេិោ ណារេើេសតតុាងផេយុោន រៅ

កនុងសំណ ំរ ឿង។ ោត់បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើសកខីកមម រស់ នាង អ ូច ប្រធានប្សុកប្តាកំក់ ខដេប្តូវបាន

រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយេសតតុាង រស់ ោន េន់ ខដេជាឈ្ារមកេីេូមិភ្លគមជឈិម ខដេថា េួករគេ ំ

បានដឹងអំេីឈ្ា រច ះតាមដ្ឋនកា  ួមដំរណក និងថា រនះេ ំខមនជាតួនាទី រស់ឈ្ាររធ្វើដូរោន ះ3963។  

1404.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា សកខីកមមរនះេ ំអាចជំនួសេសតតុាងជារប្ចើនខដេរង្ហា ញថា ឈ្ារបានច ះ

តាមដ្ឋនរដីប្រេនធ3964។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅ

នឹង   ើ រៅ េ ំមានអវីរប្ៅខតេីកា សនមត3965 រៅរេេខដេសកខីកមម រស់ រហង ថ្ ហា ង បានរញ្ញា ក់អះអាង

រខនែមរេើសកខីកមមដថ្ទរទៀត ខដេរង្ហា ញថា េ័ត៌មានប្តូវបានប្រមូេ និងរាយកា ណ៍តាម ចនាសមព័នធថ្នរទ

រញ្ញា 3966។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរផងខដ ថា សកខីកមម រស់ នាង អ ូច និង ោន េន់ េ ំបានរ៉ាះ

ពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា ឈ្ារបានច ះតាមដ្ឋនរដីប្រេនធ រដ្ឋយសា កា យេ់រឃើញរនះប្តូវបាន“ោំ

ប្ទរដ្ឋយេសតតុាងប្គរ់ប្ោន”់3967។ 

1405.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់េសតតុាងជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា អះអាង

រនះអំេីកា េំបាកខផនកសមាា  ៈ និងដូរចនះ អំណះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ រខៀវ សំផន បាន

អះអាងផងខដ ថា  ើ រៅ បានសំរៅខតរៅរេើ បាយកា ណ៍រៅប្រធានកង និងេ ំបានរញ្ញា ក់ថា “កមាម េិបា

េជាន់ខពស់រៅថាន ក់រេើប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីកា អន វតតន៍រនះ ក ំថារ ើយដេ់រៅថាន ក់ដឹកនារំកសក មមយុនីសត

កមពជុារនាះ”3968។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រនះជាកា កំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវថ្ន

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានយេ់រឃើញថា  បាយកា ណ៍ប្តូវបានរធ្វើរ ើងរផាើរៅ“អាជាា

ធ្ ” មិនខមនរៅថាន ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាផ្លេ េ់រនាះរទ3969។  

 
3962 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៨។ 

3963 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៤៨។ 

3964 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤១។  

3965 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤០។  

3966 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៤០។  

3967 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៨។ 

3968 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥០។  

3969 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៣។  
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1406.ទាក់ទងរៅនឹង រហង ថ្ ហា ង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ខាួនខដេថា 

មន សសប្តូវបានោត់តាំងឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរដើមបីទទួេបានេ័ត៌មានសដីេីប្រតិកមម រស់េួករគរប្កាយកា 

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ ប្េមទាងំសកខីកមម រស់ោត់ខដេថា រដីប្រេនធខដេេ ំច ះសប្មុងនឹងោន នឹងប្តូវរាយ

កា ណ៍រៅប្រធានរដើមបីោត់ វិធានកា កនុងេកខណៈថ្នកា អរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញ និងប្រសិនររើោំបាច់ប្តូវ

ប្េមាន3970។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាេសតតុាង រស់ រហង ថ្ ហា 

ង រៅរេេអងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា “កមាម េិបាេជាន់ខពស់”ជាអនកទទួេេ័ត៌មាន រ៉ា ខនតកា េិត ោត់បាន

រញ្ញា ក់ថា េ័ត៌មានរនាះរញ្ាូនរៅខតប្រធានកងរ៉ា រណាណ ះ3971។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិនិតយរ ើងវញិ

រេើខផនកពាក់េ័នធេសតតុាង រស់ រហង ថ្ ហា ង រឃើញថា ោត់បានអះអាងថា កា ប្រមូេ បាយកា ណ៍បាន

រកើតរ ើងរៅថាន ក់កង រ៉ា ខនតរនាេ រ់មកេ័ត៌មានរៅដេ់“ប្រធានរគហនឹងរៅ និងរៅខាងរេើហនឹងខដេរគោត់

កា តាមហនឹងរៅរទៀតរៅ”3972។ រខៀវ សំផន រំថ្េាេសតតុាង រស់សាកសីរនះ និងដូរចនះ អំណះអំណាង រស់

ោត់ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1407.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា 

ឈ្ារបានតាមដ្ឋនកា  ួមដំរណក រៅរេើេសតតុាង រស់សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើន។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនេិោ ណារេើ

សកខីកមមដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់ នាង អ ូច ខដេថា ឈ្ារេ ំមានតួនាទីច ះតាមដ្ឋនរតីប្រេនធរ ើយ។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា ររើរទាះរេីសតតុាង រស់ ោន េន់ ោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នខដេថា ឈ្ារ

មានភ្ល កិចចរផសង ខដេេ ំប្តូវបានជំទាស់ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំបានោបំ្ទរខនែមរេើេសតតុាង រស់ នាង អ ូច សដីេីកា 

េ ំជារ់ពាក់េ័នធរខនែម រស់ឈ្ារកនុងកា តាមដ្ឋនកា  ួមដំរណកខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

- កា ជារព់ាកេ់ន័ធផ្លេ េ ់រស ់រខៀវ សផំន រៅកនុងរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហ ៍

1408.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានជារ់ពាក់េ័នធរដ្ឋយផ្លេ េ់កនុងកា ផសេវផាយ

រសចកដីខណនាអំំេីកា អន វតតន៍នូវរោេនរោបាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ រដើមបីររងកើនឆ្រ់ ហ័សប្រជា

 
3970 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៣។ 

3971 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៥១។  

3972 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័  ៤៧-៤៨។  
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ជនកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ3973។ កនុងកា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ

េសតតុាងកនុងត លាកា  រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជា រ ៀរ ខដេថា រលាកប្សីបានចូេ ួមកិចចប្រជ ំមួយ

រៅវតតឧណាណ រលាមកនុងេនំរេញ ខដេដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងអំ ុងរេេរនាះោត់បានររប្ងៀនកមាម េិបា

េសដីេី កា ផ្លត ច់រចញេីឪេ កមាត យ និងបានខណនាថំា ប្កសួងប្តូវរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហឱ៍យយ វជន

យ វនា ើទាងំអស់3974។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងខដេថា ប្គរ់ប្កសួងប្តូវ

រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាង រស់កមាម េិបាេប្កសួងពាណិជាកមម

រ ម្ ះ  ស់ ស  យ អំេីចំនួនកំណត់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍3975 និងប្តូវបានោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយរទឧរទេស

នាមឆ្ន ំ ១៩៧៨  រស់ រខៀវ សំផន អំេីកា រេើកកមពស់េកខខណឌ  រស់ប្រជាជន3976 និងរសចកដីដកប្សង់

រចញេីរសៀវរៅ រស់សរមដចនររាតតមស ីហន ខដេេិភ្លកាតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហឱ៍យយ ទធជនេិកា 3977។  

1409.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រផ្លត តរៅរេើរញ្ញា រី៖ 

(ក) កា រោទប្រកានកំ់ហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាចមបង ឬខតរៅរេើេសតតុាង

 រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជា រ ៀរ3978 (ខ) កា រោទប្រកាន់ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងេសតតុាង រស់ ជា 

រ ៀរ ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ3979 និង (គ) កា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមេី/កា ផេយុោន ជាមយួ

េសតតុាងដថ្ទរទៀត3980។ ទាងំរនះនឹងប្តូវេិោ ណាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយខាងរប្កាម។  

ក) កា សំអាងជាចមបង ឬខតរៅរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

1410.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពានរេើរាេ់“ វិធានសដីេីេសតតុាង”កនុង

កា សំអាងរៅរេើខតេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានផតេ់រសចកដីខណនាសំដីេីកា 

 
3973 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨, ៤២៧០, ៤៣០៤។  

3974 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩។  

3975 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០។  

3976 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០-៣៥៧១។   

3977 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧១។ 

3978 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៥។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១៨។ 

3979 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៣-១២៤២, ២១១៧។  

3980 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៨, ១២៤០-១២៤១។ 

01718736



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

839 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រដើមបីររងកើតកូន និងររងកើនកមាា ំង រដ្ឋយរហត ថា ជា រ ៀរ គឺជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

និងេ ំតប្មូវឱយរធ្វើសមបងរ ើយ3981។ 

1411.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា មានរោេកា ណ៍រង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា ត លាកា អងគរហត អាចសំអាង

រៅរេើសាកសីខតមួយរដើមបីររងកើតកា យេ់រឃើញ ររើរទាះរីជាោម នកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមក៏រដ្ឋយ3982។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីកនុងកា កំណត់អំេីេិ  ទធ

ភ្លេ3983។ 

1412.សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា េ ំមានមូេដ្ឋា នផាូវចារ់ ឬចំណ ចរោេកា ណ៍ខដេោបំ្ទទសសនៈ

ខដេថា េសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីមានតថ្មាជាេសតតុាងទារជាងេសតតុាងដថ្ទរទៀតរនាះរ ើយ

3984។ 

1413.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណាខតរេើេសតតុាង

 រស់ ជា រ ៀរ រៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រ៉ា រណាណ ះរទ។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាផងខដ 

រេើេសតតុាង រស់កមាម េិបាេប្កសួងពាណិជាកមមរ ម្ ះ  ស់ ស  យ3985 ប្េមទាងំរទឧរទេសនាមរធ្វើរ ើង

រដ្ឋយ រខៀវ សំផន3986 និងរសៀវរៅ រស់សរមតចនររាតតមសីហន 3987។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េ ំមានប្រេេថ្ន

េសតតុាងរផសងរប្ៅេីេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ រញ្ញា ក់នូវកា ជារ់ពាក់េ័នធផ្លេ េ់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា 

រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។  ស់ ស  យ បានផតេ់េសតតុាងរប្ៅត លាកា កនុងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស ខដេថា កងកនុងប្កសួង រស់ោត់ប្តូវបានោត់តាងំចំនួនកំណត់អរបរ មាប្រោំខខ

សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងេ ំបាននិោយសំរៅរៅរេើ រខៀវ សំ

 
3981 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៥។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១៨។ 

3982 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១២។ 

3983 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១២។ 

3984 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៧១។  

3985 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០។  

3986 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០-៣៥៧១។   

3987 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧១។ 
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ផន3988។ កនុងរទឧរទេសនាមផ្លេ េ់ខាួន រស់ រខៀវ សំផន ោត់បាននិោយអំេីកា ខដេអតែប្ររោជន៍រ គគេ

ប្តូវខតដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមរដិវតតន៍3989 រ៉ា ខនតេ ំបានសំរៅរៅរេើរោេនរោបាយថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំរ ើយ។ រសៀវរៅ រស់សរមដចនររាតតមសីហន បាន ំឭកកា ខដេ រខៀវ សំផន រេើកស រសើ ស្តសតីវ័

យរកមងមានចិតតរកាៀវកាា រសនហាជាតិស ខចិតតេះរង់រដើមបីជាតិតាម យៈរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយយ ទធជន

េិកា  រ៉ា ខនតេ ំបានរញ្ញា ក់នូវតួនាទី រស់ោត់កនុងកា ខណនាផំ្លេ េ់អំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ រខនែមរេើ

រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតាម យៈពាកយរេចន៍ទំនងជាសំអាងរៅរេើប្រេេទាងំរនះថ្នេសតតុាងកនុងកា 

រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរេើេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ3990។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

យេ់រឃើញថា េសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជា រ ៀរ គឺជាេសតតុាងផ្លេ េ់ខតមួយគត់សប្មារ់កា 

យេ់រឃើញខដេថា រខៀវ សំផន មានកា ជារ់ពាក់េ័នធរដ្ឋយផ្លេ េ់កនុងកា ផសេវផាយរសចកដីខណនាអំំេីកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ។៍ 

1414.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ រេើរញ្ញា ថារតើ ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន កា យេ់

រឃើញរនាះគឺជាចំណ ចសនូេថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់ខផនកប្េហមទណឌ ទាក់ទងរៅនឹងរទរញ្ញា ថ្នរោ 

េនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា 

យេ់រឃើញអំេីរសចកដីខណនា ំរស់ោត់រៅវតតឧណាណ រលាម និងកា យេ់រឃើញរនះខតមួយកនុងកា យេ់

រឃើញថា រខៀវ សំផន បាន“ជប្មុញរដ្ឋយផ្លេ េ់នូវរោេនរោបាយ រស់រកសរដើមបីររងកើនឆ្រ់ ហ័សប្រជា

 
3988 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០។  

3989 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៤៨ រោងរៅរេើមីទេីងរៅទីប្កុងេនំរេញប្បា េធខួរថ្ងៃទី១៧ ខខ

រមសា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B/1) ច ះថ្ងៃទី១៦ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562 ERN 

00249990 (ពាក់េ័នធនឹងរសចកតសីរប្មចខដេអន ម័តកនងុរេេប្រជ មំហាជននាឱកាសប្បា េធខួររេើកទី៣ ថ្ងៃ១៧ រមសា ខដេ 

រខៀវ សំផន ខងាងស នេ កថាកនុងចំំរណាមចំណ ចនានា ោត់បានរញ្ចូេនូវកា ររតជាា ចិតតជាទូរៅថា៖ “(១២) ដ្ឋក់ប្ររោជនប៍្គួសា 

និងផ្លេ េ់ខាួនទាងំប្សុងជាប្ររោជន៍ ួម រស់ជាតិ វណណ ៈ ប្រជាជន និងរដិវតត”)។ 

3990 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០ (យេ់រឃើញថា “កា រោទប្រកាន់ខដេថា រាេ់

ប្កសួងប្តូវខតរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយ  ស់ ស  យ), ៣៥៧១ (យេ់រឃើញថា កា រេើករ ើង

 រស់ រខៀវ សំផន កនុងរទឧរទេសនាម រស់ោត់“ដូចោន នឹងកា អំពាវនាវ រស់ោត់រៅវតតឧណាណ រលាម”) និង ៣៥៧១ (យេ់

រឃើញថា េសតតុាងដថ្ទរទៀត “ស ីសង្ហវ ក់ោន ”ជាមួយនឹងរសៀវរៅ រស់សរមដចនររាតតមសីហាន )។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញផងខដ េីដំរូងកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រសៀវរៅ រស់សរមដចនររាតតមសីហន  ប្តូវបានសំ

អាងរៅរេើប្តឹមខតរដើមបីរញ្ញា ក់រខនែមេសតតុាងដថ្ទរទៀត េីរប្ពាះរមធាវើកា ពា កដីេ ំមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេចរមាើយកនុងត លា

កា  សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០១។ 

01718738
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជនកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”3991។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា យេ់រឃើញថ្នអងគរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ោត់“មិនប្តឹមខតបាន ួមចំខណកកា ោបំ្ទដេ់រោេរំណង ួមរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំ

ថា ោត់បានខណនាោំ៉ា ងសកមមអំេីកា អន វតតន៍តាម យៈរោេនរោបាយរផសងៗ”3992 និងបានសំអាងរៅ

រេើកា យេ់រឃើញរនះរដើមបីកំណត់ថា រខៀវ សំផន មានរចតនាចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាខដេជា

ខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទស រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេរចញរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិ 

ពាហ៍3993។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រៅរេើកា យេ់រឃើញរនះរៅរេេរធ្វើកា សននិដ្ឋា ន

ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើេ ទធសាសនិកកនុងអំ ុងរេេរនាះ3994។ អា

ប្ស័រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរថា កា យេ់រឃើញរនះបានខផអកជាចមបងរៅរេើេសតុ

តាង រស់ ជា រ ៀរ និងជាចំណ ចសនូេថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន ប្តង់ចំណ ចទាក់ទងរៅនឹងរទ

រញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍  

1415.មានរោេកា ណ៍ររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវថា េសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំមានតថ្មាទាររដ្ឋយខាួន

ឯងផ្លេ េ់ជាងេសតតុាងកនុងទប្មង់រផសងៗរ ើយ3995។ រខនែមរេើរនះ មានកា កា កំណត់ប្រហាក់ប្រខហេោន

រនះថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអាចររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នេសតតុាងខដេបានប្តូវបានសំអាងរៅរេើកនុង

កា កំណត់អំេីេិ  ទធភ្លេ3996។ រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជាេិរសសប្តូវបានដ្ឋក់សែិតកនុងទីតាងំេអប្ររសើ កនុង

កា រេើករ ើងអំេីកា  ងទ កខ រស់ខាួន3997។ ប្រសិនររើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី គឺជាជន ងរប្ោះថ្នរទឧប្កិដា

មួយ ជាឧទាហ ណ៍ ោត់ជាញឹកញារ់នឹងប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតកនុងទីតាងំេអប្ររសើ ោ៉ា ងេិរសសរដើមបីរាយ

កា ណ៍នូវប្េឹតតិកា ណ៍ខដេររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នថ្នកា រោទប្រកាន់រនាះ3998។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជនំ ំ

 
3991 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨-៤២៤៩។  

3992 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៤។ 

3993 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨។  

3994 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤២ (“រៅេីរប្កាយឆ្ក រខៀវ សំផន បានខណនាំ

ោ៉ា ងសកមមនូវកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយោម នប្េះសងឃ និងកនុងេកខណៈខដេេ ំប្សរជាមូេដ្ឋា នរៅនឹងទំរនៀម

ទមាា រ់កាន់េ ទធសាសនា”) និងរជើងទំេ័  ១៣៨៤៩ រោងរៅរេើកនុងចរំណាមរនាះ កថាខណឌ  ៣៥៦៩។ 

3995 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១៣។ 

3996 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣០៦។ 

3997 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៧។  

3998 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១២។  

01718739
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នរនះ3999 និងបានសរងកតប្តឹមប្តូវផងខដ ថា តថ្មាជាេសតុ

តាងថ្នសកខីកមមអាចប្តូវបានវាយតថ្មារដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកតាត ជារប្ចើន  ួមមានអាករបកិ ិោ រស់

រ គគេខដេផតេ់សកខីកមម ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន  ឬមិនស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយអងគរហត ជាសតាន ម័ត កា ជប្មុញ

ទឹកចិតតលាក់កំបាងំ កា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែម និងប្គរ់កាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកដី4000។ 

1416.រញ្ញា មួយរផសងរទៀតគឺថារតើ កា យេ់រឃើញខដេជាចំណ ចសនូេថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ អាច

ប្តូវបានខផអកខតឯង ឬជាចមបងរៅរេើសកខីកមមរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ មានរោេកា ណ៍

ររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវថ្នចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិខដេថា ត លាកា អងគរហត អាចសំអាងរៅរេើសាកសីខត

មួយកនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញអំេីេិ  ទធភ្លេ ររើរទាះរីជាោម នកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមក៏រដ្ឋយ4001។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ផងខដ ថា េ ំមាន វិធានទូរៅខដេកំណត់ថា កា យេ់រឃើញឱយហួសេីវិមតិ

សងស័យេ ំអាចរធ្វើរៅបាន ប្រសិនររើេ ំមានេសតតុាងរេើសេីមួយរដើមបីោបំ្ទរនាះរ ើយ4002។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី ចំណ ចរនះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញដូចោន ទាក់ទងរៅនឹងជន ងរប្ោះខដេចូេ ួមកនុងត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរញ្ញា ក់ថា េសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដា

របរវណីអាចប្តូវបានសំអាងរៅរេើកនុងកា កំណត់នូវេិ  ទធភ្លេ និងថា កា យេ់រឃើញបានរង្ហា ញផងខដ 

ថា េសតតុាងរនះជាទូរៅេ ំអាចប្តូវបានសំអាងរៅរេើខតឯងបានរទ។ រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអាច“ផតេ់

សកខកីមមចំរពាះរញ្ញា ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងេិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ”4003 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអាច“េិោ ណា”រេើសកខីកមមរនាះរៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់ខាួន4004។ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា  វិធានថ្ផេកនុងប្តូវបានខផអករៅរេើកា សនមតថា រដើមរណដ ឹង ដា

របរវណ“ីអាចផតេ់េ័ត៌មានទាក់ទងរៅនឹង”េិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ4005 និងថា សំណួ  រស់សហ

 
3999 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៧។ 

4000 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

(F36) កថាខណឌ  ៣១៤។  

4001 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកដី Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ៩៤៩។  

4002 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤២៤។  

4003 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១២។  

4004 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១២។  

4005 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១២។ 

01718740
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រៅប្កមរស ើរអរងកតរប្កាម វិធាន ៥៩ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អាច“រ៉ាះពាេ់”រញ្ញា ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងេិ  ទធភ្លេ

 រស់ជនសងស័យ4006។ 

1417.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាះរីជាមានរោេកា ណ៍រង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា េសតតុាង

 រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី អាចទទួេយកបាន និងអាចមានតថ្មាជាេសតតុាងក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំដូចោន រៅនឹងេ

សតតុាង រស់សាកសីខដ ។ រនះជាកា រង្ហា ញចាស់លាស់កនុង វិធាន រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ ។  វិធាន ២៣

(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងខចងថា “រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំអាចប្តូវបានសួ សំណួ ដូចសាកសីធ្មមតាកនុងរ ឿងកដីខត

មួយបានរ ើយ” ខដេឆាះុរញ្ញច ងំមាប្តា ៣១២ ថ្នប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុាខដេខចងថា “រដើមរណដ ឹង ដា

របរវណីមិនអាចប្តូវរគសាត រ់យកចរមាើយកនុងឋានៈជាសាកសីបានរទ”។ ឋានៈដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីគឺជាអវីខដេអាចមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើតថ្មាជាេសតតុាង និង/

ឬភ្លេគួ រជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម4007។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ផងខដ ថា កតាត ជាក់លាក់ខដេ

អាចអន វតតបានចំរពាះសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ដូចជាកា េិតខដេថា េ ំបានរធ្វើសមបង អាច

េិភ្លកាជាមួយរមធាវើប្រឹកាបានកនុងអំ ុងរេេថ្នសកខីកមម និងេ ំទទួេ ងទណឌ កមមសប្មារ់កា ផតេ់សកខី

កមមមិនេិត គឺជា“កតាត  […] ខដេប្តូវខតបានេិោ ណារៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើតថ្មាជាេសតតុាង និង

ទមៃន់ថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី”4008។ 

1418.រោងតាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រនះអាចជាកា ខ សប្រប្កតី

សប្មារ់កា យេ់រឃើញខដេជាសនូេថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ េកខណៈរ គគេ ខផអកខតរៅរេើេ

សតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំដករចញនូវេទធភ្លេខដេថា កា យេ់រឃើញថ្នកា ទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈ

រ គគេខផនកប្េហមទណឌ អាចសំអាងជារឋមរៅរេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរ ើយ។ កនុងរ ឿងកដីរនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំេឹងថា េសតតុាងរនះប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង  ួមទាងំកា វាយតថ្មារេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  និងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងខដេរញ្ញា ក់អះអាង

រខនែម។ រញ្ញា ថារតើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតតាមរទដ្ឋា នរនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា នឹងប្តូវេិោ ណា

ខាងរប្កាម រនាេ រ់េីកា វាយតថ្មារេើកា ជំទាស់ដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំផន។  

 
4006 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36)  កថាខណឌ  ៣១២។ 

4007 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១២-៣១៣។  

4008 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១៥។  

01718741
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខ) ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ 

1419.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងនូវភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ជារប្ចើនកនុងេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ទាក់ទងរៅនឹងកា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណ រស់ោត់ និងបានអះអាងថា រលាកប្សីេ ំបានរេើកអំេីរ ម្ ះ រស់ោត់កនុងចរមាើយ

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីដំរូង រស់រលាកប្សី4009។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា កិចចប្រជ ំរៅវតតឧណាណ រលាមរនាះបានរកើតរ ើងរៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដើម

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយរហត ថា េសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ រង្ហា ញថា កិចចប្រជ ំរៅរ  ើកីឡាបានរកើតរ ើងរៅរេេ

ខដេ ហ ូ នឹម ប្តូវបានោរ់ខាួន ខដេរេេរនាះគឺរៅកនុងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧4010។ រៅកនុងសាេប្កម អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ទាក់ទងរៅនឹងកិចចប្រជ ំរៅរ  ើកីឡារដើមបី

រង្ហា ញកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា ោរ់ខាួន ហ ូ នឹម កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧4011។ 

1420.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ជា រ ៀរ ប្តូវបានសួ សំណួ ោ៉ា ងទូេំទូលាយកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំ

ជប្មះសដីេីកា ខដេេ ំបានរេើករ ើងនូវរ ម្ ះ រស់ រខៀវ សំផន និងបានេនយេ់ថា រលាកប្សីេ ំអាចចងោំ

អនកខដេបានជួយរលាកប្សីរំរេញសំណ ំខរររទរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេមអិតរនាះរ ើយ4012។ រដ្ឋយ

េិោ ណារេើអតតច ិតជា ួម រស់រលាកប្សី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេ

ថា គួ រជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន4013។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ទាក់ទងរៅនឹងកិចចប្រជ ំរៅវតតឧណណ រលាម មិនខមនរៅរ  ើកីឡា

រទ4014។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា ប្រសិនររើមារនះ រនះបានរង្ហា ញនូវកា យកចិតតទ កដ្ឋក់ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិទទួេយក និងរដិរសធ្េសតតុាងរនាះ4015។   

1421.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា ខដេថា ជា រ ៀរ េ ំបានរេើករ ម្ ះ រខៀវ សំផន កនុង

ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីដំរូង រស់រលាកប្សី4016។ រដ្ឋយេិោ ណារឃើញថា ភ្លគីមានឱកាសសួ 

 
4009 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៤-១២៣៥។  

4010 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៧។  

4011 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៧។   

4012 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៣។  

4013 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៣។  

4014 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៤។ 

4015 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F45/1) រជើងទំេ័  ២៤៤៦។ 

4016 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រដញរដ្ឋេ ជា រ ៀរ សដីេីរញ្ញា រនះ និងថា េសតតុាង រស់ោត់អាចរជឿទ កចិតតបាន និងស ីសង្ហវ ក់ោន ទាំង

ប្សុង4017 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា កា ខកខានរេើករ ើងរនះរធ្វើឱយេសតតុាងរលាកប្សី

រៅជាេ ំអាចរជឿទ កចិតតបានរនាះរទ។ ទាក់ទងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះនឹងផតេ់“ទមៃន់ធ្ៃន់ចំរពាះេ័ត៌មានរចញេីចរមាើយរៅកនុងត លាកា ”4018។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

 ំឭកថា មានរោេកា ណ៍ររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវថា សកខីកមមកនុងត លាកា មានទមៃន់ធ្ៃន់ជាងចរមាើយរប្ៅត លា

កា 4019។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរខនែមរទៀតថា ជា រ ៀរ ប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរដ្ឋយរមធា

 វើកា ពា កដីរេើមូេរហត ដូចរមតចបានជាោត់េ ំបានរេើករ ម្ ះ រខៀវ សំផន កនុងចរមាើយរេើកដំរូង រស់ោត់ 

និងបានអះអាងថា រលាកប្សីេ ំបានដឹងេីមូេរហត រនះរ ើយ4020។ រខៀវ សំផន េ ំយេ់ប្សរជាមួយកា 

េិភ្លកា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីេសតតុាងរនះ និងេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយរ ើយ។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញ

ផងខដ នូវភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន កនុងកា េនយេ់ រស់ ជា រ ៀរ សប្មារ់មូេរហត ដូចរមដចបានជាេីដំរូងរលាក

ប្សីេ ំបានរេើករ ម្ ះ រខៀវ សំផន។ ជា រ ៀរ ប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេនូវមូេរហត ដូចរមដចបានជារលាកប្សី

ដឹងថា រនាះគឺជា រខៀវ សំផន ខដេនិោយរេើរវទិកាវរនាះ និងរលាកប្សីបានអះអាងថា រលាកប្សី“អាច

ចំណំាោត់ចាស់”4021។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រនាេ រ់មកភ្លា មរនាះរលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ថា រលាកប្សីេ ំខដេ

ជួរ រខៀវ សំផន រដ្ឋយផ្លេ េ់រទេីម នមករទើរខតរេេរនាះជារេើកទីមួយខដេរលាកប្សីបានរឃើញ រខៀវ សំ

ផន រ៉ា ខនតបាន ំេឹងទ កថា ោត់នឹងរៅទីរនាះ និងរប្កាយមកមានរគប្បារ់ោត់ថា រនាះគឺ រខៀវ សំផន4022។ 

រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានេិោ 

ណា និងដូរចនះសា ណា រស់ោត់ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
4017 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩។  

4018 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩។  

4019 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤៤៧។ 

4020 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៥០-៥៣។ 

4021 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៣៧។  

4022 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៣៧-៣៨។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) 

ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧០-៧១ (“ជួរោត់រៅរេើកទី១ ជួររៅសាត តរ  ើកីឡា ជួររេើកទី១ រប្ពាះកាេហនឹងខាងឆ្ន ំ៧៥ 

[…] រហើយដេ់រេើកទី២ ខាុំជួររៅវតតឧណាណ រលាម។ អាហនឹងោត់ររើកសននិបាតហមងសននិបាតនា ើយ ទធជនរេញមួយសាលាហនឹង

ហមង  យៈមួយថ្ងៃហនឹង”)។  

01718743
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1422.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជា រ ៀរ េ ំអាចចងោំកាេរ ិរចទិេិតប្បាកដរៅរេេរលាក

ប្សីបានជួរ រខៀវ សំផន រៅវតតឧណាណ រលាម រ៉ា ខនតបានសននិដ្ឋា នថា េសតតុាង រស់រលាកប្សីបានរង្ហា ញថា 

កិចចប្រជ ំរនាះបានរកើតរ ើង“ប្រខហេប្បាមួំយ ឬប្បាេំី ខខរប្កាយកា  ំរដ្ឋះទីប្កុងេនំរេញកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥”4023។ រៅកនុងកា រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដកប្សង់សកខីកមម

 រស់ ជា រ ៀរ ខដេថា ោត់បានជួរ រខៀវ សំផន េី ដង រេើកទីមួយរៅរ  ើកីឡា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរេើកទី

េី រៅវតតឧណាណ រលាម ប្េមទាងំេសតតុាង រស់ោត់ខដេថា រលាកប្សីបានមកដេ់េនំរេញកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្បាមំួយ ឬប្បាេំី ខខរប្កាយរេេមកដេ់េនំរេញ និងបានជួរ រខៀវ សំផន 

រៅម នរេេកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ោត់4024។ អាប្ស័យរហត រនះ េសតតុាងខដេប្តូវបានរោងរនាះ

េ ំបានោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កិចចប្រជ ំរៅវតតឧណាណ រលាមបានរកើត

រ ើងប្បាមំួយ ឬប្បាេំី ខខរប្កាយកា មកដេ់ទីប្កុងេនំរេញរ ើយ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានរង្ហា ញកិចចប្រជ ំរៅ

រ  ើកីឡាថាបានរកើតរ ើងរៅកនុងរេេរនាះរៅវិញ។ រៅកនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ររងកើតកា យេ់រឃើញរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ថា កិចចប្រជ ំរៅ

រ  ើកីឡាបានរកើតរ ើងកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅរេេកា ោរ់ខាួន ហ ូ នឹម4025។   

1423.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ដំរូងរ ើយ ជា រ ៀរ បានអះអាងថា រលាកប្សីបានរឃើញ រខៀវ 

សំផន រៅរ  ើកីឡា4026 រ៉ា ខនតរប្កាយមកបានរញ្ញា ក់ថា កិចចប្រជ ំរេើកដំរូងរគរកើតរ ើងរៅវតតឧណាណ រលាម 

 
4023 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩។  

4024 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩ រជើងទំេ័  ១១៩៧៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧០-៧១ (“ជួរោត់រៅរេើកទី១ ជួររៅសាត តរ  ើកីឡា ជួររេើកទី

១ រប្ពាះកាេហនឹងខាងឆ្ន ំ៧៥ […] រហើយដេ់រេើកទី២ ខាុំជួររៅវតតឧណាណ រលាម។ អាហនឹងោត់ររើកសននិបាតហមងសននិបាតនា ើ

យ ទធជនរេញមួយសាលាហនឹងហមង  យៈមួយថ្ងៃហនឹង”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ 

E1/467.1 ទំេ័  ៣០-៣៣ (រេើករ ើងថា ោត់បានចូេទីប្កុងេនំរេញរៅ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ោត់រ ៀរកា ប្រខហេ ៦ ឬ៧ខខ 

រប្កាយរេេរៅដេ់ទីប្កុងេនំរេញ និងរញ្ញា ក់ថា ោត់បានជួរ រខៀវ សំផន ម នរេេោត់រ ៀរកា )។  

4025 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៧ (“រនាេ រ់េីកា ោរ់ខាួន ហ ូ នឹម រៅខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ 

រខៀវ សំផន បានអំពាវនាវជាសាធា ណៈឱយសួ ចរមាើយនី សា  រស់ោត់ ។ ហ ូ នឹម ប្តូវបានសមាា រ់រៅមនេី សនតិស ខ ស-២១ រៅ

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៧។ អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួននិងកា សាា រ់ រស់ ហ ូ នឹម រៅរេេរនាះ”) 

រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥, ៥១-៥២។ សូមរមើេផង

ខដ  េសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ អំេីកិចចប្រជ ំទាងំេី ខដេបានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៦។ 

4026 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧៦ (កិចចប្រជ ំដំរូងរៅវតតឧណាណ រលាម 

និងទីេី រៅរ  ើកីឡា។ រនះគឺរេេខដេ ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់ ប្តូវបានកត់រទាស។  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា 
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និងបានអះអាងេសតតុាងរនះជាដរារមក4027។ រលាកប្សីបានអះអាងជារ ឿយៗថា រលាកប្សីបានមកដេ់

េនំរេញកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្បាមំួយ ឬប្បាេំី ខខរប្កាយកា មកដេ់េនំរេញ 

និងបានជួរ រខៀវ សំផន រៅម នរេេកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់រលាកប្សី4028។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នាប្តឹមប្តូវនូវេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ កនុងសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រៅរេេអងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា េសតតុាង រស់រលាកប្សីខដេថា 

កិចចប្រជ ំរៅវតតឧណាណ រលាមបានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានរោងខតរៅរេើខផនកខាះថ្នេសតតុាង រស់

រលាកប្សីរ៉ា រណាណ ះ។ ររើរទាះរីជារជើងទំេ័ េ ំមានេកខណៈរេញរេញក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំអាចរដិរសធ្កា 

រេើករ ើងប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរសចកដីសរងខរថ្នេសតតុាងរនះ រហើយរនះអាចរសមើនឹង

កំហ សថ្នកា រោងរប្ចើនជាងកតាត សតាន ម័ត។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរប្កាយមកកនុងកថាខណឌ ដខដេបានសរងកតរឃើញថា មាន“កិចចប្រជ ំរប្កាយមក”

ជាមួយ រខៀវ សំផន និងបានរោងរៅរេើកិចចប្រជ ំរ  ើកីឡា4029។ រោងតាមសំអាងរនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សរនាះរ ើយ។  

គ) កា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀត 

 

រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧០-៧១ បាននិោយថា រេើកដំរូងរលាកប្សីបានជួរោត់រៅវតតឧណាណ រលាម និងថា រនាះ

រៅម នរេេោត់បានជួររៅរ  ើកីឡា។ 

4027 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧៦-៧៧ អះអាងថា ដំរូងរលាកប្សី

បានរឃើញកាត់រៅវតតឧណាណ រលាម និងរេើកទីេី រៅរ  ើកីឡា។  

4028 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩ រជើងទំេ័  ១១៩៧៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧០-៧១ (“ជួរោត់រៅរេើកទី១ ជួររៅសាត តរ  ើកីឡា ជួររេើកទី

១ រប្ពាះកាេហនឹងខាងឆ្ន ំ៧៥ […] រហើយដេ់រេើកទី២ ខាុំជួររៅវតតឧណាណ រលាម។ អាហនឹងោត់ររើកសននិបាតហមងសននិបាតនា ើ

យ ទធជនរេញមួយសាលាហនឹងហមង  យៈមួយថ្ងៃហនឹង”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ 

E1/467.1 ទំេ័  ៣០-៣៣ (រេើករ ើងថា ោត់បានចូេទីប្កុងេនំរេញរៅ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ោត់រ ៀរកា ប្រខហេ ៦ ឬ៧ខខ 

រប្កាយរេេរៅដេ់ទីប្កុងេនំរេញ និងរញ្ញា ក់ថា ោត់បានជួរ រខៀវ សំផន ម នរេេោត់រ ៀរកា )។  

4029 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩ (“ោត់បានរញ្ញា ក់រខនែមថា ចំណ ចរប្កាយរនះ

ប្តូវបានរេើករ ើងកនុងវគគសិកា នងិកិចចប្រជ ំខដេរលាកប្សីបានចូេ ួម) រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥១-៥២។ 
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1424.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង  ស់ ស  យ ខដេបានផតេ់កនុងកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយជាលាយេកខណ៏អកស  រស់ោត់ខដេថា កងរៅប្កសួង រស់ោត់ប្តូវបានកំណត់ចំនួនអរបរ មា

ប្រោំខខថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨4030។ 

1425.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់  ស់ ស  យ េ ំគរបីសំអាងរៅរេើ

រដ្ឋយសា តថ្មាជាេសតតុាងទារ ខដេេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា រសចកដីខណនាជំាក់ខសដងប្តូវបានអន វតត 

និងេ ំប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយេសតតុាង រស់ ផ្លន់ ហ ីម ររើរទាះរីជាកា េិតថា សាកសីរនះបាន

រធ្វើកា កនុងប្កសួងខតមួយក៏រដ្ឋយ4031។ ោត់បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរ គគេរផសងៗខដេកនុងសា ណា រស់

ោត់េ ំបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរេើេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ខដេថា រសចកដីខណនាឱំយររងកើតកូនប្តូវបាន

រេើករ ើងជារ ឿយៗរៅរាេ់កិចចប្រជ ំ4032។ ច ងរប្កាយ ោត់បានអះអាងអំេីភ្លេផេយុោន រដ្ឋយសា កា េ ំ

បានេិោ ណារេើកា រញ្ញា ក់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេរង្ហា ញថា រ គគេវ័យរកមងេ ំប្តូវបានជប្មុញ

ឱយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ ើយ4033។  

1426.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយសំអាងរៅរេើេសតតុាងរប្ៅត លា

កា ដូចជាចរមាើយ រស់  ស់ ស  យ និងថា េ ំមានកំហ សទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ4034។ សហប្េះរាជអាជាា រេើក

រ ើងថា េសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ពាក់េ័នធរៅនឹងវគគរណដុ ះរណាត េ រស់ រខៀវ សំផន រៅវតតឧណាណ រលាម 

ប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមកនុងខផនកខាះរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀត និងប្តូវបាន វិភ្លគប្គរ់ប្ោន់រដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង4035។ 

1427.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា េសតតុាងជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សាកសីខដេេ ំបានរង្ហា ញខាួន

ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងដូរចនះ អនកខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងភ្លគី ជាទូរៅប្តូវបានផតេ់តថ្មាជាេសតតុាងទារជាងេសតតុាង រស់សាកសីបានផតេ់សកខីកមមចំរពាះ

 
4030 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០។  

4031 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៨, ១២៤០-១២៤១។ 

4032 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤១ រជើងទំេ័  ២៣៥៥។ 

4033 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៣៨។ 

4034 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រជើងទំេ័  ២៤៤៩។ 

4035 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១៤។ 
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ម ខអងគជំន ំជប្មះ4036។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឆាះុរញ្ញច ងំប្តឹមប្តូវនូវកដីបា មាអំេីតថ្មាជាេសតតុាងថ្នេ

សតតុាងរប្ៅត លាកា ថា៖ “អងគជំន ំជប្មះេិោ ណាផងខដ រេើកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ កា សួ រដញរដ្ឋេ 

ភ្លេេរមអៀង ប្រេេ និងកា ជប្មុញទឹកចិតត ឬកងវះរនាះ រស់អនកនិេនធ និងប្រេេថ្នេសតតុាង។ នតែិភ្លេថ្នឱ

កាសសួ រដញរដ្ឋេរេើប្រេេ ឬសាមីថ្នេសតតុាង ទមៃន់តិចតួចអាចប្តូវបានផតេ់រៅឱយេសតតុាងរនាះ”4037

។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានកំណត់ចាស់លាស់នូវេសតតុាងថាជាេសតតុាងរប្ៅត លាកា 

ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះបានសរងកតរឃើញថា េសតតុាងរនាះ“ប្តូវបានផតេ់រដ្ឋយកា ិោេ័យសហរៅប្កម

រស ើរអរងកត” និងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះបានដឹងចាស់លាស់អំេីប្រេេថ្នេសតតុាងរៅ

រេេសំអាងរៅរេើរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុង វិធី្សាស្តសតជា ួម រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើខផនករនះថ្នេសតតុាងរប្ៅត លាកា រ ើយ4038។ 

1428.ជារនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា ជំទាស់ជាក់លាក់រៅរេើេសតតុាង រស់  ស់ ស  

យ ខដេខផអកតាម រខៀវ សំផន េ ំមានេកខណៈជាក់លាក់ប្គរ់ប្ោន់ និងប្តូវបានរដិរសធ្រដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទ

រទៀត។ រៅកនុងខផនកថ្នចរមាើយខដេប្តូវបានរោងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង4039  ស់ ស  យ បានអះ

អាងថា មានខផនកា ខដេតប្មូវឱយកង រស់ោត់ខដេជាកងប្គរ់ប្គងោា ងំ ដា ប្តូវរ ៀរកា រតីប្រេនធ ១០០ 

គូកនុងមួយខខ4040។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀតថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានោរ់រផតើមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

និងថា  វិធានកា ប្តូវបានអន វតតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅរេេខដេមានរដីប្រេនធ ១០០ គូប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

កនុងមួយខខ4041។  ស់ ស  យ បានេនយេ់ផងខដ ថា រទរញ្ញា ប្តូវបានរចញរដ្ឋយប្រធានប្គរ់ប្គងប្កសួង និង

 
4036 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  (F36) កថាខណឌ  ២៩៦។  

4037 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤។  

4038 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០។  

4039 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០ រជើងទំេ័  ១១៩៨០។  

4040 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០ រជើងទំេ័  ១១៩៨០ រោងរៅរេើកំណត់រហត 

ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី  ស់ ស  យ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10620 ERN 01115762-01115765 

ទំេ័  ១២-១៤។ 

4041 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០ រជើងទំេ័  ១១៩៨០ រោងរៅរេើកំណត់រហត 

ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី  ស់ ស  យ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10620 ERN 01115762-01115765

ទំេ័  ១២-១៤។ 
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ថា រទរញ្ញា រនះបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា “រគចង់ររងកើនប្រជាជន”4042។ ោត់បានផតេ់េសតតុាងជាក់លាក់

រខនែមទាក់ទងរៅនឹងកា អន វតតន៍រោេនរោបាយ  ួមរញ្ចូេកា សរងកតខដេថា ចំនួនកំណត់ ១០០ គូ េ ំ

ខមនមានន័យថា រតីប្រេនធទាងំអស់ោំបាច់ប្តូវខតបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងរេេខតមួយរនាះរទ េិធី្រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហអ៍ាចរកើតរ ើង ហូតដេ់រីដងកនុងមួយខខ4043។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះ

អំណាងខដេថា េសតតុាងទាងំរនះេ ំចាស់លាស់ ឬេ ំជាក់លាក់។  

1429.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ រេើអំណះអំណាងខដេថា េសតតុាង រស់  ស់ ស  យ សដីេីកា 

យេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍គរបបី្តូវបានយេ់រឃើញថា បានរ៉ាះពាេ់ដេ់េសតតុាង រស់ោត់

ទាក់ទងរៅនឹងចំនួនកំណត់សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ រៅកនុងខផនកថ្នេសតតុាងខដេប្តូវបានគូស

រង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ោត់បានអះអាងថា “កិចចប្រជ ំប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងកនុងរ ិរទថ្នកា ង្ហ  និង

ប្រសិនររើរ  សប្សលាញ់នា ើណាមាន ក់ ោត់សួ ថារតើ នា ើរនាះយេ់ប្េមរ ៀរកា ជាមួយ ខដ  ឬរទ”4044។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សរថា េសតតុាងរនះជាក់ខសដងរញ្ញា ក់កា េិតថ្នរោេកា ណ៍សដីេីកា 

យេ់ប្េម ដូចបានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបាន“រ ៀរចំ”រដ្ឋយ រររកសក មមយុ

នីសតកមពជុា និងថា កមាម េិបាេរ  សកនុង រររនាះមានឆនាេ ន សិទធិខាះរប្ជើសរ ើសប្រេនធ។ រនះស ីសង្ហវ ក់ោន

ទាងំប្សុងជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង4045។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

 ំឭកផងខដ ថា ររើរទាះរីជា  ស់ ស  យ បានផតេ់សកខីកមមសដីេីរោេកា ណ៍រកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្នកា 

យេ់ប្េមក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានតមកេ់ជារ ឿយៗនូវកា សរប្មចអងគជំន ំជប្មះសាលា

 
4042 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០ រជើងទំេ័  ១១៩៨០ រោងរៅរេើកំណត់រហត 

ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី  ស់ ស  យ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10620 ERN 01115762-01115765

ទំេ័  ១២-១៤។ 

4043 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧០ រជើងទំេ័  ១១៩៨០ រោងរៅរេើកំណត់រហត 

ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី  ស់ ស  យ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10620 ERN 01115762-01115765

ទំេ័  ១២-១៤។ 

4044 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី  ស់ ស  យ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/10620 ស/ឆ៖ ៧៥, 

៩៣។ សូមរមើេផងខដ  កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី  ស់ ស  យ ច ះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E3/10620 ស/ឆ៖ ៧៥ (“អាយ រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រេើសេី ២០ ឆ្ន ំ រ ើងរៅ”) ស/ឆ៖ ៨២, ស/ឆ៖ ៩៣ (ស្តសតីមានសិទធិប្រខកក 

ឬទទួេយកកា រសនើរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍”)។  

4045 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៩១។   
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ដំរូងមិនេិោ ណារេើេសតតុាងកមាម េិបាេសដីេីរញ្ញា ជាក់លាក់ រៅរេេសំអាងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នេ

សតតុាងរនាះ4046។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1430.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ តាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន  វាងេសតតុាង

 រស់ ផ្លន់ ហ ីម ខដេជាកមាម េិបាេផងខដ កនុងនាយកដ្ឋា នពាណិជាកមម និេសតតុាង រស់  ស់ ស  យ ខដ  ឬ

ោ៉ា ងណា។ រៅកនុងខផនកថ្នេសតតុាងខដេប្តូវបានគូសរញ្ញា ក់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ផ្លន់ ហ ីម បានអះអាងថា 

ោត់បានសាដ រ់ឮរដ្ឋយផ្លេ េ់នូវកា កំណត់ចំនួនថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេបានរកើតរ ើង4047។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកដី រលាកប្សីបានអះអាងថា រលាកប្សីខាួនឯងប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយ រររនាះ 

និងបានរញ្ញា ក់េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងប្ទង់ប្ទាយធំ្បានរកើតរ ើង4048។ រខនែមរេើរនះ រៅកនុងសាេ

ប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ផ្លន់ ហ ីម ខដេរង្ហា ញនូវកា ជារ់ពាក់េ័នធ

រេញរេញថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងកា រ ៀរចំ និងអន វតតកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ4049។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ផ្លន់ ហ ីម េ ំបានផតេ់េសតតុាងខដេផេយុេីេសតតុាង រស់  ស់ 

ស  យ និងដូរចនះ េ ំមានរញ្ញា ផេយុោន បានរកើតរ ើងរ ើយ។ 

1431.ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា េ ំមានភ្លេផេយុោន ណាមួយបានរកើត

រ ើងកនុងេសតតុាង រស់ ផ្លន់ ហ ីម និង  ស់ ស  យ ប្េមទាងំរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ណ រ ងីម និង រសង 

រសឿន ទាក់ទងរៅនឹងេិភ្លកាញឹកញារ់សដីេីកា ររងកើនប្រជាជន។ ររើរទាះរីជា ជា រ ៀរ បានអះអាងថា 

រសចកដីខណនារំរងកើនប្រជាជនតាម យៈកា ររងកើតកូនបានរកើតរ ើង“រៅប្គរ់កិចចប្រជ ំ”ក៏រដ្ឋយ4050 ក៏រនះជា

 
4046 សូមរមើេ ខផនក VII.ឆ.៣.ខ រោងតាមសំអាងរហត ទាទំាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ផងខដ នូវសា ណា 

រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ភ្លេផេយុរកើតរ ើងជាមួយនឹងេសតតុាង រស់ រ ៊ិត ររឿន សដីេីរោេកា ណ៍យេ់ប្េម សូមរមើេ សា 

ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២៣៤២។ 

4047 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤១ រជើងទំេ័  ២៣៥២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ផ្លន់ ហ ឹម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៦៨-៧៤។ 

4048 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ផ្លន់ ហ ឹម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៦៨-៧៤។ 

4049 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ១២១៤៨ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ 

(ផ្លន់ ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៦៨, ទំេ័  ៧១-៧២ (រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា រៅកនុងេិធ្ីរ ៀរកា ោត់  ដាមស្តនតីពាណិជាកមម 

គឺ តា  ិទធ និងអន  រស់ោត់ រមផ្លេ េ់ រស់ោត់ គឺតា ហ ង និងប្រធានកងនា ើេី រីនាក់ បានចូេ ួម)។ 

4050 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៧០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី៣១ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ផ្លន់ ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៨៦។ 
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េសតតុាងរង្ហា ញរដ្ឋយខាួនឯងថា រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់កនុងរោេជំហ ទូរៅមួយ ខដេេ ំខមនអះអាងថា 

បានចូេ ួម ឬមិនអាចចូេ ួមរាេ់កិចចប្រជ ំរនាះរទ។ រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់េសតតុាងរង្ហា ញថា រ គគេទាងំ

រនះមានវតតមានរៅកនុងកិចចប្រជ ំជាក់លាក់ខដេ ជា រ ៀរ បានចូេ ួម ខដេរនះគឺជាកា យេ់រឃើញខតមួយ

គត់ជាសតាន ម័តសប្មារ់រោេរំណងរនះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រៅប្គរ់កាេៈរទ

សៈ ណ រ ងីម បានសំរៅរៅរេើរ គគេខដេ“និោយកំខរាង”អំេីកា ររងកើតកូន ខដេេិតប្បាកដណាស់គឺជា

រោេរំណងថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4051។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1432.ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

គរបីបានេិោ ណាថា េសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ប្តូវបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់រដ្ឋយកា រញ្ញា ក់ដថ្ទរទៀត រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុាខដេរារំាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ គគេវ័យរកមង។ ររើរទាះរីជាកមាម េិបាេខាះបាន

អះអាងថា មានរំណងទ កឱយរ គគេរនាះមានអាយ រប្ចើនជាងរនះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

េិោ ណារេើរហត កា ណ៍ជារប្ចើនថ្នសាែ នកា ណ៍ពាក់េ័នធនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់រ គគេវ័

យរកមង4052។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ) កា យេ់រឃើញទូរៅសដីេីកា សំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជា រ ៀរ 

1433.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ ជា 

រ ៀរ រធ្វើជាេសតតុាងផ្លេ េ់ខតមួយគត់ខដេភ្លា រ់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរទរញ្ញា ថ្នរោេនរោបាយរ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ។៍ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រោទប្រកាន់អំេីភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់

ោន កនុងេសតតុាង រស់ ជា រ ៀរ ប្េមទាងំរេើរញ្ញា ថ្នកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែម។ រោងតាមសំអាងទាងំរនះ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា ជាកា សមរហត ផេ។ 

គ. កា យេរ់ឃើញខផនកអងគចារស់ដេីកីា រ ៀរអាពាហ៍េពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ រិទ

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំនងិអរំេើហងិាផាូវរេទកនុងរ រិទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយ

រងខខំដេជារទឧប្កដិាថ្នអរំេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កដិាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ 

 
4051 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងីម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៥២។ 

4052 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៣។ 
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i. រសចកដីរផដើម 

1434.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវនូវធាត ផសថំ្នអំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតដូចខាងរប្កាម៖ 

១) “ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេជារទឧប្កិដាថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ តប្មូវឱយមានអំរេើសកមម ឬអកមមខដេរងកេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ 

ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ   ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស”4053។ 

 ២) “ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេជារទឧប្កិដាថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

  មន សសជាតិ តប្មូវថា អំរេើសកមម ឬអកមមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា”4054។ 

1435.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវបានរង្ហា ញតាម 

យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ4055។ កនុងកា េិោ 

ណារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត

ខដេប្តូវបានរងករ ើងរេើរ គគេតាម យៈកា គំរាមកំខហងរងខំេួករគឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងកា េិត

ខដេថា េួករគប្តូវខតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយអនកខដេេួករគេ ំខដេសាគ េ់ និងកា េិតេ័យខដេបាន

ររងកើតរ ើងរដើមបីដ្ឋក់គំនាររេើេួករគឱយ ួមដំរណកកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ និងថា អំរេើរនះប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា4056។ រដ្ឋយរហត ថា អំរេើរនះប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរជឿជាក់ថា អំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ 

ប្តូវបានរង្ហា ញ និងបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត4057។ 

1436.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកផងខដ នូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ ៍ រ គគេប្តូវបានតាមដ្ឋនរដើមបីឱយដឹងប្បាកដថា េួករគបាន ួមរេទ4058។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

 
4053 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។ 

4054 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។ 

4055 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៤.៤.១។  

4056 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។  

4057 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៣។ 

4058 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  
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បានយេ់រឃើញថា ទាងំរ  ស និងស្តសតី មានអា មមណ៍ថា ប្តូវបានរគរងខំឱយ ួមរេទ4059។ អងគជំន ំជប្មះបាន

យេ់រឃើញផងខដ ថា អំរេើរនាះជា“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជាស្តសតីទាងំរនាះ និង

បានរងកកាន់ខតខាា ងំរ ើងនូវេយសនកមម ឬកា  ងទ កខផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដី

ថ្ងាងនូ  រស់ជន ងរប្ោះ4060។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជារ  សេ ំអាចប្រខកកមនិ

ប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៏៍រដ្ឋយ ក៏េ ំមានេសតតុាង“រង្ហា ញចាស់លាស់ពាក់េ័នធរៅនឹង

កប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្ររេទរនះ និងផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើរ  សខដ ”4061។ អាប្ស័រហត រនះ ររើ

រទាះរីជាទទួេសាគ េ់ថា រ  សប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមអំរេើហិងាផាូវរេទខដេផេយុរៅនឹងរសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សសក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចររងកើតកា យេ់រឃើញមួយសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ង

ទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេរ  សទាងំរនាះបានទទួេ ងខដ 4062។ 

1437.រខៀវ សំផន បានរដឹងសាទ កខរេើកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា  ងទ កខរេើ ូរកាយ 

និងផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  ប្តូវបានរង្ហា ញសប្មារ់ជន ងរប្ោះថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។ ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើសមាព ធ្េីសងគមកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពា

ហ៍តាមប្រថ្េណីខខម  និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានរធ្វើកា សននិដ្ឋា នជាទូរៅ

រដ្ឋយខផអករេើរ ឿងកដីជាក់លាក់ខដេេ ំមានភ្លេជាតំណាងថ្នេសតតុាងទាងំអស់រ ើយ4063។  

1438.សហប្េះរាជអាជាា បានរធ្វើរណដ ឹងសាទ កខរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង

ជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ។  

ii. កា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំ

1439.រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ជារប្ចើនរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីអំរេើថ្ន

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។ ដំរូង ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង

កា យេ់រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងសដីេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងបាន

ចងអេុរង្ហា ញរៅរេើភ្លេខ សខរាកោន ខផនកអងគរហត  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងកា រ ៀរ

 
4059 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

4060 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧-៣៧០០។  

4061 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4062 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4063 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៦-១១៨៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញសដីេីកា មិនខមនជាកា សម័ប្គចិតត4064។ ទីេី  ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើរ ិរទថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំកនុងកា វាយតថ្មា រស់ខាួនរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 4065។ ទីរី ោត់បានជំទាស់រៅនឹងកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា  ងទ កខធ្ៃន់រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតខដេបានរងករៅរេើ

សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីនីមួយៗ4066។ អំណះអំណាងរនះនឹងប្តូវេិោ ណាតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយ

ខាងរប្កាម។ 

ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ 

1440.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះកា កំណត់ធាត ផសសំតាន ម័

តថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ។ រៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញថា 

រដ្ឋយបានេិោ ណារេើអំណះអំណាង រស់រមធាវើកា ពា កដីខដេរេើកផេយុរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរញ្ញា ក់ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំតាមប្រថ្េណីកនុងវរបធ្ម៌កមពជុា គឺ“ខ សខរាកោ៉ា ងខាា ងំ

េីកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”4067។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំកនុងវរបធ្ម៌កមពជុារៅម នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ បាន

ខផអករៅរេើទំន កចិតតរៅវិញរៅមក វាងឪេ កមាត យ និងកូន និងជាទូរៅេ ំបាន ួមរញ្ចូេធាត ផសថំ្នកា រងខិត

រងខំរ ើយ4068។ រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាោត់ទ កថា អងគកា  អាចរដើ តួនាទីជំនួសឪេ ក

មាដ យ ឬរៅេីរេើឪេ កមាដ យ4069។ ជាទូរៅ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំេ ំបាន ួមរញ្ចូេធាត ផស ំ

ថ្នកា រងខំ និងថារតើ សមាព ធ្េីងគមរេើកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមប្រថ្េណីបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់េទធភ្លេ

កនុងកា យេ់ប្េមរដ្ឋយរស ើដេ់កប្មិតណា និងញឹកញារ់រ៉ា ណាណ  េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហត ខដេប្តូវ

បានរោទប្រកានក់នុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រនះរ ើយ4070។ ជា ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា “េិបាកនឹងរជឿថា  វិធានកា រដិវតតទាងំអស់រនាះអាចរធ្ៀរជាមួយរៅនឹងឥ ិោរទ រស់ឪេ កមាត យ

 
4064 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៣-១១៥៤។  

4065 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦០។ 

4066 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៨៨។ 

4067 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៨។  

4068 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៨។  

4069 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៩។ 

4070 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៨។ 
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ចំរពាះកូនៗ រៅកនុងសងគមខខម ប្រកាន់ប្រថ្េណរីនាះ”4071។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ 

ពាក់េ័នធរៅនឹងរ ិោកាសរងខិតរងខំថា រ គគេ“ប្តូវរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ៅកនុងរ ិោកាសេ័យខាា ច  ើក

រាេដ្ឋេ រហើយកា សម័ប្គចិតតខដេសនមតថា បានផតេ់រៅម នេិធី្ ឬរៅកនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ រៅ

កនុងក ណីភ្លគរប្ចើន មិនអាចរសមើរៅនឹងកា សម័ប្គចិតតេិតប្បាកដរនាះរទ”4072។ 

1441.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេីធាត ផសសំតាន 

ម័តថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ រេើេកខណៈខ សខរាកោន េ ំប្តឹមប្តូវ វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំតាមប្រថ្េណី4073 និងរេើេសតតុាងខររ“សងគមសាស្តសត” 

រង្ហា ញរដ្ឋយសាកសីជំនាញ NAKAGAWA Kasumi4074។ ោត់បានជំទាស់ផងខដ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា អងគ

រហត ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំមានេកខណៈខ ស

ខរាកោន រនាះ4075។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់ សមាព ធ្េីសងគមកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាម

កា ផសផំគុំ មានេកខណៈដូចោន រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា  រររនាះបានរកើតរ ើងកនុងរ ិោកាសរងខិត

រងខំ4076។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សផងខដ កនុងកា យេ់រឃើញ

ថា កា សម័ប្គចិតតខដេសនមតថា បានផតេ់កនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ភ្លគរប្ចើន េ ំខមនជាកា សម័ប្គចិតតេិត

ប្បាកដ4077។ ជាងមីមដងរទៀត រនះេ ំខមនជាកា យេ់រឃើញជាសតាន ម័តប្តឹមប្តូវមួយ រដ្ឋយសា រនះគឺជា

េកខខណឌ តប្មូវ“សប្មារ់កា កំណត់ច ិតេកខណៈថ្នរទឧប្កិដា និងកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន”

4078 និងរៅប្គរ់កាេៈរទសៈ ជាកា យេ់រឃើញខដេេ ំសមរហត ផេខផអករេើេសតតុាងរនាះ4079។ 

 
4071 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៩។ 

4072 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩០។  

4073 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៤។  

4074 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១២០។  

4075 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១២០។  

4076 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦០។  

4077 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៩០។  

4078 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៤។ 

4079 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៩០។  
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1442.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន មានកំហ សកនុងកា េាោមរំខរាងចូេោន នូវកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ៅម ន និងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរដ្ឋយេ ំេិោ ណារេើកាេៈរទសៈ

រងខិតរងខំហួសរហត ខដេមានអតែិភ្លេរៅរេេរកសក មមយុនីសដកមពជុារ ើងកាន់អំណាច4080។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងរខនែមថា “េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា កា យេ់ប្េមខដេបានរធ្វើរ ើងប្សរចារ់រចញ

េ’ីប្រេ័នធប្គួសា ខដេជាអនករីបាច់ខង កា និងមានដំរណើ កា  ប្តូវបានផតេ់រដ្ឋយសម័ប្គចិតតរៅឱយរកសរនាះ

រទ’”4081។      

1443.សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងប្រហាក់ប្រខហេោន ថា កា រំខរាងចូេោន ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយ

រងខំ ជាមួយនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ គឺជាកា អន វតតន៍េ ំប្តឹមប្តូវ4082។ សហរមធាវើនាមំ ខ

បានរេើករ ើងថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា រ ៀរចំ និងរដ្ឋយរងខំ អាចប្តូវបានខរងខចកដ្ឋច់រដ្ឋយ

ខ កេីោន តាម យៈតួនាទីថ្នកា យេ់ប្េម“ឬោ៉ា ងរហាចណាស់ រដ្ឋយកា យេ់ប្េមតាម យៈកា ប្រគេ់

កា សរប្មចចិតតរៅឱយសមាជិកប្គួសា ” និងថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាេ ំមានសិទធិអំណាចមកជំនួសតួនាទី

ឪេ កមាដ យ រស់គូប្សក បានរ ើយ4083។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់ថា រទ

រញ្ញា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហប៍ានរកើតរ ើង“ជាខផនកថ្នកា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ និង ើករាេដ្ឋេរេើប្រជាជន

ស ីវិេ”4084។ ច ងរប្កាយ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា “ភ្លេរោ រៅថ្ន ររ”រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំរប្កាមរកសក មមយុនីសដកមពជុា បានរធ្វើឱយអំរេើរនះ“មានេកខណៈប្ជុេហួសរហត រេើសកា ប្រប្េឹតត

នានាខដេបានរធ្វើឱយោ ើសកាដ ន េេរជឿថា ជារ ឿងប្សរចារ់”4085។  

1444.ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្នូវកា អះអាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបាន

តប្មូវឱយររងកើតកា យេ់រឃើញអំេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។ ដូចបាន

រញ្ញា ក់ខាងរេើ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថាជាខផនកថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តូវខតរង្ហា ញថា ជារទឧប្កិដាឯករាជយមួយរ ើយ។ អវីខដេសំខាន់គឺថារតើ កា ប្រប្េឹតត

 
4080 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៥, ៧២៣។ 

4081 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨៥ ដកប្សង់សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៦៨៨។ 

4082 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៥៦-៥៦១។  

4083 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៥៧។  

4084 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥២៥។ 

4085 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៥៦០។ 
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ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះប្តូវបាន ករឃើញថា មានអតែិភ្លេ និងបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវធាត 

ផសសំតាន ម័តថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬរទ។ ផេយុរៅវិញ ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញជាសតាន ម័តសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ថាជារទ

ឧប្កិដាមួយរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា 

កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញសតាន ម័តពាក់េ័នធរៅនឹងេកខ

ណៈខ សខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ឬ

រ ិោកាសោម នកា សម័ប្គចិតតរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកប្តឹមប្តូវអំេី វិសាេភ្លេថ្នកា 

ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ដូចបានគូសរង្ហា ញកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ4086 និងបានសរងខរកា យេ់

រឃើញសនូេខផនកអងគរហត ខដេបានររងកើតរ ើងជាកា រឆាើយតររៅនឹងរទរោទទាងំរនាះ4087។ ពាក់េ័នធរៅ

នឹងេកខណៈខ សខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមកា ផសផំគុំ 

រញ្ញា រនះប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយផងខដ កនុងកា រឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាងខដេប្តូវបានរេើករ ើងរដ្ឋយ

រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន រៅរេេសវនាកា ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំតប្មូវឱយ

ររងកើតកា យេ់រឃើញសតាន ម័តសដីេីអំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងជាក់ខសដងេ ំបានរធ្វើ

ដូរោន ះរ ើយ។  

1445.ទីេី  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រដ្ឋយសា រហត ផេមួយចំនួន សា ណា រស់ រខៀវ 

សំផន សដីេីេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមកា ផសផំគុំ និងកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ េ ំបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរ ើងវិញថ្នរណដ ឹងសាទ កខ េីរប្ពាះេកខណៈខ ស

ខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងរដ្ឋយរងខំ គឺជាកា យេ់រឃើញថ្នអងគរហត ខដេេ ំ

មានផេរ៉ាះពាេ់រេើកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើភ្លេ

ស ខខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងរដ្ឋយរងខំ េីរប្ពាះរមធាវើកា ពា កដីបានរេើក

រ ើង រ៉ា ខនតេ ំខមនរដើមបីរង្ហា ញ“ធាត ផសសំតាន ម័ត”ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនាះរទ។ អាប្ស័យ

រហត រនះ េ ំមានចំណ ចខដេអាចរដឹងសាទ កខបានរ ើយ។  

 
4086 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានគូសរង្ហា ញរទរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយ ខដេបានរោទប្រកាន់ថា រ គគេប្តូវបានរងខំឱយ

ទទួេយកទំនាក់ទំនងសហេ័ទធកនុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បានរកើតរ ើងរដ្ឋយោម នកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅ

នឹងប្រថ្េណី និងជាសមូហភ្លេ និងថា ទំនាក់ទំនងផាូវរេទខដេកនុងរោេរៅររងកើតកូន ប្តូវបានដ្ឋក់រងខំ។ សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៦។ 

4087 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩០-៣៦៩១។   
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1446.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរធ្វើកា រោទប្រកាន់ខដេមានេកខណៈ

ចប្មូងចប្មាសអំេីេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងតាមកា ផសផំគុំ 

និង ំឭករខនែមរទៀតថា អងគរហត កនុងរ ឿងកដីរចចរុបននមានេកខណៈខ សខរាកោន ជារប្ចើនចំណ ច។ រដ្ឋយ ំឭក

ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេមានយ តាត ធិ្កា កនុងកា េិោ ណា“រញ្ញា ផាូវចារ់ខដេេ ំនារំៅ កកា រមាឃ

ភ្លេសាេប្កម រ៉ា ខនតមានេកខណៈសំខាន់ទូរៅសប្មារ់យ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក.”4088 អាប្ស័យរហត រនះ 

អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវេិោ ណាជាសរងខររេើរញ្ញា រនះ។  

1447.ជារញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា 

សាែ នកា ណ៍ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំគឺប្រប្េឹតតរៅ“រដ្ឋយោម នកា  ឹតតបិត” ឬោម នកា ដ្ឋក់

សមាព ធ្េីសងគមរនាះរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញបានយេ់រឃើញថា សមាព ធ្ណាមួយេីសងគមកនុងរ ិរទរនាះ េ ំជារ់

ពាក់េ័នធសប្មារ់អងគរហត ខដេប្តូវបានរោទប្រកានក់នុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រនះរ ើយ4089។ អាប្ស័យ

រហត រនះ រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ រខនែមរេើរនះ េសតតុាងខដេ រខៀវ 

សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរនាះ េ ំបានរង្ហា ញថា មានកា ដ្ឋក់“សមាព ធ្េីសងគម”រៅម នរេេថ្ន ររ

កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ឪេ កមាដ យបានជារ់ពាក់េ័នធរៅ

កនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមប្រថ្េណីរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥4090 រ៉ា ខនតរប្កាយមកប្តូវបានរដើ តួនាទីជំនសួ

រដ្ឋយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4091។  

1448.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ររើរទាះរីជាមានេសតតុាងសនធឹកសនាធ រ់ថ្នកា ដ្ឋក់សមាព ធ្

េីសងគមកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមប្រថ្េណីក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំអាចរប្រៀររធ្ៀរបានរៅនឹងកា រ ៀរ

 
4088 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) រជើងទំេ័  ៣០៦១។  

4089 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៨។ 

4090 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ២៤ (“រៅរេេរនាះ រយើង ...ប្តូវខត

រោ េតាមកា សរប្មច រស់ឪេ កមាដ យ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ (មាស ថ្ ហួ ) ឯកសា រេខ E1/305.1 

ទំេ័   ៦២-៦៣ (ខាុំរោ េតាមដំរូនាម នឪេ កមាដ យ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯក

សា រេខ E1/472.1 ទំេ័  ៣៧ (រញ្ញា ក់ថា ម ន ររខខម ប្កហម“ជីវិតកូនៗប្តូវបានសរប្មចរដ្ឋយឪេ កមាដ យ”)។ ប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី១៤ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/473.1 ទំេ័  ១៨-១៩។ 

4091 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ៊ុំ ស ផ្លនី) E1/252.1 ទំេ័  ១៧ (អះអាងថា មាដ យរកមកោត់បានរងខំោត់ឱយ

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ឬប្តូវបានរំខរករដ្ឋយអងគកា )។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (កង អ  ត) ឯកសា រេខ 

E1/322.1 ទំេ័  ២៥ (រដ្ឋយេនយេ់ថា អងគកា ជាអនករ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ)។ 
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អាពាហេ៍ិពាហក៍នុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដ ។ មានភ្លេខ សខរាកោន ោ៉ា ងខាា ងំ វាងកា អន វតតន៍ទាងំ

េី រនះ។ ខផនកថ្នកា អន វតតន៍រនះទាក់ទងរៅនឹងកងវះកា អន វតតន៍តាមប្រថ្េណីដូចបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា  ឪេ កមាដ យ រស់គូប្សក ជាទូរៅេ ំបានជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ៍រប្កាម រររកសក មមយុនីសដកមពជុា រហើយេិធី្ខសនរប្េនតាមេកខណៈប្រថ្េណីប្តូវបានរបាះរង់

រោេ រហើយរតីប្រេនធជារប្ចើនគូប្តូវបានរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍កនុងរេេខតមួយ4092។ រៅប្កម Sebutinde 

កនុងមតិប្សរដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់ខាួនកនុងរ ឿងកដី AFRC ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានគូស

រញ្ញា ក់ចំណ ចរនះថា មានកា ខ សខរាកោន ោ៉ា ងសំខាន់ វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមប្រថ្េណី និងតាម

កា រ ៀរចំ និងបានសរងកតរឃើញថា “កនុងអំ ុងរេេថ្នដំរណើ កា ទាងំមូេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាម

កា ផសផំគុំ ឬេីម នៗកនុងរេេមានសនតិភ្លេ កា យេ់ប្េម និងកា ចូេ ួម រស់ឪេ កមាដ យ និងប្កុមប្គួសា  

មានសា ៈសំខាន់ រហើយចំណងថ្នអាពាហ៍េិពាហរ៍នះប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈេិធី្ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណី 

ឬសាសនា”4093។ រៅប្កម Doherty កនុងមតិជំទាសក់នុងរ ឿងកដីខតមួយរនះ បានសរងកតប្រហាក់ប្រខហេោន

ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមកា ផសផំគុំ“តប្មូវឱយមានកា ចូេ ួម និងកា យេ់ប្េមេីប្គួសា  និងោស់ទ ំ

 រស់កូនប្រុស និងកូនប្សី និងជាេិរសស កា យេ់ប្េមេីប្គួសា  រស់កូនប្សីប្េមទាងំកា រំរេញតាមកា 

ប្រតិរតតិនូវេិធី្ខសនរប្េនមួយចំនួនទាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍4094។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់ប្សរថា ទាងំរនះគឺជាភ្លេខ សខរាកោន ជាសំខាន់រនាះ។  

1449.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារខនែមរទៀតថា មានភ្លេខ សខរាកោន ជាមូេដ្ឋា ន វាងកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ជាងកា ខដេោម នកា ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េ

ណី។ កនុងក ណីជារប្ចើន រ គគេេ ំបានដឹងថា ន ណាជាថ្ដគូ រស់ខាួនរៅម នរេេចូេដេ់ថ្ងៃរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍4095។ រខនែមរេើរនះ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានរកើតរ ើងកនុងរ ិោកាសេ័យខាា ចខដេ ើករាេ

ដ្ឋេ ខដេកនុងរនាះេទធភ្លេសប្មារ់កា យេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ ឬកា  ួមដំរណកថ្នកា 

 
4092 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩១។ 

4093 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) មតិប្សរដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់រៅប្កម Hon. Justice Julia 

Sebutinde ខដេភ្លា រ់ជាមួយនឹងសាេប្កមរដ្ឋយអន រលាមតាម វិធាន ៨៨ (គ) កថាខណឌ  ១១។ 

4094 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) មតិជំទាស់ខផនកខាះ រស់រៅប្កម Doherty សដីេីរទរោទរេខ 

៧ (ទាសភ្លេផាូវរេទ) និង ៨ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) កថាខណឌ  ២៦។ 

4095 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩១។  
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រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ប្តូវបានេ ររេើរដ្ឋយកា គំរាមកំខហងជាដរារអំេីេយសនកមមរេើ ូរកាយ4096។ ខផអក

រេើកា យេ់រឃើញទាងំរនះជា ួម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរទាងំប្សុងជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេថា េិបាកនឹង“រជឿ”ថា សកមមភ្លេ រស់ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយអាចរប្រៀររធ្ៀរបាន

ជាមួយនឹងឥ ិោរទ រស់ឪេ កមាដ យចំរពាះកូន រស់ខាួនកនុងសងគមខខម ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណី4097។  

1450.ជារនាេ រ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់

រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់ប្េម រស់រ គគេនីមួយៗរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ។៍ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើកាេៈរទសៈខដេកនុងរនាះរ គគេបានយេ់ប្េមជាផាូវកា 

រៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា 

កា រ ៀរចំប្តូវបានរធ្វើរ ើងសប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍អតីតយ ទធជនេិកា 4098 និងថា រ គគេខាះបាន

អះអាងថា េួករគបាន“ប្រខកកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះរដ្ឋយោម នផេវិបាករ៉ាះពាេ់រ ើយ”4099។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជាអនកខាះអាចរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយេិតប្បាកដជាមួយ

រ គគេខដេខាួនបានរប្ជើសរ ើស ឬអនកខដេប្តូវបានរសនើឱយេួករគក៏រដ្ឋយ ក៏សាកសីភ្លគរប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ និង

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំមានជរប្មើស ឬសិទធិប្រខកកបានរ ើយ4100។ រ គគេបានយេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយសា េ័យខាា ច  ួមទាងំកា េ័យខាា ចដ្ឋក់កនុងកខនាងរប្ោះថាន ក់ ទទួេ ងកា រោទប្រកាន់  

ប្តូវរញ្ាូនរៅរធ្វើកា អរ់ ំ ផ្លា ស់ទីរៅកខនាងរផសង ឬប្តូវសមាា រ់4101។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

េិោ ណា និងបានរដិរសធ្រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់រឃើញទាងំរនះខាងរេើ។ 

រដ្ឋយេិោ ណារេើកា យេ់រឃើញទាងំរនះជា ួម កា សននិដ្ឋា នខដេថា កា យេ់ប្េមេ ំអាចរធ្វើរៅបាន“កនុង

ក ណីភ្លគជារប្ចើនរនាះ” គឺជាកា ឆាះុរញ្ញច ងំនូវកា យេ់រឃើញប្តឹមប្តូវខផនកអងគរហត ។ អំណះអំណាង

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករ ើងផេយុរនាះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

- កា ពាក់េ័នធថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហផ៍សផំគុំតាមប្រថ្េណី ជាមួយនឹងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  

 
4096 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩១។ 

4097 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩០។  

4098 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៨៦។  

4099 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២៥។ 

4100 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦១៩។  

4101 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦២០។  
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1451.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រៅនឹងយេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហផ៍សផំគុំតាមប្រថ្េណី និងរោទប្រកាន់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា បានោត់ទ កជាខផនកថ្នកា 

វាយតថ្មាអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រដើមបីវាយតថ្មាសមប្សររេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើមួយ 

ជាកា ោំបាច់ប្តូវេិោ ណារេើរ ិរទខដេអំរេើប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខាន

រធ្វើដូរោន ះ4102។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីយេ់រឃើញថា កា អន វតតន៍ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាម

កា ផសផំគុំកនុងសងគមកមពជុាខដេប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណី មានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេេ ំសូវមានទ កខរទាស4103។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងគរបីេិោ ណាផងខដ រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំថា 

“កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”េ ំខមនជារទរេមើសកនុងកមពជុា និងប្ររទសកនុងទវីរអាស ី4104 និងមាន ដា

ជារប្ចើនចង់រប្រើប្បាស់ប្រេ័នធចារ់ស ីវិេជាងសប្មារ់រធ្វើជាវិធី្សាស្តសតកនុងកា រដ្ឋះប្សាយ“កា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ”4105។  កនុងអន សញ្ញា អនត ជាតិរៅខតេ ំទាន់មានកា ខចងអំេីេិ  ទធភ្លេណាមួយថ្ន“កា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ”4106។ 

1452.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា “ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្តូវបានវាយតថ្មាខផអករេើក ណីជាក់ខសដង ខណៈ

រេេអងគរហត ប្តូវបានវាយតថ្មាសប្មារ់ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ជា ួម”4107 និងថា កា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងជា ួមអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ “បានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា រ  ស និងស្តសតីខដេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហក៍នុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយបានទទួេ ងកា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតត និងផាូវកាយជាអតែិ

ភ្លេយូ អខងវង”4108។   

 
4102 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១២៦។   

4103 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៥៩-១១៦២។ 

4104 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៩, ១១៣៣-១១៣៦។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ សហីា 

ឆ្ន ំ ២០២១ F1.10/1 ទំេ ័ ៣៣-៣៤។  

4105 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៣៨។ 

4106 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៩-១១០៧, ១១៣១។ 

4107 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២៥។ 

4108 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២៦។ 

01718760
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1453.សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរោងរៅរេើសំអាងផាូវចារ់សប្មារ់កា អះអាងខដេ

ថា ធាត ផសថំ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ គរបីវាយតថ្មារដ្ឋយរោងរៅរេើ ដាខដេអន វតតចារ់ជាតិ និងអនត ជាតិ4109។  

1454.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរថា កា វាយតថ្មារេើកា  ងទ កខគរបី“ ួមរញ្ចូេរ ិោកាសថ្នវរប

ធ្ម៌ខដេអំរេើសកមម ឬអកមមបានរកើតរ ើង និងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នអំរេើរនះមានអតែិភ្លេ”4110។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានគូសរង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នរនះ រដ្ឋយបានរញ្ញា ក់ថា រញ្ញា ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នេយសនកមម

នឹងប្តូវវាយតថ្មាខផអករេើក ណីជាក់ខសដងរដ្ឋយេិោ ណារេើេកខណៈថ្នអំរេើសកមម ឬអកមម រ ិរទខដេ

អំរេើរនាះបានរកើតរ ើង និងកាេៈរទសៈផ្លេ េ់ខាួន រស់រ គគេ4111។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា ផេយុរៅនឹងកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតតាមោ៉ា ងរេញ

រេញនូវរទដ្ឋា នរនះ។ ដូចបានគូសរញ្ញា ក់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើភ្លេខ ស

ខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងកា យេ់

រឃើញ រស់ខាួនសដីេីអំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ កនុងកា រឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង រស់

រមធាវើកា ពា កដីរេើរញ្ញា រនះរេេជំន ំជប្មះ4112។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេកខ

ណៈខ សខរាកោន  វាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងតាមកា ផសផំគុំរៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញ

ទាកទ់ងរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  និងបានយេ់រឃើញថា រសចកដីសននិដ្ឋា នខដេថា ជន ងរប្ោះប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិត

រប្កាម“កា រ ើសរអើង និងកា រធ្វើបារធ្ៃន់ធ្ៃ ” មានន័យថា អំរេើរនាះេ ំអាចរប្រៀររធ្ៀរបានជាមួយនឹងឥ ិោ

រទ រស់ឪេ កមាត យចំរពាះកូនកនុងសងគមខខម ខដេប្រកាន់ប្រថ្េណី4113។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់នូវរ ិរទខដេអំរេើរេមើសបានរកើតរ ើង 

រហើយ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា វាយតថ្មារនះ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាងរនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1455.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា រនះជាកា រេើករ ើងរដ្ឋយោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទខដេថា រទេិរសាធ្

ន៍ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍តាមប្រថ្េណីជួនកាេអាចកាត់រនែយេយសនកមមខដេប្តូវបានរងករ ើងតាម 

 
4109 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៦៦។  

4110 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL) មតិជំទាស់ខផនកខាះ រស់រៅប្កម Doherty សដីេីរទរោទរេខ 

៧ (ទាសភ្លេផាូវរេទ) និង ៨ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) កថាខណឌ  ៥៦។ 

4111 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។  

4112 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៧-៣៦៨៨។ 

4113 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩១។  

01718761
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យៈកា រងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ េិតណាស់ រ ិរទរនះនឹងជួយររងកើនកា យេ់រឃើញអំេីេយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ  ជាជាងកាត់រនែយរៅវិញរទ។ សប្មារ់រ គគេខដេប្តូវបានរីបាច់ខង កាកនុងវរបធ្ម៌ខដេប្រតិរតតិ

ប្រថ្េណីប្តឹមប្តូវរដ្ឋយមានកា ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយប្គួសា កនុងកា រប្ជើសរ ើសថ្ដគូ និងកា ប្រតិរតតិេិធី្

តាមប្រថ្េណី រទេិរសាធ្ន៍ថ្នកា រងខិតរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ រដ្ឋយោម នកា រធ្វើេិធី្ខសនរប្េនរនាះ 

អាចប្តូវបានសនមតថា ជាកា  ងទ កខរទាសជាេិរសស។  

1456.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា េិតខដេថា ប្ររទសដថ្ទរទៀតរៅេ ំទាន់

ោត់ទ កជារទរេមើសនូវកា ប្រប្េឹតតខដេោត់បានេិេណ៌នាថា “កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ”។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញដំរូង រស់ខាួនថា កា រេចរ ើងថ្នរទដ្ឋា នងមីជាក់លាក់សដីេី

សិទធិមន សស“អាច”រប្រើប្បាស់រដើមបីផដេ់កា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមនូវអនីតាន កូេភ្លេអនត ជាតិថ្នអំរេើម នៗ 

“និង”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រធ្វើជា ង្ហវ ស់កនុងកា វាយតថ្មាថារតើ អំរេើខដេរោទជារញ្ញា រនះ្នដេ់កប្មិត

ធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ ខដ  ឬរទ4114។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា អន វតតន៍រនះេ ំមានេកខណៈោំបាច់ជា

កា វាយតថ្មាផាូវចារ់រ ើយ៖ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំតប្មូវឱយរធ្វើកា វាយតថ្មា និងដូរចនះ កា រោទ

ប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សទាក់ទងរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

យេ់រឃើញផងខដ ថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េ ំមានេកខណៈជារទរេមើសថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនាះ គឺជាកា ភ្លន់ប្ច ំរដ្ឋយសា ោត់បានទទួេសាគ េ់កនុងរេេដំណាេោន ថា 

អំរេើរនះមានេកខណៈជារទរេមើស។ ជាឧទាហ ណ៍ រខៀវ សំផន បានសរងកតរឃើញថា កា សម័ប្គចិតតរៅវិញ

រៅមក វាងរដីប្រេនធ ប្តូវបានរងករក់នុងរោេគំនិតខដេរង្ហា ញកនុងប្ករខ័ណឌ ចារ់កមពជុាតាម យៈ ដាធ្មមន 

ញ្ាឆ្ន ំ ១៩៩៣4115 និងចារ់ឆ្ន ំ ១៩៨៩ សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ និងប្គួសា 4116។ ោត់ក៏បានទទេួ

សាគ េ់ផងខដ ថា ប្ររទសជារប្ចើនជាក់ខសដងបានោត់ទ កជារទរេមើសនូវកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

 
4114 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៥។  

4115  ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុា ថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៩៣ មាប្តា ៤៥(៣) ខចងថា (“កា រ ៀរអាពាហ៍េិហ៍ប្តូវរធ្វើតាមេ័កខខ័ណឌ

ខដេមានខចងកនងុចារ់ នងិតាមរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត រដីមួយប្រេនធមួយ”)។ 

4116 ចារ់ឆ្ន ំ ១៩៨៩ សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិហ៍ និងប្គួសា  ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨៩។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រងខំ4117 ប្េមទាងំអន សញ្ញា  រស់ប្កុមប្រឹកាអឺ ៉ា រសដីេីកា រារំាង និងប្រយ ទធប្រឆំ្ងអំរេើហិងារេើស្តសត ី និង

ហិងាកនុងប្គួសា ខដេរារំាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនះ4118។ 

1457.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ អំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំប្តូវបានទទួេសាគ េ់រប្ចើនរ ើងៗថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើរទដ្ឋា នសដីេីសិទធិមន សស។ សិទធិោម ន

កា រងខិតរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវបានខចងកនុងេិខិត រក ណ៍ជារប្ចើន4119 និងត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិជារប្ចើនបានឆាះុរញ្ញច ងំនូវ រត់រនះ។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះ II ថ្នត លាកា  ICC បានរញ្ញា ក់កនុងរ ឿងកដី 

Ongwen រដ្ឋយបានេិោ ណាកនុងចំរណាមរនាះរេើមាប្តាកនុងរសចកដីប្រកាសសកេ UDHR ខដេប្តូវ

បានរោងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា គូសរង្ហា ញនូវអំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ

ថា កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ“បាន ំរលាេរំពានសិទធជាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយ

ឯករាជយកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា សម័ប្គចិតត និងររងកើតប្គួសា ។ សិទធិជាមូេដ្ឋា នរនះេិតណាស់ 

គឺជាតថ្មា(ខ សខរាកេីឧ. រូ ណភ្លេផាូវរេទ ឬ ូរកាយ ឬរស ើភ្លេជាេកខណៈរ គគេ) ខដេទាមទា កា 

កា ពា តាម យៈកា រកប្សាយសមប្សររេើមាប្តា ៧(១)(ដ) ថ្នេកខនតិកៈ”4120។ សា ៈសំខាន់ថ្នសិទធជិា

 
4117 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៣៧ រោងរៅរេើប្កមប្េហមទណឌ អាេាឺម៉ាង់ ថ្ងៃទី ១៩ ខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៥។ មាប្តា ២២២ (២) ថ្នប្កមប្េហមទណឌ ន័ រវស ចារ់ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ ប្កមប្េហមទណឌ ខរេហសិក ចារ់ទីមួយឆ្ន ំ 

២០០៥ និងទីេី ឆ្ន ំ ២០១៣។  ប្កមប្េហមទណឌ សាធា ណៈ ដាររនីន ចារ់ ថ្ងៃទី ៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២។ មាប្តា ២១២ ថ្នប្កម

ប្េហមទណឌ សវីស ចារ់ឆ្ន ំ ២០១២។  មាប្តា ២២២ (១៤)(៤) ថ្នប្កមប្េហមទណឌ បារំាង ថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣។  

4118 មាប្តា ៣៧ ថ្នសនធិសញ្ញា  រស់ប្កុមប្រឹកាអឺ ៉ា រសដីេីកា រារំាង និងកា ប្រយ ទធប្រឆំ្ងនឹងអំរេើហិងារេើស្តសតី និងប្គួសា  ចូេ

ជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

4119 សូមរមើេ មាប្តា ២៣ ថ្នកតិកាសញ្ាអនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ មាប្តា ១០(១) ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតសិដី

េីសិទធិខផនករសដាកិចច សងគម និងវរបធ្ម៌ (“ICESCR”) ចូេជាធ្ មាន ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ 993 

U.N.T.S. 3 ។ រសចកដីអធ្ិរាយទូរៅរេខ ២៨ ឯកសា រេខ HRI/GEN/1/Rev.9 ភ្លគ I ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០០។ 

មាប្តា ១(១) ថ្នអន សញ្ញា សដីេីកា យេ់ប្េមរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍។ មាប្តា ១៦(១)(ខ) ថ្នអន សញ្ញា សដីេីកា េ ររំបាត់

ប្គរ់ទប្មង់ថ្នកា រ ើសរអើងរេើស្តសដី (“CEDAW”)។ មាប្តា ៦(២) ថ្នរសចកដីប្រកាសសដីេីកា េ ររំបាត់កា រ ើសរអើង។ មាប្តា ៦ 

ថ្នេិធ្ីកា សដីេីសិទធិស្តសតីកនុងទវីរអាស្តហវិក (“ACHPR”) ចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៥។ មាប្តា ១៩(១) ថ្នរសចកដី

ប្រកាស Cairo សដីេីសិទធិមន សសកនុង ដាអ ីសាា មចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩០ A/CONF.157/PC/62/Add.18។ 

មាប្តា ១៧-៣ ថ្នអន សញ្ញា អារម ិកសដីេីសិទធិមន សស (“ACHR”) ចេូជាធ្ មានថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ មាប្តា ៨ ថ្ន

អន សញ្ញា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស (“ECHR”)។ េិធ្ីកា រេខ ៧ រៅនឹងមាប្តា ៥ ថ្នអន សញ្ញា អឺ ៉ា រសប្មារ់កា កា ពា សិទធិមន សស 

និងរស ើភ្លេមូេដ្ឋា ន ចូេជាធ្ មាន ថ្ងៃទី ០១ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨៨។ 

4120 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ៩៤។  

01718763
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មូេដ្ឋា នរនះប្តូវបានគូសរង្ហា ញសាជាងមីរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដីដខដេថា៖ “រ គគេប្គរ់

 ូរមានសិទធិជាសា វ័នដកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា យេ់ប្េមរដ្ឋយរស ើ និងរេញរេញជាមួយ

រ គគេដថ្ទរទៀត។ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍រងកើតឋានៈខដេបានខផអករេើទំនាក់ទំនងតាមកា សម័ប្គចិតត និង

តាមកិចចសនា ខដេរនះគឺជាសាែ រ័ន និងជាសកមមភ្លេ ឬក៏ទំរនៀមទមាា រ់”4121។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះ I ថ្ន

ត លាកា  ICC បានរញ្ញា ក់កនុងរ ឿងកដី Al Hassan ថា “អតែប្ររោជន៍ខដេប្តូវបានកា ពា តាម យៈេកខ

ណៈឧប្កិដាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ បានរឆាើយតរជាេិរសសរៅនឹងកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិ

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍កនុងកា រប្ជើសរ ើសគូប្សក  និងររងកើតប្គួសា តាមកា យេ់ប្េម ខដេប្តូវបាន

ទទួេសាគ េ់រដ្ឋយចារ់អនត ជាតិសដីេីសិទធិមន សស”4122។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា 

រទដ្ឋា នងមីជាក់លាក់ជាងរនះ បានោបំ្ទរខនែមរទៀតរេើកា សននិដ្ឋា នខដេថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំគឺជាអំរេើធ្ៃន់ធ្ៃ ហួសរហត ។ 

- េយសនកមម ឬកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ រូកាយ ឬផាូវចិតត 

1458.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញរផសងៗថ្នអងគរហត សដីេីផេ់រ៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ4123។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សាកសី និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

បានផតេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹង“រទេិរសាធ្ន៍គួ ឱយ នធត់ និងអា មមណ៍អវិជាមាន” រៅរេេខដេេួករគបាន

ដឹងថា ប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយមន សសខដេខាួនេ ំខដេសាគ េ់4124។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា រ គគេជារប្ចើនបានសប្មក់ទឹកខេនក និងរសាករៅ ខកចិតត និងេ័យប្េួយកនុងអំ ុងរេេថ្ន

េិធី្រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍4125។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា ជន ងរប្ោះខដេប្តូវបាន

រងខំឱយរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហប៍ានេិេណ៌នានូវកា េំបាកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ណៈរេេកំេ ងមាន

រសាករៅរដ្ឋយសា បាត់រង់ថ្ដគូ រស់ខាួន4126។ ជន ងរប្ោះមានកា រសាកសាដ យរដ្ឋយសា កា រ ៀរ

 
4121 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ២៧៤៨។ 

4122 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Al Hassan (ICC) កថាខណឌ  ៥៥៤: “អតែប្ររោជន៍ខដេប្តូវបានកា ពា 

រដ្ឋយភ្លេឧប្កិដាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ បានរឆាើយតរជាេិរសសរៅនឹងកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិរ ៀរអាពាហេិ៍

ពាហ៍ រប្ជើសរ ើសគូប្សក  ររងកើតប្គួសា  តាមរោេកា ណ៍សម័ប្គចិតត ខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុងចារ់សិទធិមន សសអនត ជាតិ”។  

4123 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩-៣៦៨២។ 

4124 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩។  

4125 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩។ 

4126 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨០។ 

01718764
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អាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់ខាួនេ ំប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាមប្រថ្េណី និងអវតតមានថ្នកា ចូេ ួមេីឪេ កមាដ យ និង

សមាជិកប្គួសា  បានរធ្វើឱយជន ងរប្ោះជារប្ចើនមានវិរបដិសា ើ កា ខកចិតត និងអា មមណ៍ឈ្ឺោរ់4127។ រទ

េិរសាធ្ន៍រនះមានផេរ៉ាះពាេ់យូ អខងវងរេើជន ងរប្ោះ រហើយកា រ៉ាះពាេ់រនាះរៅខតតាមោយីេួកោត់

 ហូតដេ់សេវថ្ងៃ4128។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញផងខដ សដីេីផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា 

 ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ4129។  

1459.រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា អំរេើខដេប្តូវបាន

េិេណ៌នាថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំបានរកើតរ ើង និងបានរងកនូវកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និង

ផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន 

សសជាតិ4130។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេបានរងក

រ ើងរេើរ គគេតាម យៈកា គំរាមកំខហងរងខិតរងខំេួករគឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ និងរេើកា េិតខដេថា 

េួករគបានរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ជាមួយរ គគេខដេេួករគេ ំខដេសាគ េ់ និងកា េ័យខាា ចរងករ ើងរដើមបីដ្ឋក់

សមាព ធ្រេើេួករគឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ និងកា ខដេថា អំរេើរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

រដ្ឋយរចតនា4131។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារឃើញថា ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខផាូវចិតតខដេរងករ ើងតាម

 យៈកា រងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងរ ិោកាសរងខិតរងខំ បានរងកឱយមានេយសនកមមផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេ

មានផេរ៉ាះពាេ់យូ អខងវងរេើជន ងរប្ោះ4132។  

1460.រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ជារប្ចើនរៅនឹងេសតតុាង រស់សាកសី ២៣ នាក់ និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

ខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់ខាួនសដីេីផេ

រ៉ាះពាេ់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ4133។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កា 

 
4127 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។ 

4128 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨២។ 

4129 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ ។ ៣៦៨៣-៣៦៨៥។  

4130 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។ 

4131 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។  

4132 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។  

4133 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩-៣៦៨២ និងរជើងទំេ័  ១២២៧៤-១២២៨៧ រោងរៅរេើ 

ជាងំ ប្សីម ំ, ជា រ ៀរ, ខអម រអឿន, ខខត ស ខន, ឃិន វា៉ា ត, ក េ ខណម, យី ថ្ សូវ, ម ំ វ ន, ខង៉ាត ោត, ណ រ ងីម, មាស សារា៉ា
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ជំទាស់រនះគឺរផ្លដ តរៅរេើេសតតុាងជាខផនកៗ និងរំថ្េាកា េិត និងថា រខៀវ សំផន េ ំមានរចតនាេនយេ់នូវ

កំហ សនីមួយៗរនាះខដេនាឱំយសាេប្កមរមាឃៈរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រទដ្ឋា នថ្ន

កា េិនិតយរ ើងវិញ គឺរដើមបីរង្ហា ញនូវ“ភ្លេសមរហត ផេកនុងកា េិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញខផនក

អងគរហត ខដេ ងកា ជំទាស់ េ ំខមនរដើមបរីង្ហា ញថារតើ កា យេ់រឃើញរនាះប្តូវ ឬខ សរនាះរទ”4134។ រខនែម

រេើរនះ កំហ សខផនកអងគរហត ប្តឹមខតរណាដ េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រ៉ា រណាណ ះ ប្រសិនររើ“កំហ សអងគរហត 

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះមានវិមតិសងស័យទាក់ទងរៅនឹងេិ  ទធភ្លេជនជារ់រោទ”4135។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរផ្លត ត

រៅរេើកា រោទប្រកាន់កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង: (១) កា សំអាងទូរៅរេើេសតតុាងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី (២) កា យេ់រឃើញសដីេីកងវះថ្នប្រថ្េណី (៣) កា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើ

ប្េឹតតិកា ណ៍រ៉ាះទងគិចផាូវចិតត ជាជាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ (៤) កា ខកខានកនុងកា េិោ ណា

រេើកា ររងកើតមរនាសរញ្ចតនាកនុងអំ ុងរេេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍(៥) កា យេ់រឃើញសដីេីភ្លេអាច

រជឿទ កចិតតបាន និង (៦) កា សំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់ ស ូ ស ធាវើ។ 

ក) រទដ្ឋា នសប្មារ់កា វាយតថ្មាេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  

1461.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រដើមបីឱយរសមើរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត អំរេើសកមម ឬអកមម 

ប្តូវខតមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ4136។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា វាយតថ្មារនះតប្មូវឱយមានកា វិភ្លគតាម

ក ណីជាក់ខសដងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នអំរេើរៅរេើជន ងរប្ោះ និងកា កំណត់នូវរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនះមានេកខណៈ

ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា4137។ រខនែមរេើរនះរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា វាយតថ្មាគរបីរធ្វើរ ើង“ជា ួម” 

 

ន, អ  ៊ុំ រយឿន, ខរ៉ាន ស ោន់, រ៉ាូ  ីណា, ប្ពារ ស រខឿន, សយ ណារ ឿន, ស ូ ស ធាវើ, ស ំ ខរ៉ាត, សួន យឹម, វា៉ា  េឹមហ ន់, យស ផេ

, Peg LEVINE និង NAKAGAWA Kasumi។  

4134 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៨ ដកប្សង់ និងរោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថា

ខណឌ  ១៧។ 

4135 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៨ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៧។ 

4136 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៤៣៨-៤៣៩។ 

4137 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ 
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និងអាចេិោ ណារេើេកខណៈថ្នអំរេើសកមម ឬអកមម និងរ ិរទខដេអំរេើរនាះបានរកើតរ ើង និងកាេៈរទ

សៈផ្លេ េ់ខាួន រស់ជន ងរប្ោះ4138។ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា កា  ងទ កខប្តូវមានផេរ៉ាះពាេ់យូ អខងវង

រេើជន ងរប្ោះ ររើរទាះរីជារនះអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់នូវភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើសកមម ឬអកមម

ខដេរោទជារញ្ញា រនាះ4139។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនផងខដ កនុងសំ

ណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេថា េ ំខមនអំរេើទាងំអស់ស ទធខតរំរេញតាមេកខណៈតប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ សប្មារ់

រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតរនាះរទ4140 និងថា រទដ្ឋា នរនះប្តូវបានអន វតត“ោ៉ា ងតឹង  ឹង”រដ្ឋយ

ត លាកា អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ ដថ្ទរទៀត4141។ កា រំផាិចរំផ្លា ញប្ទេយសមបតតិ កា ហាមោត់

មិនឱយោករចញេីប្ររទស និងកា ដកហូតយករដ្ឋយរងខំនូវប្ទេយសមបតតិឯកជនសប្មារ់រោេរំណងរោ

ធាប្តូវបាន ករឃើញថា ជាអំរេើខដេេ ំអាចរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវោំបាច់ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 4142។ សូមបី

អំរេើខដេរងកេយសនកមមរេើ ូរកាយ ដូចជាកា វាយដំ េ ំអាចរង្ហា ញនូវេយសនកមមោំបាច់៖ រនះប្តូវខតបាន

េិោ ណាខផអករេើក ណីជាក់ខសដង4143។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារទដ្ឋា នរនះខាង

រប្កាម។  

1462.ររើរទាះរីជាេយសនកមមប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអតតរនាម័តក៏រដ្ឋយ ក៏អំរេើថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំខដេប្តូវ

បានរង្ហា ញ និងតាមធ្មមតាប្តូវបានរោទប្រកាន់ថាជារទឧប្កិដាថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ” ជាញឹកញារ់

ប្តូវបានសនមតថា បានរងកឱយមានេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ។ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

អន ម័តតាមកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្ន ICTY កនុងរ ឿងកដី Kunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត ខដេថា “អំរេើមួយចំនួនបានរង្ហា ញឱយរឃើញនូវកា ឈ្ឺោរ ់រស់ជន ងរប្ោះខដេបានទទួេ ងរនាះ

។ កា  ំរលាេរសេសនែវៈជាក់ខសដងគឺជាអំរេើខរររនះ”4144។ អងគរ រ ជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ICC កនុងរ ឿងកដ ី

 
4138 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ 

4139 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ 

4140 សាេដីការ ឿងកដី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៣៤ (“សាេដីកាបានេិោ ណាថា េ ំខមនរាេ់អំរេើខដេប្រប្េតឹត

កនុងមនេី ឃ ំោងំ អាចប្តូវបានសនមតថា បានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះរទ […]”)។  

4141 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨១។ 

4142 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨១។ 

4143 សាេដីការ ឿងកដី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៣៤។  

4144 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០៨។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកត រ៉ា ខនតេ ំបានទទួេសាគ េ់កា យេ់

រឃើញដ្ឋច់រដ្ឋយខ កសដីេីកា  ំរលាេរសេសនែវៈថ្នអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Stakić ថ្នត លាកា  ICTY ខដេបាន

រញ្ញា ក់ថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈគឺជារទរេមើសដ៏អាប្កក់សប្មារ់ស្តសតី។ សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  

01718767
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Bemba បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “កា ឈ្ឺោរ់ និងកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ” គឺជា“ធាត ផសសំតាន ម័តជាក់លាក់

ថ្នអំរេើ ំរលាេរសេសនែវៈ”4145។ រ ឿងកដីដថ្ទរទៀតបានេប្ងីកដេ់អំរេើហិងាផាូវរេទទូេំទូលាយជាងរនះ។ 

កនុងរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Akayesu អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTR បានប្រកាសថា “កា 

 ំរលាេរសេសនែវៈ និងហិងាផាូវរេទេិតណាស់គឺជាកា រងកេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតរេើជន

 ងរប្ោះ និងជាវិធី្សាស្តសតមួយកនុងចំរណាមវិធី្សាស្តសតដ៏អាប្កក់កនុងកា រងកេយសនកមមរេើជន ងរប្ោះ 

រដ្ឋយសា ជន ងរប្ោះបានទទួេ ងេយសនកមមរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត”4146។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  

កនុងរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kunarac អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់ថា “ហិងាផាូវ

រេទជាោំបាច់្នដេ់កប្មិតថ្នកា ឈ្ឺោរ់ ឬកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ចំរពាះ ូរកាយ ឬផាូវចិតត និងតាមេកខណៈ

អាចរធ្វើយ តតិកមមថ្នកា កំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាអំរេើថ្នកា រធ្វើទា  ណកមម”4147។ កនុងរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់

នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY បានយេ់រឃើញថា កា 

 ំរលាេរំពានផាូវរេទ ខដេអនកជារ់ឃ ំរ  សប្បានំាក់បានទទួេ ងរៅរេេទាហានបានរងខំឱយេួករគ ួមរេទ

ោន តាមមាត ់ “បានរងកកា  ងទ កខផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងរងកកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់េួករគ” 

ខដេប្គរប់្ោន់សប្មារ់រង្ហា ញនូវឧប្កិដាកមមថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ4148។ ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 

ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទកនុងរ ឿងកដី Prlić េ ំប្តូវបានជំទាស់ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរោងរៅ

រេើេសតតុាងជាក់លាក់ថ្នេយសនកមមកនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេី“កា  ងទ កខផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ”។ 

ខ) កា សំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

1463.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរដ្ឋយមានរជើងទំេ័ រោងរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា អន វតតន៍ប្តឹមប្តូវរេើវិធី្សាស្តសតសប្មារ់កា វាយ

 

៨០៣ (“សប្មារ់ស្តសតី កា  ំរលាេរសេសនែវៈគឺជារទរេមើសអាប្កក់រំផ ត ជួនកាេអាប្កក់ជាងកា សាា រ់រៅរទៀតរដ្ឋយសា វានាំ

មកឱយមានកា អាមា៉ា ស់”)។ 

4145 រសចកដីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី Bemba អន រលាតាមមាប្តា ៦១(៧)(ក) និង(ខ) (ICC) កថាខណឌ  ២០៤។  

4146 សាេប្កមរ ឿងកដី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៧៣១ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម) (រញ្ញា ក់ថា អំរេើថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ 

និងទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នហិងាផាូវរេទ ខដេ ួមរញ្ចូេរហត កា ណ៍ថ្នកា រងខំឱយរដ្ឋះសរមាៀករំពាក់រៅសាធា ណៈ គឺជាអំរេើប្រេ័

យេូជសាសន៍)។   

4147 សាេដីការ ឿងកដីKunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១៥០។  

4148 សាេប្កមរ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត កថាខណឌ  ៧៧០។   
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តថ្មារេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី4149។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើ“ដំរណើ រ ឿង”ខដេនិោយប្បារ់រដ្ឋយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីខដេរនះ“ប្តូវ

បានរប្ជើសរ ើសខផនកខដេឈ្ឺោរ់ជាេិរសស” និងេ ំបានតំណាងតាមសែិតិឱយភ្លគរប្ចើនថ្នរទេិរសាធ្ន៍ រស់

រ គគេខដេបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ប្កាម រររនាះរទ4150។ 

1464.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាង រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីរៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត 4151។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា 

កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានអះអាងអំេី“សែិតិ”រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

រេើេសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី “បានខផអករេើកា សនមតេ ំប្តឹមប្តូវជារប្ចើន និងមានកំហ សខដេរមាឃ

ភ្លេរាេ់រសចកដីសននិដ្ឋា នខដេោបំ្ទរដ្ឋយសែិតិរនាះ”4152។ តាម យៈឧទាហ ណ៍ សហប្េះរាជអាជាា បាន

រេើករ ើងថា រ គគេជារប្ចើននាក់ខដេ រខៀវ សំផន បានកំណត់ប្ររេទថា “បានយេ់ប្េម”រៅនឹងកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ ជាក់ខសដងេ ំបានយេ់ប្េមរ ើយ4153។ 

1465.សហរមធាវើនាមំ ខបានជំទាស់ប្រហាក់ប្រខហេោន ខដ រៅនឹង វិធី្សាស្តសត រស់ រខៀវ សំផន ខផអកតាម“សែិតិ”

ថា មាន“កំហ សជាមូេដ្ឋា ន”4154។ សហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានកត់សមាគ េ់ថា 

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីរៅកនុងខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ប្តូវបានសួ 

សំណួ ផ្លេ េ់ និងោ៉ា ងទូេំទូលាយអំេីរទេិរសាធ្ន៍ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ខាួន ចំខណកកា សួ 

សំណួ  ឬកា រញ្ញា ក់រេើរញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នកា ជំន ំជប្មះរប្រៀររធ្ៀររៅ

មានកប្មិតតិចតួច។ សហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានអះអាងផងខដ ថា េសតតុាងដ្ឋក់

រនេកុទូេំទូលាយខដេទទួេបានកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះខផនកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ “គឺជាេទធ

 
4149 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៦៥។  

4150 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៦។  

4151 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៣។ 

4152 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩២។ 

4153 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៩៣។ 

4154 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៩២។ 
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ផេមួយខផនករចញេីកា សរប្មច រស់រមធាវើកា ពា កដីខដេេ ំបានសួ អំេីប្រេេឯកសា រដ្ឋះរនេកុ” និង

កា តាងំសំណួ រៅរេើអនកជំនាញសាកសីខតមាន ក់រ៉ា រណាណ ះ4155។ 

1466.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រៅរេេអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើេសតតុាងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមមរដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណីកនុងកា រំេាឺកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខដេថា “រទេិរសាធ្ន៍មានផេរ៉ាះពាេ់យូ អខងវង

រេើជន ងរប្ោះ និងរៅខតតាមោយីជន ងរប្ោះដេ់សេវថ្ងៃរនះ”ក៏រដ្ឋយ4156 ក៏រនះគឺជាកា រេើករ ើង

សរងខររៅច ងរញ្ចរ់ខផនកខដេមានេកខណៈទូេំទូលាយ និងមានចំណងរជើងថា “ផេរ៉ាះពាេ់ថ្ន‘កា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ’”ខដេបានរ ៀររារ់េមអិតនូវេយសនកមមខដេបានរងករៅរេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណី និងសាកសជីារប្ចើននាក់ខដ 4157។ អំណះអំណាងរនះេ ំគួ ឱយរជឿជាក់បាន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

យេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់វិធី្សាស្តសត រស់ខាួនចាស់លាស់កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរេើ

េសតតុាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី។ រដ្ឋយផេយុរៅនឹងអំណះអំណាងកនុងសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញ

រដ្ឋេខដេបានរញ្ញា ក់សាជាងមីរៅរណដ ឹងសាទ កខរដ្ឋយ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា ន

ថា េ ំមានកា សនមតថា េសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំអាចទ កចិតតបានរនាះរទ4158។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវវាយតថ្មារេើភ្លេអាចរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានខផអករេើ

ក ណីជាក់ខសដង រដ្ឋយេិោ ណារេើភ្លេគួ រជឿជាក់ថ្នេសតតុាង និងកតាត ពាក់េ័នធដថ្ទរទៀត4159។ រខៀវ សំ

ផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សកនុង វិធី្សាស្តសតរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន និងប្ោន់ខតរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណា

ងរេេជំន ំជប្មះរដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ដូរចនះ សា 

ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ) នតែិភ្លេថ្នកា ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណីកនុងេីធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍

 
4155 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៩៤។ 

4156 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨២។  

4157 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩-៣៦៨១។ 

4158 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២៨។  

4159 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥២៨។  
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1467.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និង

សាកសជីារប្ចើនថា “ជន ងរប្ោះមានកា រសាកសាដ យរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់េួកោត់េ ំប្តូវ

បានប្រប្េឹតតប្សរតាមប្រថ្េណី”4160។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អវតតមានប្គួសា បាន

រធ្វើឱយជន ងរប្ោះជារប្ចើននាក់ មានវិរបដិសា ើ ខកចិតត និងអា មមណ៍ឈ្ឺោរ់4161។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានចងអេុរង្ហា ញជាក់លាក់រៅរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី យី ថ្ សូវ ខដេថា រលាក

ប្សី“ខកចិតតខាា ងំ”ខដេឪេ កមាដ យេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱយចូេ ួម ប្េមទាងំេសតតុាង រស់ ឃិន វា៉ា ត ខដេថា 

រនះជា“រ ឿងអក សេខដេឪេ កមាដ យេ ំបានដឹងអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ោត់”4162។ 

1468.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “េយសនកមមយូ អខងវង”

ប្តូវបានរងករ ើងរដ្ឋយកា ខកខានកនុងកា រ ៀរចំេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមប្រថ្េណីរដ្ឋយមានកា ពាក់

េ័នធជាមួយឪេ កមាដ យ និងបានអះអាងថា េសតតុាង រស់ ម ំ វ ន, េី ថ្ សូវ និង ឃិន វា៉ា ត េ ំបានរង្ហា ញនូវ

េយសនកមមណាមួយរ ើយ4163។  រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើចរមាើយ រស់ ម ំ វ ន ខដេថា មានរដី

ប្រេនធ ៦០ គូ បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៍នុងេិធី្ខតមួយ និងបានប្សក់ទឹកខេនក េីរប្ពាះេ ំមានកា អន ញ្ញា តេី

ឪេ កមាដ យ4164 និងបានរេើករ ើងថា “ប្រតិកមម រស់ោត់រៅថ្ងៃរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ េ ំអាចឱយរយើង

សននិដ្ឋា នបាន”ថា េយសនកមមផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ បានរកើតរ ើងរ ើយ4165។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងផងខដ ថា 

េសតតុាង រស់ េី ថ្ សូវ ខដេថា “មានកា ខកចិតតខាា ងំ” និងថា ឃិន វា៉ា ត “មានអា មមណ៍ថា ជារ ឿង

អក សេខដេឪេ កមាដ យេ ំបានបានដឹងអំេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍រស់ោត់” េ ំបានរង្ហា ញនូវេយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើយ4166។ 

 
4160 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។  

4161 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។  

4162 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។  

4163 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៣-១១៦៤។  

4164 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។  

4165 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។  

4166 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៨៧ រោង

រៅរេើកំណត់រហត ថ្នកាសាដ រ់ចរមាើយសាកសី ប្សី រសឿម ច ះថ្ងៃទី១៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9826  ស៖ ១៦៨ (“េី
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1469.ទាក់ទងរៅនឹងនតែិភ្លេថ្នកា ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណី សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា វាយតថ្មាជា ួម

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ បានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា រ  ស និងស្តសតីខដេប្តូវបានរងខំឱយ

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ បានទទួេ ងកា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតត និង ូរកាយយូ អខងវង  ួមទាងំអា មមណ៍ឈ្ឺោរ់

ខដេប្តូវបានរងករ ើងរដ្ឋយនតែិភ្លេថ្នប្រថ្េណីរនះ4167។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងផងខដ ថា កា 

ខកចិតតខដេប្តូវបានេិេណ៌នារនាះ មាន យៈរេេយូ អខងវង រហើយេយសនកមមជាក់លាក់រនះប្តឹមខតជាខផនក

មួយថ្នផេរ៉ាះពាេ់រ៉ា រណាណ ះ4168។  

1470.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅនឹងសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

ទាក់ទងរៅនឹងកា  ងទ កខ ខដេេួករគបានទទួេ ងរចញេីខផនកដថ្ទរទៀតថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4169។ 

សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់ ម ំ វ ន ជា ួម បានឆាះុរញ្ញច ងំ“កា រ៉ាះទងគិចខដេប្តូវបាន

រងករ ើងមករេើ ូរោត់រដ្ឋយសា កា រងខិតរងខំរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ”៍4170។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើក

រ ើងរខនែមរទៀតថា “មន សសរផសងបានទទួេ ងតាមេកខណៈរផសងៗោន រចញេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងបានរង្ហា ញផងខដ នូវកា  ងទ កខ រស់ខាួនតាមេកខណៈខ សៗោន ” និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានអន ម័តប្តឹមប្តូវនូវវិធី្សាស្តសតជា ួមកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតតុាងអំេីេយសនកមម4171។   

1471.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ជា ួម េសតតុាងថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ“មានផេរ៉ាះពាេ់យូ អខងវងរេើជន ងរប្ោះ”4172។ កនុងកា សននិដ្ឋា នរនះ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកងវះថ្នប្រថ្េណីកនុងេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ រ៉ា ខនតបានេិោ ណាផង

ខដ រេើេយសនកមមជារប្ចើនដថ្ទរទៀតខដេរងករ ើងតាម យៈកា រងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4173។ ចរមាើយ

ទាងំរនះបាន ួមរញ្ចូេនូវកា រ ៀររារ់ោ៉ា ង ស់ រវើកអំេីកា េ័យខាា ចខផនក ូរកាយ និងភ្លេតានតឹងផាូវ

 

ម នខាុំធាា រ់មានអា មមណ៍អន់ចិតត ខដេមិនបានរ ៀរកា ដូចរៅកនុងសម័យរនះ […] រ ៀរកា រដ្ឋយោម នអាោ យ ោម នញាតិមិតតចូេ

 ួម”)។ 

4167 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២៦។  

4168 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២៨។  

4169 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៨៩។  

4170 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៨៩។ 

4171 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៩០។ 

4172 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨២។  

4173 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩-៣៦៨២។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អា មមណ៍កនុងអំ ុងរេេថ្នដំរណើ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4174 កា រងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ដងរទៀត 

រៅរេេអា មមណ៍កំេ ងរសាករៅរដ្ឋយសា កា បាត់រង់រដី4175 និងកា រសាកសាដ យអស់មួយជីវតិ4176។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីកា  ងទ កខខដេរងករ ើងរដ្ឋយកងវះប្រថ្េណីដ្ឋច់

រដ្ឋយខ ករនាះរទ រ៉ា ខនតបានោត់ទ ករញ្ញា រនះថា ជាេយសនកមមមួយកនុងចំរណាមជារប្ចើនរនាះខដេប្តូវបាន

រងករ ើងតាម យៈកា រងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4177។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងសា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1472.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នខដេថា កងវះេិធី្តាមប្រថ្េណី និងោម នកា 

ពាក់េ័នធេីប្គួសា  ជាក់ខសដងបានរងកឱយមានេយសនកមមយូ អខងវង។ ដូចបានរង្ហា ញខាងរេើ រនះគឺជាេកខ

ណៈខ សខរាកោន ជាសតាន ម័ត វាងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍តាមប្រថ្េណី និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរខនែមរទៀតថា េី ថ្ 

សូវ និង ឃិន វា៉ា ត នីមួយៗបានអះអាងថា េួករគទទួេ ងកា គំរាមកំខហងឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4178 ខ

ណៈរេេ ម ំ វ ន បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈ រដ្ឋយសា ផេវិបាកថ្នកា 

ប្រខកកមិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4179។ ដូរចនះ រ គគេជាក់លាក់ទាងំរនះបានផតេ់សកខីកមមផងខដ ថាបាន

ទទួេ ងេយសនកមមរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ   ួមទាងំកា រសាករៅរៅថ្ងៃរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ 

អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ) ប្េឹតតិកា ណ៍រ៉ាះទងគិចផាូវចិតតដថ្ទរទៀត 

 
4174 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩ (រោងរៅរេើ“រទេិរសាធ្ន៍ដ៏តក់សាតុ និងអា មមណ៍

អវិជាមាន” រៅរេេរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីបានដឹងថា េួករគប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយអនកខដេេ ំខដេសាគ េ់)។  

4175 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨០ រោងរៅរេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន។ 

4176 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨០ រោងរៅរេើេសតតុាង រស់ យស ផេ។ 

4177 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩-៣៦៨២។  

4178 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ (ឃិន វា៉ា ត) ឯកសា រេខ E1/325.1 ទំេ័  ៤៥-៤៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៥ (យី ថ្ សូវ) ឯកសា រេខ E1/334.1 ទំេ័  ៧០-៧១។ 

4179 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៣៨។  

01718773
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1473.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរអើរេើរេើេសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរី

នាក់ ខង៉ាត ោត ជា រ ៀរ និង ក េ ខណម ខដេថា េ ំមានកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ រ៉ា ខនតមាន

ប្េឹតតិកា ណ៍រ៉ាះទងគិចផាូវចិតតដថ្ទរទៀតខដេ“រងកឱយមានកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ តរនាះ”4180។  

1474.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ប្តូវខតរងក

ឱយមានកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតខដេជន ងរប្ោះបានទទួេ ងរនាះរទ4181។ 

1475.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងកា យេ់រឃើញសដីេីេយសនកមម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរោងរៅរេើេសដតុាង រស់ ជា រ ៀរ ខដេថា រលាកប្សីេិបាកចិតត និង“សប្មក់ទឹកខេនករសេើ រាេ់ថ្ងៃ”

រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍4182។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ 

ក េ ខណម ខដេថា ោត់“មានអា មមណ៍រសាកសាដ យ និងឈ្ឺោរ់កនុងចិតត”រប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

 រស់ោត់រដ្ឋយរងខំ4183។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ ខង៉ាត ោត 

ខដេថា រលាកប្សីប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយោម នកា យេ់ប្េមរប្កាយរដី រស់រលាកប្សីប្តូវ

បានរគនារំចញរៅ ខដេរេេរនាះរលាកប្សីកំេ ងរសាករៅនូវកា បាត់រង់រដី រស់ខាួន4184។  

1476.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណាកនុងកា យេ់រឃើញ ឬកខនាងណារផសងរេើេសតតុាងថ្នេយសនកមម

ដថ្ទរទៀតខដេសាកសីបានឆាងកាត់ ដូចបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា ខង៉ាត ោត បានរង្ហា ញនូវទ កខរសាករដ្ឋយសា បាត់រង់រដី4185 ជា រ ៀរ  ំឭកអំេរីង

 
4180 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៩។   

4181 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣០។ 

4182 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ៣០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៦១។ 

4183 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ក េ ខណម) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៦៩-៧០។ 

4184 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ខង៉ាត ោត) ឯកសា រេខ E1/489.1 ទំេ័  ២០ ។ 

4185 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២១៧៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ខង៉ាត ោត) ឯកសា រេខ E1/489.1 ទំេ័  ៦-៧។   

01718774
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រអូនប្រុស និងសាច់ញាតិខដេបានសាា រ់កនុង រររនាះ4186 និង ក េ ខណម បានរង្ហា ញអំេីកា ឈ្ឺោរ់ខដេ

េ ំអាចមានកូន4187។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សរប្មច

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនេិោ ណារេើេសតតុាងរនះ។ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវចាស់លាស់ ឬរដ្ឋយ

ប្ររោេថា េយសនកមមខដេប្តូវបានរងករ ើងរដ្ឋយអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ប្តូវខតជាេយសនកមម

មួយខដេរ គគេបានឆាងកាត់រនាះរទ។ េិតណាស់ រនះបានរញ្ញា ក់រខនែមរេើេយសនកមមខដេរ គគេទាងំរនះ

បានទទួេ ងជាេិរសស។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាង

 រស់ ខង៉ាត ោត ជា រ ៀរ និង ក េ ខណម ប្េមទាងំ កា រេើករ ើង រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹង សយ ណា

រ ឿន ផងខដ 4188។ 

ង) កា ររងកើតមរនាសរញ្ចតនាកនុងអំ ុងរេេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ 

1477.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា 

មានរ គគេប្បាេំី នាក់បានររងកើតមរនាសរញ្ចតនាជាមួយោន សនសឹមៗ និងថា េួករគេ ំបានទទួេ ងេយសន

កមមរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរ ើយ4189។ ោត់បានអះអាងថា ណ រ ងីម អ  ៊ុំ រយឿន យស 

ផេ និង ផ្លន់ ហ ីម នីមួយៗបានររងកើតមរនាសរញ្ចតនារៅវិញរៅមកជាមួយថ្ដគូ រស់ខាួន4190។ ណ រ ងី

ម បានរញ្ញា ក់ថា រលាកប្សី និងរដីបានប្សលាញ់ោន រនាេ រ់េីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ4191។ អ  ៊ុំ រយឿន 

 
4186 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54)  រជើងទំេ័  ២១៧៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ២៥។  

4187 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៧។  

4188 រប្រៀររធ្ៀរសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៧ សយ ណារ ឿន ខ សខរាកេី ខង៉ាត ោត នងិ 

ក េ ខណម េីរប្ពាះ រលាកប្សីបានសួ ជនជារ់រោទអំេីកងវះអា មមណ៍ពាក់េ័នធនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍” ជាមួយនឹងសា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៧ រជើងទំេ័  ២១៩៥ ខដេេិេណ៌នា សយ ណារ ឿន ថា ជាមន សសមាន ក់

កនុងចំរណាមរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរីនាក់ខដេ“េ ំបានរញ្ញា ក់កា  ងទ កខរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះរ ើយ”។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ភ្លេសមរហត ផេដូចោន ប្តូវអន វតតចំរពាះ សយ ណារ ឿន និងកត់សមាគ េរ់ខនែមថា 

េសតតុាង រស់រលាកប្សីអំេីកា បាត់រង់ប្េហមោ ើ និងសា ៈសំខាន់ថ្នកដីប្សលាញ់សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រង្ហា ញរខនែម

រទៀតនូវកា ខវះចរនាា ះថ្នអំណះអំណាងខដេថា េ ំមានកា ទទួេ ងេយសនកមមរ ើយ។  

4189 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៩, ១១៧១, ១១៧៤, ១១៧៨, ១១៨៥ រោងរៅរេើ ណ 

រ ងីម, អ  ៊ុំ រយឿន, យស ផេ, ផ្លន់ ហ ីម, សួន យឹម, ស ំ ខរ៉ាត និង ខខត ស ខន។ 

4190 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៩, ១១៧១, ១១៧៤, ១១៧៨, ១១៨៥។ 

4191 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៩, ១១៧៨។ 

01718775
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បានរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហស៍ាជាងមីមដងរទៀតជាមួយរដី រស់ោត់រប្កាយកា ដួេ េំ រររនាះ4192។ ផ្លន់ ហ ី

ម បានេិេណ៌នាេីអា មមណ៍រកើតរ ើងរៅម នរេេោត់ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រស់ោត់4193។ 

ចរមាើយ រស់សាកសី សួន យឹម ស ំ ខរ៉ាត និង ខខត ស ខន បានរង្ហា ញនូវកា ខដេខាួន“ជមនះរេើ”រទេិរសាធ្ន៍

 រស់ខាួន4194 ខណៈរេេ រសង រសឿន និង រហង ថ្ ហា ង េ ំបានរង្ហា ញនូវកា  ងទ កខយូ អខងវងរដ្ឋយសា 

េទធផេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះរ ើយ4195។ េសតតុាង រស់ សួន យឹម រង្ហា ញថា “េ ំមានរញ្ញា ផាូវ

កាយ ឬផាូវចិតត” រប្កាយកា  ួមដំរណក4196។ ស ំ ខរ៉ាត បានរញ្ញា ក់ថា ោត់ និងប្រេនធ“បានេាោមសប្មរ

សប្មួេ”4197 ខណៈរេេ ខខត ស ខន បាន“រេើករ ើង”អំេីកា  ងទ កខរដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយមិនរេញចិតត រ៉ា ខនតបានសរប្មចចិតតរនត ស់រៅជាមួយរដី រស់ោត់4198។  

1478.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងខដេថា រ គគេបានររងកើតមរនាសរញ្ចតនាជាមួយោន សនសឹមៗរនាះ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានអន ម័តតាមទសសនៈតូចចរងអៀតហួសរហត ថ្នេសតតុាង ខដេ

ប្រសិនររើេិោ ណាជា ួមបានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា កប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ មានអតែិភ្លេ4199។ រខនែមរេើរនះ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានកំណត់េ ំប្តឹមប្តូវនូវច ិតេកខណៈថ្នសកខីកមមមួយ

ចំនួន ដូចជា អ  ៊ុំ រយឿន ខដេសហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា “េ ំខដេររងកើតមរនាសរញ្ចតនា”ជាមួយរដី

រលាកប្សី និងបានសរប្មចជួរជ ំជាមួយរដីសារ ើងវិញរនាេ រ់េីកា ដួេ េំ រររនាះ រដ្ឋយសា ខត“សមាព ធ្

េីប្កុមប្គួសា  និងោស់ទំកនុងេូម”ិ4200។  

1479.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា ទទួេ ងទ កខ រស់ជន ង

រប្ោះបានច ះងយសនសឹមៗរនាះ មានភ្លេជារ់ពាក់េ័នធខផនកចារ់តិចតួច រដ្ឋយសា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវផាូវ

ចារ់ថា កា  ងទ កខប្តូវខតមានេកខណៈយូ អខងវងសប្មារ់រង្ហា ញនូវរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

 
4192 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៦៩។ 

4193 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៨។ 

4194 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧១។  

4195 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៨។  

4196 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២១៧៩។  

4197 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២១៧៩។  

4198 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) រជើងទំេ័  ២១៧៩។  

4199 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧២៧។  

4200 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៥៦។ 

01718776
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រទៀតរនាះរទ4201។ រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើផងខដ រៅរេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី

បានឆាងកាត់រទេិរសាធ្ន៍ថ្នេយសនកមមភ្លា មៗរៅរេេរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍4202 និងបានរំថ្េាេសតតុាង រស់ 

រខៀវ ហន និង ហង់ អ ន ខដេេ ំបានអះអាងថា េួករគររងកើតមរនាសរញ្ចតនារ ើយ4203។ សហរមធាវើនាមំ ខ

បានរេើករ ើងផងខដ ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅនឹងរហត ផេរផសងខដេេួករគប្តូវ ស់រៅជាមួយោន

កនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ4204។ 

1480.ដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ខផអកតាមរញ្ញា អងគចារ់ េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា កា  ងទ កខ

 រស់ជន ងរប្ោះប្តូវខតមានអតែិភ្លេយូ អខងវង4205។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ“៍មានផេរ៉ាះពាេ់យូ អខងវងរេើជន ងរប្ោះ”ក៏រដ្ឋយ4206 ក៏អងគជនំ ំ

ជប្មះេ ំប្តូវបានតប្មូវឱយររងកើតកា យេ់រឃើញមួយរនះខដ ។ េ ំខមនរាេ់អំរេើស ទធខតរំរេញតាមកប្មិត

េកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះរទ4207 រហើយរទដ្ឋា នរនះប្តូវបានអន វតត“តឹង  ឹង”រដ្ឋយត លាកា អនត ជាតិ 

និងត លាកា ប្េហមទណឌ ដថ្ទរទៀត4208។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ នូវអំរេើមួយចំនួន ដូចជា 

កា  ំរលាេរសេសនែវៈប្តូវបានេិោ ណាតាម យៈេកខណៈថ្នអំរេើរនាះខដេរងកឱយមានកា ឈ្ឺោរ់ និងកា 

 ងទ កខ4209។ រ៉ា ខនត រទដ្ឋា នរនះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខរំ ើ

យ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អំរេើខរររនះប្តូវបានេិេណ៌នាជាដរារថា 

មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ។ 

 
4201 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៧៦។  

4202 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៧៧ រោងរៅរេើ ក េ ខណម, ខកវ ធា ើ, ប្សី រសឿម, សួន យឹ

ម, វា៉ា  េឹមហ ន់។  

4203 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៧៨។  

4204 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៧៩-៦៨០ រោងរៅរេើ ក េ ខណម, ខខត ស ខន, អ  ៊ុំ រយឿន, 

សយ ណារ ឿន, យស ផេ,  រទស  ីង និង យស ផេ។  

4205 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ 

4206 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨២។  

4207 សាេដីការ ឿងកដី Lukić និង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៣៤ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍េិោ ណារឃើញថា មិនខមនរាេ់អំរេើ

ខដេប្រប្េឹតតកនុងមនេី ឃ ំោងំស ទធខតអាចសនមតថាបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ”)។  

4208 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨១។ 

4209 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០៧។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី Kunarac  និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១៥០។  

01718777
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1481.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា កនុងសាែ នភ្លេរចចរុបនន េយសនកមមថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំប្តូវបានរង្ហា ញប្តង់ចំណ ចខដ ថា រ គគេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយ

មន សសខដេខាួនេ ំខដេសាគ េ់ និងជាញឹកញារ់រដ្ឋយសា កា េ័យខាា ចរេើអាយ ជីវិត។ ររើរទាះរីជានតែិភ្លេ

េសតតុាងរង្ហា ញថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍េ ំប្តូវបានរងខំរៅរេើរ គគេ ខដេរនះមានន័យថា កា ប្រប្េឹតត

ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ជា

កា េ ំអាចនិោយបានថា កនុងសាែ នភ្លេរនាះ េយសនកមមេ ំប្តូវបានរង្ហា ញជាអតតរនាម័តិរៅរេេរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍នាះខដ ។ មានផេវិបាករកើតរ ើងមួយចំនួនដូចជា៖ ទីមួយ េយសនកមមខដេប្តូវបានរងក

រ ើងតាម យៈកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ េ ំោំបាច់ប្តូវបានរំេាឺជាក់លាក់ េីរប្ពាះមានអតែិភ្លេ

រង្ហា ញរដ្ឋយខាួនឯង។ រខនែមរេើរនះ ពាក់េ័នធចំណ ចរនះ រទេិរសាធ្ន៍វិជាមានថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ជាោំបាច់េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយតថ្មាអំេីេយសនកមមរ ើយ។ រទេិរសាធ្ន៍រនះគឺកា រង្ហា ញនូវភ្លេ

ស ូប្ទា ំ និងសំខាន់ជាងរនាះអាចជាសំណាង រស់រ គគេខដេជារ់ពាក់េ័នធរនាះ រ៉ា ខនតេ ំបានកាត់រនែយអាន 

ភ្លេថ្នេយសនកមមខដេប្តូវបានរងករ ើងតាម យៈកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខាួនឯងរនាះបានរទ។ 

រនះមានន័យថា និ នត ភ្លេថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហេ៍ ំបានកាត់រនែយអាន ភ្លេថ្នេយសនកមមខដេបានរងក

រ ើង។ ពាក់េ័នធចំណ ចរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយមតិជំទាស់រដ្ឋយខផនក រស់

រៅប្កម Doherty កនុងសាេប្កមរ ឿងកដីAFRC។ រៅប្កម Doherty បានេិោ ណារេើកា េិតខដេថា ជន

 ងរប្ោះអាចរៅកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំសប្មារ់រហត ផេជារប្ចើន ដូចជា “េ ំមានជរប្មើស

កនុងកា ខសវង កជីវិតរផសងបាន កាតេវកិចចប្តូវចិញ្ច ឹមកូនខដេរកើតរចញេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ 

កា រដិរសធ្េីប្កុមប្គួសា  ឬសហគមន៍ ឬកា ទទួេយកអតីតកាេ រស់េួករគ” 4210។ រទាះជាោ៉ា ងណា

កដី “កា សរប្មចចិតត ស់រៅកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ឬកា ខប្រកាា យរៅជាកា យេ់ប្េមេ ំបាន

រដិរសធ្ជាប្រតិសកមមនូវឧប្កិដាភ្លេដំរូងថ្នអំរេើរនាះបានរ ើយ”4211។  

1482.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រធ្ៀរនឹងកា យេ់រឃើញរនះ។ 

រ គគេជារប្ចើនបានផតេ់សកខីកមមថា េួករគបានររងកើតមរនាសរញ្ចតនាសនសឹមៗ ហង់ អ ន ថា “ោរ់រផតើមចូេ

 
4210 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC  (SCSL) មតិជំទាស់ខផនកខាះ រស់រៅប្កម Doherty សដីេីរទរោទរេខ 

៧ (ទាសភ្លេផាូវរេទ) និង ៨ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) កថាខណឌ  ៤៥។ 

4211 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី AFRC (SCSL)  មតិជំទាស់ខផនកខាះ រស់រៅប្កម Doherty សដីេីរទរោទរេខ 

៧ (ទាសភ្លេផាូវរេទ) និង ៨ (កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) កថាខណឌ  ៤៥។ 

01718778
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ចិតត”រដី រស់ោត់4212 និង ខកវ ធា ើ បានអះអាងថា រលាកប្សី និងរតីមានអា មមណ៍ដូចរដីប្រេនធដថ្ទរទៀតកនុង

រេេសមប្សរមួយរនាះ4213។ ណ រ ងីម បានអះអាងថា រលាកប្សី និងរដី“បានប្សលាញ់ោន រៅវិញរៅ

មក”រនាេ រ់េីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនាះ4214។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ ណ រ ងីម ខដេថា រលាកប្សីបានប្សក់ទឹកខេនកកនុងេិធី្រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហ ៍ រ៉ា ខនតប្តូវខតប្ទារំដ្ឋយសា រលាកប្សីអាចនឹងប្តូវសមាា រ់ប្រសិនររើប្រខកក4215។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រនះេ ំអាចទទួេយកបានថា រទឧប្កិដាខដេបានរងកតាម យៈកា រងខំឱយរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយសា កា គំរាមរេើអាយ ជីវិតប្តូវបានេ រលាងតាម យៈមរនាសរញ្ចតនាប្តូវ ៉ាូវោន

ខដេជន ងរប្ោះរដីប្រេនធបានររងកើតរ ើងជាមួយោន  ដូចកនុងក ណី ណ រ ងីម រ ើយ។ ផ្លន់ ហ ីម បាន

អះអាងថា រលាកប្សីេ ំបានប្សលាញ់រដីរលាកប្សីរទរេើកដំរូង រ៉ា ខនតរប្កាយមកបានប្សឡាញ់4216។ វា៉ា  េឹម

ហ ន់ បានររងកើតមរនាសរញ្ចតនាប្សលាញ់រដីរលាកប្សី និង មាស សារា៉ាន បានដ្ឋក់រណដ ឹងទាមទា សំណង

ទាក់ទងរៅនឹងកា សាា រ់រដី រស់រលាកប្សី ខដេោត់បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយរដ្ឋយរងខំរនាះ4217។  

1483.ទាក់ទងរៅនឹងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីដថ្ទរទៀត រខៀវ សំផន បានរំថ្េាេសតតុាង រស់េួករគ ឬ

បានអន វតតវិធី្សាស្តសតរប្ជើសរ ើសតាមកា ចង់បានរំផ ត។ ជាឧទាហ ណ៍ ោត់បានរេើករ ើងថា យស ផេ 

 
4212 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ ហង់ អ ន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5558 ERN 00375518។ 

4213 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ ខកវ ធា ើ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9662 (េួកោត់ប្សលាញ់ោន រៅវិញរៅ

មករប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ E3/9662 ស៖ ៨៦ (មានអា មមណ៍ដូចរដីប្រេនធដថ្ទរទៀតខដេបាន រ ៀរអាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយសម័ប្គចិតតរនាេ រ់េីរៅជាមួយោន រប្ចើនឆ្ន ំ)។  

4214 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ២៩។ 

4215 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩ រជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខ

កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ២៩ (បានអះអាងថា រគបានរងខំោត់ឲ្យរ ៀរកា ជាមួយកងទ័េ

េិកា ខេនក។ ោត់បានេនយេ់ថា៖ “ខាុំយំខដ ហនឹង រ៉ា ខនតអត់ចិតតអត់ដឹងខាួនរសាះ អន់ចិតតៗ មំាណាស់ រប្ពាះអីអត់ខដេរឃើញ វាខដេ

រឃើញ [...] រយើងរធ្វើអ  ៊ីចឹង ខាា ចរគថ្វ៉ារោេ។ អ  ៊ីចឹងរចះខតប្ទា”ំ)។  

4216 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ផ្លន់ ហ ីម) ឯកសា រេខ E1/467.1 ទំេ័  ៨៨ (អះអាងថា “ដំរូង” រដីប្រេនធេ ំ

មានអា មមណ៍ជាមួយោន រទ និងេ ំប្សលាញ់ោន ខដ )។ 

4217 កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ វា៉ា  េឹមហ ន់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០២១៤ ឯកសា រេខ E3/9756  ស៖ ៤៥, ស៖ ៤៨, ស

៖ ៥០ (ោត់ប្សលាញ់រដី និងមិនខដេគិតថាចង់ោករចញេីោត់រទ)។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី មាស សា

រា៉ា ន ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9736, ស៖ ១១០, ស៖ ១១២, ស៖ ១១៤, ស៖ ១១៧ (េសតតុាងរង្ហា ញថា 

េ ំមានរញ្ញា  ួមរេទជាមួយរដីទីេី  រស់ោត់)។  

01718779
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“បានររងកើតមរនាសរញ្ចតនាជាមួយប្រេនធខដេោត់បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយ”4218 និងេ ំបានរអើរេើ

រេើកា េិតខដេថា សកខីកមមពាក់េ័នធបានរញ្ញា ក់ថា យស ផេ បានោត់ទ កប្រេនធ រស់ោត់ដូចជារងរអូន

ោន 4219។ ររើរទាះរីជា ស ំ ខរ៉ាត បានផដេ់េសតតុាងថា ោត់ និងប្រេនធ“បានេាោមសប្មរសប្មួេ”ក៏

រដ្ឋយ4220 ក៏េសតតុាងបានរញ្ញា ក់ចាស់ថា ប្ោន់ខតជាកា រ៉ា នរ៉ាងរដើមបីឱយ ួចផ តេីសាែ នភ្លេរប្ោះថាន ក់ នងិ

េ ំអាចរជៀស ួច4221។ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេសតតុាង រស់ សួន យឹម ខដេថា រលាកប្សី“េ ំ

មានរញ្ញា រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតរប្កាយកា  ួមដំរណក” រ៉ា ខនតខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់េសតតុាងរលាកប្សី

រៅទំេ័ ដំរូងថ្នចរមាើយរនាះខដេថា រលាកប្សីបានយេ់ប្េម ួមរេទរដ្ឋយសា េ័យខាា ចរគសមាា រ់4222។ 

ចរមាើយ រស់ ខខត ស ខន ខដេថា រលាកប្សីបានសរប្មចចិតត ស់រៅជាមួយរដី4223 គរបីបានេិនិតយផគរួ

ជាមួយនឹងេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេរង្ហា ញថា រលាកប្សីប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយរដីោត់

ផេយុេីរំណង រស់ោត់ និងបានសរប្មចចិតត ស់រៅជាមួយរដីោត់រដ្ឋយសា ខតឪេ កមាដ យ រស់ោត់បាន

សាា រ់អស់រហើយ4224។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើេសតតុាង រស់ អ  ៊ុំ រយឿន ខដេថា 

រលាកប្សីមានកា “ប្េួយបា មាខាា ងំ”មិនចង់រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ និងញាអំីមិនចូេរៅរេេរនាះ4225 ប្េម

ទាងំសកខីកមម រស់រលាកប្សីខដេថា រលាកប្សីប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈ រប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

4226 និងប្តូវបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍សារ ើងវិញរដ្ឋយសា ខតសមាព ធ្ប្គួសា រ៉ា រណាណ ះ4227។ យស ផេ 

បានរ ៀររារ់រចញេីដួងចិតតនូវកា ឈ្ឺោរ់ខដេបានរនតរប្កាយរេេបាត់រង់គូដណដ ឹង រស់ខាួន និងបានេិេ

 
4218 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៤។ 

4219 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 ទំេ័  ២១-២២។ 

4220 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ស ំ ររ៉ាត ច ះថ្ងៃទី០៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9824 ទំេ័  ៩១-០។ 

4221 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ស ំ ររ៉ាត ច ះថ្ងៃទី០៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9824 ទំេ័  ៩១-០។ 

4222 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី សួន យីម ច ះថ្ងៃទី២៤ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9829 (ស៖ ២៨ រលាក

ប្សីយេ់ប្េមរនត ួមរេទរដ្ឋយសា េ័យខាា ចរគយករៅសមាា រ់រោេ)។  

4223 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ខខត ស ខន ឯកសា រេខ E3/9830 ច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ស៖ ៨៦។ 

4224 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី ខខត ស ខន ឯកសា រេខ E3/9830 ច ះថ្ងៃទី ២៧ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ ស៖ ៧៥, 

ស៖ ៨២, ស៖ ៨៤។  

4225 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/461.1 ទំេ័  ៦៦-៦៧។ 

4226 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ១១។ 

4227 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/461.1 ទំេ័  ៧១។  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ១២។ 

01718780
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ណ៌នាជីវិត រស់ខាួនថា “គួ ឱយកំសត់” និងរពា រេញរដ្ឋយកា ឈ្ឺោរ់ ទ កខរសាក និងកា  ងទ កខកនុងេសតុ

តាងខដេបានរោងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង4228។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។  

1484.ដូចបានរេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ជំទាស់ខដេថា តាមរោេកា ណ៍ កា 

ររងកើតមរនាសរញ្ចតនាអនាគតបានដ សលាងេយសនកមមថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ឬថា រ គគេ

ប្តូវបានតប្មូវឱយរង្ហា ញជាក់លាក់នូវេយសនកមមខដេខាួនបានឆាងកាត់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់

សមាគ េ់ផងខដ ថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា វិភ្លគរេើេសតតុាងទាំងមូេ រៅរេេអះអាងថា រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី និងសាកសី បានោរ់រផតើមររងកើតមរនាសរញ្ចតនាជាមួយថ្ដគូ រស់ខាួន។ រ គគេនីមួយៗខដេ រខៀវ 

សំផន បានរេើករ ើង បានរញ្ញា ក់នូវរ ិរទថ្នកា រងខិតរងខំ និងដូរចនះ មានេយសនកមមចាស់លាស់4229។ 

1485.ទាក់ទងរៅនឹងកងវះេសតតុាងសដីេីេយសនកមមជាក់លាក់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរេើភ្លេមិនស ីស

ង្ហវ ក់ោន ថ្នកា ចងអេុរង្ហា ញរៅរេើនតែិភ្លេថ្នេសតតុាងអំេីកា  ងទ កខកនុងសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណី និងសាកសីខដេបានផតេ់សកខីកមម រៅរប្ៅខផនកសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហខ៍ដេទាក់ទងរៅនឹងរទ

ឧប្កិដាដថ្ទរទៀត និងជាេិរសស េ ំប្តូវបានសួ សំណួ រេើរទេិរសាធ្ន៍រនាះ។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន 

 
4228 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ២៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 ទំេ័  ៤៥-៤៧។  

4229 កា រ ៀររារ់រង្ហា ញថា រដីប្រេនធបាន ស់រៅជាមួយោន  ឬបានរ ៀកា រ ើងវិញរដ្ឋយសា សមាព ធ្ប្គួសា  ឧទាហ ណ៍ េ ំបាន

រង្ហា ញនូវរស ើភ្លេថ្នជរប្មើស។ កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ជា ធ្ី ច ះថ្ងៃទី១៧ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០០៨ ឯកសា រេខ 

E3/5184 ERN 00197874 ទំេ័  ៤ (រេើករ ើងថា ោត់ និងប្រេនធ ប្ត រ់រៅប្សុករប្កាយកា ដួេ េំ រររនាះ)។  ស់រៅ

ជាមួយោន ដូចរងរអូន និងបានរ ៀកា សាជាងមីរប្កាយកា ដួេ េំតាមសំរណើប្គួសា  កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី រខៀវ 

ហន ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5559 ERN 00375526។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនាះខដេ ចរមាើយ រស់ 

មាន រេឿយ ខដេថា ោត់“ប្តូវខត”ប្សលាញ់ប្រេនធ រស់ោត់រៅរេេរ ៀរកា  បានឆាះុរញ្ញច ងំតថ្មាប្រថ្េណី និងរង្ហា ញនូវេយស

នកមមរេញរេញខដេបានរងករ ើងរដ្ឋយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ជាជាងកា ឆាះុរញ្ញច ងំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាម

កា ផសផំគុំ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ (មាន រេឿយ) ឯកសា រេខ E1/340.1 ទំេ័  ៥៥។  ជាងំ ប្សីម ំ បានអះអាង

ថា រលាកប្សី និងរដីបាន ស់រៅជាមួយោន “េីរប្ពាះកា េ័យខាា ច” ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា 

រេខ E1/255.1 ទំេ័  ៨។ វា៉ា  េឹមហ ន់ បានអះអាងថា រលាកប្សីមានអា មមណ៍ថា ប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយសា កា េ័យ

ខាា ចរគសមាា រ់ និងកា ខដេថា រលាកប្សីររងកើតមរនាសរញ្ចតនា ប្សលាញ់រដីរនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ សូមរមើេ កំណត់រហត 

ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី វា៉ា  េឹមហ ន់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០២១៤ ឯកសា រេខ E3/9756 ERN 

01025625-01025626។ 
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បានរំថ្េាេសតតុាង។ សាកសីេី នាក់ខដេោត់បានរេើករ ើងរនាះេ ំបានរង្ហា ញេសដតុាងជាក់លាក់អំេីេយសន

កមម4230។ ជាមួយោន រនះខដ  រ គគេរផសងៗរទៀតខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន បានផតេ់េសតតុាង

ជាក់លាក់ខដេរង្ហា ញចាស់លាស់អំេីកា  ងទ កខ ជាញឹកញារ់កនុងេសតតុាងខដេរៅខកប ជារ់នឹងខផនកខដេ

បានរោងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ ខខត ស ខន និង រហង ថ្ ហា ង អនកទាងំេី បានេិេណ៌នាចាស់លាស់អំេី

កា  ងទ កខ រស់ខាួន ចំខណក ម ី សារវឿន ជ ំ សារ ឿន និង ធ្ ច ស ីងន បានេិេណ៌នាអំេីកា េ័យខាា ច និង

អា មមណ៍រងខិតរងខំរៅរេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនាះ4231។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រេើ

ចំណ ចរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេផងខដ ។ 

ច) ភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខអម រអឿន និង ម ំ វ ន 

1486.រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណា

រេើេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន ខដេថា ោត់អាចប្រខកកមិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍បាន4232 និងកំហ ស

កនុងកា យេ់រឃើញថា ម ំ វ ន គួ រជឿទ កចិតតបាន4233។ កនុងកា ោបំ្ទ ោត់បានរោងរៅរេើេសតតុាង រស់

រលាកប្សីខដេរោទថាេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន អំេីអតតសញ្ញា ណ និងវាសនារដីទីមួយ រស់រលាកប្សី និងបានរេើកសា

រ ើងវិញនូវអំណះអំណាងខដេបានរេើក ួចរហើយរៅរេេជំន ំជប្មះ4234 និងបានអះអាងថា រសចកដី

សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន រនះគរបីប្តូវបានោត់ទ កថា ជា“រញ្ញា

 
4230 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/465.1 រៅរមា៉ា ង ១០.០៧.៤២ (រសង រសឿ

ន បានអះអាងថា ោត់បានរ ៀរកា ជាមួយរអូនជីដូនមួយ រស់ប្រធានោត់រដ្ឋយសា មានកា ទទូចេីប្រធានោត់ េ ំបានរេើករ ើង

អំេីកា ឈ្ឺោរ់)។ សូមមរេើផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រសង រសឿន) ឯកសា រេខ E1/466.1 រៅ

រមា៉ា ង ១១.៣៨.០៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ជាេ រជឿន) ឯកសា រេខ E1/484.1 ទំេ័  ២០-២១។ 

4231 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ី សារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/459.1 ទំេ័  ៥១ (េ ំបានរេើករ ើងអំេីកា  ងទ កខ

រដ្ឋយសា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនតបានរេើករ ើងថា ប្តូវបានរងខំឱយរោ េតាមរដ្ឋយសា កា េ័យខាា ច)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី

២៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជ ំ សារមឿន) ឯកសា រេខ E1/321.1 ទំេ័  ៥០-៥១ (រលាកប្សីខរកោន រីថ្ងៃរប្កាយមករនាេ រ់េីេិធ្ី

រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនតេិេណ៌នាអំេីកា េ័យខាា ចរៅយរ់ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រនាះ)។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២១ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០១៦ (ធ្ ច ស ីងន) ឯកសា រេខ E1/500.1 ទំេ័  ៥៦ (ថា ោត់ប្តូវខតរងខំចិតតរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយេីរប្ពាះកា េ័យ

ខាា ចផេវិបាកអាប្កក់)។ 

4232 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧២។  

4233 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៣។ 

4234 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៣ រោងរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ

 រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣៩៨។  
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តូចតាច”រនាះ េ ំប្តឹមប្តូវរ ើយ រដ្ឋយរហត ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអតែិភ្លេ និង

កា សាា រ់រដីទីមួយ រស់ោត់កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញអំេីកា  ងទ កខ4235។  

1487.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា សកខីកមម រស់ ខអម រអឿន ខដេថា ោត់អាចរប្ជើសរ ើសថ្ងៃរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់ោត់បានរនាះ េ ំបានរ៉ាះពាេ់រេើសកខីកមមដថ្ទរទៀត រស់ោត់ខដេរង្ហា ញថា កា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់ោត់ប្តូវបានរងខំ និងរងកឱយមានកា  ងទ កខរនាះ4236។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើក

រ ើងរខនែមរទៀតថា ភ្លេគួ រជឿជាក់បាន រស់ ម ំ វ ន ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយរដញរដ្ឋេដូចោន  ួចរហើយ និងជាេទធ

ផេប្តូវបានរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង4237។  

1488.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន ខដេថា “កនុងនាមខាុំជាយ វជនមាន ក់

សែិតរៅកនុងសងគម អនកណាក៏ដូចអនកណា ប្សឡាញ់ណាស់អំរេើមានសិទធិរស ើភ្លេកនុងកា រ ើសគូប្សក ។ 

រ៉ា ខនតរៅកនុងឱកាសខដេខាុំមិនចង់បាន ខរ រៅជាបាន អាហនឹងខាុំមិនរេញចិតតរទ ខតរគចមិនបាន។ [...] ទាងំ

នា ើជាេ ិោ រស់ខាុំ ទាងំខាុំរដក រេេចូេដំរណករដកជាមួយោន  រងាូ ទឹកខេនកដ្ឋក់ោន ”4238។ ទាក់ទងរៅ

នឹង ម ំ វ ន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ោត់ថា រលាកប្សីប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ ៍ផេយុេីឆនេៈ រស់ខាួន និងថា អនករាេ់ោន បានរងាូ ទឹកខេនករៅរេេេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

ជាសមូហភ្លេខដេមាន ហូតដេ់ ៦០ គូ4239។ 

1489.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន។ ខអម រអឿន 

បានអះអាងថា ោត់អាចរប្ជើសរ ើសកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំរៅថ្ងៃណាមួយខដេប្គួសា  រស់

ោត់អាចចូេ ួមបាន មិនខមនថា ោត់មានសិទធិថារតើ ោត់អាចយេ់ប្េម ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ4240។ ដូច

បានរង្ហា ញកនុងេសតតុាងខដេប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា ខអម រអឿន បានរញ្ញា ក់

 
4235 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៣។ 

4236 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣២។  

4237 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣៣។ 

4238 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ខអម រអឿន)  ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩០-៩១។ 

4239 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ម  ំ

វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៣៦-៣៧, ៨០-៨១។ 

4240 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩៣-៩៤។ 

01718783
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ចាស់លាស់នូវកា ឈ្ឺោរ់ ខដេោត់បានឆាងកាត់ រៅរេេោត់ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហផ៍េយុេី

ឆនេៈ រស់ខាួន4241។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញកំហ ស និងដូរចនះសា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1490.ទាក់ទងរៅនឹង ម ំ វ ន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន មួយ

ចំនួនកនុងេសតតុាង រស់ោត់ វាងពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ោត់ និងសកខីកមមកនុងត លា

កា 4242។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាក់លាក់រេើអំណះអំណាងខដេ រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើង ួចរហើយរៅរេេជំន ំជប្មះ ដូចជាថា មានភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ជាសតាន ម័តេីរប្ពាះ ម ំ វ ន ដំរូងរ ើយ

បានអះអាងថា រដី រស់ោត់បានបាត់ខាួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរេេរគរកាះរៅរៅចូេ ួមវគគរ ៀនសូប្ត និង

រនាេ រ់មកកនុងេសដតុាងរប្កាយ េ ំបាននិោយអំេីកា បាត់ខាួនរដី រស់ោត់ និងថា រដី រស់ោត់គឺជាអនករ ើង

រតាន តកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧4243។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ថា ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន ខដេបានរេើក

រ ើង“ជាេិរសសពាក់េ័នធរៅនឹងកាេរ ិរចទិ” េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់គួ ឱយរជឿជាក់បានជាទូរៅ រស់ ម ំ វ ន 

រ ើយ4244។  

1491.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង សំអាង

រៅរេើេសតតុាងដ៏ ស់ រវើក រស់ ម ំ វ ន អំេីេយសនកមមថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍ជាងមីមដងរទៀត ររើរទាះរីជាបាន

ទទួេសាគ េ់ចាស់លាស់នូវកា ភ្លន់ប្ច ំកនុងកប្មិតមួយអំេីកាេរ ិរចទិជាក់លាក់ថ្នកា បាត់ខាួនរតី រស់

រលាកប្សីក៏រដ្ឋយ។  រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ រខៀវ 

សំផន មានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេ ម ំ វ ន រេើចំណ ចរនះកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រហើយរលាកប្សីបាន

រញ្ញា ក់ថា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺជាកាេរ ិរចទិប្តឹមប្តូវ4245។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ជំទាស់រនះប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។  

ឆ) ស ូ ស ធាវើ 

 
4241 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ 

(ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩០-៩១។ 

4242 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៩ រោងរៅរេើសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ 

រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៣៩៨។ 

4243 សា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ២៣៩៨។  

4244 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៩។ 

4245 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/477.1 ទំេ័  ៧-១០។  

01718784
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1492.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ទាញ“រសចកដីសននិដ្ឋា នជាទូរៅ”អំេី

េយសនកមមថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ រចញេីរទេិរសាធ្ន៍ផ្លេ េ់ខាួន រស់ ស ូ ស ធា វើ ជាជាងរធ្វើ

កា វាយតថ្មារហត ដូចរមដចបានរលាកប្សីបានទទួេ“ ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងរគរំផ ត”កនុងនាមជាស្តសតីរេទទីរី

ខដេប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4246។  

1493.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ស ូ ស ធាវើ 

ខតមួយម ខគត់សប្មារ់កា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងេយសនកមមខដេបានរងករ ើងរដ្ឋយសា េទធផេថ្ន

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរ៉ា រណាណ ះរទ4247។ អាប្ស័យរហត រនះ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើង

ថា រទេិរសាធ្ន៍ រស់ ស ូ ស ធាវើ “េ ំខមនជាក ណីេិរសសរនាះរ ើយ”4248។ 

1494.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា ជាកា ប្តឹមប្តូវខដេ ស ូ ស ធាវើ បានទទួេ ងទ កខខ សខរាកេីរគរប្ចើន

ចំណ ច េីរប្ពាះខតអតតសញ្ញា ណ រស់ោត់ជាស្តសតីរេទទីរី រ៉ា ខនតសហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំ

ផន េ ំបានរង្ហា ញមូេដ្ឋា នចារ់សប្មារ់កា អះអាងថា “កា  ងទ កខខាា ងំជាងរគ រស់រ គគេរេទទីរី េ ំជារ់

ពាក់េ័នធកនុងកា វាយតថ្មាអំេីរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត”4249។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាង

ថា “កា  ងទ កខ រស់រ គគេរេទទីរីេ ំខមនមានអាន ភ្លេ និងជារ់ពាក់េ័នធតិចជាងអនកដថ្ទរនាះរទ”4250។ 

1495.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាក់លាក់រេើេសតតុាង

 រស់ ស ូ ស ធាវើ សដីេីកា ឈ្ឺោរ់ខដេខាួន និងប្រេនធបានឆាងកាត់រដ្ឋយសា ផេវិបាកថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ4251 ខណៈរេេទទួេសាគ េ់ថា រលាកប្សីគឺជា“ស្តសតីរេទទីរី”4252។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងរនះរូក ួមជាមួយនឹងេសតតុាងដថ្ទរទៀតជារប្ចើន រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវ

 
4246 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧០។ 

4247 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

4248 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៣១។ 

4249 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨២៤។  

4250 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨២៤។ 

4251 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស  ូ

ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៧៨-៧៩។ 

4252 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាខាងរប្កាមរខនែម

រទៀតរេើកា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីរទេិរសាធ្ន៍ រស់ ស ូ ស ធាវើ ថ្នេយសនកមម កា  ួមរេទ

រដ្ឋយរងខំខដេឋានៈោត់ជារេទទីរីេ ំប្តូវបានទទួេសាគ េ់។ 
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ណី និងសាកសី និងរដ្ឋយេិោ ណាជា ួមរេើ“រទេិរសាធ្ន៍គួ ឱយតក់សាតុ និងអា មមណ៍អវិជាមានរៅរេេ

ដឹងថា ខាួនប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយមន សសខដេខាួនេ ំខដេសាគ េ់”4253។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានសំអាងខតរៅរេើេសតតុាង រស់ ស ូ ស ធាវើ កនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញជាទូរៅ និងដូរចនះ សា ណា រ

ស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើកផេយុ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណាជាទូរៅ

រេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាង រស់ ស ូ ស ធាវើ ដូចខាងរប្កាម។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណា និងរដិរសធ្រាេ់កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរសចកដីសននិដ្ឋា ន

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ បានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសរំទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ 

iii. កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខកំនុងរ រិទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហរ៍ដ្ឋយរងខ ំ

1496.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណាថា 

អំរេើថ្នកា  ួមរេទបានរកើតរ ើងកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកនុងកា វាយតថ្មាអំេី

កា  ងទ កខធ្ៃន់រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត។ សហប្េះរាជអាជាា បានរដឹងសាទ កខរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញអំេីេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតថ្ន

កា  ងទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  សរដ្ឋយសា កា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញ

សដីេីរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ ជា ួម សា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា វិធី្សាស្តសត

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀង រស់ត លាកា រេើរេទរដ្ឋយប្ររោេ។ 

- អំរេើថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ 

1497.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញខាងរេើថា រៅរេេេិោ ណារេើនីតាន កូេភ្លេថ្នអំរេើខដេ

ប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា តប្មង់ទិសខាួនឯងរដ្ឋយេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ ធាត ផស“ំរទឧប្កិដា”ថ្នកា  ំរលា

េរសេសនែវៈ និងតាម យៈកា យេ់រឃើញថា រ  សេ ំអាចជាជន ងរប្ោះថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ“អំរេើ

ហិងាផាូវរេទដថ្ទរទៀត” ប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបី

បានេិោ ណាប្តឹមខតរញ្ញា ថារតើ កា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានេិេណ៌នាកនុងដីកាដំរណាះប្សាយប្តូវបានរង្ហា ញ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថារតើ កា ប្រប្េឹតតរនាះបានរំរេញតាមរទដ្ឋា នោំបាច់ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ កនុងកប្មិតខដេ

 
4253 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៩។ 
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រំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវសប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានខកតប្មូវកំហ សរនះ រៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើរញ្ញា នីតាន កូេភ្លេខដេបាន

រេើករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន និងបានរញ្ញា ក់ថា កា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ កនុងរ ឿងកដីរនះ គឺជា

អំរេើថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ វាងរដីប្រនធរទើររ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ងមីៗ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េ ំមានភ្លេ

ោំបាច់តប្មូវឱយេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ រទឧប្កិដាថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ” និង“អំរេើហិងាផាូវរេទ

ដថ្ទរទៀត”ប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ។  

1498.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាខាងរេើផងខដ  រេើកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងសដីេីអតែិភ្លេថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ មានកា រ ៀរចំប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាមធ្មមតារដ្ឋយអាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នសប្មារ់

រដីប្រនធរទើររ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ងមីឱយរដករៅកនុងទីតាងំខដេបានកំណត់ទ កជាក់លាក់រដើមបី ួមរេទ4254។ 

ឈ្ារជាទូរៅទទួេរញ្ញា តាមដ្ឋនរដីប្រេនធរេេយរ់រដើមបីឱយដឹងប្បាកដថា េួករគបាន ួមរេទ4255។ ទាងំ

រ  ស និងស្តសតីមានអា មមណ៍ថាប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ និងប្តូវបានយករៅរធ្វើកា អរ់ ំ ឬគំរាមសមាា រ់ ឬ

ទទួេទណឌ កមម4256។ រដីប្រេនធខដេេ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍្តូវខតលាក់បាងំកា េិតរនះ 

និងរធ្វើេ តជាប្សលាញ់ោន រៅវិញរៅមករដើមបីរគចផ តេីផេវិបាកអវិជាមាន4257។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបាន កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញទាងំរនះ។ 

1499.រៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោរ់រផដើមតាម យៈកា សរងកតថា េ ំមាន

េកខខណឌ តប្មូវថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេជាប្ររេទជាក់លាក់ថ្នអំរេើមូេដ្ឋា នគរបីយេ់រឃើញថាសែិត

កនុងប្ររេទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥4258រ ើយ។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានអះអាងផងខដ ថា កនុងកាេៈរទសៈជាក់លាក់រនាះ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារឃើញថា “កា រ ើរប្ងះ

មិន ួចខផនករាងកាយ រស់ស្តសតី គឺមិនបានរង្ហា ញេីកា យេ់ប្េមរ ើយ”4259។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា អំរេើរនះគឺជា“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះរីនាក់ជាស្តសតី និងរខនែម

 
4254 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

4255 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

4256 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

4257 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៧។  

4258 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៨។ 

4259 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧។  

01718787
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រេើរនះបានរងកេយសនកមម ឬកា  ងទ កខផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់ជន

 ងរប្ោះ4260។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ជន ងរប្ោះជារ  ស

ប្តូវបានដករចញេីកា កំណត់អតតញ្ញា ណថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងផេយុរៅវិញបានេិោ 

ណារេើរញ្ញា ថារតើ េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមអំរេើហិងាផាូវរេទដថ្ទរទៀតខដេរសមើនឹងអំរេើអមន សស

ធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណា4261។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េួករគេ ំខមនជាជន ង

រប្ោះ េីរប្ពាះររើរទាះរីជារ  សេ ំអាចប្រខកក ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំបានេសតតុាង

“រង្ហា ញចាស់លាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្ររេទរនះ និងផេរ៉ាះពាេ់រេើរ  សខដ ”

4262។  

1500.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់ប្តឹមប្តូវប្តង់ចំណ ច

ខដេខាួនបានរផ្លត តរៅរេើរនាះថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈ“ខដេជាប្ររេទជាក់

លាក់ថ្នអំរេើជាមូេដ្ឋា ន”ប្តូវខតយេ់រឃើញថា សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទ

រទៀតរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ចរ់ប្តឹមកា សរងកតអំេីរោេកា ណ៍ជា

សា វ័នត ដូចជាថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រប្កាមប្ររេទខដេអាចរសមើនឹង

រទឧប្កិដាជាក់លាកដ់ថ្ទរទៀត។ ដូចបានរ ៀររារ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់

រឃើញរនះរៅកនុងកា រញ្ញា ក់អំេីរទដ្ឋា នគតិយ តតថា អំរេើជាក់លាក់ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរទឧប្កិដាថ្នអំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀត រដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់េ ំោំបាច់ជារទរេមើសចាស់លាស់រប្កាមចារ់អនត ជាតិ4263។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកតផងខដ ថា អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតមានេកខណៈ“ជាប្ររេទមិន

ជាក់លាក់ខដេដ្ឋក់ឱយរៅជារទរេមើសនូវអំរេើខដេបានរំរេញតាមេកខណៈវិនិចិ័យថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ រ៉ា ខនតខ សខរាកេីរទឧប្កិដាជាក់លាក់ជាមូេដ្ឋា នណាមួយថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ”4264

។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេីរទេិរសាធ្ន៍ថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានអន វតតតាមរទដ្ឋា នរនះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មង់ទិសរៅ

ខាួនឯងរដ្ឋយេិោ ណាជាក់ខសដងរេើអវីខដេខាួនបានរញ្ញា ក់ថា មិនប្តូវរធ្វើ ដូចជា៖ ថារតើ រទឧប្កិដាឯករាជយ

 
4260 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧-៣៧០០។  

4261 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4262 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4263 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៥។ 

4264 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៣។  

01718788
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ថ្ន“កា  ំរលាេរសេសនែវៈ” ឬកនុងក ណីជន ងរប្ោះជារ  ស អំរេើហិងាផាូវរេទដថ្ទរទៀតប្តូវបានរង្ហា ញ 

ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានប្រប្េឹតតកំហ សរខនែមរទៀត និងរធ្វើឱយកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើងរៅកនុងកា រញ្ញា ក់នូវធាត ផសខំផនកចារ់តាម យៈ

កា ររងកើតកា យេ់រឃើញសដីអតែិភ្លេឬរផសងេីរនះកនុងក ណីជន ងរប្ោះជារ  សថ្នធាត ផសដូំចោន ។  

1501.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើវិធី្សាស្តសតថារតើប្តូវខកតប្មូវកំហ សរនះដូចរមដច។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានកប្មិតកា វាយតថ្មាខផនកចារ់

 រស់ខាួនប្តឹមរញ្ញា ថារតើ កា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនះ ប្តូវបានយេ់រឃើញថាបានរកើតរ ើងជា

រញ្ញា អងគរហត  ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថារតើ កា ប្រប្េឹតតរនះបានរំរេញតាមេកខណៈតប្មូវធាត ផសថំ្នរទ

ឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ដូចជា អំរេើសកមម ឬអកមម ខដេបានរងកេយសនកមម ឬកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ 

រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា4265។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណានូវអវីខដេជាកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកានក់នុង

រ ឿងកដីរចចរុបននរនះ។ រៅរេេោរ់រផតើមកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា រប្កាយេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍កា រ ៀរចំប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយអាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នសប្មារ់ឱយរដី

ប្រនធរទើររ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ងមីរដកកនុងទីតាងំកំណត់ទ កជាេិរសសសប្មារ់ឱយ ួមរេទ4266។ ឈ្ារជាទូរៅ

បានទទួេរញ្ញា ឱយតាមដ្ឋនរដីប្រេនធរដើមបីឱយដឹងចាស់ថា េួករគបាន ួមរេទ4267។ ទាងំរ  ស និងស្តសតមីាន

អា មមណ៍ថា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ រហើយរដីប្រេនធខដេ ករឃើញថា េ ំបាន ួមរេទប្តូវរធ្វើកា អរ់ ំ ឬគំរាម

កំខហងសមាា រ់ ឬទទួេទណឌ កមម4268។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា សរងខររនះ

ប្តឹមប្តូវ និង ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណា និងបានរដិរសធ្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងកា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ទាំងរនះខាងរេើ ួចរហើយ។  

1502.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា រៅកនុងកា យេ់រឃើញមួយ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិេណ៌នាអំេីកងវះកា យេ់ប្េមេីសំណាក់ស្តសតី និងបានរញ្ញា ក់ថា កា រ ើរប្ងះមិន ួច

ខផនករាងកាយ“ រស់ស្តសតី” គឺមិនបានរង្ហា ញេីកា យេ់ប្េមរ ើយ4269។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរំេាឺថា 

 
4265 សូមរមើេ VII.ឆ.៣.ក.iii (កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ)។ 

4266 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  

4267 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  

4268 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  

4269 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧។  
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ដូចបានោបំ្ទរដ្ឋយកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង កា យេ់រឃើញអំេីកងវះ

កា យេ់ប្េម និង ររៀរថ្នកា កំណត់រនាះ ប្តូវអន វតតរសមើោន ទាងំរ  ស និងស្តសតី។ ជាងមីមដងរទៀត អងគជំន ំ

ជប្មះរញ្ញា ក់ថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំគឺជារទឧប្កិដាខដេពាក់េ័នធជាមួយរ  ស និងស្តសតីខដេនីមួយៗជាជន

 ងរប្ោះ។  

- ជន ងរប្ោះជាស្តសត៖ី រណដ ងឹសាទ កខ រស ់រខៀវ សផំន 

1503.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ទាងំរ  ស និងស្តសតីមានអា មមណ៍ថាប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទជា

មួយថ្ដគូងមី រស់ខាួន និងថា “កនុងក ណីស្តសតី” អំរេើរនះរសមើនឹងអំរេើថ្នកា កា  ំរលាេរសេសនែវៈ4270។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេបានរកើតរ ើងកនុងកា រ ៀរអា

ពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំបានរងកឱយមានរខនែមនូវកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងជា

កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់ជន ងរប្ោះ4271។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កជា

េិរសសកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេបានរងករ ើងរេើរ គគេទាងំរនាះខដេប្តូវបាន ំរលាេរសេស

នែវៈថា ជាខផនកថ្នេកខខណឌ តប្មូវខដេកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវខត ួមដំរណក និងថា អំរេើរនះប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា4272។ រដ្ឋយេិោ ណាជា ួម អំរេើរនះមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន

រៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ4273។  

1504.រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់េី រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ទីមួយ ោត់

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើរ ិរទថ្នកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហផ៍សផំគុំតាមប្រថ្េណី រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះគរបីរធ្វើរ ើងកនុងកា វាយតថ្មា រស់ខាួនអំេី

ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះ4274។ ទីេី  ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា ររងកើតកា 

យេ់រឃើញ រស់ខាួនសដីេីេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ។ កនុងកា ោបំ្ទ ោត់បានចងអេុ

 
4270 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧-៣៧០០។ 

4271 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧។  

4272 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៨។ 

4273 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៨។ 

4274 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៧-១២៩៩, ៣១៦, ១៣១៩-១៣២០។ សូមរមើេផងខដ  

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨៤-១២៨៥។ 
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រង្ហា ញរៅរេើកា េិតខដេថា រ គគេរផសងៗេ ំបានអះអាងជាក់លាក់ថា េួករគបានទទួេ ងេយសនកមម4275 

រហើយកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើរហត កា ណ៍“េិរសស”ថ្នកា  ំរលាេ

រសេសនែវៈ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញទូរៅអំេីរ ិោកាសរងខិតរងខំ4276។ 

1505.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហផ៍សផំគុំតាមប្រថ្េណី4277។  សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា “រាេ់អំរេើថ្នកា  ំរលាេ

រសេសនែវៈ បានរង្ហា ញនូវកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមរដ្ឋយេ ំោំបាច់ប្តូវបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់រនាះរទ”4278

។   

1506.សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា េ ំមានរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ឬសាកសណីាមាន ក់បានផតេ់សកខីកមមថា ទំ

នាក់ទំនងផាូវរេទកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហផ៍សផំគុំតាមប្រថ្េណី បានរងកឱយេួករគ ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ 

រនាះរ ើយ4279។ សហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានរឆាើយតរផងខដ រៅនឹងអណំះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ំបានរញ្ញា ក់ប្គរ់ប្ោន់អំេីកា  ងទ កខខដេបាន

រងករ ើងរដ្ឋយសា កា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ និងបានេនយេ់ថា “រញ្ញា  ួម

រេទគឺជារ ឿងប្រថ្េណីហាមោត់ជាសាធា ណៈ” ខដេរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអាចសាេ ក់រសេើ កនុងកា និោ

យរេើកខេងខតប្តូវបានសួ ផ្លេ េ់ និងថា េសតតុាង រស់អនកជំនាញបានរញ្ញា ក់ថា កា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតតអាច

“ររងកើតជាឧរសគគដេ់កា និោយអំេីហិងាផាូវរេទ”4280។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងរខនែមរទៀតថា 

“តប្មូវឱយមានកា យកចិតតទ កដ្ឋក់រខនែមរទៀត រៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើសកខីកមម រស់អនកខដេសែិតរៅ

កនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេេួករគប្តូវបានរងខំឱយទទួេយក ឬអនកខដេមានកូនរកើតរចញេីកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ”4281។ ច ងរប្កាយ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ោត់ទ ករហត កា ណ៍ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈថា ជាេសតតុាងថ្នរ ិោកាសរងខិតរងខំរដ្ឋយ“កា រំេិត

 
4275 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០៧។ 

4276 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០៨។  

4277 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៥៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៤-៣៦៨៥។ 

4278 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៥៨។ 

4279 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៧៣។ 

4280 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៨៤, ៦៨៧។ 

4281 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៨៦។ 

01718791
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រំេ័យ គំរាមកំខហង និងអំរេើហិងា”ខដេរ គគេប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ

4282។ 

ក) កា ជារ់ពាក់េ័នធថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា ផសផំគុំ 

1507.រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅរេើរ ិរទថ្នវរបធ្ម៌ និង

ប្សរចារ់រៅរេេរធ្វើកា យេ់រឃើញថា កា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហប៍ានរងកនូវ

េយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ 4283។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា េិតខដេថា កនុងវរបធ្ម៌

ប្រកាន់ប្រថ្េណីសប្មារ់គូសាវ មីេ ិោខដេបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍កា  ួមរេទគឺជា“សិទធិ រស់រ  ស និង

កាតេវកិចច រស់ប្សីត”4284។ សូមបីរៅម ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ស្តសតីមានរស ើភ្លេតិចតួចកនុងទំនាក់

ទំនង រស់េួករគជាមួយរ  ស និងប្តូវបានតប្មូវឱយទទួេយកកា  ួមរេទ4285។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើង

រខនែមរទៀតថា កា ហាមោត់កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ“៍រៅខតមិនមានេកខណៈ

រេញរេញ ឬោម នអតែិភ្លេទាងំប្សុង”រៅកនុង ដាជារប្ចើន4286។ រៅកនុងសា ណា រស់ោត់ កងវះកា ដ្ឋក់ឱយ

រៅជារទរេមើសថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធគរបីោត់ទ កថា មានអាន ភ្លេរៅរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទ

រេមើស4287។ 

1508.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា េកខណៈ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើេ ំប្តូវបានកាត់អាន ភ្លេរដ្ឋយសា កា 

េិតខដេថា កា  ួមរេទខដេេ ំប្តូវកា យេ់ប្េមមានអតែិភ្លេកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ េីរប្ពាះអំរេើមួយ

ចំនួនតាមធ្មមជាតិប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រងកឱយឈ្ឺោរ់ និង ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ 4288។  សហប្េះរាជអាជាា បាន

រខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងបានេិោ ណារេើរ ិរទពាក់េ័នធវរបធ្ម៌ និងសងគមកមពុ

 
4282 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៩១។ 

4283 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៧-១២៩៩, ១៣១៦, ១៣១៩-១៣២០។ សូមរមើេផងខដ  

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៨៤-១២៨៥។  

4284 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១៩។ 

4285 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២០។  

4286 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៨-១២៩៩។  

4287 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៩៧។  

4288 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៨០។  
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ជារៅរេេវាយតថ្មារេើផេរ៉ាះពាេ់ខដេបានរកើតរចញេីកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំថ្នកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ៅរេើរ គគេ4289។ 

1509.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រដ្ឋយផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរេើវរបធ្ម៌ប្រកាន់ប្រថ្េណី និងសងគមកមពជុា ខដេជាខផនក

មួយថ្នកា វាយតថ្មាអំេីេយសនកមមរេើជន ងរប្ោះជាស្តសតី។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា កា 

បាត់រង់ប្េហមោ ើ“រៅដក់កនុងចិតតោ៉ា ងខាា ងំ រស់ជន ងរប្ោះជារប្ចើន” េីរប្ពាះកនុងកមពជុា មានកា ឱយតថ្មា

ខាា ងំរៅរេើស្តសតីខដេរៅរ ិស ទធ ហូតដេ់រេេរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4290។ ជាផេវិបាក អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “កនុងរ ិរទសងគម និងវរបធ្ម៌រនះ កា បាត់រង់ប្េហមោ ើ រស់ស្តសតីកមពជុា បាន

រណាដ េឱយមានកា  ងទ កខរខនែមដេ់ជន ងរប្ោះ កនុងក ណីខាះកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ ខងមរទៀតដូចជាកា រធ្វើឱយមាន

ថ្ផេរពាះខដេេ ំចង់បាន”4291។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើប្រវតតិរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1510.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា អះអាងខដេថា រដ្ឋយសា ជាប្រថ្េណីខដេប្តូវ ួម

រេទកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រនះមានន័យថា កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រប្កាម ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយជា“កា សមប្សរ” ជាជាងកា រងខំ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

េិោ ណារឃើញថា េ ំមានេសតតុាងណាមួយខដេ រខៀវ សំផន រោងរៅរេើរដើមបីោំប្ទចំណ ចរនះ។ សាកសី

ជំនាញ Peg LEVINE បានរឆាើយតរថា កា  ួមដំរណកកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ជាទូរៅបានរកើតរ ើង

កនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4292 និង NAKAGAWA Kasumi បានអះអាងផងខដ ថា កូនប្តូវបាន ំេឹងឱយ

រោ េតាមរប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4293។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី សាកសីដថ្ទរទៀតបានរញ្ញា ក់ចាស់ថា 

 
4289 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៥៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៤-៣៦៨៥។ 

4290 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៤។ 
4291 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៥។  

4292 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (Peg LEVINE) ឯកសា រេខ E1/480.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៥០ (“េិតណាស់ ខាុំមិន

ចង់មានន័យថា អវីខដេបានរកើតរ ើងរប្កាម ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ មានេកខណៈេអប្ររសើ រនាះរទ រ៉ា ខនត កា  ួមដំរណកថ្ន

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ តាមធ្មមតា កនុងរលាកខាងេិច រៅរេេរយើងនិោយអំេីរាប្តីទឹកឃមុ ំរយើង ំេឹងថានឹងរកើតមាន”)។ 

4293 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/472.1 រៅរមា៉ា ង ១១.១៤។  

01718793
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រនះបានរកើតរ ើងរចញេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហម៍ួយខដេប្តូវបានរងខំរេើេួករគរដ្ឋយអងគកា 4294។ 

រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា ររើរទាះរីជាមានកា ប្រតិរតតិតាមប្រថ្េណី 

និងកា សនមតថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៏៍រដ្ឋយ ក៏អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន ជា

េិរសសគឺជា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំខដ ។ រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីជារប្ចើនបានេនយេ់នូវកា ខដេ

ប្តូវបានតាមរដ្ឋយឈ្ារប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្។ េសតតុាងបានរង្ហា ញផងខដ ថា រ គគេេ័យខាា ចអាយ ជីវិត ឬកា 

ដ្ឋក់ទណឌ កមម ខដេជាេទធផេថ្នកា មិន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ។៍ ប្បាក់ យ ត ខដេេសតតុាង

 រស់ោត់ប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រដើមបីរំេាឺនូវកា សននិដ្ឋា នខដេថា រ គគេប្តូវខត ួមដំរណក

កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ ៍ បានេនយេ់ថា រដីប្រេនធ នឹងប្តូវបានរធ្វើកា អរ់ ំប្រសិនណាររើេួករគខកខានកនុង

កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4295។ េសតតុាងរនះ េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់រោេជំហ  រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។  

ខ) េយសនកមម ឬកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត 

1511.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជារប្ចើនសដីេីេយសនកមមរ គគេ

កនុងខផនក ១៤.៣.៨.២ “រ ិោកាសរងខិតរងខំ”4296 ១៤.៣.៨.៣ “កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ វាងរដីប្រេនធ”4297 

និង ១៤.៣.១២.២ “ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំរេើជន ងរប្ោះ”ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូង4298។ រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងេសតតុាងនីមួយៗដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន កនុងខផនកទាងំរនះ និងជា

ខផនកៗ និងខកខានកនុងកា រង្ហា ញកា ខដេកំហ សជាក់លាក់ណាមួយមានផេរ៉ាះពាេ់រៅរេើេិ  ទធភ្លេ

 រស់ោត់ជា ួមរនាះ។ រដ្ឋយរហត ថា កា ជំទាស់ រស់ោត់បានរេើកចំណ ច ួមមួយចំនួន ដូចរនះ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេនឹងេិោ ណាជាប្កុមដូចរង្ហា ញខាងរប្កាម។ 

 

 
4294 សូមរមើេ ជាឧទាហ ណ៍ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងីម) ឯកសា រេខ E1/469.1 រៅរមា៉ា ង ១១.១២ 

(“អងគកា  រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ឱយរយើង។ រនាេ រ់មករយើងប្តូវរៅជាមួយោន  រដើមបីរយើងកាា យជារដីប្រេនធ និងរប្កាយមក

រទៀតមានកូន”)។ 

4295 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៦ (ប្បាក់ យ ត) ឯកសា រេខ E1/378.1 រៅរមា៉ា ង ១៣.៤៧។  

4296 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៥-៣៦៤៧។  

4297 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៨-៣៦៦១។ 

4298 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៣-៣៦៨៥។ 

01718794
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(i) នតែិភ្លេថ្នកា អះអាងចាស់លាស់អំេីេយសនកមម 

1512.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់កំហ សរដ្ឋយសា មានរ គគេជារប្ចើន“េ ំបានរេើករ ើង”នូវកា ឈ្ឺ

ោរ់ និងកា  ងទ កខខដេេួករគបានឆាងកាត់រដ្ឋយសា ផេវិបាកថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ4299។ ោត់បាន

រេើករ ើងថា អ  ៊ុំ រយឿន បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីមានជីវិត ស់រៅ“ធ្មមតា”ជាមួយរដី4300។ រខៀវ សំផន 

បានជំទាស់រខនែមរទៀតថា ជា រ ៀរ ដូចោន ខដ េ ំបាន“និោយអំេីកា  ងទ កខ”4301 និង សយ ណារ ឿន ក៏េ ំ

បាន“អះអាង”នូវកា ឈ្ឺោរ់រចញេីកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំរនាះខដ  ប្តឹមខតកា រសាករៅផ្លេ េ់ខាួនរដ្ឋយ

សា កា បាត់រង់ប្េហមោ ើរ៉ា រណាណ ះ4302។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្រហាក់

ប្រខហេោន ខដ ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើចរមាើយ រស់ ណ រ ងីម ខដេថា រលាកប្សីេ ំប្តូវបានរងខំឱយ ួម

ដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ខដេតាមកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន គឺផេយុរៅនឹងកា សននិដ្ឋា នខដេថា 

កា  ួមរេទប្តូវបាន“រងខំរដ្ឋយសវ័យប្រវតតិ”4303។ រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា ផ្លន់ ហ ីម បាន

រញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា រលាកប្សីេ ំបានទទួេ ងទ កខរសាះរ ើយ4304។ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់រខនែម

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរអើរេើរៅរេើ“កប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ មិនប្គរ់ប្ោន”់កនុងេសតតុាង រស់ ជាងំ ប្សីម ំ 

ខដេរលាកប្សីេ ំប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ និងថា “កា ខដេប្តូវបានរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហជ៍ាផាូវកា បានរធ្វើឱយ

កា  ួមរេទរៅជារ ឿងធ្មមតា និងប្សរចារ់”4305។  

1513.សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន បានអះអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា រហត ផេខតមួយគត់

ខដេរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីបានទទួេ ងេីរោេនរោបាយររងកើនប្រជាជនរនាះ គឺកងវះកា ប្រុងប្រយ័តន 

និងកា យកចិតតទ កដ្ឋក់ខផនករវជាសាស្តសតសប្មារ់ស្តសតី និងថា រនះជាកា េ ំរអើរេើរៅរេើរ ិរទទាងំមូេខដេ

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករេើកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនាះ4306។  

 
4299 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០៧។ 

4300 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០៧។ 

4301 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១២។  

4302 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៦។  

4303 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១១។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៧។  

4304 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៧។  

4305 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០៥។  

4306 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧១១។  

01718795
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1514.សហរមធាវើនាមំ ខបានរឆាើយតរថា រញ្ញា ផាូវរេទគឺជារ ឿងប្រថ្េណីហាមោត់ជាសាធា ណៈ និងថា រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីអាចមានកា សាេ ក់រសេើ និោយរចញមកអំេីរញ្ញា រនះ4307។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះ

អាងថា តប្មូវឱយមាន“កា យកចិតតទ កដ្ឋក់រខនែម”រៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើសកខីកមម រស់អនកខដេសែិត

រៅកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ខដេេួករគប្តូវបានរងខំឱយទទួេយក ឬអនកខដេមានកូនរចញេីកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍នាះ4308។ 

1515.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា ខដេថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីេ ំបាន

រញ្ញា ក់ជាក់លាក់នូវេយសនកមមរនាះ ជាេទធផេេ ំជារ់ពាក់េ័នធ ជាេិរសសដូចបានសរងកតរដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរៅរេេរញ្ញា ផាូវរេទ គឺជារ ឿងប្រថ្េណីហាមោត់ជាសាធា ណៈកនុងកមពជុា មានន័យ

ថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីអាចមានកា សាេ ក់រសេើ កនុងកា និោយអំេីរញ្ញា រនះ4309។ អាប្ស័យរហត រនះ ររើ

រទាះរីជា ជា រ ៀរ េ ំបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា រលាកប្សី“បានទទួេ ងទ កខ”ក៏រដ្ឋយ ក៏ចរមាើយរដ្ឋយឥត

ប្េលា ំរស់រលាកប្សីខដេថា រលាកប្សីបានរប្ជើសរ ើសមិន ួមដំរណកកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ គឺជាេ

សតតុាងរង្ហា ញរេើសេីប្គរ់ប្ោន់អំេីេយសនកមមខដេរលាកប្សីបានឆាងកាត់4310។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរី

ជា ណ រ ងីម បានរញ្ញា ក់ថា រលាកប្សី និងរដី រស់ខាួនេ ំបានរងខំោន  ួមរេទក៏រដ្ឋយ4311 ក៏រលាកប្សីបាន

អះអាងចាស់លាស់ថា េួកោត់បានរោ េតាម“ វិន័យអងគកា ”4312។ រដីប្រេនធរៅខតប្តូវបានរងខិតរងខំឱយ មួ

ដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយ រររនាះ ដូចបានរង្ហា ញខារេើ ខដេជាកា ប្រប្េឹតតមួយប្តូវបាន

រោទប្រកានក់នុងរ ឿងកដីរចចរុបននរនះ។  

1516.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ជាងំ ប្សីម ំ។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងរនះកនុងកា យេ់រឃើញថា មានរហត កា ណ៍“ោ៉ា ងតិចមួយក ណីថ្នកា 

 ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់”4313។ ជាងំ ប្សី

 
4307 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៨៤។  

4308 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៦៨៦។  

4309 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៩។  

4310 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ជា រ ៀរ) ឯកសា រេខ E1/466.1 ទំេ័  ៥៧-៥៩។ 

4311 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៥៨-៥៩។  

4312 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ណ រ ងឹម) ឯកសា រេខ E1/469.1 ទំេ័  ៥៩។  

4313 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៣-៣៦៧៤។  

01718796
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ម ំ បានអះអាងថា រដីរលាកប្សីេ ំបានរងខំរលាកប្សីឱយ ួមរេទរទ4314 រ៉ា ខនតបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា រលាកប្សី

េ័យខាា ចអាយ ជីវិតប្រសិនររើមិន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4315។ រនះប្សរជាមួយនឹងកា យេ់

រឃើញដូចបានរង្ហា ញខាងរេើខដេថា រខៀវ សំផន បានោរ់រផដើមតាម យៈកា រោងរៅរេើកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងក ណីរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជាងំ ប្សីម ំ ខដេថា មានរហត កា ណ៍

“ោ៉ា ងរហាចណាស់មួយក ណីថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ

រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់”4316។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “ោ៉ា ងរហាចណាស់”មួយក ណីថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ បានរកើតរ ើងរៅ

សហក ណ៍ប្តាកំក់4317។ កា យេ់រឃើញរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តនរនះ បានឆាះុរញ្ញច ងំសមប្សរនូវកា សននិដ្ឋា ន

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងចំរពាះម ខខាួន។ អំណះអំណាងរនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។ 

1517.រខៀវ សំផន បានរេើកេសតតុាងរង្ហា ញេ ំប្តឹមប្តូវផងខដ រដ្ឋយបានរផ្លដ តរៅរេើខផនកដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  

និងេ ំបានេិោ ណារេើ ូរភ្លេទាងំមូេថ្នេសតតុាងរនាះ។ ជាេិរសសរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាង រស់ 

អ  ៊ុំ រយឿន ខដេបានអះអាងថា រលាកប្សីេ ំខដេររងកើតមរនាសរញ្ចតនាជាមួយរដីរលាកប្សី និងេ័យខាា ចរដី

រលាកប្សីរធ្វើកា  ំរលាេរសេសនែវៈរេើ ូរោត់រៅយរ់េិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ4318 និងថា ជាក់ខសដង 

រលាកប្សីប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈរដ្ឋយកមាម េិបាេមាន ក់ខដេរនះជាកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមសប្មារ់កា ប្រខក

ករេើកដំរូងមិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍4319។ ចរមាើយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កខដេថា រលាកប្សី

បាន ស់រៅកនុងកប្មិតមួយដូច“ជីវិតធ្មមតា”4320 េ ំមានទមៃន់អាចរប្រៀររធ្ៀរបានជាមួយនឹងចរមាើយចាស់

 
4314 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ២៦។  

4315 ជាងំ ប្សីម ំ បានអះអាងផងខដ ថា រលាកប្សីេ ំមានជរប្មើសរប្ៅខតេីរដកជាមួយរតីោត់ េីរប្ពាះររើមិនដូរចនះរទ ោត់ប្តូវបាន

ត់រង់ជីវិត សូមរមើេ  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ២៦-២៧។ រកស 

មិនខមនរដីខាុំរទ ខដេជាោ ើថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ។ 

4316 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៤។  

4317 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៦៧៣ (រជើងទំេ័  ១២២៥៦)។ 

ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 ទំេ័  ២៩-៣០ រោងរៅរេើកា ទទួេយកកា 

 ួមរេទ រដ្ឋយសា ោត់គិតថា ោម នជរប្មើស។ 

4318 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៤, ៤៧។  

4319 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៥។  

4320 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៤៨។  
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លាស់ស ីសង្ហវ ក់ថ្នកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេបានទទួេ ងរដ្ឋយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរនះរ ើយ។ សយ ណា

រ ឿន បានផតេ់េសតតុាងជាក់លាក់សដីេីរទេិរសាធ្ន៍ រស់ខាួនថ្នកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ និង

បានអះអាងថា រលាកប្សីមានកា េំបាកកនុងកា ដកដរងាើម និងឈ្ឺោរ់រសេើ េ ំគួ ឱយរជឿ4321។ ដូរចនះ កា ឈ្ឺ

ោរ់ រស់រលាកប្សីេ ំខមនខតរ ឿងបាត់រង់ជាទូរៅនូវប្េហមោ ើរនាះរទ ខដេរនះផេយុេីកា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន4322។ អាប្ស័យរហត រនះ រាេ់កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ទាងំអស់ពាក់េ័នធរៅនឹងសាកសី

ទាងំរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1518.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់ ផ្លន់ ហ ីម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រលាកប្សីគឺជាក ណី

េិរសសចំរពាះកា សននិដ្ឋា នខដេថា ស្តសតីប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍4323។ ដូរចនះ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញរេើេសតតុាងថ្នកា  ងទ កខ រស់រលាកប្សី និងដូរចនះសា

 ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើកផេយុរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេផងខដ ។  

(ii) “កា  ំរលាេរសេសនែវៈ”ខដេជាខផនកថ្នរ ិោកាសរងខិតរងខំ 

1519.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់រៅនឹងេសតតុាងខដេតាមកា អះអាង រស់ោត់ថា បានរង្ហា ញ

នូវរហត កា ណ៍េិរសសថ្នេយសនកមម និងថា រនះគឺជាកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នជាទូរៅរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរដើមបីរធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នទូេំទូលាយអំេីេយសនកមម រស់ជន ងរប្ោះ។ រខៀវ សំផន បានអះ

អាងថា “កា  ំរលាេរសេសនែវៈ” ខដេ ម ំ វ ន និង ខរ៉ាន ស ោន់ បានទទួេ ង គឺ“ផេយុោន ទាងំប្សុងរៅនឹង

រោេកា ណ៍សីេធ្ម៌ខដេបានោបំ្ទរដ្ឋយរកសក មមយុនីសដកមពជុា” និងដូរចនះ េ ំគរបីោត់ទ កថា ជាខផនកថ្ន

រទេិរសាធ្ន៍ទូរៅថ្នេយសនកមមរ ើយ4324។ 

1520.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េាសកខីកមម រស់ ម ំ វ ន និង ខរ៉ាន ស ោន់ រដ្ឋយបាន

ោត់ទ កេួកោត់ថា “ជាក ណីេិរសស” និង“ខ សេីធ្មមតា” និងេ ំបានរអើរេើរ ិោកាសរងខិតរងខំខដេបាន

រធ្វើឱយកា សម័ប្គចិតតេ ំអាចរធ្វើរៅបាន4325។ 

 
4321 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សយ ណារ ឿន) ឯកសា រេខ E1/489.1 ទំេ័  ៣០-៣១។  

4322 រធ្ៀរនឹង សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៦។  

4323 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៩។ 

4324 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣០៨។  

4325 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៧៥៥។ 
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1521.សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេសតតុាងោបំ្ទអំណះអំណាង រស់ោត់ខដេ

ថា អំរេើ ឬគំនិត រស់ឈ្ាររនាះជាក ណីខ សេីធ្មមតា។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងរោេកា ណ៍សីេធ្ម៌េ ំខមនជានិចច

កាេប្តូវបានរោ េតាម ដូចបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ម ំ វ ន និង អ  ៊ុំ 

រយឿន4326។ 

1522.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេថា រលាកប្សីប្តូវបាន“ ំរលាេរសេ

សនែវៈ”រដ្ឋយកមាម េិបាេប្បាំនាក់រប្កាយេីកា ប្រខកកដំរូងមិនប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4327 ប្េមទាងំេសតុ

តាង រស់ ខរ៉ាន ស ោន់ ខដេថា រប្កាយកា ប្រខកកមិនប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រស់រលាក

ប្សី ោត់ប្តូវបាន“ ំរលាេរសេសនែវៈ”រដ្ឋយរដី រស់រលាកប្សីខណៈរេេឈ្ារប្បានំាក់ោំឈ្ រមើេ4328។ 

ដូចបានរង្ហា ញខាងរេើ កា យេ់រឃើញរនះររងកើតបានជារ ិរទថ្នកា រងខិតរងខំខដេនាឱំយរ គគេប្តូវ ួម

រេទកនុងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ រដ្ឋយមានអំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា  ួមរេទ វាងរដីប្រេនធ

ខដេប្តូវបានរងខំឱយរកើតមានរដ្ឋយ ដា។   

(iii) កា ជំទាស់រៅនឹងភ្លេគួ រជឿជាក់បាន 

1523.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរេើកកា ជំទាស់ជារប្ចើនរៅនឹងភ្លេគួ រជឿជាក់បាន រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី 

និងសាកសីទាងំរនាះខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើសកខីកមមផេយុោន  រស់ ប្ពារ ស រខឿន ជាេិរសសកា ខដេ “រលាក

ប្សីទប្មំាដ្ឋក់ចិតតរឆាើយថា រលាកប្សីប្តូវបានរដីោរ់ ំរលាេរសេសនែវៈ”4329 និងបានជំទាស់ផងខដ រៅរេើ

អាន ភ្លេថ្នកា  ងទ កខ រស់រលាកប្សី4330។  

1524.ផេយុរៅនឹងអំណះអំណាងទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារេើកា រងអង់រឆាើយថ្នេសតតុាង

 រស់ ប្ពារ ស រខឿន សដីេីអតែិភ្លេថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ និងបាន ករឃើញថា េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេគួ 

 
4326 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧៩៨។ 

4327 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥០។  

4328 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥២។  

4329 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១៤។ 

4330 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១៥។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៨។  

01718799



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

902 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រជឿជាក់ រស់រលាកប្សីរ ើយ4331។ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយោម នរង្ហា ញនូវកំហ ស ដូរចនះអំណះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ រដ្ឋយ

សា  រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់កា ោបំ្ទរខនែមទាក់ទងរៅនឹងសា ណា រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ឬេកខណៈផេយុថ្នេសតតុាងរនាះ អំណះអំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្

រោេផងខដ ។  

1525.រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា ម ំ វ ន បានផតេ់េសតតុាងេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន អំេីកាេរ ិរចទិថ្នកា បាត់ខាួនរដី

 រស់ោត់ និង ខរ៉ាន ស ោន់ បានអះអាងថា រលាកប្សីបានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ៅអាយ  ១៥ ឆ្ន ំ ខដេផេយុ

រៅនឹងរទរញ្ញា ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4332។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណា និងបាន

រដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងភ្លេគួ រជឿជាក់បាន រស់ ម ំ វ ន ខាងរេើ ួចរហើយ4333។ 

ទាក់ទងរៅនឹង ខរ៉ាន ស ោន់ រខៀវ សំផន េ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ខដេរលាកប្សីប្តូវបានរ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍រៅវ័យរកមង បានរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេគួ រជឿជាក់ រស់រលាកប្សីដូចរមដចរ ើយ។ អំណះអំណាងរនះប្តូវ

រដិរសធ្រោេផងខដ ។ 

(iv) ស ូ ស ធាវើ 

1526.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ស ូ ស ធាវើ បានផតេ់េសតតុាង“មិនេិតប្បាកដ”ប្តង់ថា ោត់មាន“េកខណៈ

េិរសសជាស្តសតីរេទទីរី”4334។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា “េ ំមានកខនាងណាខដេសកខីកមម

 រស់ ស ូ ស ធាវើ បានរេើករ ើងនូវប្រធានរទសដីេីអា មមណ៍ ឬមរនាសរញ្ចតនា រស់ប្រេនធោត់”4335។ តាម

កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ថា រនះគឺរញ្ញា សំខាន់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នប្គរ់

ប្ោន់សប្មារ់កា កំណត់នូវ“ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រេនធ រស់ ស ូ ស ធាវើ និងកាន់ខតេ ំ

អាចកំណត់ច ិតេកខណៈរេើកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ បាន”4336។ 

 
4331 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។ 

4332 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧៣, ១៣០៨-១៣០៩។  

4333 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.៣.គ។ 

4334 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១០។ 
4335 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១០។ 
4336 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣១០។  

01718800
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1527.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង រស់ ស ូ 

ស ធាវើ ខដេថា “ោត់ និងប្រេនធ រស់ោត់”បាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហខ៍តរប្កាយរេេខដេ

ប្តូវបានរគប្េមានថា “េួករគនឹងប្តូវករមេច”ប្រសិនររើមិនប្េម ួមដំរណក4337។ រៅរេេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរប្ជើសរ ើសេិោ ណារេើរទេិរសាធ្ន៍ រស់ប្រេនធ ស ូ ស ធាវើ ខដេេ ំបានផតេ់េសតតុាង

ចំរពាះម ខត លាកា  ជាកា សមប្សរកនុងកា េិោ ណារេើចំណ ចជារ់ពាក់េ័នធថ្នសកខីកមម រស់ ស ូ ស ធាវើ 

សដីេីកា េ័យខាា ចរគយករៅ“ករមេច”ប្រសិនររើប្រខកកមិនប្េម ួមរេទរនាះ។ 

1528.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ ក ណី ស ូ ស ធាវើ 

បានរង្ហា ញនូវកា េិោ ណាដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករដ្ឋយសា ឋានៈ រស់ោត់មានរេទជារ  សខផនកជីវសាស្តសត

ខដេបានរញ្ញា ក់អតតសញ្ញា ណរដ្ឋយខាួនឯងថា ជាស្តសតីរេទទីរី។ េិតណាស់ រៅកនុងកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ

ខដេោត់បានឆាងកាត់រនាះ ស ូ ស ធាវើ បានតប្មូវឱយកាត់សក់ខាី និងរសាៀកសំរេៀករំពាក់ដូចរ  ស4338។ 

រខនែមរេើរនះ ដូចក ណីថ្ន“រដី”ដថ្ទរទៀតខដេទទួេ ងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា  ួមរេទ

រដ្ឋយរងខំរប្កាយមករនាះ ស ូ ស ធាវើ ប្តូវបានរងខំឱយស ករញ្ចូេអងគជាតរៅកនុងប្រដ្ឋរ់រេទស្តសតី ខដេភ្លគី

ទាងំេី េ ំបានសម័ប្គចិតតរៅនឹងអំរេើរនះ រ៉ា ខនតបានចូេ ួមរដ្ឋយសា កា េ័យខាា ចថ្នកា សាា រ់។ ពាក់េ័នធរញ្ញា

រនះ រៅរេេវាយតថ្មាអំេីេយសនកមមខដេបានរងករ ើងចំរពាះជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ

កនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ជាកា សមប្សរប្តូវេិោ ណារេើេយសនកមមខដេ ស ូ 

ស ធាវើ បានទទួេ ងរនាះ។ 

1529.ខ សោន េី“រតី”ដថ្ទភ្លគរប្ចើន រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ស ូ ស ធាវើ បានទទួេ ងេយសនកមមរខនែមរដ្ឋយសា ប្តូវ

បានរងខំឱយរសាៀកពាក់ និងរធ្វើខាួនដូចរ ស ប្េមទាងំកា  ួមរេទខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ស ករញ្ចូេអងគ

ជាតរេទជីវសាស្តសតខដេផេយុរៅនឹងអតតសញ្ញា ណផ្លេ េ់ខាួន រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេជាស្តសតីរេទទីរី។ ស ូ ស ធា

 វើ បានឆាងកាត់សាែ នកា ដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ រដ្ឋយបានសំរៅរៅរេើកា ខដេរលាកប្សីដឹងអំេីស្តសតីរេទទីរីដថ្ទរទៀត

ខដេផឹកថាន ំេ េ ឬរធ្វើអតតោតជាជាងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំជាមួយស្តសតីខដេតប្មូវឱយ ួម

ដំរណករនាះ4339។ រខនែមរេើរនះ រលាកប្សីបានេិេណ៌នាអំេីរហត កា ណ៍ខតមួយគត់ថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយ

 
4337 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៧៣-៧៤។ 

4338 កណំត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ស ូ ស ធាវើ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/4609 ERN 00418474។ 
4339 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៨១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/463.1 ទំេ័  ២៤-២៥។ 

01718801
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រងខំ“កនុងមួយជីវិតខាុំរនះ ខតមដងហនឹងរទ មកចំណាស់រនះរហើយ ៧៧ ៧៨ រហើយ ខតមតងហនឹងរទសាគ េ់ ស់

ជាតិស្តសតី”4340។ រដ្ឋយសា េយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេរងករ ើងរដ្ឋយកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំរេើ ស ូ ស ធាវើ ខដេ

ជាស្តសតីរេទទីរី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណរខនែមរេើរទេិរសាធ្ន៍ រស់ោត់កនុងកា យេ់

រឃើញអំេីកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ខផនក ូរកាយ ឬផាូវចិតតខដេបានរងករេើស្តសតី។  

គ) េសតតុាងថ្នេយសនកមមខដេេ ំប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

1530.រខនែមរេើកា ជំទាស់ រស់ោត់រៅរេើេសតតុាងខដេប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅ

កនុងកា យេ់រឃើញសដីេីកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹង“កា វិភ្លគតាមខររ

រប្ជើសរ ើស និងេរមអៀង” រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាង រស់

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីដថ្ទរទៀត4341។ ជាកា ោំប្ទ ោត់បានរោងរៅរេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណី និងសាកសីមួយចំនួនខដេជាស្តសតីខដេោត់អះអាងថា េ ំបានផតេ់េសតតុាងអំេីកា  ងទ កខណាមួយ និងបាន

រោទប្រកាន់ផងខដ នូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីេសតតុាង រស់រ  ស

ខដេបានផដេ់សកខីកមមអំេីរទេិរសាធ្ន៍ប្រេនធថ្នកា  ួមដំរណកកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំ4342។  

1531.ពាក់េ័នធរៅនឹងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីភ្លគរប្ចើនខដេជាស្តសតី និងប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយ រខៀវ 

សំផន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ោត់យេ់េ ំប្តឹមប្តូវជាងមីមដងរទៀតនូវេកខណៈថ្នេយសន

កមមខដេរង្ហា ញឱយរឃើញរដ្ឋយខាួនឯងរកើតរចញេីកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ និងបានអះអាងថា រសចកដីសននិដ្ឋា ន

គរបីទាញរចញេីកងវះកា រេើករ ើងជាក់លាក់អំេីេយសនកមម។ ដូរចនះ កា ខដេថា ខង៉ាត ោត បានរផ្លត តរៅ

រេើកា េ័យខាា ចខដេរលាកប្សី និងរដីបានឆាងកាត់រៅរេេបានសាដ រ់ឮឈ្ាររៅយរ់ថ្នេិធី្រ ៀរអាពាហ៍េិ

ពាហ ៍រស់ខាួន ជាជាងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់អំេីេយសនកមមខដេបានរងកតាម យៈកា  ួមដំរណករនាះ4343 

េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ4344។ រហង ថ្ ហា ង បានេនយេ់នូវកា ខដេរលាកប្សី និងរតីេ ំបាន ួមដំរណកកនុងកា 

 
4340 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស ូ ស ធាវើ) E1/463.1 ទំេ័  ៣៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (ស  ូ

ស ធាវើ) ឯកសា រេខ E1/462.1 ទំេ័  ៧៤។  

4341 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៤។  

4342 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៥-១៣៣៥។ 

4343 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៦ (ខង៉ាត ោត) ឯកសា រេខ E1/488.1 ទំេ័  ៩៦-៩៧។  

4344 រប្រៀររធ្ៀរ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៦។  

01718802
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហភ៍្លា មៗរនាះ េីរប្ពាះេួកោត់េ ំចូេចិតតោន រៅរេេខដេេួកោត់ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ៍4345។ រនះជាកា េ ំជារ់ពាក់េ័នធផងខដ ថា រលាកប្សី“េ ំបាននិោយអំេីផេរ៉ាះពាេ់ជាក់

លាក់ខដេរណាត េមកេីកា  ួមរេទរៅកនុងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ”4346។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ 

រៅ ឡាង “េ ំបានរេើករ ើងអំេីកា ទទួេ ងសមាព ធ្ ឬកា ឈ្ឺោរ់ណាមួយ”4347 រ៉ា ខនតបានអះអាងថា 

រលាកប្សីប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4348។ អ ិន រយឿង េ ំបាន“រេើករ ើង”នូវកា  ងទ កខ រ៉ា ខនតបាន

អះអាងថា រលាកប្សីប្តូវខត ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍4349។ ជាងំ ប្សីម ំ បានរញ្ញា ក់ចាស់ថា 

រលាកប្សីមានអា មមណ៍ថា ប្តូវបានរងខំរដ្ឋយ ររឱយ ួមរេទជាមួយរដី រស់ខាួន ររើរទាះរីជារដីោត់េ ំបាន

រងខំរលាកប្សីជាេកខណៈរ គគេក៏រដ្ឋយ4350។ ធ្ ច ស ីងន បានអះអាងរដ្ឋយឥតប្េលាថំា រលាកប្សីប្តូវរងខំ

ចិតតរ ៀរអាពាហេ៍ិពាហជ៍ាមួយរដីរលាកប្សីរដ្ឋយសា េ័យខាា ចផេវិបាកធ្ៃន់ធ្ៃ 4351។ កា ខដេថា សួន យឹ

ម េ ំបានឆាងកាត់រទេិរសាធ្ន៍ថ្នរញ្ញា ផាូវចិតត ឬ ូរកាយ“ជាក់លាក”់រដ្ឋយសា កា  ួមរេទរនាះ េ ំបានកាត់

រនែយអាន ភ្លេថ្នេយសនកមមខដេបានរកើតរ ើងរ ើយ4352។ 

1532.រខៀវ សំផន ខកខានផងខដ កនុងកា រង្ហា ញរហត ដូចរមដចបានេសតតុាង រស់ស្តសតីដថ្ទរទៀតខដេោត់បាន

រោងរៅរេើ គរបយីកមករប្រើប្បាស់ រដើមបីរដិរសធ្កា សននិដ្ឋា នថ្នេយសនកមមរដ្ឋយសា កា  ួមដំរណក

រដ្ឋយរងខំ។ េសតតុាងខដេថា រខៀវ ហន បានរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ ើងវិញរប្កាយ រររនាះ4353 និងថា ហ

 
4345 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦(រហង ថ្ ហា ង)  ឯកសា រេខ E1/476.1 រៅរមា៉ា ង ១៦.១២។ 

4346 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៨។  

4347 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៣២។ 
4348 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៣២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៥ 

(រៅ ឡាង) ឯកសា រេខ E1/339.1 រៅរមា៉ា ង ១៤.៤០។  

4349 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (អ ិន រយឿង) ឯកសា រេខ E1/387.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៣៩។ 

4350 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជាងំ ប្សីម ំ) ឯកសា រេខ E1/254.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៤៣។ សូមរមើេផងខដ  

កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ខខត ស ខន ថ្ងៃទី ២៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E3/9830 ស៖ ៨១-៨២ (រដី រស់ ខខ

ត ស ខន បានស ំោត់ ួមរេទ េ ំបានរងខំោត់រ ើយ)។ 

4351 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (ធ្ ច ស ីងន) ឯកសា រេខ E1/500.1 ទំេ័  ៥៥-៥៦។ 

4352 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយសាកសី សួន យីម ច ះថ្ងៃទី២៤ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9829 ស៖ ២៩-៣០។ 

សូមរមើេផងខដ  កំណតរ់ហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយ មាស សារា៉ាន ច ះថ្ងៃទី២៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9736 ស៖ 

១១២។ 

4353 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយ រខៀវ ហន ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5559 ERN 00375526។ 

01718803
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ង់ អ ន ចូេចិតតរដី រស់ោត់រៅរេេណាមួយកនុងអនាគត4354 េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សននិដ្ឋា នខដេថា 

កា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំបានរងកឱយមានេយសនកមមរ ើយ។ កា ខដេថា រខឿន ចឹម និង ប្សី រសឿម េ ំបាន ួម

ដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ភ្លា មៗរនាះេ ំជារ់ពាក់េ័នធផងខដ 4355។ រខនែមរេើរនះ េសតតុាងខដេថា 

កនុងរ ិោកាសដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក កា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំរនាះេ ំបានរកើតរ ើងទាេ់ខតរសាះ4356 ឬបានរកើត

រ ើងសប្មារ់រហត ផេរផសងជាជាងសមាព ធ្េី ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4357 េ ំបានកាត់រនែយអាន ភ្លេថ្ន

េសតតុាងជារប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ខដេរង្ហា ញនូវអតែិភ្លេ និងផេរ៉ាះពាេ់ និងេយសនកមមថ្នកា  ួមដំរណក

រដ្ឋយរងខំ។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1533.ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណះអំណាងខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណារេើេសតតុាង រស់សាកសីជារ  សពាក់េ័នធរៅនឹងេយសនកមមខដេប្រេនធ

 រស់េួករគបានទទួេ ងរផសងោន រនាះរ ើយ។ ជន ងរប្ោះជារ  សមាន ខអម រអឿន, យស ផេ, រសង 

រសឿន,  ជាេ រជឿន និង ម ី សារវឿន ខផអកតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា េ ំបានផតេ់េសតតុាងអំេីរទ

េិរសាធ្ន៍ រស់ប្រេនធខាួនរ ើយ4358 រហើយកា រ ៀររារ់ រស់អនកទាងំរនះ“េ ំអាចឱយចងអេុរង្ហា ញអំេីផេ

 
4354 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ហង់ អ ន ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5558 

ERN EN 00375518។ 

4355 កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រខឿន ចឹម ច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E3/9828 ស៖ ១១។ កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយរដើមរណត ឹង ដារបរវណី ប្សី រសឿម ឯកសា រេខ E3/9826 ស៖ ១៦៩-

១៧១។ 

4356 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៥ (ជ ំ សារមឿន) ឯកសា រេខ E1/321.1 រៅរមា៉ា ង ១៤.២៧ (ជ ំ សរមឿន េិេណន៌ា

អំេីកា េ័យតក់សាតុ រស់ោត់រៅយរ់េិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ រ៉ា ខនតច ងរប្កាយបានខរកោន រីថ្ងៃ។ រប្កាយមកោម នកា  ួមដំរណក)

។  កំណត់ រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រៅ៉ា  រប្គឿន ថ្ងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/5561 

ERN 5561 ERN 00375550-00375551 (រដី និងរលាកប្សីបានខរកោន រប្កាយេិធ្ីរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)។ កំណត់រហត ថ្នកា 

សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ចិច ស ផ្ល ថ្ងៃទី ១៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២៤ ឯកសា រេខ E3/9831 ស៖ ១២០-១២១ (េ ំ

បាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងបាន ស់ជាមួយរដីអស់ យៈរេេ ២៩ ថ្ងៃ)។  

4357 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៥ (ឃិន វា៉ា ត) ឯកសា រេខ E1/325.1 (បាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េពិាហ៍

រប្កាយមានអា មមណ៍អាណិតរដី)។ កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខកវ ធា ើ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ឯកសា រេខ E3/9831 ស៖ ២០-៤៩, ៥៥, ៥៩, ៨៦ (េួករគមានអា មមណ៍ដូចរដីប្រេនធខដេបានរ ៀរកា រដ្ឋយសម័ប្គចិតត)។ 

កំណត់រហត ថ្នកា សាដ រ់ចរមាើយរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី វា៉ា  េឹមហ ន់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9756 ស

៖ ៤៥, ៤៨, ៥០ (ប្សលាញ់រដី និងេ ំខដេគិតោករចញេីរដី)។  

4358 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៦, ១៣២៩, ១៣៣៤-១៣៣៥។    

01718804
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រ៉ាះពាេ់ជាយថារហត ណាមួយ”រេើស្តសតីជាប្រេនធ រស់េួករគរ ើយ4359។ ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងេ ំបានសំអាងរៅរេើសាកសីរ  សទាងំរនះសប្មារ់េសតុ

តាងពាក់េ័នធនឹងរទេិរសាធ្ន៍ប្រេនធ រស់េួករគរ ើយ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញ បានសំអាងរៅរេើេសតតុាងសាកសី 

និងរដើមរណដ ឹង ដារបរវណីជារប្ចើនខដេជាចមបងបានរផ្លដ តរេើេយសនកមមខដេប្តូវបានរងករដ្ឋយផ្លេ េ់រេើ

េួករគរនាះ។ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់ផងខដ ថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំរង្ហា ញរដ្ឋយ

ប្ររោេនូវកប្មិតមួយធ្ៃន់ធ្ៃ ។ អាប្ស័យរហត រនះ កា ខដេ យស ផេ េ ំបាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហភ៍្លា មៗរនាះ េ ំមានអាន ភ្លេរៅរេើកា សននិដ្ឋា នខដេថា កា  ួមរេទប្តូវបានរងខំ4360។ ម ី សារវឿន 

បានអះអាងថា ោត់ប្តូវបានរងខំឱយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ផេយុេីឆនេៈ រស់ខាួន4361 ដូរចនះ កា ខដេថា ោត់

បានរងអង់កា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ េ ំបានកាត់រនែយអាន ភ្លេថ្នកា រងខំរ ើយ4362។ រខនែម

រេើរនះ កា ខដេថា រសង រសឿន និង ជាេ រជឿន េ ំបានផតេ់េសតតុាងអំេីកា  ួមដំរណករនាះ េ ំជារ់ពាក់

េ័នធរ ើយ រដ្ឋយសា អនកទាងំេី េ ំបានអះអាងថា កា  ួមដំរណករនាះេ ំបានរកើតរ ើងរ ើយ។ 

- ជន ងរប្ោះជារ  ស៖ រណដ ងឹសាទ កខ រសស់ហប្េះរាជអាជាា  

1534.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ ក“កា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេប្តូវបានរងករ ើងមករេើ

រ គគេខដេប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈ ថាជាខផនកមួយថ្នេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេ

ប្តូវខត ួមដំរណក និងថា អំរេើរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា”4363។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា រៅរេេេិោ ណាជា ួម អំរេើរនះមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដា

ជាក់លាកដ់ថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងថា អាប្ស័យរហត រនះ ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ

  ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំប្តូវបានរង្ហា ញ4364។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជារ  សេ ំអាចប្រខកកផងខដ កនុងកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហក៏៍

រដ្ឋយ ក៏េ ំមាន“េសតតុាងចាស់លាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្ររេទរនះ និងផេរ៉ាះ

 
4359 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣២៩។ 

4360 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 រៅរមា៉ា ង ១០.០៣។  

4361 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៣៤។  

4362 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ម ី សារវឿន) ឯកសា រេខ E1/459.1 រៅរប្កាមរមា៉ា ង ១៤.១០។  

4363 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៨។  

4364 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៨។  
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ពាេ់រេើរ  សរ ើយ”4365។ អាប្ស័យរហត រនះ រទាះរីជាទទួេសាគ េ់ថា រ  សបាន“ទទួេអំរេើហិងាផាូវ

រេទខដេផេយុរៅនឹងរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសក៏រដ្ឋយ” ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចររងកើតកា យេ់

រឃើញមួយសដីេីកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតខដេរ  សទាងំរនាះបានទទួេ ងរ ើយ4366។ 

1535.សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា  ួមដំរណ

ករដ្ឋយរងខំកនុងក ណីជន ងរប្ោះជារ  សេ ំបានរំរេញតាមេកខខណឌ តប្មូវសប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន 

សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត  

និងអងគចារ់កនុងកា យេ់រឃើញអំេីេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតេីសំណាក់រ  ស4367។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា ររើ

រទាះរីជារ  សប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមអំរេើហិងាផាូវរេទ ខដេផេយុរៅនឹងរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសក៏

រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំអាចកំណត់បានអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខ និងជាេទធផេ េ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា រ  ស គឺ

ជាជន ងរប្ោះថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរ ើយ4368។  សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងថា កំហ សខផនកអងគរហត  និងអងគចារ់ទាងំរនះ បានរធ្វើឱយរសចកដីសរប្មចរៅជារមា

ឃៈ និងរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌4369។ សហប្េះរាជអាជាា បានរសនើស ំថា កា យេ់រឃើញទាងំរនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេ និងថា កា សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ប្តូវបានខក

តប្មូវរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេអំរេើហិងាផាូវរេទរេើជន ងរប្ោះជារ  ស4370។  

1536.រខៀវ សំផន បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេថា ជាកា ខដេ

េ ំអាចរៅ ួចសប្មារ់រញ្ញា អងគរហត  ឬអងគចារ់កនុងកា សននិដ្ឋា នថា កា  ងទ កខខដេ“ជន ងរប្ោះជារ  ស

ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទកនុងប្គួសា ”បានឆាងកាត់រនាះ មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្គរ់ប្ោន់រសមើរៅនឹងរទឧប្កិដាថ្ន

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត4371។ ោត់បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវភិ្លគ

សមប្សររេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងបានសននិដ្ឋា នថា កា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស 

 
4365 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4366 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4367 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៥-៣៩។ 

4368 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ១៨-២៤។ 
4369 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២។  

4370 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ៣, ៤០។  

4371 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ១០៣។  

01718806
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្គរ់ប្ោន់ខដេអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត4372។ អាប្ស័យ

រហត រនះ ោត់បានអះអាងថា រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា គរបីរដិរសធ្រោេទាងំប្សុង4373។ 

1537.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណាថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា ទទួេ ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតេីសំណាក់រ  ស ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណាថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា កនុងកា សននិដ្ឋា នថា រ  ស គឺជាជន

 ងរប្ោះថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ4374។ 

ក) ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយេិោ ណារេើេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវ

ចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1538.ដូចបានរង្ហា ញខាងរេើ កនុងកា គូសរង្ហា ញធាត ផសសំប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរញ្ញា ក់ថា ធាត ផសសំតាន ម័តតប្មូវឱយមានអំរេើសកមម ឬអកមម ខដេរងកេយសនកមម ឬ

កា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស4375។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានរធ្វើកា សននិដ្ឋា នដូចោន 4376។  

 
4372 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៧-៩។ សូមរមើេផងខដ  សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) 

កថាខណឌ  ១០-៣៩។ 

4373 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ១០៥។  

4374 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ថ្ន“ភ្លេេរមអៀតរដ្ឋយឥតដឹងខាួន”េីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេ

ប្តូវបានរេើករ ើងដំរូងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា កនុងសា ណាផ្លេ េ់មាត់។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា 

រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៤-៦។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) ខដេដ្ឋក់ថ្ងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

េ ំមានកា រោងរៅរេើ“ភ្លេេរមអៀងរដ្ឋយឥតដឹងខាួន”។ ររើរទាះរីជាបានរេើករ ើងកនុងកថាខណឌ មួយសដីេីកា េរមអៀងខផនករេទ

ខដេមានអតែិភ្លេកនុងសងគមករ៏ដ្ឋយ ក៏េ ំខមនអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើភ្លេេរមអៀងរនះ ឬថា ភ្លេ

េរមអៀងរនះបានរ៉ាះពាេ់រសចកដីសរប្មច រស់ខាួនរនាះរ ើយ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) 

កថាខណឌ  ៣៨។ រទដ្ឋា នទូរៅថ្នកា េិនិតយរេើរណដ ឹងសាទ កខ គឺថា ភ្លគីេ ំអាចរេើករញ្ញា ងមីកនុងរេេសវនាកា ផ្លេ េ់មាត់ខដេេ ំ

មានរៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខរ ើយ។ ជាេទធផេ រញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹង“ភ្លេេរមអៀងឥតដឹងខាួនរនះ”េ ំសែិតរដ្ឋយសមប្សរ

រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ និងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះរ ើយ។  
4375 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។  

4376 សាេដីការ ឿងកដី ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨០។ 

01718807
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1539.សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានជំទាស់រៅនឹងរទដ្ឋា នរនះរដ្ឋយផ្លេ េ់ រ៉ា ខនតបានរេើកនូវអវីខដេជាចំណ ចោំបាច់ថ្ន

កា រំេាឺ។ សហប្េះរាជាអាជាា បានរេើករ ើងថា រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតទាមទា ឱយមាន

កា យេ់រឃើញមួយខដេថា អំរេើសកមម ឬអកមមបានរងកកា  ងទ កខធ្ៃន់រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬកា វាយតថ្មា

រេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើសកមម ឬអកមម គឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា4377។  

1540.រខៀវ សំផន េ ំបានរឆាើយតររៅនឹងសា ណារនះរទ រ៉ា ខនតទំនងជាតាម យៈអំណះអំណាង រស់ោត់ទទួេ

យកកា រេើករ ើង រស់សហប្េះរាជអាជាា អំេីរទដ្ឋា នខដេមាន“េី ខផនករនះ”4378។  

1541.សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរថា រោេគំនិតេី ៖ េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  

និងកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  មានន័យថា នីមួយៗប្តូវខត

បានេិោ ណាជាជរប្មើសប្រសិនររើមានមួយណាប្តូវបានរដិរសធ្រនាះ4379។   

1542.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរថា េកខខណឌ តប្មូវខដេថា អំរេើសកមម ឬអកមមបានរងក“េយសនកមម 

ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស” 

ទាមទា ឱយមានកា វាយតថ្មាេី ដង។ កា រប្រើប្បាស់ឆ្ន រ់ទីេី ថា “ឬ”កនុងប្ររោគ“េយសនកមម ឬកា  ងទ កខ

រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស” រង្ហា ញថា មានកា 

វាយតថ្មាេី ដ្ឋច់េីោន ។ និោយមា៉ាងរទៀត អំរេើកនុងរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតអាចប្តូវបាន ក

រឃើញថាបានរង្ហា ញកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ

រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរផងខដ ថា កា សននិដ្ឋា នរខនែមសម

ប្សររចញេីកា ខដេប្ររោគរនះបានររងកើតរ ើងគឺថា កា វាយតថ្មាទាងំរនះថ្នេយសនកមមមានអតែិភ្លេជា

ជរប្មើស។ ប្រសិនររើសមាសភ្លគមួយេ ំប្តូវបានរង្ហា ញរទ រនាេ រ់មកសមាសភ្លគដថ្ទរទៀតគរបីប្តូវបាន

េិោ ណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា មានរោេកា ណ៍រង្ហា ញប្តឹមប្តូវអំេីកា រកប្សាយខដេ

ថា ពាកយរេចន៍ប្តូវរកប្សាយកនុងន័យសាមញ្ាធ្មមតា4380។ 

 
4377 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ១៨។  

4378 សូមរមើេ សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៧-៩។  

4379 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ១៥។ 

4380 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៥៩។ សាេដីការ ឿងកដី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២៨២។ សាេ

ដីការ ឿងកដី Nyiramasuhuko  (ICTR) កថាខណឌ  ២១៣៧។ 

01718808
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1543. វិធី្សាស្តសតខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាញឹកញារ់ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយត លា

កា  ICTY និង ICTR រៅរេេកំណត់អំេីរទដ្ឋា នធាត ផសសំតាន ម័តសប្មារ់អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត

4381 រដ្ឋយមានរទដ្ឋា នខដេមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន  និងប្តូវបានអន ម័តរៅរេេកំណត់អំេធីាត 

ផសសំតាន ម័តសប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នអំរេើរោ រៅ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌4382។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះមួយចំនួនថ្នត លាកា  ICTY និង ICTR បានរោងខតរៅ

រេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នេយសនកមម ឬកា ឈ្ឺោរ់រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត កនុងកា គូសរង្ហា ញនូវអំរេើអមន សសធ្ម៌

ដថ្ទរទៀត4383។ រខនែមរេើរនះ េកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមេ ំបាន ួមរញ្ចូេធាត ផសថំ្នរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសកនងុ

 
4381 សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៣៣។ សាេដីការ ឿងកដី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៥។ រ ឿងកដី

 ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milošević អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សណំ ំរ ឿងរេខ IT 98-29/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ១២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

២០០៧ កថាខណឌ  ៩៣៤។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Galić  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-29 T 

សាេប្កមថ្ងៃទី ០៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៣ កថាខណឌ  ១៥២។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blagojević និង Jokić អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60-T សាេប្កមថ្ងៃទី ១៧ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៥ កថាខណឌ  ៦២៦។ សាេប្កមរ ឿងកដី 

Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ១៣០។ សាេដីការ ឿងកដី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៣៦៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង 

Kayishema និង Ruzindana អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-95-1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២១ ខខ 

ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៩៩ កថាខណឌ  ១៥១។  

4382 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៣៧ រោងរៅរេើសាេប្កមរ ឿងកដី Čelebić (ICTY) កថា

ខណឌ  ៥៣៣ (“កា េិភ្លកាខាងរេើពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ មានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងរោេគំនិតថ្ន ‘អំរេើ

អមន សសធ្ម៌’កនុងរ ិរទថ្នរទឧប្កិដាប្រឆំ្ងមន សសជាតិ”)។ កា កំណត់និយមន័យរនះខដេទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដាថ្ន“កា រធ្វើ

បារ” និង“អំរេើរោ រៅ” ប្តូវបានដកប្សង់រដ្ឋយយេ់ប្សរតាមរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY សូមរមើេ 

សាេដីការ ឿងកដី Čelebić (ICTY) កថាខណឌ  ៤២៦។ សាេប្កមរ ឿងកដី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ១៣០ (“រនះមានកា 

រង្ហា ញរចញេីយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ ខដេថា អំរេើរោ រៅ កា រធ្វើបារ អំរេើអមន សសធ្ម៌ជាមូេដ្ឋា នទាមទា ឱយ

មានកា រង្ហា ញនូវធាត ផសដំូចោន ”)។ សាេប្កមរ ឿងកដី Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៧៤ (“កនុងកា វាយ

តថ្មាខាឹមសា ថ្នអំរេើរោ រៅ និងអមន សសធ្ម៌ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា ប្តូវបានជួយរដ្ឋយយ តតិសាស្តសត រស់

ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត […] កា រធ្វើបារ […] និងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើរដ្ឋយ

រោ រៅ […]។ ធាត ផសថំ្នរទរេមើសរនះមានេកខណៈដូចោន ”)។ 

4383 សាេដីការ ឿងកដី Kordić និង C ̌erkez (ICTY) កថាខណឌ  ១១៧ (“អំរេើអមន សសធ្ម៌ខដេជារទឧប្កិដាថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិមានអំរេើខដេរំរេញតាមេកខខណឌ ខាងរប្កាម […] ជន ងរប្ោះ ប្តូវខតបានទទួេ ងធ្ៃន់ធ្ៃ នូវេយសនកមមរេើ ូរ

កាយ ឬផាូវចិតត។ កប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ប្តូវខតបានវាយតថ្មាខផអករេើក ណីជាក់ខសដងរដ្ឋយមានកា េិោ ណារេើកាេៈរទសៈ

នីមួយៗ)។ សាេប្កមរ ឿងកដី Kajelijeli (ICTR) កថាខណឌ  ៩៣២ (“កា រោទប្រកាន់ប្តូវខតរង្ហា ញនូវទំនាក់ទំនង វាអំរេើ

អមន សសធ្ម៌ និងកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ  េយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើស ខភ្លេផាូវកាយ ឬផាូវចិតត រស់ជន ងរប្ោះ”)។ សូមរមើេផងខដ  សាេ

ដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៩ (“កនុងកា រំេាឺអតែន័យថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  ត លាកា ជារប្ចើនបានេាោមកំណត់
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

េកខខណឌ សប្មារ់អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត4384 និងបានតប្មូវថា ោ ើប្តូវខត“រងកកា ឈ្ឺោរ់ ឬេយសន

កមមធ្ៃន់ធ្ៃ ដេ់ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬស ខភ្លេផាូវកាយ”4385។ រទដ្ឋា នខដេបានអន ម័តរដ្ឋយត លាកា  ICC 

រចចរុបននឆាះុរញ្ញច ងំពាកយរេចន៍ថ្នរទរបញ្ាតតិខដេរង្ហា ញនូវ“អំរេើអសកមមរដ្ឋយរចតនាខដេរងកកា ឈ្ឺោរ់ 

ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬស ខភ្លេ”ខដេជាកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ

4386។ ដូចកា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ 

រនះ“បានរផ្លត តរៅរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខ ឬេយនកមម និងេ ំបាន ួមរញ្ចូេអំរេើខដេេយសនកមមជាផេ

 វិបាករនាះ ជារ់ពាក់េ័នធខតរៅរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេរ ើយ”4387។  

1544.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា ខដេត លាកា ដថ្ទរទៀតជួនកាេ

បានអន ម័ត វិធី្សាស្តសតថ្នកា កំណត់ធាត ផសសំតាន ម័តខដេេ ំបានរោងរៅរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

រនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទដ្ឋា នខដេប្តូវបានអន ម័តកនុងរ ឿងកដីរចចរុបននរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា ធាត ផសខំដេ ងកា ជំទាស់រនាះ ជាសំខាន់ គឺ ររៀរថ្នកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន

អំរេើ៖ េកខណៈជាក់លាក់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរប្ជើសរ ើសរធ្វើកា វាយតថ្មាកនុងចំណ ចខាះ គឺជាឆនាេ

ន សិទធិ4388។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រឃើញផងខដ ថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ ត លាកា  ICC 

ខណៈរេេអន ម័តកា កំណត់និយមន័យ ឹតតបិត បានរោងផងខដ រៅរេើរ ឿងកដី Delalić និងជនដថ្ទរទៀត 

 

រញ្ញា ថារតើ អំរេើខដេរោទប្រកាន់រនាះបានររងកើត“កា  ងទ កខធ្ៃន់រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត” ខដ  ឬោ៉ា ងណា រទាះរីជាោ៉ា ងណាកដី 

ត លាកា រនះជានិចចកាេេ ំបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍ប្សរោន រនាះរទ”)។  

4384 រោេគំនិតថ្ន“រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស” េ ំបានរង្ហា ញកនុងេកខនិដកៈទីប្កុង ៉ាមូ ឬធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា។ 

4385 មាប្តា ៧(១) (ដ) ថ្នេកខនិដកៈ រស់ត លាកា  ICC។ អងគជំន ំជប្មះថ្នត លាកា  ICC បានរញ្ញា ក់នូវធាត ផសថំ្នរទឧប្កដិា

សប្មារ់ ‘អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត’ថា៖ (១) ោ ើបានរងកកា ឈ្ឺោរ់ធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើស ខភ្លេផាូវកាយ ឬផាូវចិតត

តាម យៈអំរេើអមន សសធ្ម៌ និង (២) អំរេើរនះមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតខដេមានខចងកនុង

មាប្តា ៧(១) េកខនដិកៈ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Ongwen (ICC) កថាខណឌ  ២៧៤៣ ដកប្សង់

មាប្តា ៧(១) (ដ) ថ្នធាត ផសឧំប្កិដាកមមថ្នត លាកា  ICC។ សូមរមើេផងខដ  មាប្តា ១៨៨ (១១) ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុា (ថ្ងៃទី 

៣០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩) (សំរៅរៅរេើ“អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេរងករដ្ឋយរចតនានូវកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬេយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ ដេ់ ូរកាយ”)។ 

4386 មាប្តា ៨ (២)(ក)(iii) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម។ 

4387 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៦១។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៤៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមរ ឿងកដី Kordić និង C ̌erkez (ICTY) កថា

ខណឌ  ២៤៥។ 

4388 សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៧៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រស់ ICTY ខដេកនុងរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងចំណ ចពាក់េ័នធថា កា  ួមរេទ

រដ្ឋយរងខំគឺជាកា វាយប្រហា ជាមូេដ្ឋា នរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស4389។ 

1545.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ប្សរតាមរទដ្ឋា នខដេខាួនបានគូសរង្ហា ញ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងគរបីបានេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនាះបានរងកកា រធ្វើឱយឈ្ឺោរ់ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ 

ឬផាូវចិតត ឬកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ រខនែមរេើរនះ កនុងក ណីខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញអវិជាមានរេើចំណ ចណាមួយកនុងចំរណាមេី រនះ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងគរបីេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ កា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  

ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណាខាងរប្កាមរេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរំរេញតាមេកខខណឌ រនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

ខ) េយសនកមម ឬកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត 

1546.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រទាះរីជារ  សេ ំអាចប្រខកកកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហក៏៍រដ្ឋយ ក៏េ ំមាន“េសតតុាងរង្ហា ញចាស់លាស់ពាក់េ័នធនឹងកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្ររេទរនះ និងផេ

រ៉ាះពាេ់រេើរ  សខដ ”4390។ អាប្ស័យរហត រនះ ររើរទាះរីជាទទួេសាគ េ់ថា រ  សបានទទួេ ងអំរេើហិងា

ផាូវរេទខដេផេយុរៅនឹងរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

រដ្ឋយខាួនឯងថា េ ំអាចររងកើតកា យេ់រឃើញមួយសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា ឈ្ឺោរ់រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតរេើ

រ  សទាងំរនះខដ 4391។ 

1547.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា 

ផតេ់សំអាងរហត រេញរេញទាក់ទងរៅនឹងមូេរហត ដូចរមតចកា ឈ្ឺោរ់ធ្ៃន់ធ្ៃ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញ ខផអករេើ

មូេដ្ឋា នថ្នកា យេ់រឃើញផ្លេ េ់ខាួន និងមានកំហ សអងគរហត ផងខដ កនុងកា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំសម

រហត ផេ4392។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

 
4389 សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  ១០៦៦ (“ោ ើបានរងកកា ឈ្ឺោរ់ធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើស ខភ្លេផាវូ

ចិតត ឬ ូរកាយ តាម យៈអំរេើអមន សសធ្ម៌”)។ 

4390 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4391 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4392 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៥-៣៩។   
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រដិរសធ្េសតតុាងផ្លេ េ់ និងមិនផ្លេ េ់ ឬបានផតេ់តថ្មាតិចតួចេ ំសមប្សររេើេសតតុាងរនាះ4393។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតរទដ្ឋា នរផសងោន ចំរពាះស្តសតី និងរ  ស រដ្ឋយេ ំបានទទួេសាគ េ់េសតតុាងថ្នកា 

 ួមដំរណករដ្ឋយរងខំថា បានរង្ហា ញអំេីកា  ងទ កខ4394។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើសកខីកមមពាក់េ័នធ រស់ជន ងរប្ោះជារ  ស ខអម រអឿន និងជាប្សីត

ម ំ វ ន ទាកទ់ងរៅនឹងរដី រស់ោត់ និងសាកសីជំនាញ NAKAGAWA Kasumi4395 ប្េមទាងំចរមាើយ និងេសតុ

តាងជារប្ចើនពាក់េ័នធដថ្ទរទៀតកនុងសំណ ំរ ឿងរៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខ រស់

រ  សខដេបានរងករ ើងរដ្ឋយសា កា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ4396។  

1548.រខៀវ សំផន បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញខដេប្តូវបានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  ជាក់

ខសដងេ ំបានរង្ហា ញថា កា  ួមដំរណកបានរងកេកយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរ  សរនាះរទ4397។ ទាកទ់ងនឹងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីរ  សរួននាក់ខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងខផនកសដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍មានដូចជា៖ 

យស ផេ, ស ូ ស ធាវើ, រសង រសឿន និង ក េ ខណម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់

រេើេសតតុាង រស់ យស ផេ និង ស ូ ស ធាវើ កនុងកា យេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា 

ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា ឈ្ឺោរ់រនាះ្នដេ់កប្មិតោំបាច់រ ើយ4398។ ចរមាើយ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីេ ី

នាក់រទៀត េ ំបានរង្ហា ញថា “កា  ួមដំរណកសហេ័ទធ”បានរង្ហា ញនូវេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះរ ើយ4399។ រខៀវ 

 
4393 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៧-៣៩។ 

4394 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៧-២៨, ៣៣-៣៤, ៣៧-៣៨។ 

4395 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៩-៣៣, ៣៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័   ១២-១៣។ 

4396 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៩-៣៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ១២-១៣។ 

4397 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៩២-១០២។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ F1/12.1 ទំេ័    

២៣។ 

4398 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៤៤។ រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើ“េសតតុាងមិនទូរៅ” រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេជាស្តសតីរេទទីរី កនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញអំេី

េយសនកមមទាក់ទងនឹងស្តសតី សូមរមើេ សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៤៦។ ោត់បានរេើករ ើងថា រ  ស

ខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងខផនកថ្នកា ជំន ំជប្មះខដេេ ំខមនជាខផនកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ េ ំបានរង្ហា ញអំេីេយសនកមមណាមួយ 

សូមរមើេ សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០-៥៤។ 

4399 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៤៧-៤៩, ៦៤-៧៩, ៨១។ រខៀវ សំផន បានរេើកសាជាងមីនូវអណំះ

អំណាងខដេថា េយសនកមមេ ំប្តូវបានរង្ហា ញ េីរប្ពាះរផសងៗោន  ជន ងរប្ោះអាចរប្ជើសរ ើស ឬប្តូវបាន ំេឹកថា នឹង ួមដំរណក

01718812
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សំផន បានរឆាើយតរផងខដ ថា េសតតុាង រស់ ខអម រអឿន ប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង និងរៅប្គរ់ក ណី ខវះភ្លេគួ រជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន4400 ខណៈរេេ ម ំ វ ន េ ំបានផតេ់េសតតុាងអេំី

ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រនាះរេើរដី រស់ោត់4401។ េសតតុាង រស់ NAKAGAWA Kasumi គឺជា“រោ

រេ់ផ្លេ េ់ខាួន” េ ំខមនជា“កា យេ់រឃើញខផអករេើកា ប្សាវប្ជាវទូេំទូលាយរ ើយ”4402។  

1549. សហរមធាវើនាមំ ខបានរធ្វើកា ខរកខចកភ្លេខ សខរាកោន  វាងេសតតុាងថ្នកា ឈ្ឺោរ់ជាក់លាក់ និងេសតតុាង

ថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើ៖ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ បានសំអាងរៅរេើេសតតុាងថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើកនុងកា សននិដ្ឋា ននូវកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ 4403។ 

1550.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រនះជាកា សំខាន់ និងជាធាត ផសមំួយថ្នកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយប្តឹមប្តូវ

ខដេរសចកដីសរប្មច និងសាេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ប្តូវខតមានសំអាងរហត រេញរេញ

4404។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់ថា សិទធិទទួេបានសំអាងរហត រេញរេញ គឺជា

ធាត ផសថំ្នសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងជាមូេដ្ឋា នខតមួយគត់ថ្នរសចកដីសរប្មចខដេមានសំ

អាងរហត រេញរេញ ខដេអាចឱយកា េិនិតយរ ើងវិញរេើរណដ ឹងសាទ កខរធ្វើរៅបាន4405។ ទាក់ទងរៅនងឹ

 

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ បានររងកើតមរនាសរញ្ចតនារៅវិញរៅមក ឬច ះសប្មុងោន រប្កាយកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ឬេ ំបាន

សំរៅជាក់លាក់រៅរេើកា ឈ្ឺោរ់។ សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៦៤-៧៩, ៨១។ 

4400 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៥៦-៥៩។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ F1/12.1 ទំេ័  

២៥។ 

4401 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៨០។  

4402 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៦០-៦២។ 

4403 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ F1/12.1 ទំេ័  ១៤-១៥។  

4404 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២០២។  

4405 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២០៥ រោងរៅរេើសាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Momir Nikolić 

(ICTY) កថាខណឌ  ៩៦ (“សំអាងរហត រេញរេញ ធាត ផសមំួយកនុងចំរណាមរនាះថ្នេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវមាន

ខចងកនុងមាប្តា ២០ និង ២១ េកខនដិកៈ ខដេអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍អន វតតតួនាទីប្សរតាមមាប្តា ២៥ ថ្នេកខនតិកៈតាម

 យៈកា រំេាឺ និងេិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង”)។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី 

Furundz ́ija (ICTY) កថាខណឌ  ៦៨-៦៩ (សិទធិ រស់ជនជារ់រោទរប្កាមមាប្តា ២៣ ថ្នេកខនតិកៈផតេ់សំអាងរហត រេញរេញ 

គឺទិដាភ្លេមួយថ្នេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ“ខដេមានខចងកនុងមាប្តា ២០ និង ២១ ថ្នេកខនតិកៈ”)។ សាេដីការ ឿង

កដី Kunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៤១ (“ប្សរតាមមាប្តា ២៣(២) ថ្នេកខនតិកៈ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកាតេវកិចចរង្ហា ញសំអាងរហត រេញរេញ [...]។ ធាត ផសរំនះ កនុងចំរណាមរនាះ អន ញ្ញា តឱយមានកា រប្រើប្បាស់ដ៏មាន

អតែប្ររោជន៍នូវសិទធិរធ្វើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ដេ់រ គគេខដេប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធ។ រខនែមរេើរនះ សំអាងរហត រេញរេញបានអន ញ្ញា ត
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កា វាយតថ្មារេើេសតតុាង អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានេនយេ់រខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំោំបាច់រញ្ញា ក់“រាេ់ជំហានថ្នកា ផតេ់សំអាងរហត កនុងកា រធ្វើរសចកដីសរប្មចរេើចំណ រនះ

រ ើយ” រ៉ា ខនតរនះប្តូវបានតប្មូវរដ្ឋយកាតេវកិចច រស់ខាួនកនុងកា ផតេ់សំអាងរហត រេញរេញ4406។ សំអាង

រហត ខដេតប្មូវរដើមបីធានានូវភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ គឺអាប្ស័យរេើកាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្ន

រ ឿងកដី4407។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់ថា “ជាអរបរ មា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងប្តូវខតផតេ់សំអាងរហត ោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិោ ណារេើអងគរសចកដី

ទាក់ទងរៅនឹងកា សរប្មច រស់ខាួន”4408។ 

1551.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើសំអាងរហត ខដេបានអន ម័តរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា  ងទ កខ ខដេឆាងកាត់រដ្ឋយជន ងរប្ោះជារ  សប្តូវ

បានគូសរង្ហា ញកនុងកថាខណឌ មួយកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដូចតរៅ៖  

អងគជនំ ំជប្មះយេរ់ឃើញថា រ  សក៏មនិអាចរដិរសធ្កា  មួដរំណកបានខដ ។ មានក ណីមយួខដេរតីបាន

 ួមរេទជាមយួប្រេនធ រស់ោត់ តាមកា ខណនា ំរស់អងគកា  និងរដ្ឋយសា ខតកា េ័យខាា ចបាត់រងជ់ីវិត

 រស់ោត់ និងប្រេនធោត់។ រដើមរណត ឹង ដារបរវណីមាន ក់បានទទួេ ងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ  រដ្ឋយសា ខតោត់

មិនអាចរ ៀរកា ជាមយួគូដណត ងឹ រស់ខាួន។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកត ីរដ្ឋយសា ខតមនិមាន េ័សតតុាងចាស់លាស់

ទាក់ទងនឹងកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើប្ររេទរនះ និងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នអរំេើរនះរៅរេើរ  សរនាះ ររើរទាះរី

ជាទទួេសាគ េ់ថា រ  សទទេួ ងអរំេើហិងាផាូវរេទខដេផេយុេីរសចកតីថ្ងាងនូ ជាមន សសជាតិកតី ក៏អងគជនំ ំ

 

ឱយអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍យេ់ដឹង និងេិនិតយរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្េមទាងំកា វាយតថ្មារេើេសតតុាង

ផងខដ ”)។ 

4406 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២០៦ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  

៣២។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានដកប្សង់ខផនករនះថ្នសាេប្កមរដ្ឋយយេ់ប្សរជាមួយកនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ 

(F28) កថាខណឌ  ១៧។ 

4407 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២០៧។ 

4408 រ ឿងកដី  ដាអាជាា ទេ់នឹង និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-AR65.1

រសចកដីសរប្មចសដីេីរណដ ឹងឧទធ ណ៍ភ្លា មប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេអន ញ្ញា តកា រដ្ឋះខេង

ជនជារ់រោទ Nebojša Pavković ររណាដ ះអាសនន ថ្ងៃទី ០១ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៥ កថាខណឌ  ១១។ 

01718814
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ជប្មះមិនអាច្នដេ់កា សរប្មចរៅរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នេយសនកមមផាូវកាយ និងផាវូចិតតខដេរ  សទាងំរនាះ

ទទួេ ងបានរ ើយ
4409

។ 

1552.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រ  សខដេបានឆាងកាត់កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំប្តូវបានយេ់រឃើញ

ប្តឹមប្តូវរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា បានទទួេ“ ងអំរេើហិងាផាូវរេទ”4410។ កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះេ ំ“អាចររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា 

 ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត” រដ្ឋយសា “េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញចាស់លាស់”4411។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទំនងជាអន វតតេ ំប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នសដីេីអំរេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀត។ ធាត ផសសំតាន ម័តតប្មូវថា អំរេើសកមម ឬអកមមរនាះបានរងកកា  ងទ កខធ្ៃន់រេើ ូរ

កាយ ឬផាូវចិតត និងេ ំតប្មូវឱយរង្ហា ញនូវកា  ងទ កខខផនក ូរកាយ និងផាូវចិតតរនាះរទ4412។ 

1553.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញផងខដ ថា កា សំរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា 

ទាមទា ឱយមាន“េសតតុាងចាស់លាស់” េ ំមានេកខណៈចាស់លាស់។ ជារញ្ញា រឋម គួ កត់សមាគ េ់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញដូចោន ខផនកអងគរហត អំេីអតែិភ្លេថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋ

យរងខំកនុងកា យេ់រឃើញថា ជន ងរប្ោះស្តសតីបានឆាងកាត់េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត

ធ្ៃន់ធ្ៃ 4413។ “រដីប្រេនធរទើររ ៀរអាពាហ៍េិពាហង៍មី” ប្តូវបានដ្ឋក់កនុងទីតាងំខដេបានកំណត់ទ ករដើមបី ួមរេទ

រប្កាយកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ ជាកខនាងខដេេួករគប្តូវបានតាមដ្ឋនរដ្ឋយឈ្ារប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្4414។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “ទាងំេី នាក់”រ  ស និងស្តសតីមានអា មមណ៍ថា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ

ជាមួយថ្ដគូ រស់ខាួន4415 រហើយ“រដីប្រេនធ”ខដេ ករឃើញថាេ ំបាន ួមរេទប្តូវរធ្វើកា អរ់ ំខកខប្រ ឬគំរាម

កំខហងសមាា រ់ ឬទទួេទណឌ កមម4416។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាង

ខដេរង្ហា ញថា ប្សីដបានឆាងកាត់កា រងខិតរងខំរខនែម ររើរទាះរីជាតាម យៈអំរេើហិងាផាូវរេទខដេប្តូវបាន

 
4409 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4410 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4411 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4412 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។  

4413 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧។  

4414 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  

4415 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  

4416 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។  

01718815
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរដី រស់េួករគ ឬរដ្ឋយតតីយជនក៏រដ្ឋយ4417 ក៏កា យេ់រឃើញជា ួមបានរង្ហា ញថា ទាងំ

រ  ស និងស្តសតីប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទខដ ។  

1554.ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ជាេិរសសថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានររងកើតកា យេ់រឃើញខដេរង្ហា ញថា ជន ងរប្ោះជាស្តសតីទាងំអស់បានឆាងកាត់េយសនកមមខផនក ូរកាយ

រ ើយ។ រដើមដំរូងកនុងកា វិភ្លគខផនកចារ់ រស់ខាួន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេកខណៈ

េិរសសមួយចំនួនថ្នកា  ួមរេទខដេខ សខរាកោន ចំរពាះស្តសតី។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

ចរមាើយកនុងត លាកា ជាញឹកញារ់េ ំមានកា េេិណ៌នាចាស់លាស់អំេីកា ស ករញ្ចូេ៖ “កាេៈរទសៈដូចជា

កា ឈ្ឺោរ់ កា ហូ ្ម យៈរេេយូ រប្កាយមក ឬកា សំរៅចាស់លាស់រៅរេើកា ស ករញ្ចូេអងគ

ជាតរដ្ឋយរងខំ ខដេអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះសននិដ្ឋា នបានថា មានកា ស ករញ្ចូេអងគជាតបានរកើត

រ ើង”4418។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា យេ់រឃើញរនះរផ្លត តជ ំវិញអតែិភ្លេថ្នកា ស ករញ្ចូេអងគជាត នងិេ ំ

ខមនរផ្លត តរេើេយសនកមមរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អវីខដេតប្មូវរនាះគឺេយសនកមមរេើ

 ូរកាយ ឬផាូវចិតត និងអាប្ស័យរហត រនះេិោ ណារឃើញថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវរង្ហា ញថា េយសនកមមរេើ

 ូរកាយបានរកើតរ ើងសប្មារ់រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតរេើជន ងរប្ោះទាងំេី រេទរ ើយ។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំអាចរៅ ួចខដេយេ់ថា កា  ួមរេទោម នកា យេ់ប្េមជា

អរបរ មាោម នកា  ងេយសនកមមផាូវចិតតរនាះរទ។  

1555.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេី 

“រដី”េី នាក់៖ យស ផេ និង ស ូ ស ធាវើ ខដេចរមាើយ រស់េួកោត់ប្តូវបានគូសរង្ហា ញថា “ោម នេសតតុាង

រង្ហា ញចាស់លាស់”។ ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយរោងរៅរេើេសតតុាង

 រស់ យស ផេ ថា ោត់បាន“ទទួេទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ” េីរប្ពាះោត់េ ំអាចរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ជាមួយគូដណដ ឹង

 រស់ោត់4419។ ររើរទាះរីជាកា យេ់រឃើញរនះប្តឹមប្តូវដូចកនុងចរមាើយ រស់ោត់អំេីរទេិរសាធ្ន៍ថ្នកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា ខដេេ

សតតុាងរនះរង្ហា ញនូវកា េំបាក និងកា ឈ្ឺោរ់ខដេោត់បានជួរប្រទះរៅកនុងកា  ួមរេទ េីរប្ពាះោត់បាន

 
4417 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤៦, ៣៦៥០-៣៦៥៣, ៣៦៥៨, ៣៦៩៧។ 

4418 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៧។ 

4419 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។ 

01718816
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ប្សលាញ់ស្តសតីមាន ក់រទៀត និងបានោត់ទ កប្រេនធ រស់ោត់រនាះ ដូចជារងរអូន4420។ រនះគឺជាឧទាហ ណ៍មយួ

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងពាក់េ័នធចាស់លាស់។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រៅរេើេសតតុាង រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេរង្ហា ញថា “ោត់បាន ួមរេទជាមួយ

ប្រេនធ រស់ោត់រប្កាយកា ប្េមាន រស់អងគកា  និងរដ្ឋយសា េ័យខាា ចរេើអាយ ជីវិត រស់ោត់ និង

ប្រេនធ”4421។ តាមរសចកដីរញ្ញា ក់ដំរូង រឃើញថា កា យេ់រឃើញរនះបានរញ្ញា ក់នូវេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ  រដ្ឋយ

សា បានរង្ហា ញថា ស ូ ស ធាវើ បាន ួមរេទរដ្ឋយសា កា េ័យខាា ចរគសមាា រ់។  

1556.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិេណ៌នា ួចរហើយអំេីមូេរហត ដូចរមដចបានជាគរបីេិោ ណារេើេយសន

កមមខដេ ស ូ ស ធាវើ បានទទួេេយសនកមមកនុងឋានៈជារ  សរេទជីវសាស្តសត និងប្សីតរេទទីរី។ ដូចសាែ នភ្លេ

ដូច“រដី”ដថ្ទរទៀតខដេបានទទួេ ងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំរប្កាយមក

រនាះ ស ូ ស ធាវើ បានតប្មូវឱយស ករញ្ចូេអងគជាតកនុងស្តសតី ខដេភ្លគីទាងំេី េ ំបានសម័ប្គចិតតកនុងអំរេើរនាះ រ៉ា ខនត

ភ្លគីទាងំេី បានចូេ ួមរដ្ឋយសា កា េ័យខាា ចកា សាា រ់។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ រៅរេេវាយតថ្មារេើេយសន

កមមខដេជន ងរប្ោះជារ  សបានទទួេ ងរដ្ឋយសា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ជាកា សមប្សរកនុងកា េិោ ណារេើេយសនកមមខដេ ស ូ ស ធាវើ បានទទួេ ង។ 

1557.រដ្ឋយសា េយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេបានរងករៅរេើ ស ូ ស ធាវើ កនុងឋានៈជាស្តសតីរេទទីរីខដេប្តូវបានរងខំឱយ ួម

រេទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូគរបីេិោ ណាផងខដ រេើរទេិរសាធ្ន៍រៅកនុងកា យេ់រឃើញសដីេីកា  ងទ កខ 

ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ខផនក ូរកាយ ឬផាូវចិតតេីសំណាក់ស្តសតី។ 

1558.អាប្ស័រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា រដ្ឋះ

ប្សាយអំេីសាែ នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  រស់ ស ូ ស ធាវើ ប្េមទាងំកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេបានរកើតរ ើងរនាះ។ រខនែមរេើ

រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរនតរធ្វើកា េនយេ់សំអាងរហត  រស់ខាួន និងបានររងកើតកា យេ់រឃើញេ ំ

សមរហត ផេកនុងរសចកដីសននិដ្ឋា នសដីេីជន ងរប្ោះជារ  ស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ 

ណារេើកា រេើករ ើង រស់សហប្េះរាជអាជាា ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា 

ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅរេេរធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួន។  

 
4420 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ (យស ផេ) ឯកសា រេខ E1/464.1 ទំេ័  ១៩-២០។ 

4421 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1559.សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេសតតុាង រស់ជន ងរប្ោះជាស្តសតីថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងថា កនុងនាមជារដីប្រេនធ េួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា គំរាមកំខហង4422 និងរៅរេើអតែ

រទសិកាប្សាវប្ជាវ រស់ NAKAGAWA Kasumi, Rochelle BRAAF និង Bridgette TOY-CRONIN 

ខដេបាន ួមរញ្ចូេចរមាើយ រស់សាកសី និងជន ងរប្ោះ និងបានរេើកចំណ ចដូចោន 4423។ ជារនាេ រ់ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើ

េសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ខអម រអឿន ខដេជាជន ងរប្ោះរ  សថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ ប្េម

ទាងំេសតតុាងអនកជំនាញ NAKAGAWA Kasumi ខដេបានផតេ់សកខីកមម រស់ោត់អំេីេយសនកមមរេើរ  ស

ខដេបានឆាងកាត់កា រងខំឱយ ួមរេទ4424។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានរអើរេើរៅរេើេសតតុាង រស់ ម ំ វ ន ខដេបានផតេ់េសតតុាងអំេីរតី រស់ោត់ខដេប្តូវ

បានរងខំខផនក ូរកាយឱយ ួមរេទជាមួយរលាកប្សី4425។ 

1560.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងប្តូវបានសនមតថាបានវាយតថ្មារាេ់េសតតុាងទាងំអស់ខដេបានរង្ហា ញចំរពាះម ខខាួន ដរារណា

េ ំមានកា រញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងរៅរេើេសតតុាងជាក់លាក់ណាមួយ

4426។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អាចមានកា រញ្ញា ក់ណាមួយអំេីកា េ ំរអើរេើរៅរេេេសតតុាងខដេជារ់ពាក់េន័ធ

 
4422 សូមរមើេ រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ៣៤-៣៥ រជើងទំេ័  ១០២ រោងរៅរេើកនុងចំរណាម

រនាះកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ រស់ ស ំ ខរ៉ាត ថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9824 ERN 01007619 ឆ៖ 

៤១។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ វា៉ា ន់ ផ្លត ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ E3/9822 ERN 01070106 ឆ៖ 

៣៥៤, ៣៥៨។ កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ ខក ធា ើ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9662 ERN 01045654 ឆ៖ 

៤៤-៤៥។  

4423 សមូរមើេ រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ៣៥ និងរជើងទំេ័  ១០២ រោងរៅរេើកនុងចំរណាម

រនាះ អនកនិេនធ K. Nakagawa៖ អំរេើហិងារយន ័ កនុងអំ ុង ររខខម ប្កហម៖ រ ឿងរា៉ា វ រស់អនករៅ ស់រានមានជីវិតេី ររកមពុ

ជាប្រជាធ្ិររតយយ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៨ ឯកសា រេខ E3/2959 ERN 00738350។ អនកនិេនធ Rochelle BRAAF៖ ហិងាផាូវរេទ

រេើជនជាតិភ្លគជាជាតិេនធកុនុងអ ំុងរេេថ្ន ររខខម ប្កហម ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E3/9240 EN 00992283។ 

អនកនិេនធ Bridgette TOY-CRONIN៖ “ខាុំចង់និោយប្បារ់អនក៖ រ ឿងរា៉ា វសតីេីកា  ំរលាេរេើផាូវរេទកនុង ររកមពជុាប្រជាធ្ិររត

យយ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E3/3416 ERN 00721384។ 

4424 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៩-៣១។  

4425 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ៣៦-៣៧។   

4426 សាេដីការ ឿងកដី Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដ ី

Nyiramasuhuko និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ១៣០៨។  

01718818
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចាស់លាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញរនាះ េ ំប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយកនុងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង4427។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ ួចរាេ់ផងខដ 

ថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ប្តូវបាន ួមដំរណករប្កាមកា រងខំរដ្ឋយកមាា ំង មានន័យថា េ ំមានរដី ឬប្រេនធ

ណាបានយេ់ប្េម ួមរេទរដ្ឋយរស ើរ ើយ4428។ េសតតុាងរខនែមរទៀតខដេប្តូវបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយ

សហប្េះរាជអាជាា   ួមទាងំសកខីកមម រស់ជន ងរប្ោះជាស្តសតីថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ប្េមទាងំ

អតែរទសិកាប្សាវប្ជាវ រស់ NAKAGAWA Kasumi, Rochelle BRAAF និង Bridgette TOY-

CRONIN បានអះអាងរខនែមនូវរ ិោកាសគួ ឱយេ័យខាា ច និងកា រងខិតរងខំ ខដេប្តូវបានយេ់រឃើញ

 ួចរាេ់ថា បានរកើតរ ើង។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា 

សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនេិោ ណាចាស់លាស់រេើេសតតុាងរនះ។  

1561.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី សហប្េះរាជអាជាា បានេិោ ណាថា ខអម រអឿន NAKAGAWA Kasumi និង ម ំ វ ន 

ទាងំអស់ោន បានផតេ់េសតតុាងពាក់េ័នធផ្លេ េ់។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើេសតតុាង រស់

រ គគេទាងំរនះកនុងកា យេ់រឃើញសរងខរ រស់ខាួនសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នេយសនកមម4429។ ខអម រអឿន បានផតេ់

សកខីកមមថា ោត់ និងប្រេនធបានេិភ្លកាអំេីកា េ័យខាា ចថា ប្រសិនររើេួករគេ ំប្េម ួមដំរណកកា រ ៀរអាពា

 
4427 សាេដីការ ឿងកដី Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿង

កដី Ðorđević (ICTY) កថាខណឌ  ៨៦៤។ 

4428 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩៦។   

4429 អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំរៅរៅរេើខផនកខដេបានគូសរញ្ញា ក់ថ្នេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន រៅកនុងសាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រ៉ា ខនតបានរោងកនុងរជើងទំេ័ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេបានសរងខរេសតតុាង រស់ 

NAKAGAWA Kasumi។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២០៩២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩០ (រដ្ឋយរញ្ញា ក់ថា ោត់រធ្វើកា រៅមនេី រេទយ រៅ

រេេោត់ប្រខកកមិនប្េមរ ៀរកា ជាមួយអនកខដេោត់មិនប្សឡាញ់ រហើយរគក៏រផេ ោត់ឲ្យរៅរធ្វើកា រៅកា ដ្ឋា នវិញ ជាកា ដ្ឋក់

ទណឌ កមម ជំនួសឲ្យរធ្វើកា រៅមនេី រេទយ) រជើងទំេ័  ១២២៧៤ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿ

ន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៩០-៩១ (“កនុងនាមខាុំជាយ វជនមាន ក់សែិតរៅកនុងសងគម អនកណាក៏ដូចអនកណា ប្សឡាញ់ណាស់

អំរេើមានសិទធិរស ើភ្លេកនុងកា រ ើសគូប្សក ។ រ៉ា ខនតរៅកនុងឱកាសខដេខាុំមិនៗចង់បាន ខរ រៅជាបាន អាហនឹងខាុំមិនរេញចិតតរទ 

ខតរគចមិនបាន។ [...] ទាងំនា ើជាេ ិោ រស់ខាុំ ទាងំខាុំរដក រេេចូេដំរណករដកជាមួយោន  រងាូ ទឹកខេនកដ្ឋក់ោន ។ ប្រតិោ ឹក 

ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៤៥-៤៦ (“ោត់ និងរដីទាងំេី នាក់ប្តូវបានឈ្ាររងខំរដ្ឋយ

េាង់ការំេាើង និងឆាះុេិេរមើេឱយរដ្ឋះសរមាៀករំពាក់ និងោរ់ប្រដ្ឋរ់រេទរដី រស់រលាកប្សីដ្ឋក់រញ្ចូេមករេើោត់។ េួករគប្តូវបាន

រងខំឱយ ួមរេទចំរពាះម ខឈ្ា រ)។ 

01718819
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ហ៍េិពាហ៍រទ េួករគនឹងប្តូវបានសមាា រ់ជាមិនខាន4430។ ោត់បានផតេ់សកខីកមមរខនែមរទៀតថា សូមបីមានកា 

េ័យខាា ចរនះ ក៏ប្តូវចំណាយរេេ ង់ោំេី សបាត ហ៍បាន ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ខដ 4431។ ោត់

បានេិេណ៌នាចាស់លាស់នូវរទេិរសាធ្ន៍ថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ ថាបានរងក“កា  ងទ កខ” និងបានអះអាង

ថា “ ហូតដេ់សេវថ្ងៃ រៅមិនទាន់រំរេាចបាន”4432។ NAKAGAWA Kasumi ខដេេសតតុាង រស់ោត់ប្តូវ

បានេិោ ណា និងសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា យេ់រឃើញដំរូង រស់ខាួនខផនក

អងគរហត  បានផតេ់េសតតុាងថា កា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ“បានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ោ៉ា ងខាា ងំ និងេ ំសមាមាប្តរៅរេើ

រ  សេីរប្ពាះរ  សបានទទួេភ្ល កិចច និងប្តូវបានរងខំឱយកា  ំរលាេរសេសនែវៈប្រេនធ” ខដេរនះជា“អំរេើ

អមន សសធ្ម”៌4433។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

រដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើខផនកទាងំរនះថ្នេសតតុាងខដេមានកា ជារ់ពាក់េ័នធចាស់លាស់

ខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើកនុងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងេ ំបានកាត់រនែយ

ខផនកណា ឬទាងំប្សុងរនាះរ ើយ4434។ 

1562.ម ំ វ ន បានផតេ់សកខីកមមថា ឈ្ារបានរងខំរដី រស់ោត់រដ្ឋយេាង់ការំេាើងឱយ ួមរេទជាមួយរលាកប្សីខដេកនុង

រេេរនាះរលាកប្សីបានេិេណ៌នាអំេីកា ខដេ“វាថាឱយឆ្រ់រដកជាមួយោន ។  ួចរហើយវាឆួេេិេ វាឆួេ

 
4430 ប្រតិោ ឹក ច ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៥៧-១៦.០១។ 

4431 ប្រតិោ ឹក ច ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៥៧-១៦.០១។ 

4432 ប្រតិោ ឹក ច ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 រៅរមា៉ា ង ១៥.៥៧-១៦.០១។ 

4433 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/472.1 ទំេ័  ៧៨។ សូមរមើេ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (NAKAGAWA Kasumi) ឯកសា រេខ E1/472.1 ទំេ័  ៧៩-៨០ (បានរេើករ ើងថា 

ចំរពាះនា ើៗ “ផេរ៉ាះពាេ់ហនឹង គឺមានធ្ំរធ្ងណាស់រៅរហើយ រៅរេេខដេរគរងខំោត់ឲ្យរ ៀរកា ប្រឆំ្ងនឹង   ទសសនៈ រស់

ោត់ រដ្ឋយមិនមានកា យេ់ប្េមេីឪេ កមាដ យ រស់ោត់។ រហើយរៅដំណាក់កាេដំរូង គឺនាងប្តូវបានកាត់ផ្លដ ច់េីកដីសងឃឹមទាងំអ

ស់។ គឺថា គូប្សក ងមីៗខដេរគរងខំឲ្យរ ៀរកា ហនឹង ភ្លគរប្ចើនរគដឹងថា រគប្តូវខត ួមដំរណក រប្ពាះថា រមេូមិបានខណនារំៅកនុង

េិធ្ីរ ៀរកា រនាះ។ រនះគឺជាកដី នធត់ដ៏ធ្ំរធ្ងចរំពាះស្តសដីខដេភ្លគរប្ចើនខដេថា ោត់មិនខដេរ៉ាះពាេ់រៅរ ឿងផាូវរេទេីម នមក

រសាះ។ អ  ៊ីចឹង គឺថាចំរពាះកា  ំរលាេវិញ គឺថាវាមានរកើតរ ើងរៅកនុងក ណីខ សៗោន  កនុងក ណីខាះគឺរដ្ឋយអំរេើហិងា [...] កា 

 ំរលាេក ណីខាះរទៀតគឺមិនមានអំរេើហិងារទ [...] រ៉ា ខនដរ  សប្តូវបានរគរងខំឲ្យ ំរលាេប្រេនធ រហើយប្រេនធប្តូវខត ងអំរេើកា 

 ំរលាេេីរដី”) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៨៤ និងរជើងទំេ័  ១២២៨៩-១២២៩០។ 

ដូចបានរេើករ ើងខាងរេើ អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំទទួេសាគ េ់ថា ជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំប្តូវ

បានេិេណ៌នាប្តឹមប្តូវថា “អនក ំរលាេរសេសនែវៈ”រ ើយ។ 

4434 សូមរមើេ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Perišić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-81-A សាេដីកា ថ្ងៃទី 

២៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថាខណឌ  ៩៥។ 
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េិេរមើេរយើង រហើយវាោរ់ប្រដ្ឋរ់ប្រដ្ឋមន សសប្រុសដ្ឋក់មកជាមួយរយើង [...]។ ខាុំមានរសចកដីខាម ស

រអៀនោ៉ា ងខាា ងំ”4435។ ររើរទាះរីជា ម ំ វ ន បានផតេ់េសតតុាងអំេីរទេិរសាធ្ន៍ផ្លេ េ់ខាួនជាជន ងរប្ោះជាប្សីត

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំក៏រដ្ឋយ ក៏កា រ ៀររារ់ រស់ោត់បានរង្ហា ញនូវេយសនកមមេិតប្បាកដ

រៅរេើរដី រស់រលាកប្សីខដេប្តូវបានោរ់ទាញ និងរងខំឱយ ួមរេទរដ្ឋយេាង់ការំេាើង។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេរជឿជាក់ថា េសតតុាងរនះមានកា ជារ់ពាក់េ័នធផ្លេ េ់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងអំេីេយសនកមម និងគរបីេិោ ណា។  

1563.រោងតាមខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណា

មួយអាចសននិដ្ឋា នបានថា កា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតេ ំប្តូវបានរង្ហា ញកនុងក ណី

ថ្នជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំរ ើយ។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេី

អងគរហត រនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេប្តង់ចំណ ចខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ួមរេទ

រដ្ឋយរងខំ។ 

គ) រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស 

1564.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានររងកើតកា យេ់

រឃើញខតរៅរេើកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងេ ំបានររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីរញ្ញា ថារតើ 

អំរេើខដេរ  សប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេ ងរនាះ គឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  

ឬោ៉ា ងណា4436។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា ប្រសិនររើរញ្ញា រនះប្តូវបានវាយតថ្មា

សមប្សរ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនឹងបានយេ់រឃើញចាស់លាស់ថា កា ប្រប្េឹតតរនាះបាន ំរលាេរំពាន

រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស4437។  

 
4435 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1  រៅរមា៉ា ង ១៣.៤៣ ដេ់ ១៣.៤៩។  

4436 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ១៨។ 

4437 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ១៩។ 
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1565.រខៀវ សំផន បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើអំរេើខដេរ  សប្តូវ

បានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមរនាះ ផេយុេីរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងបានយេ់រឃើញថា អំរេើ

រនាះេ ំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្គរ់ប្ោន់ខដេអាចោត់ទ កថា ជាអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតបានរ ើយ4438។   

1566.ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រញ្ញា ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  

ប្តូវោត់ទ កជាអសា រង់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញខាងរេើថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរងូបានរញ្ញា ក់ប្តឹមប្តូវនូវរទដ្ឋា នសប្មារ់រធ្វើកា វាយតថ្មារេើេយសនកមមថ្នអំរេើកនុងរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអម

ន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត រៅរេេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសសំតាន ម័តទាមទា ឱយ

មានអំរេើសកមម ឬអកមមខដេរងកេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬជាកា វាយប្រហា 

ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស4439។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រទដ្ឋា ន

រនះមានន័យថា កនុងក ណីខដេមានកតាត មួយកនុងចំរណាមរនាះប្តូវបាន ករឃើញថា េ ំមានអតែិភ្លេដូចជា៖ 

េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

រទ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកាតេវកិចចេិោ ណាកតាត មួយរផសងរទៀត។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានយេ់រឃើញថា មានកាតេវកិចចប្តូវេិោ ណាទាងំេី េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ

 ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសរនាះរទ។ អាប្ស័យរហត រនះ ខផអករេើកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ

ខដេថា រ  សេ ំបានទទួេ ងេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះ តាមេកខណៈររចចក

រទស ខេងមានកាតេវកិចចប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ កា ប្រប្េឹតតខដេរោទជារញ្ញា រនះ អាចរសមើនឹងកា 

វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសតរៅរទៀត ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។  

1567.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ ួចរហើយថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅរេេយេ់

រឃើញថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញអំេីេយសនកមម ឬកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតពាក់េ័នធ

រៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  ស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ ថា រទេិរសាធ្ន៍រ  សថ្នអំរេើ

ហិងាផាូវរេទជាទូរៅប្តូវបានេិោ ណាតិចតួចកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងកាន់ខតតិចជាងរនះរទៀត

រដ្ឋយសា ជន ងរប្ោះរ  សខដេជាអនកស ករញ្ចូេអងគជាត។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់

 
4438 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៧-៨។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ F1/12.1 ទំេ័  

២៣។  

4439 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧២៤។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រឃើញ រស់ខាួនកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេថា កនុង“កាេៈរទសៈេិរសស អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាច

រេើករញ្ញា តាមគំនិតផតួចរផតើម រស់ខាួន ឬសាត រ់រណដ ឹងសាទ កខកនុងក ណីខដេភ្លគីបានរេើករញ្ញា អងគចារ់ 

ខដេេ ំនាឱំយមានកា រមាឃៈសាេប្កម រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកដី មានសា ៈសំខាន់ទូរៅចំរពាះយ តតិសាស្តសត

 រស់ អ.វ.ត.ក.”4440។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើសា ណា រ

ស់ភ្លគីពាក់េ័នធរៅនឹង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា វាយតថ្មារេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន 

សស។  

1568.រៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំរៅរៅរេើ“រសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស” និង“េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ”។  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា “រ  សបានទទួេ ងអំរេើហិងាផាូវរេទខដេផេយុរៅនឹងរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស” រ៉ា ខនតបាន

សននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតត

ខដេបានទទួេ ងរដ្ឋយរ  សទាងំរនាះរ ើយ4441។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ររើ

រទាះរីជាកា យេ់រឃើញរនះសំរៅរៅរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសក៏រដ្ឋយ ក៏រសចកដីសននិដ្ឋា នរនះប្តូវបាន

រធ្វើរ ើងឱយខតមានរ៉ា រណាណ ះ និងដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា យេ់រឃើញសដីេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្ន“េយសនកមម ឬកា  ងទ កខ

រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត”។ េ ំមានឋានន ប្កម វាង“េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត”ជាមួយនឹង

“កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស” ខដេខ សេីរទឧប្កិដាថ្ន“អំរេើអកមមរដ្ឋយរចតនា

ខដេរងកកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ដេ់ ូរកាយ ឬស ខភ្លេ  ួមទាងំស ខភ្លេផាូវចិតត”ខដេជាកា  ំរលាេ

រំពានធ្ៃន់ធ្ៃ មួយ និងបានដករចញខតអំរេើខដេពាក់េ័នធរៅរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេរ៉ា រណាណ ះ4442។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់

មន សសប្តូវបាន“ ំរលាេរំពាន” រ៉ា ខនតេ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ខដេកា  ំរលាេរំពានរនះេ ំមានេកខណៈធ្ៃន់

ធ្ៃ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើរញ្ញា

ថារតើ រទេិរសាធ្ន៍រ  សថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈអាចរសមើនឹងកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

 
4440 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៥។  

4441 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០១។  

4442 មាប្តា ៨ (២)(ក)(៣) ថ្នេកខនតកិៈទីប្កុង ៉ាូម។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៦១។ 

សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៤៥៣ ដកប្សង់សាេប្កមថ្នរ ឿងកដី Kordić និង 

Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ២៤៥។ 
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1569.សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី 

Čelebići បានរង្ហា ញថា រោេគំនិតថ្នរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវខតបានវាយតថ្មាជាសតាន ម័ត4443។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា ឧទាហ ណ៍ប្រហាក់ប្រខហេោន  រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ 

និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានាបានរង្ហា ញថា ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើរញ្ញា រនះ

ជាសតាន ម័ត រនាះអងគជំន ំជប្មះនឹងបានសននិដ្ឋា នថា កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

បានរកើតរ ើងចាស់លាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងរ  សខដេប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ4444។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

រេើករ ើងផងខដ ថា ររើរទាះរីជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសេ ំទាមទា ឱយមានេ

សតតុាងអតតរនាម័តិថ្នកា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ ក៏រដ្ឋយ ក៏េសតតុាងថ្នកា  ងទ កខរនះមានអតែិភ្លេចំរពាះម ខអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដ 4445។ 

 
4443 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២១-២២។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ 

F1/12.1 ទំេ័  ៧។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងផងខដ ថា  វិធ្ីសាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ ោំប្ទកា វិភ្លគខដេថា រៅរេេជរប្មើសមួយប្តូវបានរំរេញ ជរប្មើសដថ្ទរទៀតេ ំោំបាច់ និងផេយុរៅវិញ ប្រសិនររើជរប្មើស

មួយមិនបានរំរេញតាមេកខខណឌ  ជរប្មើសមួយរទៀតប្តូវខតេិោ ណា។  

4444 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F50) កថាខណឌ  ១៩, ២៣ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ រ ឿងកដី  ដា

អាជាា  ទេ់នឹង Bagosora និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-41-T 

សាេប្កម និងកា ប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ កថាខណឌ  ៧០៥, ៧១៧-៧១៨, ២២១៩-២២២២, ២២២៤។ រ ឿង

កដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-23-T 

និង IT-96-23/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០១ កថាខណឌ  ៧៦៦-៧៧៤, ៧៨១, ៧៨២។ រសចកដីសរប្មចសដីេកីា 

រញ្ញា ក់រទរោទរ ឿងកដី Katanga និង Ngudjolo Chui (ICC) កថាខណឌ  ៣៧៣-៣៧៦។  សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុ

រង្ហា ញរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេរ ៀររារ់សដីេីកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួនខដេបានររងកើតរ ើងកនុងរ ឿងកដី 

Bagosora ថ្នត លាកា  ICTR (កា ស ករញ្ចូេដររៅកនុង នធរោនីសាកសេអាប្កាត រស់នាយក ដាមស្តនតី និងកា រដ្ឋះសរមាៀក

រំពាក់ស្តសតីរៅម នរេេសមាា រ់) រ ឿងកដី Kunarac ថ្នត លាកា  ICTY (រងខំជន ងរប្ោះឱយរដ្ឋះសរមាៀករំពាក់រចញអាប្កាតកាយ 

និងរំារេើត ខណៈរេេជនជារ់រោទកំេ ងរមើេ និងេាង់កាងំរេាើង) និងរសចកដីសរប្មចសដីេកីា រញ្ញា ក់រទរោទកនុងរ ឿងកដី 

Katanga និង Ngudjolo Chui ថ្នត លាកា  ICC (ស្តសតីប្តូវបានរងខំឱយរង្ហា ញោា ងំដ្ឋក់អាវ ធ្ និងប្ោរ់ ំរសវដេ់រោធ្ិនខណៈ

រេេពាក់ខតអាវរសដើង និងរខាកនុង និងរប្កាយមកពាក់ខតអាវរសដើងរ៉ា រណាណ ះ)។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងផងខដ ថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើរោេកា ណ៍មូេដ្ឋា នថ្នចារ់អនត ជាតិសដីេីមន សសធ្ម៌ និងសិទធិមន សស ខដេ

តប្មូវថា រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្គរ់ ូរប្តូវបានកា ពា  មិនគិតេីរេទ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  (F50) កថាខណឌ  ២៤។ 

4445 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ F1/12.1 ទំេ័  ១០-១៣។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1570.រខៀវ សំផន បានរឆាើយតរថា រទដ្ឋា នខដេបានរសនើរ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា   ំរលាេរំពានរេើរោេ

កា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ េីរប្ពាះរទដ្ឋា ន“សតាន ម័ត”សប្មារ់កា វាយតថ្មារេើរសចកដីថ្ងាងនូ ប្តូវបានរង្ហា ញ

ខតតាម យៈរ ឿងកដី រស់ត លាកា  ICTY កនុងទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៩០ រ៉ា រណាណ ះ និងេ ំមានអតែិភ្លេរៅរេេខដេ

អំរេើរនាះបានប្រប្េឹតតរ ើង4446។ ោត់បានអះអាងថា អងគរហត ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ េ ំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ រសមើោន ដូចកា សនមតខដេបានរោទប្រកាន់រដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា រនាះ

រទ។ រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រ ឿងកដីខដេសហប្េះរាជអាជាា បានដកប្សង់

រង្ហា ញថា ទំនាក់ទំនផាូវរេទខដេបានរោទប្រកាន់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េ ំមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ដូចអំរេើ

ខដេបានរដ្ឋះប្សាយរៅចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ដថ្ទរទៀតរ ើយ4447។ 

1571.ជារឋម និងជារញ្ញា ទូរៅ រនះគឺជាកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេថា កា វាយតថ្មា

រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសកនុងរទឧប្កិដាជាមូេដ្ឋា នថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត េ ំខមនជាកា វាយ

តថ្មាខផនកអងគចារ់រនាះរទ រ៉ា ខនតជាខផនកអងគរហត ។ ដូចកា រញ្ញា ក់ដខដេៗ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេថា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវកនុងកា កំណត់រទឧប្កិដាឯករាជយរៅរេេអំរេើរនាះប្តូវបានរោទប្រកាន់

រប្កាមរទឧប្កិដាជាមូេដ្ឋា នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកាតេវកិចចរធ្វើកា 

 វិភ្លគតាមក ណីជាក់ខសដង ជាេិរសស រេើផេរ៉ាះពាេ់ថ្នអំរេើរេើជន ងរប្ោះ និងរញ្ញា ថារតើ អំរេើរនះខាួន

ឯងរសមើរៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដ  ឬោ៉ា ងណា4448។ រ ឿងកដី

យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងត លាកា ប្េហមទណឌ នានា អាចមានកា ជារ់ពាក់េ័នធកនុង

កា កំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ ជារញ្ញា អងគរហត  អំរេើរនាះអាចប្តូវបានេិោ ណាថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើ

រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតផេយុរៅនឹងកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន កា វាយតថ្មា

រនះេ ំខមនជារញ្ញា នីតាន កូេភ្លេរនាះរទ។ រ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតរនះេ ំបានផតេ់នូវរទដ្ឋា នខដេោំបាច់ ឬមិន

ោំបាច់កនុងកា េិោ ណារ ើយ រ៉ា ខនតប្តឹមខតរធ្វើជាមរធ្ាបាយសប្មារ់កា វាយតថ្មាប្រហាក់ប្រខហេោន

 
4446សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ១១-១៤ រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Aleksovski អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/I-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៩៩ (“សាេប្កមរ ឿងកដី 

Aleksovski (ICTY)”) កថាខណឌ  ៥៣-៥៦។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា រ ឿងកដី Čelebići  រស់ត លាកា  ICTY ប្តូវបាន

“រំរេញ”រដ្ឋយសាេប្កមកនុងរ ឿងកដី Aleksovski  រស់ត លាកា  ICTY និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿង

កដីAleksovski “បានរញ្ញា ក់រដ្ឋយឥតប្េលាថំា កា វាយតថ្មាអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តង់

ចំណ ចរនះជាកតាត អតតរនាម័តិស ទធសាធ្”។ 

4447 សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន (F50/1) កថាខណឌ  ៣៤-៣៨។  

4448 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៨៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រនាះ។ រញ្ញា ថារតើ មានរ ឿងកដីយ តតិសាស្តសតខដេរង្ហា ញនូវរទដ្ឋា ន“សតាន ម័ត” ឬ“អតតរនាម័តិ” ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា គឺជារ់ពាក់េ័នធខតកា វាយតថ្មារេើអងគរហត រ៉ា រណាណ ះ។  

1572.ជារនាេ រ់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារេើរ ឿងកដីទាងំរនាះខដេកនុងសា ណា រស់ភ្លគីបាន

រង្ហា ញរទដ្ឋា ន“សតាន ម័ត”។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Čelebići បានយេ់រឃើញថា រលាក 

Mirko Kuljanin ប្តូវបានវាយដំោ៉ា ងដំណំម នរេេនាយំករៅដ្ឋក់កនុងជំ ំឃ ំោងំ4449។ រៅរេេោត់បាន

រៅដេ់ជំ ំរនាះ ោត់ប្តូវបាននារំៅកខនាងមួយខដេអនកជារ់ឃ ំនានាប្តូវបានវាយដំរប្ចើនរេើករប្ចើនសាម ន

រេេនារំចញរៅ4450។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាេ រ់មកបានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចររងកើត

កា យេ់រឃើញខដេថា កា វាយដំខដេោត់បានទទួេ ងបានរងករដ្ឋយរចតនានូវកា  ងទ កខ ឬេយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ ដេ់ ូរកាយ និងស ខភ្លេ រ៉ា ខនតបានសននិដ្ឋា នថា អំរេើថ្នកា វាយដំរ គគេណាមាន ក់ខដេមាន រួស ួច

រហើយរនាះ ជាអរបរ មាគឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស4451។ កនុងរសចកដី

សននិដ្ឋា នរនះ តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

រង្ហា ញរទដ្ឋា នទូរៅ ផេយុរៅវិញអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើកា វាយតថ្មាខផនកអងគរហត រេើេសតតុាងចំរពាះម ខកនុង

ក ណីជាក់លាក់រនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រេើករ ើងខដេថា 

រ ឿងកដី Čelebići បានរង្ហា ញថា មានរទដ្ឋា ន“សតាន ម័ត”រដើមបអីន វតតរៅរេេរធ្វើកា វាយតថ្មារេើរសចកដី

ថ្ងាងនូ  រស់មន សស។  

1573.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រ ឿងកដីជារប្ចើនបានសំរៅរៅរេើ“រទ 

ដ្ឋា នសតាន ម័ត” រ៉ា ខនតកនុងរ ិរទថ្នរទរេមើសខដេប្តូវបានេិេណ៌នាថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើ“រសចកដី

ថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន” េ ំខមន“រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស”រនាះរទ។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿង

កដី Aleksovski ខដេរោងតាម រខៀវ សំផន ថា “បានរំរេញ”តាមរទដ្ឋា នសតាន ម័តសប្មារ់កា វាយ

តថ្មាអំេីរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងបានអះអាងថា “អំរេើរនាះប្តូវខតរងកកា អាមា៉ា ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬកា រនាេ រ

ររនាែ កដេ់ជន ងរប្ោះ”4452 និងថា រនះទាមទា ឱយមានកា វាយតថ្មា“អតតរនាម័តិ”ថ្នេយសនកមម ខដេបាន

រងករៅរេើរ គគេជាក់ខសដង ប្េមទាងំកា យេ់រឃើញខដេថា “កា អាមា៉ា ស់ដេ់ជន ងរប្ោះប្តូវខតធ្ៃន់ធ្ៃ 

 
4449 សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići កថាខណឌ  ១០២៤។  

4450 សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići កថាខណឌ  ១០២៤-១០២៥។  

4451 សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići កថាខណឌ  ១០២៦។  

4452 សាេប្កមរ ឿងកដី Aleksovski កថាខណឌ  ៥៦។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រដើមបីឱយរ គគេសមរហត ផេមានកា ខឹងសមា ”4453។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី Kunarac បាន

យេ់ប្សរជាមួយរទដ្ឋា នសតាន ម័តទាក់ទងរៅនឹងកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន និងបាន

តមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “កា អាមា៉ា ស់ រស់ជន ងរប្ោះ ប្តូវខតធ្ៃន់ធ្ៃ 

រដើមបីអាចឱយរ គគេសមរហត ផេមានកា ខឹងសមា ”4454។  

1574.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួនអាចសែិតកនុង វិសាេ

ភ្លេថ្នរទរេមើស ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ តាមកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងកនុងរ ឿងកដី Aleksovski “កា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន គឺជាអំរេើខដេរកើតរចញេីកា 

រ៉ា នរ៉ាងរៅរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសរេើរ គគេណាមាន ក់”4455។ តាមចារ់សដីេីសិទធិមន សស សិទធិទទេួ

បានរសចកដីថ្ងាងនូ  និងរូ ណភ្លេផ្លេ េ់ខាួនផាូវចិតត និង ូរកាយ មានទំនាក់ទំនងជាមួយោន ខដេរកើតរចញជា

សិទធិ ស់រានមានជីវិត4456។ រទរេមើស ំរលាេរំពានរេើរ គគេប្តូវបានេិេណ៌នាថា សំរៅរៅរេើរសចកដី

 
4453 សាេប្កមរ ឿងកដី Aleksovski កថាខណឌ  ៥៦។ 

4454 សាេដីការ ឿងកដី Kunarac  និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១៦២។ សញ្ញា ណថ្ន“កា  ំរលាេរំពានរេើ

រសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន” ប្តូវបានកំណត់កនុងធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាសប្មារ់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ (“ត លាកា  ICC”) ថា ជា

អំរេើខដេរធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ និងរនាេ រររនាែ ក ឬរេើសេីរនះ  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេកនុងកប្មិតមួយ“ខដេប្តូវបាន

រគទទួេសាគ េ់ជាទូរៅថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដថី្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន”។ ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដាបានរញ្ញា ក់រខនែមថា កា រនាេ រ

ររនាែ កអាចរធ្វើរៅរេើសាកសេ និងថា ជន ងរប្ោះេ ំោំបាច់ដឹងរដ្ឋយផ្លេ េ់អំេីភ្លេអាមា៉ា ស់រនះរទ។ ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា

សប្មារ់ត លាកា  ICC កា កំណត់និយមន័យថ្នកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  ជាេិរសសកា រធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ និងកា រនាេ រ

ររនាែ ក ខដេជាឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម (មាប្តា ៨(២)(ខ)(xxi) និង (គ)(២) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង)។ 

4455 សាេប្កមរ ឿងកដី Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦។ 

4456 មាប្តា ៦ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ សូមរមើេ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Saif Al-Islam 

Gaddafi អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/11-01/11-695-Anxl មតិប្សរដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់

រៅប្កម Luz del Carmed Ibánex Carranza រេើសាេប្កមសដីេីរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ជនជារ់រោទ Saif Al-Islam Gaddafi 

ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះ I ចំណងរជើងថា ‘រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រេើ“ភ្លេអាចទទួេយកបាន

រដ្ឋយ Saif Al-Islam Gadafi ប្សរតាមមាប្តា ១៧(១)(ខ), ១៩ និង ២០(៣) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម”’ ច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៩, ថ្ងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០ កថាខណឌ  ១៣៩ (“កា រេើកខេងរទាស ឬ វិធានកា ថ្នអាន ភ្លេរសមើោន សប្មារ់រទ

ឧប្កិដាអនត ជាតិខដេជានិចចជាកាេគឺជាកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើសិទធិមន សស មានេកខណៈផេយុរៅនឹងចារ់អនត ជាតិ រោេ

កា ណ៍ និងរទដ្ឋា នខដេបានររងកើតរ ើងប្តឹមប្តូវ រដ្ឋយសា  វិធានកា រនះ ំរលាេរំពានកាតេវកិចចដ៏  ឹងមំា រស់ ដាកនុងកា រស ើរ

អរងកត រោទប្រកាន់ និងដ្ឋក់រទាសរទឧប្កិដាទាងំរនះ។ កាតេវកិចចរនះរកើតរចញជាចមបងេីចារ់សដីេីសិទធិមន សសប្តង់ចំណ ចថា 

មានភ្លេសំខាន់រំផ តមិនអាចខវះបាន រដើមបីធានាកា រប្រើប្បាស់សិទធិខដេមិនអាចកាត់ផ្លដ ច់បានរនះខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរសចកដី

01718827
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ ឧទាហ ណ៍ រ ឿងកដី Vasiljević ថ្នត លាកា  ICTY អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតគិតទ កជាម ន គឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

4457។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ខដេរទរេមើស ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស បានខផអកស ទធសាធ្រៅ

រេើរទេិរសាធ្ន៍ផ្លេ េ់ខាួន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា មានអតែប្ររោជន៍រៅកនុងកា វាយ

តថ្មាសតាន ម័ត។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតផងខដ ថា រោេគំនិតថ្នរសចកដី

ថ្ងាងនូ  រស់មន សសមានេកខណៈទូេំទូលាយជាងរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

រ ឿងកដី Furundžija ថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់ថា “រោេកា ណ៍ទូរៅថ្នកា រោ េរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់

មន សស គឺជាមូេដ្ឋា នសំខាន់ និងេិតណាស់គឺជាយ តតិកមមសប្មារ់កា  ស់រានមានជីវិតថ្នចារ់សដីេីមន សស

ធ្ម៌អនត ជាតិ និងសិទធិមន សស។ េិតណាស់ កនុងសម័យទំរនើរ រោេកា ណ៍រនះមានសា ៈសំខាន់រំផ តខដេ

ប្ជារចូេកនុងចារ់អនត ជាតិទាងំប្សុង”4458។ រោេគំនិតថ្នរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដេបានតភ្លា រោ់ន

 វាងេយសនកមមរ គគេ ជាមួយនឹងសមូហភ្លេ បានរេចរ ើងកនុងរ ឿងកដីថ្នស នេ កថាញុះញង់ឱយសអរ់ប្កុម

មួយ4459 និងកា រកណឌ រដ្ឋយរងខំរដើមបីររងកើនកមាា ំងខផនករោធា4460។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូេោិ 

 

ថ្ងាងនូ  រស់មន សស”)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Vasiljević អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32-

T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០២ កថាខណឌ  ២៣៩។ 

4457 កនុងរ ឿងកដី Vasiljević អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់ថា “អំរេើមន សសោតគិតទ កជាម នរេើ VG-

32 និង VG-14 គឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងថា អំរេើរនះរងកឱយ VG-32 និង VG-14  ងកា ឈ្ឺ

ោរ់ផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ហួសខងាង និងថា ជនជារ់រោទតាម យៈអំរេើ រស់ខាួនមានរចតនាវាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់

មន សស ថ្ន VG-32 និង VG-14 និងរងកកា ឈ្ឺោរ់ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតរេើេួករគ”។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង 

Vasiljević អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០២ 

កថាខណឌ  ២៣៩។  

4458 សាេប្កមរ ឿងកដី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៨៣។  

4459 ត លាកា  ICTR បានរញ្ញា ក់ថា ស នេ កថាញុះញង់ឱយសអរ់គឺជាកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងដូរចនះ គឺជា

មូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ ដូរចនះ ត លាកា រនះបានតមកេ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទ

រធ្វើទ កខរ ករមនញរេើ Ferdinand Nahimana ខដេជាប្រធានវិទយុ និងទូ ទសសន៍ Libre des Mille Collines។ សូមរមើេ សាេ

ដីការ ឿងកដី Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR)។ 

4460 សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដី Blaskić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៩៧ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានយេ់រឃើញថា កា រប្រើប្បាស់

រ គគេខដេេ ំបានចូេ ួមសកមមកនុងកា ជរមាា ះរដើមបីរ ៀរចំេប្ងឹងរោធាសប្មារ់កា រប្រើប្បាស់កនុងប្រតិរតតិកា  និងប្រឆំ្ងនឹងកង

កមាា ំងខដេរ គគេរនាះមានកា សាទ ជាមួយរនាះ គឺជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស (និងរងកកា ឈ្ឺោរ់

ធ្ៃន់ធ្ៃ  ឬេយសនកមមផាូវចិតត និង ូរកាយ) អាប្ស័យរេើកាេៈរទសៈ”)។ 

01718828
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ណារឃើញថា កា រញ្ញា ក់សដីេីរទដ្ឋា ន“សតាន ម័ត”ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរេមើស ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ 

ផ្លេ េ់ខាួនបានរេចរ ើង េីរប្ពាះរទរេមើសទាងំរនះបានខផអករេើរទេិរសាធ្ន៍ផ្លេ េ់ខាួនជាោំបាច់ រស់ជន ង

រប្ោះនីមួយៗ។ កនុងរ ឿងកដីខដេរោេគំនិតទូេំទូលាយថ្នរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវបាន ំរលាេរំពាន 

េ ំោំរធ្វើកា វាយតថ្មារប្រៀររធ្ៀរខរររនាះរ ើយ។  

1575.រទរេមើសហិងាផាូវរេទជាទូរៅប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន។ កា 

វាយតថ្មារនះជាទូរៅេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេកខណៈសតាន ម័តណាមួយ ខដេផេយុរៅវិញបានខផអករៅរេើ

កា សនមតអំេីេយនកមមរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត ឬកា រនាេ រររនាែ ក ខដេប្តូវបានរងករ ើងរដ្ឋយអំរេើហិងាផាូវ

រេទខដេប្តូវបានរង្ហា ញ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ខាួនឯងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ រដ្ឋយ

រោងរៅរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រស់ត លាកា  ICTR កនុងរ ឿងកដី Akayesu ថា រទឧប្កិដាថ្នកា 

 ំរលាេរសេសនែវៈ ជាទូរៅគឺជា“កា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន”4461។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង រស់ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Milutinović បានេិេណ៌នាកា ខដេ“ហិងាផាូវរេទ”សែិតរប្កាមរទ

របញ្ាតតិនានាខដេកា ពា រូ ណភ្លេខផនក ូរកាយ និងអាចជា“កា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន”

ខដេអងគជំន ំជប្មះរនះបានោត់ទ កថា ជា“កា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន”4462។ កនុងរ ឿងកដី RUF ថ្ន

ត លាកា  SCSL ត លាកា រនះបានសននិដ្ឋា នថា អំរេើ រស់ជនជារ់រោទ RUF “កនុងកា រងខំជនស ីវិេជារ់ឃ ំ

ប្រមាណ ២០ នាក់ ឱយ ួមរេទោន  និងបានវះប្រដ្ឋរ់រេទជនស ីវិេរ  ស និងស្តសតីមួយចំនួនរនាះ គឺជាកា 

រនាេ រររនាែ ក េយសនកមម និងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន រស់ជន ងរប្ោះ”ខដេរនះ

ប្គរ់ប្ោន់ររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់រទរោទថ្នកា  ំរលាេរំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ ផ្លេ េ់ខាួន”4463។ 

1576. វិសាេភ្លេខដេទូេំទូលាយជាងរនះកនុងកប្មិតមួយបានេិេណ៌នាអំរេើហិងាផាូវរេទថា ជាកា  ំរលាេ

រំពានរេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICC កនុងរ ឿងកដី Bemba ខដេ

អន វតតតាមរ ឿងកដី Furundžija ថ្នត លាកា  ICTY បានោត់ទ កកា ស កអងគជាត ួមរេទតាមមាត់ថា ជា

អំរេើថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ េីរប្ពាះរនះគឺជា“កា វាយប្រហា រនាេ រររនាែ កជាមូេដ្ឋា នរេើរសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស ខដេអាចជាកា រធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ និងកា រ៉ាះទងគិចផាូវចិតតដូចោន រៅនឹងកា ស កអងគជាតតាម នធ

 
4461 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ២០៨។  

4462 សាេប្កមរ ឿងកដី Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១៩២។  

4463 សាេប្កមរ ឿងកដី Gbao និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (SCSL) កថាខណឌ  ១៣០៧ និងទំេ័  ៦៧៨, ៦៨២, ៦៨៥, ៦៧៨ (រទ

រេមើសទី ៩)។   

01718829
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គូទ ឬរោនី”4464។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី Đorđević និងជនដថ្ទរទៀត បាន

អន ម័តវិធី្សាស្តសតប្រហាក់ប្រខហេោន រដ្ឋយេិោ ណាថា អំរេើហិងាផាូវរេទអាចេ ំទាមទា ឱយមានកា រ៉ាះ

ពាេ់ខផនក ូរកាយជាមួយោ ើកនុងក ណីខដេអំរេើរនាះគឺជាកា រធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ ឬកា រនាេ រររនាែ កផាូវរេទ

4465។ កនុងរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Niyitegeka អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTR បានសននិដ្ឋា ន

ថា អំរេើ“ហិងាផាូវរេទ”ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ស ករញ្ចូេវតែរុៅកនុង នធរោនីសាកសេស្តសតី មាន“េកខ

ណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹង[រទឧប្កិដាជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ] និង

បានរងកកា ឈ្ឺោរផ់ាូវចិតតដេ់ជនស ីវិេ ជាេិរសស ជនជាតិ Tutsi និងជាកា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ

រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសថ្នសហគមន៍ Tutsi ទាងំមូេ”4466។  

1577.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវបាន ំរលាេ

រំពានរដ្ឋយកា ប្រប្េឹតតរនះ ដូចជាកនុងសាែ នភ្លេខដេជន ងរប្ោះជារ  សប្តូវបានរងខំឱយស កអងគជាត ួម

រេទចូេកនុងជន ងរប្ោះស្តសតីរដ្ឋយសា េ័យខាា ចរេើអាយ ជីវិត រស់ខាួន។ កនុងសា ណាផ្លេ េ់មាត់ សហប្េះ

រាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណារេើកាេៈរទសៈខផនកអងគរហត ចំនួនរី

ខដេរង្ហា ញថា កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវបានរង្ហា ញកនុងក ណីជន ងរប្ោះ

ជារ  សខដេជាអនកស កអងគជាត ួមរេទ4467។ ដំរូង រដីប្រេនធប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទខតរ៉ា នាម នរមា៉ា ងរប្កាយ

កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំរនាះ៖ ជាកតាត មួយខដេតាមកា អះអាង រស់សហប្េះរាជអាជាា  អងគជំន ំ

 
4464 សាេប្កមរ ឿងកដី Bemba (ICC) កថាខណឌ  ១០១។  

4465 សាេដីការ ឿងកដី Đorđević និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) កថាខណឌ  ១៥៦ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កត់សមាគ េ់ថា 

អំរេើប្តូវខតជាកា  ំរលាេរំពានរេើរូ ណភ្លេផាូវចិតត ឬ ូរកាយ រស់ជន ងរប្ោះ។ ជាញឹកញារ់ ខផនកថ្នដងខាួនជាទូរៅពាក់េ័នធ

រៅនឹងផាូវរេទ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ឬជារ់ពាក់េ័នធ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ទំនាក់ទំនង ូរកាយ េ ំោំបាច់សប្មារ់អំរេើខដេ

មានេកខណៈផាូវរេទ។ កា រងខំរ គគេឱយប្រប្េឹតត ឬរមើេអំរេើមួយចំនួន អាចប្គរ់ប្ោន់ ដរារណាអំរេើរនាះរធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ និង/ឬ

រនាេ រររនាែ កជន ងរប្ោះកនុងេកខណៈផាូវរេទ”) (កា រោងខាងកនុងេ ររោេ)។ 

4466 សាេប្កមរ ឿងកដី Niyitegeka (ICTR) កថាខណឌ  ៣១៦, ៤៦៥។ សូមរមើេផងខដ  ឧ. រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nikolić 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-2-S សាេប្កមប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៣ កថា

ខណឌ  ៨៧-៨៩, ១១១ (យេ់រឃើញថា “អំរេើថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ហិងាផាូវរេទ កា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមេកខខណឌ អមន សសធ្ម៌ 

និងរ ិោកាសរំេិតរំេ័យ[បានរកើតរ ើង] េ ំោំបាច់មានកា េនយេ់រខនែមចំរពាះកប្មិតថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេ

ថ្ន[អំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ]” និងកតស់មាគ េ់ថា អំរេើហិងាផាូវរេទបាន ួមរញ្ចូេមិនប្តឹមខតកា 

 ំរលាេរសេសនែវៈរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំកា គំរាមកំខហងផ្លេ េ់មាត់ថ្នកា  ំរលាេផាូវរេទផងខដ )។      

4467 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៩។ 

01718830
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ជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករ ើងកនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួនសប្មារ់ស្តសតី រ៉ា ខនតេ ំបានេិោ ណាសប្មារ់រ  ស4468

។ ទីេី  មានកា គំរាមកំខហងដ្ឋក់ទណឌ កមមសប្មារ់កា មិនរោ េតាមរទរញ្ញា  រដ្ឋយដ្ឋក់សមាព ធ្ឱយ

រំរេញកា  ួមរេទ4469។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញកា 

អន វតតន៍  ើករាេដ្ឋេថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម4470។ ទីរី រកសក មមយុនីសដកមពជុាមិនប្តឹមខតបាន ំរលាេរំពានរេើ

រូ ណភ្លេខផនក ូរកាយ និងសវ័យភ្លេផាូវរេទ រស់រ  សរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានរងខំឱយេួករគរងកកា ឈ្ឺ

ោរធ់្ៃន់ធ្ៃ រេើប្រេនធខាួន ខដេប្តូវទទួេ ងកា អាមា៉ា ស់ោ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ 4471។ 

1578.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ទាងំរ  ស និងស្តសតីតាម យៈរោេនរោបាយកា  ួម

ដំរណករដ្ឋយរងខំបានទទួេ ងភ្លេអាមា៉ា ស់ និងកា រនាេ រររនាែ កធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ ត។ រនាេ រ់េីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយ

សែិតរប្កាមកា  ងទ កខថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហត៍ាមកា រ ៀរចំ ខដេតាមធ្មមតាជាមួយនឹងមន សសខដេខាួន

េ ំខដេសាគ េ់ទាេ់ខតរសាះ រដីប្រេនធប្តូវបានផ្លា ស់រត ូទីតាងំរដ្ឋយរងខំ និងោា រំមើេរដ្ឋយឈ្ាររដើមបីឱយដឹង

ប្បាកដថា កា  ួមរេទ វាងរដីប្រេនធខដេតាមធ្មមតាជារ គគេខដេខាួនេ ំខដេសាគ េ់រនាះបានរកើតរ ើង។ 

ប្រសិនររើេ ំបានរកើតរ ើងរទ រដីប្រេនធប្តូវបានរងខំឱយេនយេ់មូេរហត មតង និងរប្ចើនដង និងច ងរប្កាយបាន

សរប្មចចិតត ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ រដ្ឋយសា កា េ័យខាា ចកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើ ូរកាយ ួម

ទាងំកា សមាា រ់ ឬកា វាយដំ។ រ គគេមួយចំនួន ួមទាងំជន ងរប្ោះជាប្សីដ និងរ  ស ប្តូវទទួេ ងអំរេើ

ហិងាផាូវរេទដថ្ទរទៀតខដេជាខផនកថ្នរ ិោកាសរងខិតរងខំទូរៅ។ រោងតាមរហត ផេរនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រ  ស និងស្តសតីទាងំេី រេទបានទទួេ ងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស។  

1579.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើសា ណាខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា

អំេីកតាត ជាក់លាក់ខដេបានោបំ្ទរខនែមរេើកា យេ់រឃើញខដេថា រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវបាន

 ំរលាេរំពានទាក់ទងរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  ស។ ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា 

រេេរវលាថ្នកា  ួមរេទ ខដេផេយុរៅនឹងសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា  េ ំប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគ

 
4468 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៩។ 

4469 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៩។ 

4470 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៩-១០។ 

4471 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ១០។  
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ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា វាយតថ្មាអំេីេយសនកមមខដេបានរងករៅរេើជន ងរប្ោះជាស្តសតី4472។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញផងខដ ថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងសាកសីជារប្ចើនបានផតេ់សកខី

កមមថា េួករគបាន ងោំមួយ យៈរេេនូវកា  ួមដំរណកអាពាហេ៍ិពាហ ៍រស់ខាួនរៅម នរេេមានអា មមណ៍

ថា ប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើដូរោន ះ4473។ កា ខដេរ គគេប្តូវបានតាមដ្ឋនោ៉ា ងដិតដេ់ភ្លា មៗរប្កាយេីកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ ៍ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា បានរធ្វើឱយមានកា 

អាមា៉ា ស់ថ្នរទេិរសាធ្ន៍រនះកាន់ខតខាា ងំរ ើងៗ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រនះគឺជាកតាត ខដេប្តូវអន វតតរសមើោន

ទាងំរ  ស និងស្តសតី។  

1580.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ផងខដ ថា កា អន វតតថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម គឺជាកតាត រខនែមខដេោំ

បាច់ប្តូវរធ្វើកា េិោ ណាកនុងកា វាយតថ្មារេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសកនុងកតាត ទាងំរនះ។ កា គំរាមកំខហង

មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវកងវះកា យេ់ប្េមខដេររងកើតបានជាអំរេើហិងាផាូវរេទ ខដេ ំ

រលាេរំពានរដ្ឋយផ្លេ េ់រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ជាងមីមដងរទៀត អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណាថា កតាត រនះប្តូវអន វតតរសមើភ្លេោន ទាងំរ  ស និងស្តសតីខដេជាជន ងរប្ោះថ្នរោេ

នរោបាយកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ ជាេិរសសនូវកាេៈរទសៈ

ថ្នកា រធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ខដេប្តូវបានេិេណ៌នារដ្ឋយ ម ំ វ ន ទាក់ទងរៅនឹងរទេិរសាធ្ន៍រដី រស់ោត់ថ្នកា  ួម

ដំរណករដ្ឋយរងខំ។ 

1581.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា ជន ងរប្ោះ

បានឆាងកាត់កា អាមា៉ា ស់ខ សខរាក រដ្ឋយសា ប្តូវបានរងខំឱយស កអងគជាត ួមរេទប្រេនធ រស់ខាួន។ រនះេ ំ

បានរង្ហា ញញថា េួករគគឺជាអនក ំរលាេរសេសនែវៈ ដូចបានរង្ហា ញខាងរេើរនាះរទ រ៉ា ខនតកនុងរេេដំណាេ

 
4472 រប្រៀររធ្ៀរ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៩ (“កាេៈរទសៈដំរូងគឺថា រដីប្រេនធ

ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទរៅរ៉ា នាម នរមា៉ា ងរប្កាយេីេួករគប្តូវបានដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមរទឧប្កិដាថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ។ 

រនះបានររងកើនរខនែមនូវភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  និងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នរទឧប្កិដាទាំងេី រនះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើកកតាត រនះកនុង

កថាខណឌ  ៣៦៩៧ កនុងកា វិភ្លគ រស់ខាួនសប្មារ់ស្តសតី រ៉ា ខនតេ ំបានរធ្វើរេើរ  ស”) សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៦៩៧។ 

4473 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) រជើងទំេ័  ១២១៧៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ  ៊ុំ រយឿន) ឯកសា រេខ ទំេ័  ៧-៨, ៤២-៤៣ (“រលាកប្សី រតើអាចប្បារ់អងគជំន ំជប្មះរៅរេេណាខដេ

រលាកប្សី ួមរេទជាមួយរដីរលាកប្សី ? ឆ៖ បានមួយខខរប្កាយមក [...] ខាុំេ័យរេក រទើរខាុំយេ់ប្េមជាមួយោត់”) ( ង់ោំអស់ 

យៈរេេមួយខខរៅម នរេេកា  ួមដំរណក) រូកខងមឧទាហ ណ៍ថ្នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរៅរេេមានកា រងអង់ណារកើតរ ើង។ 
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ោន រនាះរង្ហា ញថា េួកោត់ប្តឹមជាឧរក ណ៍ និងជន ងរប្ោះថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទរ៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកដី Čelebići បានយេ់រឃើញថា រៅរេេជន ងរប្ោះប្តូវបានរងខំឱយដ្ឋក់រ គគេដថ្ទ

រទៀតជាជន ងរប្ោះ កា រនះបានរធ្វើឱយេួករគទទួេ ងកា អាមា៉ា ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ 4474។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេយេ់រឃើញថា កតាត ទាងំរនះបានោបំ្ទរខនែមរទៀតរេើកា សននិដ្ឋា នខដេថា រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស

ប្តូវបាន ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ កនុងក ណីជន ងរប្ោះជារ  ស។  

1582.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងផងខដ រៅរេើ

េសតតុាងផ្លេ េ់ រស់រ គគេដថ្ទរទៀតខដេជារដី ដូចជា ខអម រអឿន និង យស ផេ ប្េមទាងំ េសតតុាង រស់ 

ម ំ វ ន ទាក់ទងរៅនឹងរទេិរសាធ្ន៍រដី រស់ោត់។ ររើរទាះរីជា ខអម រអឿន ប្តូវបានសួ រដ្ឋយរមធាវើកា ពា 

កដី រខៀវ សំផន កនុងកប្មិតមួយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សដីេីកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំក៏រដ្ឋយ ក៏

មានកា កំណត់ ួចរាេ់រហើយថា រនះេ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវបានហាមោត់កនុង

កា េិោ ណារេើសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន សដីេីប្រធានរទរនះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាះរទ កនុងក ណី

ខដេេសតតុាងរនះប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាះ4475។ ខអម 

រអឿន និង យស ផេ អនកទាំងេី បានអះអាងជាក់លាក់ថា េួកោត់បានទទួេ ងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ តាម យៈ

រទេិរសាធ្ន៍ថ្នកា  ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ខណៈ ម ំ វ ន បានអះអាងថា រដីរលាកប្សី

ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទរដ្ឋយេាង់ការំេាើង។ ជាកា េិបាកប្សថ្មនូវកា រំេាឺចាស់លាស់ជាងរនះអំេីេយសនកមម

ទាក់ទងរៅនឹងរ គគេរនាះ រទាះរីជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកសាជាងមីមដងរទៀតថា កា

េៈរទសៈរងខិតរងខំេ ំោំបាច់ប្តូវរង្ហា ញតាម យៈកា គំរាមកំខហងចាស់លាស់ថ្នអំរេើហិងារនាះរទ។  

1583.ដូចោន រនះខដ  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ រស់ខាួននូវេសតតុាង

ចាស់លាស់ រស់ NAKAGAWA Kasumi ខដេថា ជន ងរប្ោះជារ  សបានទទួេ ងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ 

តាម យៈកា រងខិតរងខំឱយ ួមរេទជាមួយប្រេនធ។ កា ខកខានរនះជាេិរសសជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិោ 

ណាខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកចាស់លាស់រេើេសតតុាងរនះតាងំេីដំរូងកនុងកា យេ់

រឃើញខផនកអងគរហត  រស់ខាួន។  

 
4474 សូមរមើេ សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići  (ICTY) កថាខណឌ  ១០៧០ (“អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា តាម យៈ

កា ខដេប្តូវបានរងខំឱយវាយដំោន រៅវិញរៅមក ជន ងរប្ោះ Danilo និង Miso Kuljanin បានទទួេ ងកា ឈ្ឺោរ់ និងភ្លេ

អាមា៉ា ស់ធ្ៃន់ធ្ៃ ”)។ 

4475 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.គ.៣.ខ។ 
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1584.រោងតាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា  វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរង្ហា ញកំហ សកនុងកប្មិតមួយធ្ៃន់ធ្ៃ ។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនថា ជន ងរប្ោះជារ  សថ្នរោេ

នរោបាយ ួមដំរណករដ្ឋយរងខំថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ ជាអរបរ មា បានទទួេ ងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ 

ផាូវចិតត រដ្ឋយសា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ។  

1585.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាផងខដ រេើរញ្ញា ថារតើ រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសថ្នជន ងរប្ោះ

ជារ  ស ប្តូវបាន ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រដ្ឋយអំរេើថ្នកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ កា វាយតថ្មា

រនះេ ំមានភ្លេោំបាច់រ ើយ េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកាតេវកិចចរធ្វើកា វិភ្លគអំេីេយសនកមម ឬ

កា  ងទ កខធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត និងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកដី រដ្ឋយសា កប្មិតថ្នកំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកើតរ ើងរៅរេេអងគជំន ំជប្មះ

រធ្វើកា វាយតថ្មាអំេីេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់

ទ ក ជាសំខានក់នុងកា វាយតថ្មារេើវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងចំរពាះរញ្ញា រនះ។  

1586.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា វាយតថ្មាដ្ឋច់រដ្ឋយខ កអំេីរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស រៅរេេ

ខដេអងគជំន ំជប្មះបានរឃើញថា េយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  េ ំប្តូវបានរង្ហា ញ។ 

ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទំនងជាបានអន ម័តរទដ្ឋា នខដេថា កា យេ់រឃើញអំេីេយសនកមម

ចំរពាះរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវបានោត់ទ កថា េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវរទឧប្កិដា។ រនះគឺជាកំហ 

ស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញរខនែមរទៀតរដ្ឋយខផអករេើកា វាយតថ្មារេើអងគរហត ថា អំរេើ

ខដេរោទជារញ្ញា រនះចាស់ណាស់អាចរសមើនឹងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា រសចកដីសននិដ្ឋា នរនះ ជាទូរៅ េ ំអាចអន វតតបានចំរពាះជន ង

រប្ោះជាប្សីត។ ទាងំរ  ស និងស្តសតីបានឆាងកាត់កា អាមា៉ា ស់ និងកា រនាេ រររនាែ កធ្ៃន់ធ្ៃ រដ្ឋយសា ប្តូវបាន

រងខំឱយ ួមរេទតាមកា រញ្ញា  និងមានហានិេ័យថ្នេយសនកមមរេើ ូរកាយភ្លា មៗរដ្ឋយសា ឈ្ារប្រដ្ឋរ់

អាវ ធ្ និង/ឬអំរេើដថ្ទរទៀតថ្នេយសនកមមរេើ ូរកាយ ឬកា សាា រ់។ ស្តសតីមួយចំនួនបានឆាងកាត់េយសនកមម

ជាក់លាក់ផងខដ រដ្ឋយសា ប្តូវបាន ំរលាេរសេសនែវៈេីរតី រស់ខាួន។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា ជន ងរប្ោះជារ  សបានឆាងកាត់េយនកមមជាក់លាក់រខនែមរទៀតរដ្ឋយ

សា ប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ និងរធ្វើឱយរ គគេដថ្ទរទៀតកាា យជាជន ងរប្ោះ។ កា ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជា
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មរធ្ាបាយថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ ប្េមទាងំជាជន ងរប្ោះថ្នអំរេើរនះ ជាកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដី

ថ្ងាងនូ  រស់មន សស។ 

1587.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

អំរេើខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ ប្តូវបានរង្ហា ញ និងថា អំរេើរនះ

បានរងកកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេមានកប្មិតប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាដថ្ទ

រទៀតថ្នរទឧប្កិដាប្រឆំ្ងមន សសជាតិ4476។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ទាងំអស់សដីេីចំណ ចរនះ ប្តូវ

រដិរសធ្រោេ។  

1588.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាផងខដ រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជន ងរប្ោះជាស្តសតីខដេប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហខ៍ដេអាចរសមើនឹងរទឧប្កិដាថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ បានរង្ហា ញនូវកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ និងផាូវ

ចិតតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងរទឧប្កិដាដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិ4477។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

កំណត់ទិសរៅខាួនឯងកនុងកា េិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ “ធាត ផស”ំថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈប្តូវបានរង្ហា ញ 

និងបានរំេាឺថា កា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ជាោំបាច់ប្តូវមានអេាប្កឹតភ្លេថ្នរេទខដេជន ងរប្ោះទាងំ

រ  ស និងស្តសតីប្តូវបានរងខំឱយ ួមរេទ រដើមប ីួមដំរណកកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ។ ររើរទាះរីជាស្តសតីខាះ

អាចឆាងកាត់កា គំរាមកំខហងជាក់លាក់ដូចជា ហិងាផាូវរេទរដ្ឋយសា រដី រស់ខាួន ឬរ  សដថ្ទរទៀតក៏

រដ្ឋយ ក៏អំរេើរនះេ ំបានររងកើតជាខផនកមួយថ្នកា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះខដ  រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញ

គឺជាខផនកថ្នរ ិោយកាសរងខិតរងខំ។ រ  ស និងស្តសតីទាំងេី រេទ គឺជាជន ងរប្ោះថ្នកា ប្រប្េឹតតខដេប្តូវ

បានរោទប្រកាន់៖ កា ខដេថា មាន ក់ប្តូវបានរងខំឱយស ករញ្ចូេអងគជាត និងមាន ក់រទៀតប្តូវបានស ករញ្ចូេ

រដ្ឋយរងខំរនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ។  

1589.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្រាេ់កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងសដីេីជន ងរប្ោះខដេប្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថា ជាជន ងរប្ោះស្តសតី។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាសមរហត ផេរេើរ ិរទកា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងបានវាយតថ្មាសមប្សររេើេសតតុាងសដីេីកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរ

 
4476 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។ 

4477 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៩២។ 
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កាយ ឬផាូវចិតត។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

មានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់សមប្សរនូវអតតសញ្ញា ណ រស់ ស ូ ស ធាវើ ខដេជាស្តសតី

រេទទីរី។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរងខរេសតតុាង ស ូ ស ធាវើ ទាក់ទងរៅនឹងេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ 

ខដេោត់បានទទួេ និងបានររងកើតកា យេ់រឃើញថា រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ូររនះគរបីោត់ទ កថា ជា

ខផនកមួយថ្នរ ិរទជន ងរប្ោះជាស្តសតីរដ្ឋយសា រោេនរោបាយកា  ួមដំរណករដ្ឋយរងខំ។  

1590.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយករណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា ទាងំមូេខដេប្រឆំ្ងរៅនឹង

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញនូវេយសនកមម ឬ

កា ឈ្ឺោរធ់្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតតេីសំណាក់ជន ងរប្ោះជារ  សខដេប្តូវបានរងខំឱយ ួមដំរណកកា 

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ។៍  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា សននិដ្ឋា នមួយខដេេ ំមានត លាកា អងគរហត 

សមរហត ផេណាអាចរធ្វើដូរចនះបាន និងខកខានផងខដ កនុងកា ផតេ់សំអាងរហត រេញរេញ។ ជាេិរសស

កំហ សខដេធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះកនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះគឺ កា អន វតតន៍ខ សោន ចំរពាះរ  ស និងស្តសតីពាក់

េ័នធរៅនឹងកាេៈរទសៈថ្នអងគរហត ដូចោន ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញេ ំសម

រហត ផេផងខដ រេើេសតតុាង និងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងខដេពាក់េ័នធផ្លេ េ់។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណា

រេើរញ្ញា ថារតើ រសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសប្តូវបាន ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ  ខដ  ឬោ៉ា ងណា រដ្ឋយខផអករេើកា 

យេ់រឃើញ រស់ខាួនអំេីេយសនកមម ឬកា  ងទ កខរេើ ូរកាយ ឬផាូវចិតត។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា កា រងខំឱយរ គគេ ួមរេទ គឺរសមើនឹងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស។ រសចកដីសននិដ្ឋា នរនះប្តូវអន វតតរសមើោន ទាងំរ  ស និងស្តសតីខដេជាជន ងរប្ោះ ររើរទាះរីមាន

ធាត ផសរំផសងោន ខដេអាចអន វតតបានរ ៀងៗខាួនក៏រដ្ឋយ។  

1591.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ប្សរតាម វិធាន ១១០(៤) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង កនុងក ណីរណដ ឹងសាទ កខ

ខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  អងគជំន ំជប្មះមានសិទធិអំណាចខកខប្រកា យេ់រឃើញកនុងរសចកដី

សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ប្រសិនណាររើ ករឃើញថា មានកំហ ស រ៉ា ខនតេ ំអាចខកខប្រខផនក

សរប្មចរសចកដីថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតខដេជារទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  ស។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេររងកើតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនងមីខដេថា ជន ងរប្ោះរ  សខដេប្តូវបានរងខំឱយ ួម
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រេទកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំជាអរបរ មាបានឆាងកាត់េយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ផាូវចិតត និង

កា វាយប្រហា ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសផងខដ ។ រប្ៅេីរនះ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រស់ រខៀវ សំ

ផន សប្មារ់អំរេើខដេរសមើនឹងកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំខដេជា

អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត ប្តូវតមកេ់4478។ 

ជ. អរំេើប្រេយ័េជូសាសន ៍

អរំេើប្រេយ័េជូសាសនរ៍េើជនជាតិរវៀតណាម 

1592.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទប្រេ័យេូជសាសន៍  ួមទាងំធាត ផសសំតាន ម័ត  និងធាត 

ផសអំតតរនាម័តិ តាម យៈកា សមាា រ់សមាជិកថ្នប្កុមជនជាតិរវៀតណាម ប្តូវបានរង្ហា ញ4479។ 

1593.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍

ខដេបានសននិដ្ឋា នថា ធាត ផសសំតាន ម័ត និងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ប្តូវបានរង្ហា ញ4480។ 

ក. ថារតើ ធាត ផសសំតាន ម័តប្តវូបានរង្ហា ញប្តមឹប្តវូ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

i. ថារតើ សមាជិកថ្នប្កុមខដេទទួេបានកា កា ពា ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1594.កនុងកា កំណត់ថា ធាត ផសសំតាន ម័ត សប្មារ់អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ប្តូវបានរង្ហា ញ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ជនជាតិរវៀតណាមគឺជាប្កុមេូជសាសន៍ជាតិេិនធរុៅរេេរនាះ និងដូរចនះជាប្កុម

ខដេទទួេបានកា កា ពា ”4481។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា ជន ងរប្ោះជារប្ចើនថ្នអំរេើ

មន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានកំណត់រោេរៅ រដ្ឋយសា ខត

េួករគជាជនជាតិរវៀតណាម4482។ រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឱយដឹងថា “កា សមាា រ់ទាងំរនះ

ប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងជាប្រេ័នធ និងកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម” និងបានសរងកតថា “កនុងក ណី

 
4478 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣២៦-៤៣២៧។ 

4479 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៤-៣៥១៩។ 

4480 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥២-១៩៧។  

4481 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៤។ 

4482 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៥-៣៥១៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២៥៦០-២៥៧១, 

២៩៥៩, ២៩៩៤-២៩៩៩, ៣៤៩៧, ៣៥០១។ 
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នីមួយៗ ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅេ ំខមនជាេកខណៈរ គគេ រ៉ា ខនតខផអករេើមូេដ្ឋា នជា

សមាជិកភ្លេកនុងប្កុមរនាះ”4483។ 

1595.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា ជនជាតិរវៀតណាម“ខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា”គឺជាសមា ជិ

កថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា  និងបានកត់សមាគ េ់ថា “េ ំមានភ្លគីណាមួយបានជំទាស់រៅនឹងអតែិភ្លេថ្ន

ជនជាតិរវៀតណាម ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុាខដេមានេកខណៈជាប្កុមមួយខរររនាះរទ”4484។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានចងអេុរង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមទាងំរនាះ“ខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា”មាន 

“េកខណៈេិរសសដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក” ដូចជា ភ្លសា មារូអាហា  វរបធ្ម៌ សរមាៀករំពាក់ប្រថ្េណី ររតិកេណឌ

ប្រវតតិសាស្តសត និងេកខណៈមួយចំនួន ួមជាមួយជនជាតិខខម  ដូចជា ទំនាក់ទំនងប្គួសា ជិតសនិទធ និងេកខណៈ

 ូររាងប្រហាក់ប្រខហេោន 4485។ 

1596.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់េ ំប្តឹមប្តូវថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវ

បានសមាា រ់រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសង និងមនេី ស-២១ ប្េមទាងំកនុងខដនទឹកកមពជុា ួមទាងំរៅខផអូ រឈ្ើ

ទាេ  គឺជាសមាជិកថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា  េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យ

ប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា ថា ជា“ជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា” រដ្ឋយរហត ថា ជន

ជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានសមាា រ់រៅទីតាងំទាងំរនះមានទីេំរៅកនុងប្ររទសរវៀតណាម4486។ រោង

តាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា ជន ងរប្ោះខដេមានទីេំរៅកនុងប្ររទសរវៀតណាមេ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេ

កនុងប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា រនាះ ខដេប្កុមរនះមានខត“ជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា

រ៉ា រណាណ ះ”4487។ 

1597.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា រេើករ ើង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជន

ជាតិរវៀតណាម“ខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា” គឺសែិតកនុងប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា តាមកា ជាក់ខសដង េ ំ

បានកប្មិតវិសាេភ្លេថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា រនាះរ ើយ។ េិតណាស់ មានកា រង្ហា ញរដ្ឋយប្ររោេ

កនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កជនជាតិ

 
4483 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៦។ 

4484 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៤១៨។ 

4485 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៤១៩។ 

4486 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥៥-១០៥៧។ 

4487 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥៥-១០៥៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រវៀតណាមទាងំអស់ខដេសែិតរៅកនុងប្ររទសកមពជុា រដ្ឋយេ ំគិតថាមានទីេំរៅអចិថ្ស្តនតយ៍ ជាសមាជិកថ្ន

ប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា រដ្ឋយខផអករេើេកខណៈេូជសាសន៍ជាតិេនធ ុរស់េួករគ។ រវាហា សាស្តសត រស់រ

កយក មមយុនីសដីកមពជុាជាញឹកញារ់បាន“កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិេិនធរុវៀតណាមទាំងអស់”  ួមទាងំអនក

ខដេបានចូេមកប្ររទសកមពជុាេីប្ររទសរវៀតណាមកនុងអំ ុងរេេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្4488។ តាមកា 

េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កា ខដេប្កុមរនះប្តូវបានកំណត់តាម យៈេកខណៈ

េូជសាសន៍ជាតិេនធថុ្នសមាជិករនាះ អាចមានផេវិបាក េីរប្ពាះអាចរង្ហា ញថា ប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា 

រនះអាច ួមរញ្ចូេជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់  ួមទាងំជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅរប្ៅប្ររទសកមពជុា

ផងខដ ។ កា ខដេថា មានខតសមាជិកប្កុមខដេសែិតរៅកនុងប្ររទសកមពជុារ៉ា រណាណ ះប្តូវបានកំណត់រោេ

រៅរនាះ េ ំបានកប្មិតវិសាេភ្លេថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា រនាះរ ើយ រ៉ា ខនតអាចមានផេរ៉ាះពាេ់រេើ

រញ្ញា ថារតើ ោ ើមានរចតនារំផ្លា ញប្កុមរនះ“ទាងំមូេ ឬខផនកខាះ” ខដឬ ោ៉ា ងណា4489។ 

1598.រៅកនុងកា េិភ្លការេើកា កំណត់រោេរៅជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ួមរញ្ចូេ

កា សមាា រក់នុងចំរណាមរនាះ“អនករនសាទ និងជនរេៀសខាួនជនជាតិរវៀតណាមខដេោរ់បានឆាងចូេខដន

ទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរៅខផអូ រឈ្ើទាេរប្កាយខខ រមសា ឬខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧” “ជនជាតិរវៀត

ណាមខដេោរ់បានរដ្ឋយកងេេ ១៦៤ រៅថ្ងៃទី ១៩ និង ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨” និង “ជនជាតិរវៀត

ណាម ៧៨០ នាក់រៅមនេី ស-២១ និងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង”4490។ ប្កុមច ងរប្កាយរនះ ួមមានទាហាន 

និងជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាមខដេោរ់បានតាមប្េំខដន ឬរៅសម ប្ទ និងនារំៅមនេី ស-២១ ប្េមទាងំ

ជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានសមាា រ់រៅអូ កខនសងខដេជាជនស ីវិេោរ់បានរៅសម េូមិអូ ោ៉ា ដ្ឋវ

តាមប្េំខដនកមពជុារវៀតណាម4491។ ដូរចនះ ដូចោន រៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមខដេជាក់ខសដងបាន ស់រៅកនងុ

ប្ររទសកមពជុាខដ  ទាហាន អនករនសាទ ជនរេៀសខាួន និងជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាមដថ្ទរទៀត ខដេោរ់

 
4488 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៤១៦។ 

4489 សូមរមើេ ខផនកខាងរប្កាមសដីេីរញ្ញា ថារតើ ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់ប្តូវបានរង្ហា ញ

ប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

4490 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៤០០២។ 

4491 ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតរិវៀតណាមរៅមនេី ស-២១ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  

២៤៦០-២៤៨៤។ ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានសមាា រ់រៅអូ កខនសង សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ២៩២៦ និងរជើងទំេ័  ១០០២៥។ 

01718839
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បានកនុងប្ររទសកមពជុា ឬកនុងខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្តូវសែិតរប្កាមវិសាេភ្លេថ្នប្កុមខដេប្តូវ

បានកា ពា  និងប្តូវបានកំណត់រោេរៅ។ 

1599.រខនែមរេើរនះ ដូចខដេ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា េសតតុាងភ្លគរប្ចើខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់រោេរៅរេើប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា  បានសំរៅរៅរេើ“ជន

ជាតិរវៀតណាម”ជាទូរៅ និងេ ំបានខរងខចក វាងជនជាតិរវៀតណាមទាងំរនាះខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពុ

ជា និងជនជាតិរវៀតណាមខដេរទើរខតចូេមកកមពជុារនាះរ ើយ4492។ 

1600.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះ“រជឿជាក់ហួសេីវិមតិសងស័យថា រកសក មមយុនីសដ

កមពជុាជាសមាៃ ត់ និងជាសាធា ណៈ បានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមថា ជាប្កុមមួយ […] 

កំណត់េួករគថា ជា‘ជនជាតិរ រទសេិសេ េ’ោរ់តាំងេីដំណាក់កាេដំរូងថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”

4493។ រដ្ឋយេិោ ណារេើេសតតុាងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំ

រឃើញកំហ សកនុងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា សមាជិកថ្នប្កុមជនជាតិរវៀតណាម

ខដេប្តូវបានកា ពា ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំ

ណះអំណាងខដេរេើករ ើងផេយុរដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ 

ii. ថារតើ សមាជិកថ្នប្កុមខដេទទួេបានកា កា ពា ប្តូវបានសមាា រ់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1601.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ជនជាតិរវៀត

ណាមប្បាមំួយនាក់ខដេោរ់បានប្តូវបានសមាា រ់រៅមនេី សនតិស ខអូ កខនស និងថា អំរេើមន សសោត និងកា 

សមាា រ់ ង្ហគ េជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានរង្ហា ញរៅមនេី ស-២១ រៅរខតតសាវ យរ ៀង រខតតប្ករចះ រខតតកំេង់

ឆ្ន ំង កនុងខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងរៅវតតខាច់4494។ ពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី ស-២១ ោត់បានជទំាស់

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា អំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េប្តូវ

បានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម េីរប្ពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់អំេី

ជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងកា យេ់រឃើញខផនកចារ់ថ្នអំរេើមន សសោត និងរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងបានរញ្ចូេលាយ ំោន នូវកា សមាា រ់រដ្ឋយរចតនាខដេជាកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទី

 
4492 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៧។ 

4493 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៤១៦។ 

4494 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥២-១០៥៣។ 
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ប្កុងហសឺខណវ ជាមួយនឹងអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ4495។ ោត់បានអះអាងថា ធាត 

ផសសំតាន ម័ត ថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍េ ំប្តូវបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវ រដ្ឋយសា កំហ សរៅកនុងកា កំណត់

ថា កា សមាា ររ់ៅទីតាំងខាងរេើបានរកើតរ ើង4496។ 

1602.រោងតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវកា អះអាងេ ំប្តឹមប្តូវ

 រស់ោត់ខដេថា កា សមាា រ់េ ំប្តូវបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវរនាះ។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សមាា រ់អនកជារ់ឃ ំជន

ជាតិរវៀតណាមរៅមនេី ស-២១ និងបានកំណត់ប្ររេទគតិយ តតថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយេ ំោំបាច់ខរងខចកនូវ

ប្ររេទថ្នជន ងរប្ោះរ ើយ4497។ 

1603.សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញខផនកចារ់

េីដំរូងខដេថា អំរេើមន សសោត និងកា សមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានរង្ហា ញកនុង

កា កំណត់ថា កា សមាា រ់ប្តូវបានរង្ហា ញប្គរ់ប្ោន់ និងថា េសតតុាងរខនែម រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីោំ

ប្ទកា យេ់រឃើញរនះ4498។ សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា កា សននិដ្ឋា នខដេថា ជនជាតិរវៀតណាម

ប្តូវបានសមាា រ់រៅមនេី ស-២១ មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើប្រេ័យ

េូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់រដ្ឋយេ ំគិតអំេីកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតរ ើយ4499។ 

1604.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា សមាា

រ់ជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតសាវ យរ ៀង កនុងខដនទឹកកមពជុាប្រជាធិ្រតយយ រខតតកំេង់ឆ្ន ំ វតតសខាច់និងរខតត

ប្ករចះប្េមទាងំអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយខដេររងកើតរ ើងរដ្ឋយមជឈិមកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើជន

ជាតិរវៀតណាមសប្មារ់កា ោត់ទ កជាសប្តូវ4500។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោំបាច់េិនិតយសា

រ ើងវិញរេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញទាងំរនះកនុងរ ិរទថ្នអំរេើប្រេ័យ

េជូសាសន ៍េីរប្ពាះសា ណារនះេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់។ 

 
4495 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥២។ 

4496 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥៤។ 

4497 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៥២។ 

4498 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2)  កថាខណឌ  ៧១៣-៧១៤។ 

4499 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៧១៥។ 

4500 សូមរមើេខាងរេើ ខផន VII.ខ.២ និងខាងរប្កាមខផនក VIII.ខ.៥.ក។ 

01718841
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1605.ពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ សខដេរោទប្រកាន់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងមនេី ស-២១ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ ំឭកថា កំណត់ប្តាមនេី ស-២១ បានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា អនកជារ់ឃ ំរដើមកំរណើតជនជាតិ

រវៀតណាមប្តូវបានរញ្ាូនមក រធ្វើទា  ណកមម និងសមាា រ់ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានររងកើតកា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហត មួយចំនួនចំរពាះរញ្ញា រនះ4501។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា កំណត់ថា មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ោំប្ទកា យេ់រឃើញខដេ

ថា សមាជិកថ្នប្កុមជនជាតិរវៀតណាមខដេប្តូវបានកា ពា  ប្តូវបានសមាា រ់កនុងរ ិរទថ្នរទប្រេ័យេូជ

សាសន។៍ 

1606.រោងតាមកា រេើករ ើងខាងរេើ េសតតុាងខដេប្តូវបានរង្ហា ញរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេសែិតរៅកនុងប្ររទសកមពជុាប្តូវបានកំណត់រោេរៅថា 

ជាសមាជិកថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា  និងថា សមាជិកថ្នប្កមរនាះប្តូវបានសមាា រ់។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជាេទធផេ “ធាត 

ផសសំតាន ម័ត ថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់ប្តូវបានរង្ហា ញ”4502។ 

ខ. ថារតើ ធាត ផសអំតតរនាមត័បិ្តវូបានរង្ហា ញប្តមឹប្តវូ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1607.ដូចបានរេើករ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង “អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍មិនប្តឹមខតតប្មូវឱយមានេសតុ

តាងថ្នរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតអំរេើមូេដ្ឋា នរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំេសតតុាងថ្នរចតនាជាក់លាក់កនុងកា រំផ្លា ញ

ប្កុមរនាះទាងំមូេ ឬខផនកខាះ”4503។ រនះប្សរជាមួយនឹងកា កំណត់និយមន័យរទឧប្កិដារនះកនុងអន សញ្ញា

សដីេីអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេ ោ ើប្តូវខតមានរចតនារំផ្លា ញប្កុមខដេប្តូវ

បានកា ពា “ខរររនាះ” និងបានរញ្ញា ក់ថា “ជន ងរប្ោះថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍េ ំខមនប្តឹមខតជារ គគេ

រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំជាប្កុមរនាះផ្លេ េ់ផងខដ ”4504។ 

 
4501 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ២៤៦០-២៤៨៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៤៥៧ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (បា៉ា ក ស ខ) ឯក

សា រេខ E1/369.1 ទំេ័  ១៨-១៩។ 

4502 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៦។ 

4503 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៧៩៧ ខដេបានរញ្ញា ក់រខនែមថា៖ “រនះបានសំរៅរៅរេើរចតនា

ប្រេ័យេូជសាសន៍រចតនាេិរសស dolus specialis ឬរចតនាជាក់លាក់កនុងកា រំផ្លា ញ”។ 

4504 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៧៩៨ និងរជើងទំេ័  ២៣៧៥ និង ២៣៧៧។ 

01718842
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1608.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា កំណត់ថា ប្កុម

ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេខរររនាះ4505 និងខកខានកនុងកា រំេាឺថារតើ េសតតុាងបានរង្ហា ញ

អតែិភ្លេថ្នរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមជនជាតិរវៀតណាម“ទាងំមូេ ឬខផនកខាះ” ខដ  ឬោ៉ា ងណា4506។ ោត់

បានអះអាងថា ប្រសិនររើមានរចតនាកនុងរំផ្លា ញខផនកខាះថ្នប្កុមរនាះេិតខមន េសតតុាងចំរពាះម ខអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា ខផនកខាះថ្នប្កុមខដេកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា រំផ្លា ញរនាះ

“មានេកខណៈរប្ចើន”ប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវរចតនាប្រេ័យេូជសាសន៍4507។ 

i. ថារតើ មានរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា ខរររនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1609.ររើរទាះរីជាអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍អាចប្តូវបានកំណត់ថា ជារចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមខដេប្តូវបាន

កា ពា ទាងំមូេ ឬខផនកខាះក៏រដ្ឋយ ក៏ធាត ផស ំួមគឺថា រចតនារំផ្លា ញប្តូវខតកំណត់រោេរៅរេើប្កុម“រនាះ”

ខដ ។ ខផអកតាមកា េិនិតយរ ើងវិញរេើេសតតុាងចំរពាះម ខទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័តថ្នអំរេើប្រេ័យ

េូជសាសន៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា កា សមាា រ់“ប្តូវបានរ ៀរចំជាប្រេ័នធ និងកំណត់

រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម” និងថា “រៅកនុងក ណីនីមួយៗ ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេ

រៅេ ំខមនជាេកខណៈរ គគេ រ៉ា ខនតបានខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសមាជិកភ្លេកនុងប្កុមរនាះ”4508។ 

1610.កនុងកា េិោ ណារេើធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នរទឧប្កិដារនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរោងរៅរេើអន សញ្ញា

សដីេីអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍សប្មារ់កា អះអាងថា ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសាសនគឺ៍ជា

“រចតនាកនុងកា រំផ្លា ញទាងំមូេ ឬខផនកខាះថ្នប្កុមសាសនា េូជសាសន៍ ឬជាតិេនធរុនាះ”4509។ កនុងកា 

កំណត់ថា “រកសក មមយុនីសដកមពជុាជាសមាៃ ត់ និងជាសាធា ណៈបានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម

ជាប្កុមមួយ” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងកតថា អងគជំន ំជប្មះបានកំណត់ដូរចនះតាម យៈេសតតុាងថ្ន

រសចកដីខណនាផំសេវផាយទូេំទូលាយ វគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយ រសចកដីខងាងកា ណ៍ រទឧរទេសនាម 

 
4505 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៥-១០៦៧។ 

4506 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥៩។ 

4507 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៥៩-១០៦៤។ 

4508 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៦។ 

4509 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៧៩៧ រោងរៅរេើមាប្តា ២ ថ្នអន សញ្ញា សដីេីកា រារំាង និងដ្ឋក់

រទាសរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៨ អងគកា សហប្រជាជាតិ រេខេំដ្ឋរ់សនធិសញ្ញា  ភ្លគ ៧៨ ទំេ័  ២៧៧ 

(“អន សញ្ញា សដីេីអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍”)។ 

01718843
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងកា ប្សង់រ ម្ ះ និងតាម យៈកា អន វតតន៍តាមរោេនរោបាយខដេររងកើតរ ើងរដើមបី“ជីករៅម ជីកទាងំ

ឫស”ថ្នជនជាតិរវៀតណាម4510។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រ គគេខដេ

បានប្រប្េឹតតរដ្ឋយផ្លេ េ់នូវកា រធ្វើមន សសោត បានរង្ហា ញនូវ“រចតនាជាក់លាក់កនុងកា រំផ្លា ញប្កុមជនជាតិ

រវៀតណាមរនាះ”4511។ 

1611.រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាចមបងបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញ

 រស់ខាួនខដេថា មានរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុងកា ដកជនជាតិរវៀតណាមរចញេីកមពជុា 

និងរនាេ រ់មកករមេចេួករគ ខដេរនះបានខផអករេើស នេ កថា រស់ រ៉ា េ េត ខដេថា “មួយទេ់នឹង ៣០” 

ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន កា ប្រកាស រស់ នួន ជា និងកា វិភ្លគរេើវគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយមួយ

ចំនួន4512។ ោត់បានអះអាងថា រដ្ឋយសា រទប្រេ័យេូជសាសន៍ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើ “ជនជាតិរវៀត

ណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយកំណត់ថារតើ មានរចតនាកនុងកា 

កំណត់រោេរៅរេើប្កុមរនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីខរងខចកចាស់

លាស់នូវប្កុមរនះរចញេជីនជាតិរវៀតណាមដថ្ទរទៀត ជាេិរសសរដ្ឋយសា អតែិភ្លេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្

 វាងកមពជុា និងរវៀតណាម រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរធ្វើដូរោន ះរ ើយ4513។ 

1612.រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សមួយចំនួនកនុងកា វិភ្លគរេើ

េសតតុាងខដេនាឱំយអងគជំន ំជប្មះសននិដ្ឋា នេ ំប្តឹមប្តូវថា មានរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមរនាះ៖ 

ក. កំហ សកនុងកា រកប្សាយកិចចប្េមរប្េៀងសនតិភ្លេទីប្កុងបា៉ា  ើសឆ្ន ំ ១៩៧៣ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅ

នឹងទំនាក់ទំនងកា ទូត វាង ដាេី  ជាជាងរោេនរោបាយណាមួយរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុង

ប្ររទសកមពជុា4514។  

 
4510 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៨។ 

4511 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៧-៣៥១៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២១៦៧-២១៦៨, 

២១៧៤-២១៧៥, ៣៣៧៧-៣៣៨១, ៣៣៨៥, ៣៣៩០-៣៣៩១, ៣៣៩៦, ៣៤១៦, ៣៤២៥, ៣៤២៨, ៣៤៩៧, ៣៥០១ 

រជើងទំេ័  ១១៤៣៦ ស នេ កថា រស់ រអៀង សា ើ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/199 ទំេ័  ៤។ 

4512 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៥។ 

4513 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៦-១០៦៧។ 

4514 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៨-១០៦៩។ 
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ខ. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើទង់រដិវតតខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយបាន

សនមតថា កា សំរៅរៅរេើជនរ រទសរនាះ គឺរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម រដ្ឋយសា កា សំរៅរនាះ

អាចរៅរេើជនជាតិអារម ិក និងេួកអឺ ៉ា រខដេ ស់កនុងទីប្កុងេនំរេញ4515។  

គ. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រកប្សាយកា សំរៅ រស់រមដឹកនារំកសក មមយុនីសដ

កមពជុារៅរេើជនជាតិរវៀតណាមថា ជាខាម ងំ រដ្ឋយសា កា កំណត់រោេរៅរេើរនាះ គឺរៅរេើ

ប្ររទសរវៀតណាម រហើយរវាហា សាស្តសតប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាម គរបីប្តូវបានរកប្សាយ

រដ្ឋយខផអករេើជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្4516។ ជាេទធផេ ោត់រជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំ

គរបីខផអករៅរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហន ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧរទេសនាម រស់ោត់កនុងកិចចប្រជ ំ

រដ្ឋយសា សកខីកមមរនះ ខវះភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន រហើយសកខីកមម រស់ោត់អាចរក

ប្សាយរផសងេីរនះបាន4517។  

ឃ. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វិភ្លគ និងកា សំអាងរៅរេើឯកសា េី ថ្នកប្មងសា 

េ័ត៌មាន FBIS រដ្ឋយសា ឯកសា រនះមានតថ្មាជាេសតតុាងទារ និងកំណត់សមាគ េ់ខដេមានរនាះ

េ ំអាចសនមតថា ជា រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងបានរកើតរ ើងរនាេ រ់េីរវៀតណាមរធ្វើកា វាយ

េ កប្ទង់ប្ទាយធំ្ប្រឆំ្ងនឹងប្ររទសកមពជុា4518។  

ង. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា រទឧរទេសនាមេី  រស់ រខៀវ សំផន 

រង្ហា ញថា ជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ រដ្ឋយសា ឯកសា េី ខដេអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ គឺជាប្រតិោ ឹក និងកា រកខប្ររផសងោន រេើរទឧរទេស

នាមខតមួយខដេកនុងរនាះ រខៀវ សំផន បានអំពាវនាវឱយមានកា សមាា រ់សប្តូវខដេជាជនជាតិរវៀត

ណាម និងចង់សំរៅរៅរេើកងទ័េ រស់ប្ររទសរវៀតណាម េ ំខមនជនស ីវិេរវៀតណាម ឬជនជាតិ

េនធរុវៀតណាមកនុងប្ររទសកមពជុារ ើយ4519។ 

 
4515 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧០-១០៧២។ 

4516 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧៣-១០៧៤, ១០៧៨។ 

4517 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧៥។ 

4518 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧៩។ 

4519 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៨០-១០៨១។ 

01718845
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ច. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សនមតសំដី រស់ រ៉ា េ េត ថា “មួយទេ់នឹង ៣០” គឺ

ចង់សំរៅរៅរេើប្រជាជនរវៀតណាមទាងំមូេខដេជាជនជាតិេនធ ុរដ្ឋយសា សំដីរនះ គឺកនុងរោេ

រំណងរដើមបីជប្មុញទឹកចិតតកងទ័េកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេប្រឈ្មនឹងសប្តូវខដេខាា ងំជាង និង

មានចំនួនរប្ចើនរេើសេ រ4520។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបី

េិោ ណារេើកា ខដេសំដីរនះអាចប្តូវបានរគរកប្សាយរផសងៗ និងបានចងអេុរង្ហា ញថា អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បាន ិះគន់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយសា ខក

ខានកនុងកា េនយេ់នូវកា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកប្សាយពាកយ“សប្តូវ” រៅកនុងរទ

ឧរទេសនាមរផសងោន ថាមានន័យរេើសេីរោេរៅរោធារនាះ4521។ 

ឆ. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិនិតយរេើទសសនាវដដីទង់រដិវតតខខ 

ឧសភ្ល-មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រៅតាមរ ិរទ រដ្ឋយសា កា សំរៅរៅរេើ

ជនជាតិរវៀតណាម េ ំខមនរេើជនជាតិេនធរុវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា4522។ 

ជ. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ទទួេយកទូ រេខ និងេសតតុាងដថ្ទរទៀតរៅ

សម័យរនាះខ សេីរ ិរទេីរប្ពាះេសតតុាងទាងំរនះសំរៅរៅរេើជរមាា ះជាមួយប្ររទសរវៀតណាម

ជាជាងកា សមាា រ់ជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម4523។ 

ឈ្.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សនមតថា រសចកដីប្រកាស រស់ ដ្ឋា េិបាេកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយរៅថ្ងៃទី ០២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ជំទាស់រៅនឹងកា ា្ នពាន រស់រវៀតណាម គឺ

សំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់រដ្ឋយោម នកា ខរងខចក4524។ 

ញ. អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង ដា

របរវណី រហង ថ្ ហា ង ខដេជារ គគេមាន ក់បានរេើករ ើងចាស់លាស់ថា មានរោេនរោបាយ

េ ររំបាត់ជនជាតិេនធរុវៀតណាម រដ្ឋយសា តថ្មាជាេសតតុាងថ្នសកខីកមមរនះបានរោទជារញ្ញា  

 
4520 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៨៣-១០៨៤។ 

4521 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៨៥។ 

4522 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៨៦។ 

4523 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩០-១០៩៣។ 

4524 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៤។ 

01718846
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េីរប្ពាះ រហង ថ្ ហា ង បានបាត់រង់សមាជិកប្គួសា  និងដូរចនះ ខវះភ្លេសតាន ម័ត4525។ រខៀវ សំ

ផន បានជំទាស់ថា រលាកប្សីេ ំបានរឃើញផ្លេ េ់នូវកា សមាា រ់ណាមួយ និងបានអះអាងថា រដ្ឋយ

សា រលាកប្សីបានរេើករ ើងថា េ ំមានជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងឃ  ំរស់រលាកប្សី រទើររលាក

ប្សីេ ំដឹងថាមានអវីរកើតរ ើងរេើជនជាតិរវៀតណាម4526។ រខនែមរេើរនះ សកខីកមម រស់ោត់មាន

េកខណៈផេយុោន ជាមួយនឹងអតីតទាហានថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មាស រវឿន ខដេបានផតេ់

សកខីកមមថា េ ំខដេមានរោេនរោបាយណាមួយកនុងកា ករមេចជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម4527

។  

ដ. ច ងរប្កាយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា រោេនរោបាយថ្នកា វាយ

ប្រហា ជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាមមានអតែិភ្លេរដ្ឋយខផអករេើកា រធ្វើរញ្ាីរ ម្ ះ េីរប្ពាះរៅ

រប្កាម ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ េ ំខមនមានខតជនជាតិរវៀតណាមរ៉ា រណាណ ះខដេសែិតរប្កាមកា 

ប្សង់រ ម្ ះរនាះរទ អនករាេ់ោន ក៏ប្តូវបានរធ្វើដូរោន ះខដ  ខដេរនះជាខផនកថ្នខផនកា ផគត់ផគង់ ររ

អាហា សហក ណ៍4528។ ោត់បានអះអាងផងខដ ថា ខសប្សឡាយខាងមាដ យថ្នប្កុមជាតិេនធ ុេ ំប្តូវ

បានរង្ហា ញ4529។ 

1613.ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា េ ំមានត លាកា អងគរហត សមរហត ផេខដេអាចយេ់រឃើញថា 

ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍រដ្ឋយសា កា សមាា រ់រនាះ ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈរោេ

នរោបាយ រស់ ដាកនុងកា ករមេចជនជាតិេនធរុវៀតណាមរ ើយ និងថា ដូរចនះ ោត់គរបីប្តូវបានឱយ ួចេីកា 

រោទប្រកានរ់នះ4530។ 

 
4525 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៥។ 

4526 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៥ រជើងទំេ័  ២០៤៨។ 
4527 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៥ រជើងទំេ័  ២០៤៨។ 

4528 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៦។ 

4529 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៦។ 

4530 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៩៧។ 

01718847
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1614.សហប្េះរាជអាជាា បានរដិរសធ្កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា រចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមរនាះប្តូវបានរង្ហា ញ និងថា ជាេទធផេ អងគជំន ំ

ជប្មះបានរំថ្េាេសតតុាងរនាះ4531។ 

1615.សហរមធាវើនាមំ ខបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងសា ណា រត រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងបានជំទាស់ខតរៅ

រេើកា រកប្សាយ រស់ រខៀវ សំផន អំេីសកខីកមម រស់ រហង ថ្ ហា ង និងថា សកខីកមម រស់រលាកប្សីមាន

េកខណៈជាសតាន ម័ត ចាស់លាស់ រសាម ះប្តង់ និងផ្លេ េ់4532។ 

1616.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

គរបីកំណត់រេើរញ្ញា ថារតើ មានរចតនាកនុងកា កំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើជនជាតិរវៀតណាមខដេសែិត

រៅកនុងប្ររទសកមពជុា និងរង្ហា ញភ្លេខ សខរាកោន ថ្នប្កុមរនះ េីជនជាតិរវៀតណាមដថ្ទរទៀត ជាេិរសស

រដ្ឋយសា ជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ វាងកមពជុា និងរវៀតណាមខដេកំេ ងរនតរៅរេេរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

កា អះអាងអំេីកំហ សរនះ បានខផអករេើកា រេើករ ើង រស់ោត់ខដេថា ប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា ប្តូវបាន

កប្មិតប្តឹមខត“ជនជាតិេនធរុវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា”រ៉ា រណាណ ះ4533។ ដូចបានរេើករ ើងខា

រេើ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា ប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា បាន ួម

រញ្ចូេជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់រដ្ឋយេ ំគិតេីកា តាំងទីេំរៅអចិថ្ស្តនតយ៍រ ើយ4534។ 

1617.ទាក់ទងរៅនឹងកា ខដេថា រខៀវ សំផន បានោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះរដ្ឋយប្ោន់ខត

ទរនេញដខដេៗថា អងគជំន ំសាលាដំរូងមាន“កំហ សជារប្ចើនខផនកអងគរហត  និងអងគចារ់”4535 អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សខផនកអងគចារ់េីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។ 

 
4531 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៦៥៦ (កិចចប្េមរប្េៀងសនតិភ្លេទីប្កុងបា៉ា  ើសឆ្ន ំ ១៩៧៣), ៦៥៧ 

(កា របាះេ មពផាយខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថ្នទង់រដិវតត), ៦៥៨-៦៦០ (េសតតុាងជាឯកសា  និងសកខីកមមផ្លេ េ់មាត់), ៦៦១ (ឯក

សា  និងស នេ កថាកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS និង SWB), ៦៦២ (ទសសនាវដដីទង់រដិវតត និងយ វជនរដិវតត), ៦៦៣ (ទូ រេខ), 

៦៦៤ (សកខីកមមផ្លេ េ់មាត់ រស់ រហង ថ្ ហា ង, មាស រវឿន និង បា៉ា ក ស ខ)។ 

4532 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  កថាខណឌ  ៧២២-៧២៦។ 

4533 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៦។ 

4534 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ជ.១.ក.i។ 

4535 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៦។ 
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1618.ជាេិរសស អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ពាក់េ័នធរៅនឹងផេវិបាកថ្នកិចចប្េមរប្េៀងសនតិភ្លេទីប្កុងបា៉ា  ើស។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រឃើញថា កិចចប្េមរប្េៀងសនតិភ្លេទីប្កុងបា៉ា  ើសបានរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ទំនាក់ទំនងកា ទូត វាង ដា៖ 

រវាហា សាស្តសត រសរ់កសក មមយុនីសកមពជុាប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាមបានរផ្លត តរៅរេើរោេគំនិតថ្ន

ភ្លេជាសប្តូវដ៏យ ូេង់ វាងប្រជាជនខខម  និងជនជាតិរវៀតណាម ខដេរកសក មមយុនីសដកមពជុានោិយថា 

មានតាំងេសីតវតស ៍ទី២។ […] កា ខរកបាក់ទំនាក់ទនំង វាងរកសក មមយុនសីដកមពជុា និង ដាអណំាចរវៀតណា

មខាងរជើង(រប្កាយកា ច ះហតែរេខាកិចចប្េមរប្េៀងសនតិភ្លេទីប្កុងបា៉ា  ើសរៅខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៣  វាង ដ្ឋា

េិបាេរវៀតណាម និងសហ ដាអារម ិក) ប្តូវបានយកមកេោិ ណារធ្ៀរនឹងសាវតា ថ្នភ្លេជាសប្តូវរនះ 

ខដេអាចេនយេ់កនុងខផនកខាះអេំកីា កំណត់អតតសញ្ញា ណ រស់រកសក មមយុនសីដកមពជុារេើជនជាតិេនធរុវៀត

ណាមខដេ សរ់ៅកនុងប្ររទសកមពជុាថា ជាប្កុមមួយខដេស័កដិសមទទួេបានកា ោរ់អា មមណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយ

ខ ក4536។ 

1619.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរំថ្េាកា សំរៅ

រៅកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតតខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅរេើ“ជនរ រទស”។ 

1620.ជាកា រឆាើយតររៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ឯក រហន គឺជាសាកសីមាន ក់កនុង

ចំរណាមសាកសីជារប្ចើនខដេប្តូវបានសាដ រ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងបានជួយរង្ហា ញថា  ោរ់

តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រមដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសកមពជុាបានររប្ងៀន ឬចូេ ួមវគគរណដុ ះ

រណាដ េខដេកនុងរនាះជនជាតិរវៀតណាម ឬ“ភ្លន ក់ង្ហ ”រវៀតណាម ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវ4537។ កា 

 
4536 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨២។ 

4537 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ពាន ោន) ឯកសា រេខ E1/72.1 ទំេ័  ២១។  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១២ (ពាន ោន) ឯកសា រេខ 

E1/73.1 ទំេ័  ១៧-១៨, ២០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា រេខ E1/89.1 ទំេ័  ៦២។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឯម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២៤-២៦, ៤០-៤១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៥០, ៥៦-៥៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ ូ ដ្ឋវ) 

ឯកសា រេខ E1/498.1 ទំេ័  ៧៤-៧៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន រៅ រ ៊ិត ណា) ឯកសា រេខ 

E1/502.1 ទំេ័  ១៧-១៨, ២០, ២២-២៣។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 

ទំេ័  ៣៨, ៤០។ 
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អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សកខីកមម រស់ ឯក រហន ខវះភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានរនាះេ ំ

មានមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់រ ើយ រដ្ឋយសា ោត់ប្តឹមខតរោងរៅរេើកថាខណឌ មួយចំនួនថ្នសំរណើខដេ

ោត់បានរធ្វើរ ើងស ំឱយទទួេយកជាេសតតុាងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ នូវកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤  រស់ ឯក រហន4538។ ោត់បានោត់ទ កសកខីកមមរនះថា េ ំអាចរជឿទ កចិតត

បាន េីរប្ពាះ ឯក រហន េ ំបានោំចាស់នូវកាេរ ិរចទិថ្នកិចចប្រជ ំខដេរលាកប្សីបានសាដ រ់ឮ រខៀវ សំផន 

រធ្វើរទឧរទេសនាម រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា វគគរណដុ ះរណាដ េរនាះបានរកើតរ ើង

រប្កាយរេេខដេ រ៉ាង់ ប្តូវបានរថាក េរទាស និងថា ោត់ប្តូវបានោរ់ខាួនប្រខហេជាកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨4539។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញរនះេ ំសមរហត ផេ ឬថា សកខីកមមរនាះរោទជា

រញ្ញា រ ើយ។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ កា អះអាងថា សកខីកមម រស់ ឯក រហន អាចប្តូវបានរកប្សាយរផស

ងៗោន រនាះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា កា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេ

រ ើយ។ 

1621.ទាក់ទងរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើឯកសា េី ថ្នកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានផតេ់ទមៃន់ឥតសមប្សររៅរេើ

តថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា រនះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ចាស់លាស់ថា កា 

ផសេវផាយរនាះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ“អនកផសេវផាយោម នអតតសញ្ញា ណរៅទីប្កុងេនំរេញ” និងបានសំអាង

រៅរេើឯកសា រនះប្តឹមខតេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមរ៉ា រណាណ ះ៖ 

អងគជនំ ំជប្មះបានយេរ់ឃើញថា ទប្មង់ខរររទ និងខាមឹសា ថ្នអតែរទផសេវផាយរនាះឆាះុរញ្ញច ងំរវាហា សា

ស្តសត រស់រកសក មមយុនីសកមពជុា និងបានសននិដ្ឋា នថា ជាក់ខសដងអតែរទរនាះប្តូវបានរចញផាយរដ្ឋយមជឈិម

រកស។ រៅរេេេនិិតយតាមរ រិទ និងេោិ ណារេើកា ដកកងកមាា ំងប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រវៀតណាមរៅរេេរនាះ 

អងគជនំ ំជប្មះយេរ់ឃើញថា កា អំពាវនាវទាងំរនះបានកំណត់រោេរៅរេើទាហានរវៀតណាម និងជនស ី

 វិេរវៀតណាម4540។ 

អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញថា កា ផសេវផាយរនាះប្តូវបានសនមតថា ជា រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា។ 

 
4538 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧៥ រជើងទំេ័  ១៩៩៥។ 

4539 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465)  រជើងទំេ័  ១១៤៣៧។ 

4540 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩៨។ 
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1622.រញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស ខដ  ឬោ៉ា ងណា កនុងកា កំណត់ថា ប្រតិោ ឹកេី ខ សោន  

គឺជារទឧរទេសនាមេី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ជាជាងរទឧរទេសនាមខតមួយ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកកា រក

ប្សាយមួយរផសងអំេីេសតតុាងតាម យៈកា អះអាងថា រទឧរទេសនាមបានសំរៅរៅរេើកងទ័េរវៀតណាម

ជាជាងជនស ីវិេរវៀតណាម រ៉ា ខនតេ ំបានរង្ហា ញថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត 

ផេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផដេ់សំអាងរហត ថា កា សំរៅរៅរេើកា ខង កាកា ពា “េូជសាសន៍

កមពជុា” និងកា ញុះញង់“កា សអរ់ជាតិសាសន៍”បានរង្ហា ញថា ប្កុមរោេរៅគឺជាជនជាតិរវៀតណាមទាងំ

អស់ មិនប្តឹមខតកងកមាា ំងប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ជានជាតិរវៀតណាមរ៉ា រណាណ ះរទ4541។ 

1623.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានទទួេសាគ េ់ថា ស នេ កថា រស់ រ៉ា េ េត កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេ

ថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុា‘មួយទេ់នឹង ៣០’ ជារឋមពាក់េ័នធរៅនឹងទាហាន និងរប្រើ

ប្បាស់រដើមប‘ីជប្មុញទឹកចិតតប្រយ ទធ រស់កមាម េិបាេ និងយ ទធជនឱយរប្តៀមខាួន ួចរាេ់កនុងសម េូមិ’”4542។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រនាេ រ់េីេិនិតយរេើស នេ កថារនះ និងេសតតុាងដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សននិដ្ឋា នថា កា អំពាវនាវរនាះបានកំណត់រោេរៅប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិេនធរុវៀតណាមទាងំមូេ មិនប្តឹមខត

កងកមាា ំងរោធារវៀតណាមរ៉ា រណាណ ះរទ និងបានេនយេ់នូវសំអាងរហត  រស់ខាួន4543។ ផេយុរៅវិញ កនងុ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបានជាអងគជំន ំ

ជប្មះរជឿជាក់ថា ពាកយ“សប្តូវ” េ ំបានសំរៅខតរៅរេើរោេរៅរោធារនាះ។ ដូចរនះ រខៀវ សំផន ខកខាន

កនុងកា រង្ហា ញថា កា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាងរនះមានកំហ សរ ើយ។ 

1624.ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ ងកា រោទប្រកាន់ កនុងកា េិនិតយរេើទសសនាវដាីទង់រដិ

វតតខខ ឧសភ្ល-មិង នា និង កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ តាមរ ិរទ េីរប្ពាះោត់ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា រក

ប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេ។ រខនែមរេើរនះ ដូចបានេិភ្លកាខាងរដើម ប្កុមខដេ

ទទួេបានកា កា ពា រនាះ គឺជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់ខដេរកសក មមយុនីសដកមពជុាមានរចតនារំផ្លា ញអនក

ទាងំអស់រនាះកនុងប្ររទសកមពជុា ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំោំបាច់យេ់រឃើញថា រញ្ញា ទាងំរនះបាន

 
4541 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩៩-៣៤០០។ 

4542 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០២។ 

4543 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០២។ 
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សំរៅជាក់លាក់រៅរេើជនជាតិេនធរុវៀតណាមខដេ ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុា ជាជាងជនជាតិរវៀតណាម

ទូរៅរនាះរ ើយ។ 

1625.កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ទូ រេខរៅសម័យរនាះ និងេសតតុាងដថ្ទរទៀតប្តូវបានេិោ ណា

រប្ៅរ ិរទ េីរប្ពាះេសតតុាងទាងំរនះបានសំរៅរៅរេើកា រ៉ាះទងគិចតាមប្េំខដនជាជាងកា ករមេចជនស ីវិេ

រវៀតណាមរនាះ ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវ រដ្ឋយសា អនកខដេេ ំខមនជាជនស ីវិេក៏អាចជាជន ងរប្ោះថ្នអំរេើ

ប្រេ័យេូជសាសន៍ផងខដ 4544។ 

1626.ជាកា រឆាើយតររៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

រកប្សាយរសចកដីប្រកាស រស់ ដ្ឋា េិបាេកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរៅថ្ងៃទី ០២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ជំទាស់

រៅនឹងកា ា្ នពាន រស់រវៀតណាមថា បានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់រដ្ឋយោម ន

កា ខរងខចក អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

ចាស់លាស់រេើកា វាយេ ករោធា រ៉ា ខនតបានសននិដ្ឋា នថា កា សំរៅជាក់លាក់រៅរេើប្រជាជនកមពជុា

ទាងំមូេ និង“សប្តូវសួេូជ”រង្ហា ញថា កា រេើករ ើងរនាះបានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមទាងំ

អស់រដ្ឋយមិនរ ើសម ខ4545។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា សាកសីជារប្ចើនបានអះអាងថា 

កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រកសក មមយុនីសដកមពជុា និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់បានោត់ទ ករវៀត

ណាមជា“សប្តូវសួេូជ” រស់ប្រជាជនកមពជុា4546។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កា រកប្សាយ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះេ ំសមរហត ផេរ ើយ។ 

1627.រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រហង ថ្ ហា ង បានផតេ់សកខីកមមេមអិតអំេីកា ខដេរោេនរោបាយរកសក មមយុនី

សដកមពជុាពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាមប្តូវបានផសេវផាយរចញេីថាន ក់តំរន់រៅថាន ក់េូមិតាម យៈប្សុក 

និងឃ ំ4547។ កា ខដេថា ោត់េ ំបានរឃើញកា សមាា រ់ណាមួយេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់

 
4544 សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង  Krstić អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-33-A សាេដីកា 

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Krstić (ICTY)”) កថាខណឌ  ២២៦ (“េកខខណឌ តប្មូវថ្នរចតនាអំរេើប្រេ័យ

េូជសាសន៍េ ំប្តូវបានកប្មិតប្តឹមរហត កា ណ៍ខដេោ ើកំណត់រោេរៅរំផ្លា យខតជនស ីវិេរ៉ា រណាណ ះរទ។ […] េ ំមានកា រញ្ញា ក់

កនុងកា កំណត់និយមន័យថ្នអរំេើប្រេ័យេូជសាសន៍ខដេហាមោត់ ជាឧទាហ ណ៍ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរៅរេេខដេោ ើបាន

សមាា រ់រ គគេិករោធាខដេបានជារ់ឃ ំោងំ និងជាប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា រដ្ឋយសា ខតជាសមាជិកថ្នប្កុមរនាះ”)។ 

4545 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១២។ 

4546 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១២។ 

4547 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (រហង ថ្ ហា ង) ឯកសា រេខ E1/476.1 ទំេ័  ៤៦-៤៧។ 
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អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើេសតតុាង រស់រលាកប្សីកនុង

កា រញ្ញា ក់អំេីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយ ជាជាងសកមមភ្លេរៅកនុងកា អន វតតន៍រនាះ។ ជាកា េ ំគួ ឱយរជឿ

បានកនុងកា រេើករ ើងថា រដ្ឋយសា រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់ថា េ ំមានជនជាតិរវៀតណាមរៅកនុងឃ ំ រស់

រលាកប្សី រហើយរលាកប្សីេ ំបានដឹងថាមានអវីរកើតរ ើងចំរពាះជនជាតិរវៀតណាមរនាះ រៅរេេរលាកប្សីគឺ

ជាសមាជិកថ្នរកសក មមយុនីសកមពជុាខដេររប្មើកា ជាគណៈឃ ំកនុងរខតតប្ករចះ ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង

បានដឹងចាស់លាស់អំេីរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិរវៀតណាម4548។ កា 

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរប្ជើសរ ើសយកសកខីកមម រស់ រហង ថ្ ហា ង ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោ

បាយចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម ជាជាងសកខីកមម រស់ មាស រវឿន ខដេខផអកតាម រខៀវ សំផន បានអះអាង

ថា េ ំខដេមានរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើកា ករមេចជនស ីវិេរវៀតណាម េ ំបានរង្ហា ញនូវ

កំហ សណាមួយេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេប្តូវបានផតេ់ទំន កចិតតកនុងកា វាយតថ្មារេើេសតុ

តាងរៅរេេជំន ំជប្មះ និងរធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នរប្កាយមក។ 

1628.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា មន សសប្គរ់ោន ប្តូវបានដ្ឋក់

ឱយសែិតរប្កាមកា ប្សង់សែិតិ និងកា រធ្វើរញ្ាីរ ម្ ះជនជាតិរវៀតណាមេ ំបានរង្ហា ញថា េួករគប្តូវបានកំណត់

រោេរៅរនាះរទ។ ររើរទាះរីជាអនករាេ់ោន អាចប្តូវបានដ្ឋក់សែិតរប្កាមកា ប្សង់សែិតិក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំបាន

រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិរវៀតណាមប្តូវសប្មិតសប្មំាង

តាម យៈកា រធ្វើរញ្ាីរ ម្ ះរនាះោម នមូេដ្ឋា នខដ ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម

 រស់សាកសីជារប្ចើនពាក់េ័នធរៅនឹងដំរណើ កា សប្មិតសប្មំាងរនះរដ្ឋយខផអករេើកា ររងកើតរញ្ាីរ ម្ ះ4549។ 

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីរោេនរោបាយថ្នជាតិេនធខុសប្សឡា

យខាងមាត យ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើអំណះអំណាង រស់ោត់ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញសដីេីកា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍រេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង។ អំណះអំណាងរនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេ4550។ 

 
4548 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៤-៣៤១៥។ 

4549 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤២០-៣៤២២។ 

4550 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.៤.ឃ.i។ 
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1629.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា េសតតុាងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានេកខណៈប្គរ់

ប្ោន់ថ្នរញ្ញា អងគរហត  និងអងគចារ់កនុងកា ោប្ទកា យេ់រឃើញថា “មានរចតនាជាក់លាក់កនុងកា រំផ្លា ញ

ប្កុមជនជាតិរវៀតណាមខរររនះ”4551។ 

ii. ថារតើ មានរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញខផនកខាះ ឬទាងំមូេថ្នប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា  ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

1630.រោងតាម រខៀវ សំផន បានឱយដឹងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រង្ហា ញថារតើ រចតនាកនុង

កា រំផ្លា ញប្កុមរនាះទាងំមូេ ឬខផនកខាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងថា ប្រសិនររើមានរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញខផនក

ខាះថ្នប្កុមរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយរង្ហា ញថា ខផនកខាះថ្នប្កុមរនាះខដេកំណត់រោេរៅ

សប្មារ់កា រំផ្លា ញ ប្តូវមាន“េកខណៈសំខាន់”ខដេតប្មូវឱយមានកា កំណត់ចំនួនតួ រេខថ្នខផនកខដេប្តូវ

បានរោេរៅថ្នប្កុមរនាះ4552។ ោត់បានរេើករ ើងថា េ ំមានេសតតុាងោបំ្ទកា អះអាងខដេថា ខផនក

សំខាន់ថ្នប្កុម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ េីរប្ពាះចំនួនមន សសខដេប្តូវបានសមាា រ់រនាះ ប្រសិនររើរង្ហា ញ

ប្តឹមប្តូវ អាចមានកប្មិតទារ និងេ ំមានទិនន័យសដីេីប្រជាសាស្តសត ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីររងកើតសិែតិសដីេី

ចំនួនជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្ររទសកមពជុា ឬរង្ហា ញចំនួថ្នកា សាា រ់រធ្ៀរជាមួយនឹងចំនួនមន សសស  រកនុង

ប្កុមរនាះរ ើយ4553។ 

1631.ជាក់ខសដង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថារតើ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើរចតនា

កនុងកា រំផ្លា ញប្កុមជនជាតិរវៀតណាម“ទាងំមូេ” ឬ“ខផនកខាះ” ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ រៅរេេអងគជំន ំ

ជប្មះបានសននិដ្ឋា នថា “ធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់ ប្តូវបានរង្ហា ញ”

រនាះ4554។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េ ំមានេសតតុាងថ្នរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមេូជសាសន៍ជាតិេនធរុវៀតណាម 

“ទាងំមូេ” ប្តូវបានរង្ហា ញចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងេ ំមានកា យេ់រឃើញប្តូវបានរធ្វើរ ើង

ពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ4555។ 

 
4551 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៧-៣៥១៨។ 

4552 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦២-១០៦៤។ 

4553 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦២-១០៦៤។ 

4554 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៧-៣៥១៨។ 

4555 ររើរទាះរីជាេសតតុាងេ ំបានរង្ហា ញថា មានរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមជនជាតិរវៀតណាមទាងំមូេរៅរប្ៅប្ររទសកមពជុាក៏

រដ្ឋយ ក៏អាចសននិដ្ឋា នបានថា ជនជាតិរវៀតណាមណាមាន ក់ខដេឆាងកាត់ ឬចូេកនុងខដនទឹកកមពជុាប្តូវបានកំណត់រោេរៅប្សរ

ោន ជាមួយនឹងជនជាតិរវៀតណាមទាងំរនាះខដេបានសែិតរៅកនុងកមពជុាប្សារ់។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1632.ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

“ធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់ប្តូវបានរង្ហា ញ” បានខផអករេើកា វាយ

តថ្មាថា មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញ“ខផនកខាះ”ថ្នប្កុមជនជាតិរវៀតណា

ម។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរធ្វើកា េិនិតយរនតរេើរញ្ញា ថារតើ េសតតុាងខដេប្តូវបាន

រង្ហា ញចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

1633.ររើរទាះរីជាអនកអធិ្រាយខផនកចារ់បានរសនើរ ើងនូវវិធី្សាស្តសតថ្នកា វិភ្លគមួយចំនួនចំរពាះកា កំណត់និយ

មន័យថ្នពាកយ“ខផនកខាះ”4556ក៏រដ្ឋយ ក៏កនុងកា គូសរង្ហា ញចារ់ជាធ្ មាន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រោងជាក់លាក់រៅរេើរ ឿងកដី Krstić ខដេកនុងរ ឿងកដីរនះ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បាន

កំណត់ថា រចតនាកនុងកា រំផ្លា ញខផនកខាះថ្នប្កុមមួយកនុងទីតាងំេូមិសាស្តសតមួយខដេតូចជាង ដាមួយ អាច

ប្តូវបានោត់ទ កថាជារចតនាកនុងកា រំផ្លា ញ“ខផនកខាះ”ថ្នប្កុមរនាះខដ 4557។ ត លាកា យ តតិធ្ម៌អនត ជាតិបាន

រញ្ញា ក់ប្រហាក់ប្រខហេោន ថា “មានកា ទទួេសាគ េ់ទូរៅថា អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍អាចប្តូវបាន ក

រឃើញថា បានប្រប្េឹតតរ ើង រៅរេេមានរចតនាកនុងកា រំផ្លា ញប្កុមមួយរៅកនុងទីតាងំេូមិសាស្តសតមាន

កប្មិតមួយ”4558។ 

1634.អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី Krstić បានសរងកតថា រចតានកនុងកា រំផ្លា ញខផនកខដេប្តូវបានកប្មិតតាម

េូមិសាស្តសតថ្នប្កុមដ៏ធំ្ អាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជារចតនាកនុងកា រំផ្លា ញ“ខផនកខាះ”ថ្នប្កុម និងកត់សមាគ េ់

ថា “រចតនាកនុងកា រំផ្លា ញរនះខដេររងកើតរ ើងរដ្ឋយោ ើថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ជានិចចកាេប្តូវបាន

កប្មិតរដ្ឋយសា ឱកាសខដេបានផតេ់ឱយរនាះ” រ៉ា ខនតបានរញ្ញា ក់ថា ប្រសិនររើរចតនា គឺរដើមបីរំផ្លា ញ“ខផនក

ខាះ”ថ្នប្កុមរនាះ ខផនកខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា រំផ្លា ញរនាះ ប្តូវខតមាន“េកខណៈសំខាន់”

 
4556 សូមរមើេ ឧ. អនកនិេនធ William A. Schabas៖ អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍កនុងចារ់អនត ជាតិ៖ រទឧប្កិដាថ្នឧប្កិដាកមម (របាះ

េ មពផាយរេើកទីេី  ឆ្ន ំ ២០០៩) (“អនកនិេនធ Schabas៖ អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍កនុងចារ់អនត ជាតិ”) ទំេ័  ២៧៧-២៨៦។ 

4557 កនុងរ ឿងកដី Krstić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ប្កុមខដេប្តូវបានកា ពា ថា ជាប្កុមជាតិសាសន៍មូសាីមរូរសនៀ និង

បានវិភ្លគថារតើ កា កំណត់រោេរៅរេើមូសាីមរូរសនៀថ្ន Srebrenica ឬមូសាីមរូរសនៀថ្នរូរសនៀខរ៉ាកខាងរកើត គឺរសមើនងឹអំរេើ

ប្រេ័យេូជសាសន៍។ សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ១៥។ 

4558 អនកនិេនធ Schabas៖ អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍កនុងចារ់អនត ជាតិ ទំេ័  ២៨៦ ដកប្សង់រ ឿងកដីពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតន៍អន 

សញ្ញា សដីេីកា រារំាង និងកា ដ្ឋក់រទាសរទប្រេ័យេូជសាសន៍ (រ ឿងកដី រូរសនៀ និង Herzegovina ទេ់នឹង Serbia និង 

Montenegro) ICJ សាេដីកាថ្ងៃទី ២៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៧ កថាខណឌ  ១៩៩។ 
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4559។ កនុងក ណីរនះ រោងតាមរ ឿងកដី Krstić ថា ោ ើថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍“ប្តូវខតយេ់ថា ខផនកថ្ន

ប្កុមខដេខាួនមានរំណងចង់រំផ្លា ញ គឺជាប្កុមមួយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កខដេប្តូវខតេ ររំបាត់រោេរនាះ”4560។ 

1635.េសតតុាងចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញប្គរ់ប្ោន់ថា ជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់ខដេ

សែិតរៅកនុងប្ររទសកមពជុាប្តូវបានកំណត់រោេរៅជាក់លាក់សប្មារ់កា រំផ្លា ញ ដូរចនះរនះគឺជា “ប្កុមមួយ

ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កខដេប្តូវខតេ ររំបាត់រោេ”។ រចតនាកនុងកា រំផ្លា ញរនាះប្រសិនររើរជាគជ័យនឹងរណាដ

េរៅជាកា េ ររំបាត់ឱយផ តេូជថ្នជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់េីកមពជុា។ រដ្ឋយសា ទំហំថ្នសហគមន៍

ជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្ររទសកមពជុា កា េ ររំបាត់ទាងំប្សុងគឺអាចរសមើនឹងកា រំផ្លា ញ“ខផនកខាះ”ថ្នប្កុម

ជនជាតិរវៀតណាមដ៏ធំ្រនាះ ខដេអាចប្តូវបានោត់ទ កថា មានេកខណៈ“សំខាន់”។ 

1636.ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ចំនួនស  រជនជាតិ

រវៀតណាមខដេប្តូវបានសមាា រ់កនុងប្ររទសកមពជុារនាះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា “ខផនកដ៏សំខាន់ថ្ន

ប្កុមជនជាតិេនធរុវៀតណាមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ”4561។ រៅរេេេិោ ណារេើធាត ផសអំតតរនាមតិ័ 

សប្មារអ់ំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ កា រោងរៅរេើកា រំផ្លា ញប្កុមមួយ“ទាងំមូេ ឬខផនកខាះ” ទាក់ទងរៅ

នឹងរចតនា រស់ោ ើ ជាជាងេទធផេខដេទទួេបានជាក់ខសដងរនាះ4562។ ដូរចនះ កា រំផ្លា ញប្កុមមួយេ ំ

តប្មូវឱយរទរេមើសប្តូវខតមានេកខណៈដូចអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍រនាះរទ។ ជន ងរប្ោះកនុងចំនួនដ៏រប្ចើន

េិតណាស់អាចរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញនូវរចតនាតប្មូវរនាះ រ៉ា ខនតេ ំមានេកខខណឌ តប្មូវសដីេីចំនួនតួរេខេិត

ប្បាកដខដេប្តូវខតរំរេញរនាះរ ើយ។ រោងតាមកា សននិដ្ឋា នទាងំរនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធ

រញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1637.រោងតាមសរហត ខាងរេើ េសតតុាងចំរពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោបំ្ទកា សននិដ្ឋា នអំេីរចតនាជាក់

លាក់កនុងកា រំផ្លា ញ“ប្កុមជនជាតិរវៀតណាមខរររនាះ”។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ េសតតុាងរនះបានោបំ្ទ

កា សននិដ្ឋា នខដេថា រចតនាខដេពាក់េ័នធរនាះ គឺរដើមបីរំផ្លា ញប្កុមរនាះ“ទាងំមូេ ឬខផនកខាះ”។ ដូរចនះ អងគ

 
4559 សាេដីការ ឿងកដី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ១២-១៣។ 

4560 សាេប្កមរ ឿងកដី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៩០។ 

4561 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៣។ 

4562 អនកនិេនធ Schabas៖ អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍កនុងចារ់អនត ជាតិ ទំេ័  ២៧៧។ 
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ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “ធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់ប្តូវបានរង្ហា ញ”4563។ 

1638.រដ្ឋយសា  កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកា សរប្មចពាក់េ័នធ

រៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័ត និងធាត ផសអំតតរនាម័តិ ថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

តមកេ់កា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “រទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់

សមាជិកថ្នប្កុមជនជាតិរវៀតណាម ប្តូវបានរង្ហា ញ”4564។ 

VIII. ការពោទម្រកាន់កំហ ្ទាក់ទង្ពៅនឹង្ការទទួលខ ្ម្តូវខផនកម្ពហែទណឌ ជ្ញលកខណៈ

រ គគល 

ក. តួនាទ ីនិងម ខតខំណង រស ់រខៀវ សផំន 

១. ឧរនាយក ដាមស្តនត ី ដាមស្តនតបី្កសងួកា ពា ជាត ិនងិអគគរមរញ្ញា កា ថ្នកងទេ័ប្រជាជន រំដ្ឋះជាតិកមពជុា 

ក. សមាជជាតេិិរសសខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងសមាជជាតិរេើកទីរីខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

1639.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ បាយកា ណ៍ថ្នប្រេ័នធផសេវផាយេ័ត៌មានកនុងប្សុក និងអនត 

ជាតិជារប្ចើនសតីអំេីរសចកតីខងាងកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន កនុង“សមាជជាតេិិរសស”ខដេរធ្វើរ ើងជាសាធា 

ណៈកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងសមាជជាតិទីរីរៅខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥4565 និងកនុងកា យេ់រឃើញសដីេកីា

 វិវ ឍន៍ថ្នខផនកា  ួម4566រោេនរោបាយ4567 និងកា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផនតាម យៈកា ជប្មុញ

ខផនកា  ួមរនាះ4568។ រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“េ ំមានភ្លេ

ចាស់លាស់ថារតើ សមាជខខ រមសា និង ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ េិតជាបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា”4569។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “កា សនមតប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនាះថាជា រស់ រខៀវ សំ

 
4563 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៨។ 

4564 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (F465) កថាខណឌ  ៣៥១៩។ 

4565 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៣។ 

4566 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៣៥។ 

4567 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៩៧។ 

4568 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦២ រជើងទំេ័  ១៣៩០៨។ 

4569 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៣។  
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ផន កនុងឋានៈជាឧរនាយក ដាមស្តនតីថ្នរាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិ និងអនកតំណាង ណសិ ស ួរ ួមជាតិកមពជុា 

កនុងចំរណាមតួនាទីដថ្ទរទៀត មានប្រសិទធភ្លេកនុងកា រធ្វើឱយកមមវិធី្ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារគទទួេ

សាគ េ់រៅរេើឆ្កអនត ជាតិ”4570។ 

1640.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត រដ្ឋយសា បាន

សំអាងរៅរេើ បាយកា ណ៍ថ្នប្រេ័នធផសេវផាយេ័ត៌មានរនះ និងថា៖ រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា 

សមាជទាងំរនះជាក់ខសដងបានរកើតរ ើង រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសននិដ្ឋា នសមប្សរបានថា 

ោត់បានផតេ់តាមវិធី្ណាមួយនូវភ្លេប្សរចារ់ដេ់កមមវិធី្ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារេើឆ្កអនត ជាតិ 

4571។ រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយសា សមាជរនះប្រខហេេ ំបានរកើតរ ើង រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ អំាច

សននិដ្ឋា នបានថា  បាយកា ណ៍អំេីសមាជរនាះ“បានឆាះុរញ្ញច ងំមាោ៌នរោបាយខដេប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយ

រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅរេេរនាះ”4572។  

1641.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ភ្លេេ ំជាក់លាក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរញ្ញា ថារតើ សមាជ

រនាះបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា េ ំបានរារំាងអងគជំន ំជប្មះកនុងកា យេ់រឃើញថា៖ (១) ខាឹមសា ថ្នរសច

កតីប្រកាស និងរសចកតីសរប្មច រស់សមាជខដេបានអន ម័ត និងច ះផាយ បានឆាះុរញ្ញច ងំមាោ៌នរោបាយ

 រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅរេេរនាះ (២) រសចកតីប្រកាស និងរសចកតីសរប្មចប្តូវបានផសេវផាយជាផាូវ

កា តាមវិទយុ និង (៣) “កា សនមតប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនាះថាជា រស់ រខៀវ សំផន (និងរសចកតីប្រកាស និង

ស នេ កថា ខដេបានេិភ្លការនាះ) រដ្ឋយ រររនាះបាន ួមចំខណក […] កនុងកា ផដេ់ប្រជាប្រិយភ្លេ និង

កា ផតេ់ធ្មាម ន  ូរដេ់មាោ៌នរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា”4573។ 

1642.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ថា កា ផសេវផាយតាមវិទយុកនុងប្សុកអំេីសមាជខខ រមសា និង

ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រាយកា ណ៍ថា រខៀវ សំផន បានអានរសចកតីប្រកាសេ័ត៌មាន4574។ កា ផសេវផាយតាម

 
4570 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៣។  

4571 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩០។ 

4572 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩០។ 

4573 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩១៨ (កា ដកប្សង់ខាងកនុងប្តូវេ ររោេ)។ 

4574 ‘សមាជជាតិេិរសស’ រប្ជើសតាំងនររាតតមសរមដចសីហន  ខរ៉ាន ន ត (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/118 ERN 00700284-00700286 (កត់សមាគ េ់ថា អតែរទប្តូវបាន“អានរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ផាយ

រនតផ្លេ េ់ ឬផាយសរមាងងតទ ក”)។ សមាជជាតិបានសរប្មច  ដាធ្មមន ញ្ាងមីប្តូវបានអន ម័ត (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃ

ទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/1356 ERN 00663892 (រាយកា ណ៍ថា “សមមិតតឧរនាយក ដាមស្តនតី រខៀវ សំផន 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 វិទយុអំេី“សមាជជាតេិិរសស”កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រប្កាយមកប្តូវបានច ះផាយ និងរាយកា ណ៍រដ្ឋយ

ប្រេ័នធផសេវផាយេ័ត៌មានអនត ជាតិ4575។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ ករញ្ញា ខដេថារតើ សមាជរនាះ

ជាក់ខសដងបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា ជាកា េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន បានជប្មុញ

ជាសាធា ណៈនូវមាោ៌រកស ខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ ដូរចនះោត់បាន ួមចំខណកដេ់រោេរំណង ួម4576។ 

ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ ោត់េ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា ខដេោត់បានអានរសចកតីប្រកាសតាមវិទយុរ ើយ។  

1643.រខនែមរេើរនះ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា រសចកតីប្រកាសេ័ត៌មាន

រនាះបានឆាះុរញ្ញច ងំមាោ៌នរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេរនះតាមធ្មមតាប្តូវខតបានផសេវផាយ

តាមវិទយុកនុងប្សុកថា េិតណាស់សមាជប្តូវបានរធ្វើរ ើង សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា ផសេវផាយ រស់ខាួន

រនាះ4577។ ដូចសហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញប្តឹមប្តូវថា កា ខដេខាឹមសា ថ្នសមាជរនះបានឆាះុ

រញ្ញច ងំមាោ៌នរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ក៏ប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរដ្ឋយ រ៉ា េ េត និង រខៀវ សំ

ផន ផងខដ  ខដេរប្កាយមកនិោយសំរៅរៅរេើសមាជរនាះ4578។ រខនែមរេើរនះ  ដាធ្មមន ញ្ាងមី រស់កមពុ

 

បានអាចរសចកតីប្រកាសរនះរដ្ឋយផ្លេ េ់។ ជន ួមជាតិជាទីរោ េប្សលាញ់ ប្តូវបានជប្មុញឱយសាដ រ់ស នេ កថា រស់សមមិតតឧរ

នាយក ដាមស្តនតី រខៀវ សំផន៖ [ោរ់រផដើមរដ្ឋយវាគមិនប្រុស សនមតថា ជា រខៀវ សំផន]”)។ 

4575 ដំរណើ ដ៏ខវងឆ្ៃ យោករចញេីទីប្កងុេនំរេញ (កាខសតខងម) ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំេ័  ១- ៧ ឯកសា រេខ 

E3/4430 ERN 00645760-00645766។  កមពជុារ ៀរចំមហាសននិបាតេិរសស (កាខសតហាគ តរ ៀន) ច ះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/3722 ERN S00656237-S00656240។ សមាជជាតិប្តូវបានរធ្វើរ ើងរហើយ ដាធ្មមន ញ្ាងមី

ប្តូវបានអន ម័ត (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី១៥ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/1356 ERN 00663892-

00663894។ 

4576 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦២ និងរជើងទំេ័  ១៣៩០៨។ 

4577 ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ សូមរមើេ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា រប្រើប្បាស់ថ្នកា ផសេវផាយតាមវិទយុ

 រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុងកា រោសនាមាោ៌រកស សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៦.១.៤ ‘ ចនាសមព័នធ

ទំនាក់ទំនង:  វិធ្ីសាស្តសតថ្នកា ទំនាក់ទំនង: កា ផសេវផាយតាមវិទយុ’។ 

4578 កិចចសមាា ស៍ រស់ រ៉ា េ េត រដ្ឋយអនកសា េ័ត៌មានយូរហាគ សាា វើ ច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/5713 

ERN 00775904 (រនាេ រ់េី“សមាជជាតិេិរសសរៅច ងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥” ករសក មមយុនីសដកមពជុាបានសរប្មច“កសាង

សងគមកមពជុាសមបូ សរាយ  ងរ ឿង […]  ួចផ តេីវណណ ៈជិះជាន់ទាំងអស់ ឬកា រកងប្រវ័ញ្ចប្គរ់ ូរភ្លេ ខដេប្គរ់ោន ប្តូវខិតខំ

រងកររងកើនផេ និងកា ពា ប្ររទស”)។  បាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី ០៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/273 ERN 00657436-00657453 ( រខៀវ សំផន បានសំរៅរៅរេើសមាជជាតិ ឬ ណសិ ស ួរ ួម

ជាតិរីខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងខខ ក មាៈ រមសា និង ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ខាមឹសា រនះរង្ហា ញនូវកា យេ់ដឹង រស់ោត់អំេីខាឹមសា ថ្ន ដា
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ជាប្រជាធិ្ររតយយខដេទំនងជាប្តូវបានសរប្មចកនុងអំ ុងរេេថ្នសមាជខខធ្នូរនាះ ប្តូវបានផសេវផាយជាក់

ខសដងកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4579។ ជាងមីមដងរទៀត រញ្ញា ថារតើ សមាជរនាះបានរកើតរ ើង ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខដេថា កា ផសេវផាយពាក់េ័នធរៅនឹងអតែិភ្លេថ្នសមាជ និងរសចកដីសរប្មចរនាះ 

គឺកនុងរោេរំណងរដើមបីជប្មុញមាោ៌រកសរ ើយ។ 

1644.រោងតាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ 

សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើកា ផសេវផាយរសចកតីប្រកាសេ័ត៌មានអំេីសមាជជាតិខខ រមសា និង ធ្នូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ររើរទាះរីជា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរជឿជាក់ថា សមាជរនះបានរកើតរ ើងេិតប្បាកដ។ អាប្ស័

យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ខ. កិចចប្រជ ំជាមួយកមាម េិបាេរោធាកនុងទីប្កុងេនំរេញ 

1645.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កមាម េិបាេរោធាមដងមាក េបានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំ ឬស

ននិបាតធំ្ៗកនុងទីប្កុងេនំរេញ ខដេរេេខាះប្តូវបានចូេ ួមរដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់ខពស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និង

រកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាំង រខៀវ សំផន4580។ កនុងសា ណាផ្លេ េ់មាត់ រខៀវ សំផន បានរញ្ញា ក់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា ោត់េ ំមានតួនាទីណាមួយកនុងវិស័យរោធារ ើយ4581។ រខៀវ សំ

ផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានចូេ ួមរៅកនុង

កិចចប្រជ ំសំខាន់ៗ ឬមីទេីងជាមួយកមាម េិបាេរោធារៅេនំរេញ4582។ រហត រនះ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបីសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញរនះសប្មារ់កា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា 

ោត់“បានជប្មុញ រញ្ញា ក់អះអាង និងោំប្ទរោេរំណង ួម”រ ើយ4583។  

 

ធ្មមន ញ្ា និងប្រកាសផសេវផាយកា ររដជាា កសាងសងគមោម នវណណ ៈជិះជាន់រកងប្រវ័ញ្ច រដ្ឋយខិតខំកសាង និងកា ពា ប្ររទសខដេ

ឆាះុរញ្ញច ងំទាងំប្សុងនូវមាោ៌នរោបាយ រស់រកសកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយនារេេរនាះ)។ 

4579 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤១២។  ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ឯកសា រេខ 

E3/259។  អតែរទខកសប្មួេផាយតាមវិទយុរកាតស រសើ ចំរពាះកា ររងកើត ដាធ្មមន ញ្ាងមី (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី 

០៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/273 ERN 00167822 (ភ្លសាអង់រគាស)។  

4580 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥១០។ 

4581 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ២០។ 
4582 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩១។ 

4583 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩១។ 
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1646.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា មាច ស់រណត ឹងសាទ កខមានរនេកុកនុងកា រង្ហា ញថា ថារតើកំហ សអងគរហត 

បានរណាដ េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ោ៉ា ងដូចរមតចខាះ មានន័យថា រនះមានសា ៈសំខាន់ចំរពាះកា ដ្ឋក់េិ  ទធ

ភ្លេ រស់ោត់ និងថា កា ខកតប្មូវបានររងកើតឱយមានវិមតិសងស័យចំរពាះេិ  ទធភ្លេ រស់ោត់4584។ រៅកនងុ

រ ឿងកតីរចចរុបនន និងរដ្ឋយផេយុរៅនឹងសា ណាម នៗ រស់ោត់ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សអងគរហត ៖ “កនុងកា េិនិតយរដ្ឋយអនាគតិរេើេសតតុាង […] រង្ហា ញថា  

មាច ស់រណត ឹងសាទ កខមានវតតមាន […] រៅកនុងមីទេីងឆ្ន ំ ១៩៧៥”4585។ ដូរចនះ រនះហាក់រីដូចជាេ ំមានកា 

ជំទាស់រៅនឹងវតតមាន រស់ោត់រៅកនុងមីទេីងរោធារនាះ។ រៅកនុងប្គរ់ក ណី ដូចកា ចងអេុរង្ហា ញ រស់

សហប្េះរាជអាជាា ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញរនះកនុងកា រញ្ញា ក់ថា 

ោត់បានជប្មុញ រញ្ញា ក់អះអាង និងោបំ្ទរោេរំណង ួមរ ើយ4586។ តាមកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេរេើអងគរហត រនាះរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញ

ថ្នអងគរហត រនាះរៅកនុងខផនកណាមួយថ្នសំអាងរហត  រស់ខាួនសតីេីកា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផន កនុង

រោេរំណង ួមរ ើយ។  

1647. ដូចរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ជំទាស់រនះ។ អំណះអំណាងដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំផន 

ពាក់េ័នធចំណ ចរនះ4587 ប្តូវោត់ទ កជាអសា រង់។ 

២. ប្រធានគណៈប្រធាន ដា 

ក. កា ខតងតាងំ 

1648.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា គ

ណៈមជឈិម“បាន”ខតងតាងំ ូរោត់ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា ខដេតាមទសសនៈ រស់ោត់“រសចកតីសរប្មច

ខតងតាំងរនះ ផេយុរៅវិញប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍”4588។ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន បានរោទ

 
4584 សូមរមើេ សាេដីការណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ  ១៨-១៩។ សាេដីការណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(F36) កថាខណឌ  ៩១។ 

4585 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩១។ 

4586 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩១៩។ 

4587 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩១។ 

4588 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៣។ 
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ប្រកានកំ់ហ សអងគរហត ដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងរសចកតីសរប្មចថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេបាន

ខតងតាំង ូរោត់ កំហ សទាងំរនះនឹងប្តូវេិោ ណាដូចខាងរប្កាម4589។   

ខ. តួនាទី និងកា ទទួេខ សប្តូវ 

1649.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា តួនាទី រស់ រខៀវ សំផន ខដេជាប្រធាន ឬប្រធានគណៈប្រធាន ដា

មានកាតេវកិចចេី សំខាន់៖ រំរេញម ខង្ហ កា ទូត និងេិធី្កា រផសងៗរទៀត4590 និងខងាងស នេ កថា4591។ អងគ

ជំន ំជប្មះបានសននិដ្ឋា នថា “ខផអករេើតួនាទីខដេមានេកខណៈជានិមិតត ូរភ្លគរប្ចើនរនាះ […] កា ទទួេខ ស

ប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន កនុងតួនាទីរនះ ភ្លគរប្ចើនប្តូវបានកប្មិតប្តឹមភ្ល កិចចកា ទូតរៅកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ និងកា ជប្មុញជាទូរៅនូវមាោ៌រកសក មមយុនីសតកមពជុា”4592។ រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់កំហ សមយួ

ចំនួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញរនះ។  

1650.ជាដំរូង ោត់បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា តួនាទី រស់ោត់ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា“ខដេភ្លគរប្ចើនប្តឹម

ខត‘និមិតត ូរ’” រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើតួនាទីរនះ“រប្រើប្បាស់ជា

រទរោទមករេើ ូរោត់”4593។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ

អំេីកំហ សរនាះ4594។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រេើកា យេ់ប្ច ំ រស់ រខៀវ សំផន ចំរពាះ

ខាឹមសា ថ្នកា េិេណ៌នា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីតួនាទីប្រធានគណៈប្រធាន ដាថា ជា“និមិតត ូរ”

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា តួនាទី រស់ប្រធានគណៈប្រធាន ដាមានសា ៈសំខាន់ជានិមិតត ូរ 

រដ្ឋយសា ររើរទាះរីជាោត់េ ំបានរប្រើប្បាស់សិទធិអំណាចរធ្វើរសចកតីសរប្មច ឬប្រតិរតតិកនុងតួនាទីរនះក៏រដ្ឋយ 

ក៏ោត់បានរដើ តួនាទី“តំណាងម ខមាត់ជាសាធា ណៈថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”ខដ 4595។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ថា តួនាទីរនះតាមអវីខដេោត់បានរេើករ ើងមានអតែិភ្លេប្តឹមខតរេើប្ក

 
4589 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.៣។ 

4590 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៧ (រសចកតីដកប្សង់ខាងកនុងប្តូវបានេ ររោេ)។ 

4591 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៨ (រសចកតីដកប្សង់ខាងកនុងប្តូវបានេ ររោេ)។ 

4592 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៩។ 

4593 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៤។ 

4594 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៣។ 

4595 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ សូមរមើេ ជាទូរៅ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

ខផនក ៨.៣.២: តួនាទី និងម ខនាទី រស់ រខៀវ សំផន: តួនាទីកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ:ប្រធានថ្នគណៈប្រធាន

 ដា។ 

01718862
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ដ្ឋស់រ៉ា រណាណ ះរនាះរទ។ កនុងនាមជាប្រធាន ោត់បានទទួេររសកកមមកា ទូតតំណាងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ

រៅរ រទស និងតាម យៈេសតតុាង រស់ោត់រៅចំរពាះម ខសហរៅប្កមរស ើរអរងកតថា បានចូេ ួមកិចច

ប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“រដើមបីទទួេបានេ័ត៌មាន [...] រៅជខជកជាមួយអនកកា ទូតនានា”4596។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា កា េិេណ៌នា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីតួនាទី រស់ោត់ថា ជា

“និមិតត ូរ”រនាះបានរារំាង ឬរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា សំអាងប្តឹមប្តូវរៅរេើអំរេើ រស់ោត់កនុងតួនាទីរនះ ខដេ

ជាទិដាភ្លេថ្នកា  ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួម4597 និងសាែ នទមៃន់រទាសកនុងកា ដ្ឋក់រទាសរ ើយ4598។ 

1651.ទីេី  រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរៅនឹងកា ោម នទំន កចិតត រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុារេើ ូរោត់4599។ កនុងសា ណា រស់ោត់ កា ោម នទំន កចិតតរនះប្តូវបានរង្ហា ញទីមួយតាម 

យៈកា ខតងតាងំ រសា េឹម និង  ស់ ញឹម ខដេោត់បានេិេណ៌នាថា មាន“ឋានៈខពស់ជាងោត់” និងជាអន 

ប្រធាន4600 និងទីេី តាម យៈកា ដំរ ើងឋានៈោត់រៅជាសមាជិករេញសិទធិគណៈមជឈិមខតរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៦ រ៉ា រណាណ ះ “រដ្ឋយសា ោត់ប្តូវបានខតងតាងំជាសមាជិករប្មុងតាងំេីប្បាឆំ្ន ំម ន”4601។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរឆាើយតរថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា  ដាធ្មមន ញ្ា រស់កមពជុាប្រជា

ធិ្ររតយយបានតប្មូវឱយមានអន ប្រធានេី ។ “អន ប្រធានខដេមានខតរ ម្ ះ […] េ ំខដេបានរំរេញតួនាទី

រនះកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងច ងរប្កាយប្តូវបានរបាសសមាអ ត”4602។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងថា សមាជិកគណៈមជឈិមអាចប្តូវបានខតងតាំងរដ្ឋយសមាជរកសរ៉ា រណាណ ះ និងថា រៅ

ចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧១ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ េ ំមានសមាជរកសខដេអាចដំរ ើងឋានៈ រខៀវ សំផន រៅជាសមាជិក

រេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិមរ ើយ4603។  

 
4596 កំណត់ប្តា រស់ រខៀវ សំផន អំេីសវនាកា រដញរដ្ឋេ ថ្ងៃទី ១៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/557 ERN 

00153234 ទំេ័  ៧។  

4597 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧, ៤២៦៥។ 

4598 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨៩។ 

4599 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៤។ 

4600 រខៀវ សំផន និោយផេយុជាមួយនឹងកា រប្ជើសតាំងសរមដចនររាតតមសហីន ជាប្រម ខ ដា និងទំនងជាចង់រញ្ញា ក់ថា សរមតចនររា

តដមសីហន ប្តូវបានរជឿទ កចិតតខាា ងំជាងរដ្ឋយសា សរមដចេ ំខមនជា“អន ”ប្រម ខ ដា។ 

4601 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៤។ 

4602 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៣។ 

4603 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៣។  

01718863
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1652.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេនូវអំណះអំណាងខដេបាន

រង្ហា ញរៅរេេជំន ំជប្មះ។ ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ោត់ អំណះអំណាងរនះប្តូវបានេិោ ណាជាក់

លាក់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង  ួមទាងំជាេិរសសកា ោម នទំន កចិតតខដេទំនងជារង្ហា ញតាម យៈកា 

ដំរ ើងឋានៈោត់រៅកនុងគណៈមជឈិម4604។ សហប្េះរាជអាជាា បានសននិដ្ឋា នប្តឹមប្តូវថា រខៀវ សំផន បាន

ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាង“ខដេរង្ហា ញថា 

ោត់មានទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ និងគួ ឱយទ កចិតតបានជាមួយនឹងរមដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុាដថ្ទរទៀត”4605

។ រដ្ឋយសា ោត់េ ំបានរង្ហា ញថារតើ កា រកប្សាយរនះេ ំសមរហត ផេោ៉ា ងដូចរមតចរនាះ ដូរចនះអំណះ

អំណាងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1653.ទីរី រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានយេ់រឃើញថា ោត់បាន ួម

ចំខណកកនុងរោេរំណង ួមតាម យៈកា អន វតតន៍នូវភ្ល កិចចកា ទូត និងជាទូរៅបានជប្មុញមាោ៌រកស

ក មមយុនីសតកមពជុាកនុងស នេ កថា រស់ោត់ េីរប្ពាះ“មាោ៌រកសក មមយុនីសតកមពជុា […] កនុងន័យទូរៅេ ំខមនជា

រទរេមើសរដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់រនាះរទ”4606។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅ

នឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីរោេរៅថ្នរោេរំណង ួម រោេនរោបាយខដេ

ផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយនឹងរទរេមើស និង“ វិន័យខដេប្តូវបានជប្មុញ”រដ្ឋយេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសត

កមពជុា និងរដ្ឋយមជឈិមរកស  ួមទាងំរដ្ឋយ រខៀវ សំផន រៅកនុងស នេ កថា និងកា ររប្ងៀន រស់ោត់4607។ 

1654.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរធ្វើកា េិោ ណារៅរេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន អំេីេកខណៈរេមើសថ្ន

ខផនកា  ួម និងកា អះអាងោ៉ា ងទទូច និងោម នមូេដ្ឋា នទាងំប្សុងថា ោត់ោបំ្ទខតកា ប្រឹងខប្រងសរប្មច

រោេរៅ និងរោេនរោបាយសាូតប្តង់ និងោម នកា នាទំ កខរទាសទាងំប្សុង រស់រកសក មមយុនីសដយកមពជុា

រ៉ា រណាណ ះ4608។អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើ

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

 
4604 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២៦ (រជើងទំេ័  ៥៣៣), ៥៧៦, ៤២០២។ 

4605 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៣។ សហប្េះរាជអាជាា អះអាងថា រនះប្តូវបានរង្ហា ញតាម 

យៈម ខនាទីជារប្ចើនដថ្ទរទៀតកនុងកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយខដេ រខៀវ សំផន មាន។ 

4606 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៥-១៦៩៦។ 

4607 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៣។ 

4608 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.២។ សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨១១-៨១៧, ៩៧៨-

៩៨៥។ 

01718864
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ោត់បានជប្មុញមាោ៌រកសក មមយុនីសដកមពជុាតាមេកខណៈរផសងៗ ជាជាងកា ជប្មុញមាោ៌រកសក មមយុនីសត

កមពជុា“ទូរៅ” ឬេ ំខមនជារទរេមើស។ ជាក់ខសដង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ស នេ កថា

 រស់ រខៀវ សំផន បានជប្មុញរោេនរោបាយរេមើសខដេ ួមរញ្ចូេកា និ រទស និងកា ករមេចជនជាតិរវៀ

តណាម4609 កា ររងកើត និងកា ប្រតិរតតិសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 4610កា េ ររំបាត់កា ប្រតិរតតិ

 
4609 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩៩-៣៤០៦, ៤២៦០, ៤២៦៩ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះ

កា ប្បា េធទិវា ំេឹកខួរ ១៧ រមសា រៅទីប្កងុេនំរេញ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B) ថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562 ERN 00249989-00249990។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ច ះថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំេ័  ១២ ឯកសា រេខ E3/169 ERN S00704526។ សរមដចនររាតដមសីហន បានចូេ ួម រហើយ រខៀវ សំផន ខងាង

ស នេ កថារៅកនុងេិធ្ីជរ់រេៀងរកសក មមយុនីសតកមពជុា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា 

រេខ E3/294 ERN 00702824។  

4610 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៥-៤២៦៧ រោងរៅរេើសមាជជាតិរេើកទីរីរៅេនំរេញ៖ 

 បាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី០៦ ខខមករា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/273 ERN 

00657436-00657453។ ឧរនាយក ដាមស្តនតី រខៀវ សំផន ផតេ់រទសមាា សន៍ជាមួយនឹងទីភ្លន ក់ង្ហ េ័ត៌មានកមពជុា [AKI] (កនុង

កប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/119 ERN 00967625-00967627។ កា 

សាវ គមន៍ដេ់កា ប្រមូេផតុំរដើមបីអរអ សាទ ដេ់កា វិេប្ត រ់វិញ រស់សរមតចនររាតដមសីហន ៖ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន 

(រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/271 ERN 00167454 (ភ្លសា

អង់រគាស)។ ទូ រេខប្កសួងកា រ  ទស ស. .អា. កមមវតែ៖ុ រខៀវ សំផន រធ្វើទសសនកិចចរៅកាន់សាធា ណ ដាប្រជាមានិតចិន ខខ 

សីហា ឆ្ន ំំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/619 ERN 00635939-00635939។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅឯកិចចប្រជ ំគំរ់ខួរ 

(រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5490/C) ច ះថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/200 ERN 00292804-

00292815។  

01718865
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សាសនាប្េះេ ទធ4611 និងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍តាមកា រ ៀរចំ4612។ អំណះអំណាងរនះេ ំមានមេូដ្ឋា នោំ

ប្ទ និងអាប្ស័យរហត រនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1655.ជាច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់

បានទទួេេិខិតេី ចារ់រផាើេីអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិជូនោត់កនុងសមតែកិចច រស់ោត់ជាប្រធានគ

ណៈប្រធាន ដា4613។ រដ្ឋយសា ោត់បានជំទាសរ់ៅនឹងកា ទទួេបានេិខិតទាងំរនះជាងមីមដងរទៀតកនុងសា

 ណា រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេសនិទធសាន េ រស់ោត់ជាមួយនឹងប្កសួងកិចចកា រ រទស សា ណារនះនឹង

ប្តូវេិោ ណាជា ួមដូចខាងរប្កាម4614។ 

គ ស នេ កថា 

1656.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សមួយចំនួនខផនកអងគរហត កនុងកា សំអាង

រៅរេើស នេ កថា ខដេប្តូវបានសនមតថាជា រស់ោត់កនុងឋានៈជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា ខដេរនះបាននាំ

ឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌4615។ កនុងសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កំន សទាងំអស់រនះេ ំ

បានរ៉ាះពាេ់រេើរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា  ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួម

រ ើយ4616។ 

 
4611 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៨ រោងតាម យៈរោងឆាងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នសាេ

ប្កម រៅរេើរសចកតីរាយកា ណ៍េ័ត៌មានេីទីប្កុងេនំរេញសតីអំេីសមាជជាតិរេើកទីរី៖  បាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន (កនុងកប្មង

សា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខមករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/273 ERN 00657436-00657453។ រលាក រខៀវ សំ

ផន ប្តូវបានសមាា សន៍អំេីកា ប្រហា ជីវិត រញ្ញា ប្ររទសជាតិ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៦ 

ទំេ័  ៤-៥ ឯកសា រេខ E3/608 ERN 00635931-00635932។ មីទធីងរៅទីប្កុងេនំរេញប្បា េធខួរថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កនុង

កប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B) ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562 ERN 00249989-

00249990។ 

4612 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨-៤២៦៨ រោងតាម យៈរោងឆាងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀត

ថ្នសាេប្កម រៅរេើស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន កនុងមីទេីងគប្មរ់ខួរ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5908/A3) ច ះថ្ងៃទី 

១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/200 ERN 00292808។ 

4613 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៧។ 

4614 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.៤.ឃ។ 

4615 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៨-១៧០៣។ 

4616 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៤។ 
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1657.ដំរូង រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសនមតរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា ោត់បានខងាង

ស នេ កថាមួយរៅសម័យប្រជ ំដំរូងថ្នសភ្លតំណាងប្រជាជនខដេបានរធ្វើរ ើងចរនាា ះេីថ្ងៃទី ១១ ដេ់ ១៣ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងបានរេើករ ើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះខដេពាក់េ័នធរនាះប្តូវ

រដិរសធ្រោេ4617។ សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានជំទាស់ថា ស នេ កថារនាះប្តូវបានសនមតេ ំប្តឹមប្តូវរ ើយ 

រ៉ា ខនតបានរេើករ ើងថា កំហ សរនះេ ំតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍រេើរណត ឹងសាទ កខរដ្ឋយសា េ ំមានផេរ៉ាះ

ពាេ់រេើកា សរប្មចរនាះរ ើយ4618។  

1658.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសរប្មចេីដំរូងថា េ ំមានកា រង្ហា ញប្គរ់ប្ោន់ខដេអាចសនមតបានថា 

ស នេ កថារនះជា រស់ រខៀវ សំផន4619 និងតមកេ់កា កំណត់រនះ4620។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះប្តូវ

េិោ ណាថារតើ កំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើស នេ កថារនាះ បានរណាត េឱយ

មានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ទាក់ទងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើស នេ កថារនះកនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា 

ោត់បានោបំ្ទ“កា ររងកើត ដាងមីថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងសាែ រ័ន រស់ខាួន”4621 និងបានជប្មុញសរប្មច

រោេរៅ“មហារលាតរផ្លា ះមហាអសាច  យ”4622 និង“បានោំប្ទអាទិភ្លេថ្នកា កសាង និងកា ពា ប្ររទស

រដ្ឋយឯករាជយខាួនទីេឹងខាួនឱយបានឆ្រ់ ហ័សខណៈរេេរនតកា តស ូវណណ ៈប្រឆំ្ងនឹងចប្កេតតិនិយម អាណា

និគមនិយម និង‘វណណ ៈជិះជាន់រផសងរទៀត’”4623។  

1659.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា េសតតុាងរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានោបំ្ទរោេរំណង រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា ជាេិរសសរៅកនុងស នេ កថាជារប្ចើនខដេោត់បានខងាងកនុងនាមជាប្រធានគណៈ

ប្រធាន ដា និងរៅម នកា ខតងតាងំរនាះ4624។ កា សននិដ្ឋា នរនះប្តូវបានោបំ្ទរខនែមរទៀតតាម យៈកា ទទេួ

 
4617 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៩-១៧០០។ 

4618 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៧។ 

4619 សាេដីការណត ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០២៣។ 

4620 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.គ.៣។  
4621 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៨ (រជើងទំេ័  ១៨៧៧)។ 

4622 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៣៩ (រជើងទំេ័  ១២៤៦៩)។ 

4623 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៣៩ (រជើងទំេ័  ១២៤៦៩)។ 

4624 សូមរមើេ កា ជំ  ញឲ្យប្រជាជនកមពជុា ួរ ួមោន រធ្ើវកា វាយប្រហា កនុងរេេចូេឆ្ន ំងមី (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) 

ច ះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ឯកសា រេខ E3/30 ERN 00783127-00783128។  វិទយុេនំរេញ៖ សា ជ័យជមនះថ្ងៃទី ២១ ខខ 
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យករដ្ឋយរចតនានូវតួនាទីសំខាន់ៗកនុងសាែ រ័ន ដាងមីរនាះខដេោត់បានរនតកាន់ការ់រេញមួយអំ ុងរេេថ្ន

 ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រដ្ឋយសា កំហ ស រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងស នេ កថារនាះ េ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា សននិដ្ឋា នជា ួមថា រខៀវ សំ

ផន បានោបំ្ទកា ររងកើត ដាងមីថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងសាែ រ័នរនាះ រទើរកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរៅរេើស នេ កថាេ ំបានរណាដ េឱយភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ណាមួយរកើតរ ើង ដូចរនះអំណះអំណាង

រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

 

រមសា  រស់ រខៀវ សំផន (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/118 ERN 

00905202។ ឧរនាយក ដាមស្តនតីផតេ់រទសមាា សន៍ជាមួយនឹងទីភ្លន ក់ង្ហ េ័ត៌មានកមពជុា [AKI] (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) 

ច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/119 ERN 00967625-00967627។ កា សាវ គមន៍ដេ់កា ប្រមូេផតុំ

រដើមបីអរអ សាទ ដេ់កា  វិេប្ត រ់ វិញ រស់ សីហន ៖ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃ

ទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/271 ERN  00167454 (ភ្លសាអង់រគាស)។ រដសិណាា  កិចចទទួេសាវ គមន៍សរមតច 

នររាតតម សីហន ៖ ស នេ កថារដ្ឋយរលាក រខៀវ សំផន និងសរមតច នររាតតម សីហន  (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5006/B) 

ច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/711 ERN S00003732-S00003733។ សមាជជាតិប្តូវបានរធ្វើរ ើង

រហើយ ដាធ្មមន ញ្ាងមីប្តូវបានអន ម័ត (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/1356 ERN 

00663892-00663894។ សមាជជាតិរេើកទីរីរៅេនំរេញ៖  បាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន 

FBIS) ច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/273 ERN 00657436-00657453។ កា ប្បា េធេិធ្ីខួរជយ័ជមនះ

ថ្ងៃទី១៧ ខខរមសា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/275 ERN 00896389-

00896394។ សននិបាតតំណាងប្រជាជនរេើកទីមួយ(រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯក

សា រេខ E3/275 ERN 00167639-00167641 (ភ្លសាអង់រគាស)។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន កនុងសននិសីទកំេូេរេើកទី 

៥ ថ្នប្ររទសមិនចូេរកសសមព័នធ ថ្ងៃទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/549 ទំេ័  ១-៣៦ ERN 00065887-

00065908។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅកិចចប្រជ ំគំរ់ខួរ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5490/C) ឯកសា រេខ ច ះ

ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ E3/200 ERN 00292804-00292815។ រសចកតីរាយកា ណ៍តាមវិទយុអំេីដំរណើ ទសសនកិចច

 រស់ Souphanouvong ថ្នសាធា ណ ដាប្រជាមានិតប្រជាធ្ិររតយយឡាវ៖ ស នេ កថា រស់រលាក រខៀវ សំផន (រៅកនុងកប្មង

សា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/1497 ERN 00748677-00748682។ ស នេ កថា រស់ 

រខៀវ សំផន ច ះថ្ងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំេ័  ១៤ ឯកសា រេខ E3/169 ERN (ភ្លសាអង់រគាស) 00280389-00280399

។ សរមតចសីហន ចូេ ួម រខៀវ សំផន ខងាងរៅកាន់េិធ្ីរេៀងសាយរភ្លជនរកសក មមយុនិសតកមពជុា (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) 

ច ះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/294 ERN 00702823។  
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1660.ទីេី  រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា4625 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើ

កិចចសមាា សន៍ខដេោត់បានផតេ់រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦4626។ ោត់បានរេើករ ើងថា ឯកសា រនះ“គួ 

ឱយសងស័យ” និង“ោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ” និងថា សាកសីមាន ក់បានេនយេ់ថា ឯកសា រនះខកាងកាា យ4627។ ទាកទ់ង

រៅនឹងកា រញ្ញា ក់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នឯកសា  សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រទសមាា សន៍រនាះប្តូវបាន

រធ្វើរ ើងកនុងទីប្កុងកូ ំរូ ប្ររទសប្សីេង្ហក  ទំនងជារកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេសននិសីទកំេូេរេើកទីប្បាថំ្នរ

ណាត ប្ររទសមិនចូេរកសសមព័នធ4628។ រៅប្គរ់ក ណី សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខក

ខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកិចចសមាា សន៍រនាះមានផេរ៉ាះ

ពាេ់ណាមួយរេើរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួន រដ្ឋយសា មានេសតតុាងដថ្ទរទៀតបានោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងថា រទឧប្កិដាប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរេើេ ទធសាសនិកកនុង

 ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4629។ 

1661.អតែរទខដេរោទជារញ្ញា រនះមានចំណងរជើងថា “រខៀវ សំផន បានផតេ់រទសមាា សន៍សតីេីកា ករមេច និង

រញ្ញា ជាតិ” តាមកា អះអាង មានកិចចសមាា សន៍ខដេប្តូវបានផតេ់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន ជាមួយនឹងអនកសា 

េ័ត៌មាន Paola Brianti និងប្តូវបានផសេវផាយកនុងទសសនាវដដីអ ីតាេីរ ម្ ះ Famiglia Cristiana រៅថ្ងៃ

ទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦4630។ រលាក François PONCHAUD បានរ ៀររារ់រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងថា អនកសា េ័ត៌មានមាន ក់រ ម្ ះ Erić LAURENT បានប្បារោ់ត់ថា ោត់ (Erić) បានរៅ

ជាមួយរលាក Paola BRIANTI កនុងទីប្កុងកូ ុំរូ និងថា េ ំខដេជួរ រខៀវ សំផន4631។ រលាក 

 
4625 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០១។ 

4626 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤១ (រជើងទំេ័  ១៣៨៤៤) ៤២៥៣ (រជើងទំេ័  ១៣៨៧៥) 

រោងរៅរេើ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបានសមាា សន៍អំេីកា សមាា រ់ រញ្ញា ជាតិ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ឯកសា រេខ ច ះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/608 ERN 00635931-00635932 ទំេ័  ៤-៥។  

4627 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០១។  

4628 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) រជើងទំេ័  ៣២២៩។ 

4629 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៦។ 

4630 រខៀវ សំផន ប្តូវបានសមាា សន៍អំេីកា សមាា រ់ រញ្ញា ជាតិ (កប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯក

សា រេខ E3/608។ 

4631 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៥៨-៥៩។ ប្រតិ

ោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/180.1 ទំេ័  ៥។ 
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PONCHAUD បានោត់ទ កកិចចសមាា សន៍រនាះ ជាកា “ប្រ ិត”4632 រហើយ Paola Brianti គឺជា“មន សសេូត

ក ហក”4633។ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កា រ ៀររារ់ រស់ រលាក 

PONCHAUD រធ្វើឱយមានកា សងស័យចំរពាះភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកិចចសមាា សន៍ទសសនាវដដី Famiglia Cristiana 

ខដេមានភ្លេខ សខរាកោន ខាា ងំទាងំសមដីសំរៅ និងខាឹមសា េីរសចកតីខងាងកា ណ៍សាធា ណៈដថ្ទរទៀត រស់ 

រខៀវ សំផន រៅកនុងកំណត់ប្តាេសតតុាង និងថា ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបាន

េនយេ់មូេរហត ខដេខាួនបានសំអាងរៅរេើកិចចសមាា សន៍រនះររើរទាះរីជាមានមនេិេសងស័យខដេបាន

រេើករ ើងរដ្ឋយរលាក PONCHAUD ក៏រដ្ឋយ។ 

1662.អងគជំន ំជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កិចចសមាា សន៍រនាះេ ំខមនជាកតាត កំណត់ខដេរង្ហា ញថា 

រខៀវ សំផន បានដឹងថា រទឧប្កិដាប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងចំរពាះេ ទធសាសនិកកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ។ កា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេលាយ ំោន រប្ចើនរង្ហា ញថា រទសមាា សន៍

រនាះប្តឹមខតជាេសតតុាងមួយកនុងចំរណាមេសតតុាងជារប្ចើនខដេរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា េ ទធ

សាសនិកប្តូវបានកំណត់រោេរៅ។ ោត់ជាប្រោំបានរៅថាវ យរងខំប្េះ ហូតដេ់រកសក មមយុនីសតកមពជុា

ទទួេរជាគជ័យ រហើយរនាេ រ់មកោត់ក៏ឈ្រ់ភ្លា ម4634។ ដូចរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រឃើញថា កា រេើកស រសើ  រស់ោត់េីដំរូង និងកា រោ េេ ទធសាសនា គឺជា“េបចិកនុងរោេរំណង កាធ្

មាម ន  ូរថ្ន ដ្ឋា េិបាេររណាដ ះអាសននខដេប្គរ់ប្គងរដ្ឋយរកសក មមយុនីសតកមពជុា”4635។ រនាេ រ់េីជ័យជមនះ

រកសក មមយុនីសតកមពជុា រខៀវ សំផន “រនតោំប្ទជាសាធា ណៈនូវកា រំភ្លន់រធ្វើដូចជាសាែ នភ្លេធ្មមតា” តាម 

យៈកា រធ្វើរដិសណាា  កិចចរដ្ឋយមានវតតមានសមាជិករ េវជិត សាវ គមន៍សរមតច នររាតដម សីហន  រៅរេេ

ប្ទង់វិេប្ត រ់មកប្ររទសកមពជុាវិញរៅខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរេើកស រសើ កា ធានាតាម ដាធ្មមន ញ្ា

 រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយនូវសិទធិប្រតិរតតិសាសនា4636។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី “រៅេីរប្កាយឆ្ករនះ រខៀវ 

សំផន បានខណនាោំ៉ា ងរកាៀវកាា អំេីកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយេ ំោំបាច់មានប្េះសងឃ និងតាម

េកខណៈខដេផេយុជាមូេដ្ឋា នរៅនឹងប្រថ្េណីខដេកាន់ប្េះេ ទធសាសនា”4637។  

 
4632 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/180.1 ទំេ័  ៥។ 

4633 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកសា រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៥៨។ 

4634 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤២។ 

4635 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤០។ 

4636 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤១។ 

4637 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤២។ 

01718870
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1663.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេជាេិរសសបានកត់សមាគ េ់រេើខាឹមសា ថ្នស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ខដេ

រេើករ ើងអំេី ដាធ្មមន ញ្ាងមី។ កនុងកា េនយេ់ោា ងមីសតីេីកា ហាមោត់“សាសនាប្រតិកិ ិោ” ោត់បានរេើក

ទសសនៈ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាថា “េួកចប្កេតតិនិយមរ រទស […] រប្រើប្បាស់សាសនារដើមបីរធ្វើ

 វិទធងសនាមករេើរយើង” ឬ“រប្រើប្បាស់សាសនាជា ូរភ្លេលាក់បាងំ រដើមបីរប្ជៀតចូេកនុងប្ររទសរយើង”4638។ 

េសតតុាងដថ្ទរទៀតរញ្ញា ក់ថា រនះមានេកខណៈប្សរោន ជាមួយនឹងទសសនៈ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេ

ថា េ ទធសាសនា គឺជាសាសនា“ប្រតិកិ ិោ”4639 រហើយ កាំង រហកកអា វ រៅ   ច បានរឆាើយរៅម ខសហ

រៅប្កមរស ើរអរងកតថា កា ធានាតាម ដាធ្មមន ញ្ានូវសិទធិប្រតិរតតិសាសនា គឺ“កា េូតក ហក”4640។ កនុងកិចច

សមាា សន៍ខដេបានផតេ់រនាេ រ់េីកា ដួេ េំ រររនាះ រខៀវ សំផន ប្តូវបានសួ ថា រតើរកសក មមយុនីសដកមពជុា

នឹងរធ្វើអវីខ សេីម នខដ  ឬរទ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា ប្រសិនររើរកសក មមយុនីសតកមពជុាអាចទទួេបានកា ប្គរ់ប្គង

ប្ររទសកមពជុារ ើងវិញ រកសនឹងអន ញ្ញា តឱយប្រជាជនមានរស ើភ្លេកនុងកា ប្រតិរតតិសាសនា4641។ ខផអករេើ

 
4638 រទយកកា ណ៍ទីប្កុងេនំរេញអំេីសមាជជាតិរេើកទីរី៖  បាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន (រៅកនុងកប្មងរសវាផសេវផាយ

េ័ត៌មានរ រទស FBIS) ច ះថ្ងៃទី០៥ ខខមករា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/273 ERN 00657449-00657451។  

4639 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៦ (អ ីសា ឧសាម ន) ឯកសា រេខ E1/389.1 ទំេ័  ៦៩-៧០ (“ ររកមពជុាប្រជាធ្ិររត

យយបានកំណត់ថា សាសនាប្រតិកិ ិោអាចរារ់រញ្ចូេទាងំសាសនាទាងំឡាយ  ួមទាងំប្េះេ ទធសាសនានិងសាសនាអ ីសាា ម។ 

រហត ដូរចនះ ប្េះសងឃទាងំអស់ ប្េះសងឃប្េះេ ទធសាសនាទាងំអស់ប្តូវបានោរ់ផសឹក រហើយវិហា ប្េះេ ទធសាសនាទាងំអស់ប្តូវ

បានរំផ្លា ញ”)។  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៩ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (Elizabeth BECKER) ឯកសា រេខ E1/259.1 ទំេ័  ៤២ (ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី០៩ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ (Elizabeth BECKER) ឯកសា រេខ E1/259.1 ទំេ័  ៤២ (ជួន ប្រសិទធិ បាននិោយថា 

េ ទធសាសនាជាជំរនឿ រស់េួកប្រតិកិ ិោ រហើយប្រជាជនបានរបាះរង់វតតទាងំអស់រនាះរោេ)។ រទសមាា សន៍ រស់មជឈមណឌ

េឯកសា កមពជុាជាមួយ មា៉ា ត់ េី ឯកសា រេខ E3/7821 ច ះថ្ងៃទី២៧ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០០០ ERN 00229133 (“កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

 ដាធ្មមន ញ្ាតំណាងប្រជាជនប្តូវបានផសេវផាយ និងបានរញ្ញា ក់ថា រយើងអាចប្រតិរតតិសាសនាតាមកា រប្ជើសរ ើស រេើកខេងខត

សាសនាប្រតិកិ ិោ។ រ៉ា ខនតរនាេ រ់េីកា  ំរដ្ឋះឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាសនាទាងំអស់ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាប្រតិកិ ិោ”)។ សូមរមើេផង

ខដ  ចំណារ់អា មមណ៍ រស់អនកសា េ័ត៌មានជនជាតិយូហគូសាា វើមាន ក់អំេីទសសនកិចចប្ររទសកមពជុា (កនុងកប្មងឯកសា  

SWB/FE/5801/B) ឯកសា រេខ E3/2306 ច ះថ្ងៃទី២៩ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ERN S 00819177។ អតែរទ រស់ Slavko 

Stanić “កមពជុា-សងគមនិយមោម នគំ ូ” គំនិត និងកា អន វតតសងគមនិយម ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំេ័  ១១-១២ ឯកសា រេខ 

E3/2307 ERN S 00655232-S 00655233 (យ ន ោ៉ា ត ខដេប្បារ់អនកសា េ័ត៌មានថា “ប្េះេ ទធសាសនាមិនប្តូវធាត ោន

ជាមួយនឹងរដិវតតន៍រទ” េីរប្ពាះសាសនារនះគឺជាឧរក ណ៍មួយសប្មារ់រកងប្រវ័ញ្ច)។  

4640 ចរមាើយ រស់ កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច រៅនឹងសំណួ  រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត ថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯក

សា រេខ E3/15 ERN ERN 00234072 រជើងទំេ័  ១។ 

4641 កា អំពាវនាវស ំកា ោំប្ទេីអនត ជាតិ (សា េ័ត៌មាន Time Magazine) ច ះថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៨០ ឯកសា រេខ 

E3/628 ERN 00709543-00709544។ (“ស៖ ប្រសិនររើ ដ្ឋា េិបាេទទួេបានកា ប្គរ់ប្គងវិញ រតើរលាកនឹងរធ្វើអវីខ សខរាកេី

01718871
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កា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា រនះអាចសននិដ្ឋា នចាស់លាស់ថា ោត់បានដឹងថា 

េ ទធសាសនាប្តូវបានហាមោត់កនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងថា រនះគឺជាផេវិបាកសប្មារ់អនកកាន់េ ទធ

សាសនាខដេជាទីកខនាងសប្មារ់កា អរ់ ំ និងកា ប្រតិរតតិ។  

1664.ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកិចចសមាា សន៍ រស់ទសសនាវដដីរ ម្ ះ Famiglia 

Cristiana កនុងកា រង្ហា ញថា រខៀវ សំផន រៅរេេរនាះបានដឹងថា មានរទឧប្កិដាប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

រដ្ឋយកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយក៏រដ្ឋយ4642 ក៏រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះប្តូវបានោំប្ទរដ្ឋយេសតតុាង

ជារប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ដថ្ទរទៀតខដ 4643។ អាប្ស័យរហត រនះ កំហ សរនះេ ំបានរធ្វើរ៉ាះពាេ់ជាសតាន មត័

ខដេអាចរដិរសធ្កា សននិដ្ឋា នជាទូរៅបានរ ើយ។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធចំណ ចរនះ

ប្តូវរដិរសធ្រោេ4644។ 

1665.ទីរី រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើ

ស នេ កថាខដេោត់បានខងាងកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខណៈរេេរនាះោត់ប្តឹមខតជាឧរនាយក ដាមស្តនតីថ្ន

រាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិ និងរៅម នរេេខដេោត់កាា យជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា4645។ ររើរទាះរជីា

ស នេ កថារនះប្តូវបានដកប្សង់រៅកនុងខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី

 រស់ រខៀវ សំផន ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា4646ក៏រដ្ឋយ ក៏កថាខណឌ រនាះបានរដ្ឋះប្សាយោ៉ា ងចាស់

 

ម ន ខដ  ឬរទ? ឆ៖ ប្រសិនររើរយើងយកជ័យជមនះរេើរវៀតណាមបាន រយើងនឹងរប្រើប្បាស់េ យ នងិអន ញ្ញា តឱយមានរស ើភ្លេ

រដើ រហើ ដេ់ប្រជាេេ ដារយើង។ ប្រជាជននឹងមានរស ើភ្លេប្រតិរតតសិាសនា”)។ 

4642 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៨.១.៣ ‘កា ដឹងរប្កាយកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា’ កថាខណឌ  ៤២៥៣ (រជើងទំេ័  

១៣៨៧៥)។ 

4643 សូមរមើេ េសតតុាងខដេបានដកប្សង់កនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥០-៤២៥៣។ 

4644 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០១។ 

4645 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០២ (រជើងទំេ័  ៣២៨៥) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៨ (រជើងទំេ័  ១៨៧៦-១៨៨0) រោងរៅរេើរសចកតីរាយកា ណ៍េ័ត៌មានេីទីប្កុង

េនំរេញ សតីេីសមាជជាតិរេើកទីរី៖  បាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ឯកសា រេខ E3/273 ច ះ

ថ្ងៃទី០៥ ខខមករា ឆ្ន ំ១៩៧៦។ 

4646 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ៨.៣.២ ‘តួនាទី និងម ខតំខណង រខៀវ សំផន៖ តួនាទីកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពុ

ជាប្រជាធ្ិររតយយ៖ ប្រធានគណៈប្រធាន ដា’។ 
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លាស់អំេីស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ខដេមានអតែិភ្លេ“ពាសរេញអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ”4647។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សណាមួយរ ើយ។  

1666.ជាច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើស នេ កថាជា

រប្ចើន“កនុងេកខណៈេរមអៀង” រដ្ឋយសា តាមទសសនៈ រស់ោត់ រនះេ ំបានរង្ហា ញថា ោត់“បានយេ់ប្សរ 

ឬោបំ្ទទិដាភ្លេរេមើសណាមួយថ្នរោេរំណង ួម ឬថា ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់រនាះរ ើយ”4648។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយកា អះអាងខដេោម នមូេដ្ឋា នដ្ឋា នោំ

ប្ទ និងោ៉ា ងទទូចថា ោត់បានោបំ្ទខតខផនកា ខដេេ ំខមនជារទរេមើស4649។ រប្ៅេីរនះកា អះអាង រស់

ោត់មានេកខណៈប្សរេចប្សេិេ និងោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ និងដូរចនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

៣. សមាជកិថ្នគណៈអចថិ្ស្តនតយ ៍និងគណៈមជឈមិ 

ក. សមាជកិភ្លេកនុងគណៈមជឈមិ 

1667.ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា ដំរូង ោត់គឺជា“សមាជិករប្មុង និងរប្កាយមកជាសមាជិក

រេញសិទធិ”ថ្នគណៈមជឈិម4650ក៏រដ្ឋយ ក៏តាមទសសនៈ រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

មួយចំនួនកនុងកា វាយតថ្មារេើសា ៈសំខាន់ថ្នតួនាទី រស់ោត់ ដូចជាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា  (១) កា េនាា តសិទធិអំណាច រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ (២) កា សនមតរសចកតីសរប្មច រស់គ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ថា ជា រស់គណៈមជឈិម (៣) “រដ្ឋយរឆាៀតឱកាស”កំណត់កាេរ ិរចទិថ្នកា ចូេ រស់

ោត់ជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិម រដើមបីដ្ឋក់ឱយោត់មានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងរសចកតីសរប្មចគ

ណៈមជឈិមច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និង (៤) កា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានចូេ ួមកនុងសមាជ

រកស4651។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមាន

 
4647 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៨។ 

4648 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០២។ 

4649 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.២។  

4650 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៥។ 

4651 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៦-១៧២៩។ 
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កំហ ស និងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅរេើេសតតុាងជា ួម និងបានរំថ្េាកា យេ់រឃើញមួយចំនួន រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង4652។ 

i. សមាជិកភ្លេ 

1668.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានកាា យជាសមាជិករប្មុងថ្នគណៈមជឈិម រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅកនុងសមាជរកសរេើកទីរីកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ និងសមាជិករេញសិទធិរៅកនុងសមាជ

រេើកទីរួនកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4653។  

1669.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់កាេរ ិរចទិ“កនុងេកខណៈរឆាៀត

ឱកាស”ថ្នកា ចូេ រស់ោត់ជាសមាជិករេញសិទធិ រដើមបីដ្ឋក់ឱយោត់ជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងរសចកតីសរប្មច

មជឈិមច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4654។ ជាដំរូង ោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា កំណត់ថា សមាជរកសរេើកទីរួនបានរកើតរ ើងកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយសា េកខនដិកៈ

រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយសមាជរនាះ េ ំបានច ះកាេរ ិរចទិ រហើយេសតតុាងដថ្ទ

រទៀតេ ំបានោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា នរនាះ4655។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនះ កាងំ រហកកអា វ រៅ    ច ខដេសកខី

កមម រស់ោត់ប្តូវបានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំអាងរៅរេើរនាះ ប្តឹមខតបានអះអាងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ៉ា រណាណ ះ 

រនាេ រ់េីោត់ប្តូវបានសួ ចំណ ចរនះ និងរៅប្គរ់ក ណី ោត់បាននិោយខតអំេីេកខនដិកៈ រស់រកសក មមយុនី

សតកមពជុា និងេ ំបាននិោយអំេីសមាជរ ើយ4656។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា Craig 

ETCHESON ខដេបានអះអាងថា េកខនតិកៈ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាប្តូវបានអន ម័តកនុងសមាជរកស

មួយខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រនាះ បានសំអាងរៅរេើឯកសា មួយខដេេ ំបានរេើករ ើង

អំេីសមាជរកសរេើកទីរួន េកខនដិកៈ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ឬកាេរ ិរចទិឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ ើយ4657។ 

 
4652 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩០-៨៩៧។ 
4653 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២៦, ៣៥៥, ៥៧៤, ៦០០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣។ 

4654 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៦, ១៧២០។ 

4655 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២១។ 

4656 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៣២៥។ 

4657 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៣៣២៥។ 

01718874
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1670.រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

សននិដ្ឋា នថា ោត់ប្តូវបានអន ញ្ញា តកាា យជាសមាជិករេញសិទធិកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជាជាងរប្កាយមក

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងដូចរនះ ោត់“គរបីទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីភ្លេមនេិេសងស័យរនះ”4658។ រខៀវ សំផន 

បានអះអាងថា េសតតុាងមួយចំនួនខដេបានដកប្សង់រនាះេ ំបានោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរ ើយ មានដូចជា កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច, សា ុត បាន, និង រអៀង សា ើ ខដេប្តូវបានរាយ

កា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER េសតតុាងទាងំអស់រនះបានដ្ឋក់កា ចូេ រស់ោត់ជាសមាជិករេញសិទធិ

ថ្នគណៈមជឈិមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ៉ា ខនតោម នរញ្ញា ក់អំេីខខរ ើយ4659។ រខនែមរេើរនះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងថា ោត់“ជាោំបាច់ […] ខតងខតរញ្ញា ក់ថា ោត់កាា យជាសមាជិករេញសិទធិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ៉ា ខនតេ ំបាន

រញ្ញា ក់អំេីខខ ឬសំរៅរៅរេើរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឬជាញឹកញារ់ជាងរនាះរទៀតគឺ […] សំរៅរៅរេើខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦”រ ើយ4660។ ជាច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងនូវេសតតុាង រស់ Stephen HEDER និង Philip SHORT។ Stephen HEDER បានផតេ់

សកខីកមមថា រគប្បារ់ោត់រៅកនុងកិចចសមាា សន៍ថា េកខនិដកៈ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាប្តូវបានអន ម័តកនុងខខ 

មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងបានភ្លា រ់រញ្ញា រនះរៅនឹងសមាជរកសរេើកទីរួន។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រខៀវ សំផន 

បាននិោយថា Stephen HEDER បាន“រេើករ ើងអំេីអតែិភ្លេជាសកាដ ន េេថ្នកា រោងរៅកនុងឯកសា 

ខដេោត់េ ំបានផដេ់ឱយ”4661។ មា៉ាងវិញរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរប្រើប្បាស់កា អះអាង រស់ 

Philip SHORT ខដេថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានដំរ ើងឋានៈរៅជាសមាជិករេញសិទធិកនុងរេេជាមួយោន

ខដេោត់ប្តូវបានខតងតាំងជាប្រម ខ ដា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា បានរកើតរ ើង

រៅថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4662។ 

 
4658 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២១-១៧២២។ 

4659 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២១ (រជើងទំេ័  ៣៣២៦)។ 

4660 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២១។ 

4661 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២១។ 

4662 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៥៩៦។ 

01718875
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1671.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញថា រខៀវ សំផន កាា យជាសមាជិករេញ

សិទធិថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងសមាជរេើកទីរួនកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4663។ ជាេិរសស រខៀវ សំផន បាន

រំថ្េាសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ខដេបានផតេ់សកខីកមមថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានដំរ ើងឋានៈេីរប្មុង

រៅជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិមរៅកនុងសមាជរកសកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រហើយ រខៀវ សំផន 

ខាួនឯងផ្លេ េ់បានទទួេសាគ េ់ថា ោត់បានកាា យជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិមរៅចរនាា ះច ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦4664។ 

1672.តាមកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរេើេសតតុាងរង្ហា ញថា ដូចបានគូសរង្ហា ញេមអិតខាង

រប្កាម សមាជរកសរេើកទីរួន កា អន ម័តេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងកា ដំរ ើងឋានៈ រស់ រខៀវ សំ

ផន មានទំនាក់ទំនងោន រៅវិញរៅមក រដ្ឋយខផអករេើកា េិតថា េកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុាប្តូវបានអន 

ម័តរដ្ឋយសមាជរកស រហើយកា ខតងតាងំសមាជិកថ្នគណៈមជឈិមប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយសមាជរកសខដេ

កប្មរឃើញកា រកាះប្រជ  ំនិងមានខតេី ដងគត់កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4665។ អាប្ស័យ

រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរេើប្េឹតតិកា ណ៍រីជា ួម និងរដិរសធ្រោេនូវកា រ៉ា នរ៉ាង រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រំខរកេសតតុាងថ្ន

ប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះឱយរឃើញថា េ ំជារ់ទាក់ទងោន ។  

1673.េសតតុាងភ្លគរប្ចើនបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេជាកាេរ ិរចទិពាក់េ័នធ4666។ ជា

េិរសស Stephen HEDER បានរញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានរប្ជើសតាងំរចញេីសមាជិករប្មុងរៅជា

 
4663 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Stephen HEDER) ឯកសា រេខ E1/223.1 ទំេ័  ៣១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំផន) ឯ សា  

E1/198.1 ទំេ័  ៦៤-៦៥។ 

4664 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩១។ 

4665 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៣, ៣៤៥។ េកខនតិកៈ រ.ក.ក. ឆ្ន ំ ១៩៧៦ េ ំមាន

កាេរ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/130  ទំេ័  ៤៨ ERN 00442269-00442270, 00442277 (មាប្តា ៧ និងមាប្តា ២១)។ 

4666 េសតតុាងរខនែមខដេេ ំប្តូវបានដកប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើខខ មករា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេជាកាេរ ិរចទិថ្នសមាជរកសរេើកទីរួន។ សូមរមើេ រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរេេខដេសស្តង្ហគ ម

 េត់រៅ៖ កមពជុា និងរដិវតតន៍ខខម ប្កហម ឯកសា រេខ E3/20 ទំេ័  ១៨២។ រសចកតីសននិដ្ឋា នថ្នស នេ កថា រស់ រ៉ា េ េត រៅ

កនុងកិចចប្រជ ំខដេបានរធ្វើរ ើងកនុងទីប្កុងេនំរេញ កាេេីថ្ងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ឯកសា រេខ 

E3/294 ច ះថ្ងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (En) 00170164, 00170166។ 

01718876
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សមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិមរៅកនុងសមាជរកសមួយកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4667។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱយរប្រើប្បាស់េសតតុាង រស់ Stephen HEDER ជាជាងេសតតុាង រស់ Philip 

SHORT រេើចំណ ចរនះ ខដេោត់បានយេ់ថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានរប្ជើសតាំងកនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា គណៈមជឈិមេ ំមានសិទធិអំណាចខតងតាំងសមាជិក

ផ្លេ េ់ រស់ខាួនរ ើយ និងថា េ ំមានេសតតុាងោបំ្ទថា មានសមាជមួយបានរ ៀរចំរ ើងរៅថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ ើយ។ ប្រហាក់ប្រខហេោន ខដ  Craig ETCHESON បានអះអាងថា េកខនតិកៈរកសក មមយុនីសត

កមពជុា ប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយសមាជរកសកនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4668។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន ជួនកាេ

បានអះអាងជាសាធា ណៈថា ោត់ប្តូវបានដំរ ើងឋានៈរៅជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិមរៅពាក់

កណាដ េឆ្ន ំ ១៩៧៦4669 ឬកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក៏រដ្ឋយ4670 ក៏ោត់បានប្បារ់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត

ថ្ន អ.វ.ត.ក. ថា ោត់ប្តូវបានដំរ ើងឋានៈកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦4671 និងប្បារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ររើ

រទាះរីជាេ ំបានរធ្វើសមបងក៏រដ្ឋយថា ោត់បានកាា យជាសមាជិករេញសិទធិកនុង“ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៦”ខដ 4672។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ជាកា សមរហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេិោ ណារេើចរមាើយ រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានផដេ់រៅម ខសហរៅប្កមរស ើរអរងកតថ្ន អ.វ.ត.ក.។  

1674.រខនែមរេើរនះ ជាកា សមរហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណារេើេសតតុាងពាក់េ័នធដថ្ទរទៀត 

រដើមបីរធ្វើជាកា រញ្ញា ក់រខនែមទូរៅ ខដេបានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកា ដំរ ើងឋានៈកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ររើរទាះរី

 
4667 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកសា រេខ E1/222.1 ទំេ័  ១៣-១៤, ៦២។ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកសា រេខ E1/223.1 ទំេ័  ៣០-៣១។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខត លា  ឆ្ន ំ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកសា រេខ E1/221.1 ទំេ័  ៥១។ សូមរមើេផងខដ  ឯកសា ខដេ

ស រស រដ្ឋយ S. HEDER: ររកខជនចំនួនប្បាំេី នាក់ខដេប្តូវកាត់រទាស៖ កា ទទួេខ សប្តូវរេើឧប្កិដាកមម រស់ខខម ប្កហម ច ះ

ខខមីនា ឆ្ន ំ២០០៤ ឯកសា រេខ E3/48 ទំេ័  ៩៣ ERN (En) 00393581។ 

4668  បាយកា ណអ៍នកជំនាញ Craig ETCHESON ឯកសា រេខ E3/494 ច ះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៧ ទំេ័  ៣-៥ ERN 

00314780-00312782។  

4669 េិខិត រស់ រខៀវ សំផន៖ រផាើជនូជន ួមជាតិទាងំអស់ ឯកសា រេខ E3/205 ច ះថ្ងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០០១ ERN 

00002796។ 

4670 រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតតិសាស្តសតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  រស់ខាុំជារនតរនាេ រ់ ឯកសា រេខ E3/18 

ទំេ័  ៧១, ERN 00103865 (ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦) ទំេ័  ១១៤-១១៥។ 

4671 កំណត់រហត ថ្នកា សួ ចរមាើយ រខៀវ សំផន ច ះថ្ងៃទី១៣ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/27 ទំេ័  ៨-៩ ERN 

00156619-00156620។  

4672 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ (រខៀវ សំផន) ឯកសា រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៦៤។ 

01718877
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េ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់អំេីខខក៏រដ្ឋយ។ ដូរចនះ រអៀង សា ើ បានប្បារ់ Stephen HEDER ថា រខៀវ សំផន 

“កាា យជាសមាជកិគណៈមជឈិមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយរហត ថាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ជាក់ខសដងមានកា ជារ់

ពាក់េ័នធជាមួយនឹងកិចចកា  រស់គណៈមជឈិម ួចរហើយ”4673។ រៅរេេ កាំង រហកកអា វ រៅ   ច ប្តូវបាន

សួ សំណួ អំេីេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់មិនប្តឹមខតបានរញ្ញា ក់អះអាងេិតប្បាកដ

ថា រនះជាឆ្ន ំខដេេកខនតិកៈប្តូវបានអន ម័តរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានផដេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញ និង

បានសិកាេកខនតិកៈរនះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងអាចសាគ េ់ចារ់ចមាងរនះរៅកនុងត លាកា ផងខដ 4674។  

1675.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន ករឃើញកំហ សតូចតាចកនុងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ប្តង់ថា កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច េ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា រៅរេេណា រខៀវ សំផន ប្តូវបានដំរ ើងឋា

នៈរៅជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិមរនាះរទ4675។ រខនែមរេើរនះ សា ុត បាន បានរញ្ញា ក់ថា “ប្រ

សិនររើ រខៀវ សំផន កាា យជាសមាជិក” ោត់“មានខត”ជាសមាជិកថ្នគណៈមជឈិម ជាជាងគណៈអចិថ្ស្តនត

យ៍4676។ រហត រនះ ោត់េ ំបានដឹងចាស់ថា រេេណា រខៀវ សំផន ប្តូវបានដំរ ើងឋានៈរៅជាសមាជិករេញ

សិទធិរនាះរទ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើ សា ុត បាន ប្តង់ចំណ ច

រនះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កំហ សរនះេ ំអាចរមាឃៈរសចកដីសននិដ្ឋា នជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនងឹកា ខតងតាងំ រខៀវ សំផន កនុងខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រហើយអំណះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធ

ចំណ ចរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ii.  វិសាេភ្លេថ្នភ្ល កិចច និងសិទធិអំណាច រស់គណៈមជឈិម 

 
4673 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខកកកដ្ឋ  ឆ្ន ំ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកសា រេខ E1/223.1 ទំេ័  ៣។ រទសមាា សន៍ រស ់

Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ើ ច ះថ្ងៃទី០៤ ខខមករា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ឯកសា រេខ E3/573 ERN 00640499-00640500

។  

4674 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ឯកសា រេខ E1/52.1 ទំេ័  ៥៥-៥៨។ កាងំ រហកកអា វ រៅ   

ច បានសម័ប្គចិតតផដេ់សកខីកមមកនុងឆ្ន ំ ២០០៩។ សូមរមើេ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ (កាងំ រហកកអា វ) ឯកសា 

រេខ E3/5797 ទំេ័  ៥០។ 

4675 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ឯកសា រេខ E1/62.1 ទំេ័  ៥៨។  

4676 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១២ (សា ុត បាន) ឯកសា រេខ E1/69.1 ទំេ័  ១, ៣។  

01718878
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1676.រខៀវ សំផន បានរេើក“រញ្ញា ជារឋម”ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា 

សមាជិកគណៈមជឈិមប្េមទាងំសមាជិករប្មុងមានចរនាា ះេី ២០ រៅ ៣០ នាក់4677។ សហប្េះរាជអាជាា េ ំ

បានរឆាើយតររៅនឹងកា អះអាងរនះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ជាដំរូងថា កា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំខ សខរាកោន ជាសំខាន់េីកា បា៉ា ន់សាម នផ្លេ េ់ខាួន រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា គណៈមជឈិម“មានសមាជិកជាង ៣០ នាក់”4678។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូេ ំ

អាចកំណត់បាននូវទំនាក់ទំនងថ្នចំនួនសមាជិកគណៈមជឈិម ជាមួយនឹងកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ

 រស់ រខៀវ សំផន រហើយសា ណា រស់ោត់េ ំបានរំេាឺរេើចំណ ចរនះខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណា

ងរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1677.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា គណៈមជឈិមមាន

សិទធិអំណាចខតងតាងំសមាជិកថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះបានសំអាងរៅរេើខតកំណត់

រហត ជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧១ ខដេរនះតប្មូវឱយមានេសតតុាង

រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរទៀត4679។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាង

រៅរេើេសតតុាងជា ួម មិនប្តឹមខតេកខនដិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧១ រ៉ា រណាណ ះរទ កនុងកា សននិដ្ឋា នថា 

គណៈមជឈិមមានសិទធិអំណាចរធ្វើកា ខតងតាងំរនាះ4680។ ជាេិរសស សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញ

រៅរេើេសតតុាងថ្នកា ខតងតាងំ ខដេជាក់ខសដងបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយគណៈមជឈិមកនុងរសចកតីសរប្មច រស់ខាួន

ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេ ួមរញ្ចូេកា ខតងតាំង រខៀវ សំផន ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា4681។  

1678.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះ កេ ំរឃើញនូវកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា គណៈមជឈិមបានខតងតាំង រខៀវ សំផន ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា តាម យៈរស

 
4677 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៥៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥។ 

4678 កំណត់រហត ថ្នកា សួ ចរមាើយ រខៀវ សំផន ច ះថ្ងៃទី១៣ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/27 ទំេ័  ៨-៩ ERN 00156619-

00156620។  

4679 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៥៧, ៣៤៤។ 

4680 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩២។ 

4681 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤១៤, ៥៩៦។  

01718879
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ចកតសីរប្មច រស់ខាួនច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4682។ ររើរទាះរីជារសចកដីសរប្មចថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានរធ្វើកា ខតងតាងំជារប្ចើនក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន 

េ ំប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ រដ្ឋយខផអករេើកា វាយតថ្មា រស់ោត់ចំរពាះកា ខតងតាំងគ

ណៈមជឈិមដថ្ទរទៀតរ ើយ4683។ កា ជំទាស់រនះេ ំមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទ និងប្តូវរដិរសធ្

រោេ រដ្ឋយសា េ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌។  

1679.ជារនាេ រ់ រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងជារប្ចើនពាក់េ័នធរៅនឹងទំនាក់ទំនង វាងគណៈមជឈិម និងអ

ចិថ្ស្តនតយ៍ និងបានេាោមរង្ហា ញថា គណៈមជឈិម“េ ំមានសិទធិអំណាចប្រសិទធភ្លេ និងប្ោន់ខតជារវទិកា

សប្មារ់កា ផសេវផាយរសចកតីសរប្មចខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើង ួចរហើយរដ្ឋយ[គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍]រ៉ា រណាណ ះ”

4684។ ដំរូងោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានេនយេ់មូេរហត 

ខដេខាួនបានសំអាងរៅរេើេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា យេ់រឃើញថា គណៈមជឈិមទទួេខ ស

ប្តូវរេើកា ប្តួតេិនិតយរេើកា អន វតតន៍ថ្នរោេនរោបាយរកស រៅរេេខដេកត់សមាគ េ់ថា មានភ្លេខ ស

ោន  វាងប្ទឹសដីថ្នេកខនតិកៈជាមួយនឹងភ្លេជាក់ខសដង4685។ ទីេី  ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរំថ្េាអតែរទនិេនធ រស់ោត់កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់“បានដឹង”ថា គណៈមជឈិម“បានរចញរសច

កតីខណនា”ំ4686។ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណាអំេីកា អះអាង

 រស់ោត់ ខដេប្តូវបានោំប្ទរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀតថា គណៈមជឈិមជាក់ខសដងរៅរប្កាមរង្ហគ រ់ រស់គ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងប្តឹមខតបានផសេវផាយរសចកតីសរប្មចគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រ៉ា រណាណ ះ4687។  

1680.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងជា ួម មិនប្តឹមខត

រៅរេើេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧១ រ៉ា រណាណ ះរទកនុងកា សននិដ្ឋា នថា គណៈមជឈិមទទួេខ សប្តូវ

 
4682 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.៣.ក.iii។  

4683 ដូចខាងរេើ។ 

4684 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១០។ 

4685 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៩-១៧១០។ 

4686 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៩-១៧១០។  

4687 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១០។ សប្មារ់អំណះអំណាងរនះ រខៀវ សំផន េាោមដ្ឋក់

រញ្ចូេតាម យៈកា រោងរៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងទ កខ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន ០០២/០១ (F17)។ 

01718880
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ចំរពាះកា ប្តួតេិនិតយរេើកា អន វតតន៍ថ្នរោេនរោបាយរកស4688។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា 

រខៀវ សំផន ខកកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់ទមៃន់ថ្នេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា គណៈមជឈិមបានប្តួតេិនិតយ និង

អន វតតរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  សហក ណ៍ មនេី សនតិស ខ កា របាស

សមាអ ត និងវិធានកា ប្រឆំ្ងនឹងប្កុមជាក់លាក់តាម យៈកា ផសេវផាយរសចកដីខណនា ំ និងរសចកដីសរប្មច 

កា ខរងខចកខផនកា កា ង្ហ កនុងេូមិភ្លគ និងតំរន់ និងតាម យៈវគគរណដុ ះរណាដ េ4689។  

1681.ប្តង់ចំណ ចរនះ រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេេិតណាស់ ជាកា េាោមដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា 

រោង4690នូវអំណះអំណាងខដេប្តូវបានេិោ ណា និងរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១4691។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនសដីេីអំណះអណំា

ងរនះ និងេ ំមានរហត ផេសមប្សរប្តូវប្បាសោករដ្ឋយរហត ថា៖  

ផេយុរៅនឹងកា រេើករ ើង រស[់រខៀវ សផំន] កា យេរ់ឃើញ រស់អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងេ មំានេកខ

ណៈផេយុោន រ ើយ រ៉ា ខនតប្ោន់ខតបានរង្ហា ញកនុង រូភ្លេខ សោន តិចតួចអំេីម ខង្ហ  រស់គណៈមជឈិម រដ្ឋយ

បានទទួេសាគ េ់ចាស់លាសថ់ា សិទធិអំណាចកនុងកា រធ្វើរសចកតីសរប្មចច ងរប្កាយ គឺសែិតរៅកខនាងរផសង។ 

រ៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណាកតី ក៏មានរសចកតីសរប្មចមយួចំននួេតិជាប្តូវបានរធ្វើរ ើងរៅថាន ក់គណៈមជឈិមខដ  

រហើយ រខៀវ សផំន េ បំានរង្ហា ញថា កា យេរ់ឃើញ រសអ់ងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនះ 

េ ំសមរហត ផេរនាះរ ើយ។ ជាកា កត់សមាគ េ ់ អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងបានសំអាងរេើរសចកតីដកប្សង់

រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោងតាមរសៀវរៅរនាះ គណៈមជឈិមបានរចញ’រសចកតរីង្ហគ រ់’

មួយចំននួសដេីីរញ្ញា រផសងៗ។ ររើរទាះរីជារជើងទំេ ័ទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីដកប្សង់ខាងរេើបានរង្ហា ញថា គ

ណៈមជឈិមេ ំខមនជា ‘អងគកា នតិីប្រតិរតតិ’ រ៉ា ខនតប្តឹមខត’បានេភិ្លកាអំេីកា អន វតតនរ៍ោេនរោបាយរកស

ខដេបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយ[គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍]ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់

 
4688 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩២។ 

4689 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩២។ 

4690 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១០ (រជើងទំេ័  ៣៣០០) រោងរៅរេើសា ណា រណដ ឹងសា

ទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ១២២-១២៣។  

4691 សាេដីការេើរណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៤៥-១០៤៧។ 

01718881
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អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងខដេតាមកា កត់សមាគ េខ់ាងរេើ បានទទួេសាគ េ់ជាក់លាក់ថា គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍

គឺជាអនករធ្វើរសចកតីសរប្មចច ងរប្កាយ4692។ 

1682.ជាច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា សននិដ្ឋា នថា 

ទូ រេខជាប្រោំខដេបានរញ្ាូនរដ្ឋយរេខាេូមិភ្លគខដេរាយកា ណ៍អំេីសាែ នភ្លេរនាះ រង្ហា ញថា គណៈ

មជឈិម និងអចិថ្ស្តនតយ៍ គឺជាអនកប្តួតេិនិតយរេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកសប្សរតាមតួនាទី រស់

ខាួន4693។ ោត់បានរេើករ ើងរដ្ឋយជាក់លាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើទូ រេខខដេ

បានរផាើជូនចំរពាះ“អងគកា ” “អងគកា  ៨៧០” និង“គណៈ ៨៧០” និងចមាងជូនសមាជិកគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍4694

។ ឯកសា ដថ្ទរទៀតតប្មូវឱយមាន បាយកា ណ៍ប្រោំសបាដ ហ៍រផាើរៅមនេី  ៨៧០ ឬគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ជាជាង

រៅគណៈមជឈិម4695 រហើយសាកសីបានផតេ់សកខីកមមថា ទូ រេខប្តូវបានរញ្ាូនរៅខត រ៉ា េ េត និង នួន ជា 

រ៉ា រណាណ ះ4696។ ដូចរនះ តាមកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសននិដ្ឋា នតាម 

យៈសមាជិកភ្លេ រស់ោត់ជាគណៈមជឈិមថា ោត់បានទទួេកា រាយកា ណ៍ចាស់លាស់រនាះរទ4697។ 

1683.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាជាទូរៅរឃើញថា រខៀវ សំផន សែិត“កនុងប្កុមតូចមួយថ្នសមាជិក

រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេទទួេបានកា រាយកា ណ៍ចាស់លាស់ រដ្ឋយសា សមាជិកភ្លេ រស់ោត់ជាគ

 
4692 សាេដីការេើរណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០៤៧។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧ (អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើកផេយុរៅនឹងរទរបញ្ាតតិថ្នេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុា

ខដេកំណត់តួនាទីប្រសិទធភ្លេ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍)។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០០ (អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាោ៉ា ងជាក់លាក់ និងេិភ្លការេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ថា គណៈមជឈិមេ ំខមន“ជាសាែ រ័ន

ប្រតិរតតិរនាះរទ”)។ 

4693 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧០៩។ 

4694 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ   ៣៩៦៤ (រជើងទំេ័  ១៣១៨៩-១៣១៩៣), ៣៨៩៩ (រជើងទំេ័  ១២៩៩៩)។ 

4695 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១១ រោងរៅរេើរសចកដីសរប្មច រស់គណៈមជឈិម 

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា មួយចំនួន ច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/12 ERN 00003136-00003137។ 

កំណត់រហត ថ្នអងគប្រជ ំគណៈអចថិ្ស្តនតយ៍ ទាក់ទងនឹងកា ង្ហ មូេដ្ឋា ន ច ះថ្ងៃទី០៨ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/232 ERN 

00017122-00017123។ 

4696 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១១។ 

4697 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១២។ 
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ណៈមជឈិម”4698។ ជាក់លាក់ជាងរនះរៅរទៀត អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេី

ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុារៅមូេដ្ឋា នខផអករេើទូ រេខជារប្ចើន ខដេបានរផាើ

ជូន ឬចមាងជូន អងគកា , អងគកា  ៨៧០, គណៈ៨៧០ ឬមនេី  ៨៧០ ខដេេ ំមានរ ម្ ះអនកទទួេ ប្េមទាងំ

 បាយកា ណ៍រចញេីតំរន់រៅេូមិភ្លគ“ខផអករេើ ររថ្នកា រាយកា ណ៍ជាប្រេ័នធខខសឈ្ រៅកនុងឋាននត ស័កតិ

ថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា”4699។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានភ្លា រ់ បាយកា ណ៍រនះរៅនឹងអាណតតិ រស់គ

ណៈមជឈិម កនុងកា ប្តួតេិនិតយរេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកស4700។ 

1684.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានោបំ្ទចំៗ

រេើកា អះអាងខដេថា សមាជិកទាងំអស់ថ្នគណៈមជឈិមជាោំបាច់ទទួេ បាយកា ណ៍ទាងំអស់ខដេរផាើ

រៅអងគកា  ររើរទាះរីជាទាងំអស់ ឬខាះបានទទួេក៏រដ្ឋយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់

េិរសសរេើភ្លេេ ំជាក់លាក់ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ 

រ គគេ ឬសាែ រ័នណាមួយប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈពាកយថា អងគកា  និងកា រៅរផសងៗថា មនេី 

“៨៧០”4701។  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រេើរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ខដេថា សិទធិអំណាចប្រតិរតតិប្រោំថ្ងៃប្តូវបានរធ្វើប្រតិេូកមមរៅឱយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងថា ផេយុរៅវិញ គ

ណៈមជឈិមេ ំសូវជួរោន ញឹកញារ់រនាះរទ4702 ប្េមទាងំឯកសា ខដេតប្មូវកា រធ្វើរចចរុបននភ្លេប្តូវខតរផាើជនូ

 
4698 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

4699 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៣ (រជើងទំេ័  ១៣០៥១-១៣០៥៣)។ សូមរមើេ សាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៦៤ (រជើងទំេ័  ១៣១៨៩-១៣១៩៣)។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៨៩៩ (រជើងទំេ័  ១២៩៩៩)។ 

4700 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៣ (“អងគជំន ជំប្មះយេ់រឃើញថា ជាខផនកមួយថ្នអាណតតិ

 រស់ខាួនកនុងកា តាមដ្ឋនកា អន វតតន៍រោេនរោបាយ រស់រកស គណៈកមាម ធ្ិកា មជឈិម (ជាេិរសស គណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនត

យ៍) បានដឹងោ៉ា ងចាស់េីរញ្ញា ខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់ជីវភ្លេ រស់អនករធ្វើកា និងកសិក រៅមូេដ្ឋា ន សហក ណ៍ និងកខនាងរធ្វើកា   ួម

ទាងំ កងវះខាតរសបៀងអាហា  រញ្ញា ស ខភ្លេ និងកងវះឱសង រៅអំ ុងសម័យកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ”), កថាខណឌ  ៣៩៦៤ (“អងគ

ជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា ទូ រេខរនះរង្ហា ញអំេីកា តាមដ្ឋនរដ្ឋយគណៈមជឈិម និងអចថិ្ស្តនតយ៍រេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកស

ប្សរតាមអាណតតិ រស់ខាួន”)។ 

4701 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ៥.១.៥៖ ‘ ចនាសមព័នធ ដាបាេ៖  ចនាសមព័នធថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា៖ 

មនេិ  ៨៧០’ និងខផនក ៥.១.៨៖ ‘ ចនាសមព័នធ ដាបាេ៖  ចនាសមព័នធថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា៖ អងគកា ’។ 

4702 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៥, ៣៥៧។ 
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មនេី  ៨៧០ ឬគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍4703។ េិតណាស់ រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

 បាយកា ណ៍ប្តូវខតរផាើរៅគណៈមជឈិម ជាចមបងទំនងជារចញេីសិទធិអំណាចតាមប្ទឹសតីថ្នេកខនតិកៈ កនុងកា 

ប្តួតេិនិតយរេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកស ជាជាងរចញេីេសតតុាងជាក់លាក់ខដេបានរង្ហា ញ

ដូរោន ះ។ 

1685.រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ទូ រេខភ្លគរប្ចើនខដេសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ោបំ្ទនូវ

កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរផាើរៅ ឬចមាងជូន“មនេី ”ខដេជា មនេី  ៨៧០ ខដេ រខៀវ សំផន បានចូេ

ររប្មើកា ោរ់តាំងេីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតមក4704។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា មាន

“ ររថ្នកា រាយកា ណ៍ជាប្រេនធ័ខខសឈ្ ”ខដេ បាយកា ណ៍រចញេីគណៈតំរន់រៅថាន ក់េូមិភ្លគ និងប្តូវ

បានរញ្ាូនរនតតាមធ្មមតារៅមនេី  ៨៧០4705។ កនុងនាមជាសមាជិករប្ជើសតាងំមាន ក់កនុងចំរណាមសមាជកិជា

រប្ចើនថ្នមនេី  ៨៧០ ខដេសែិតរៅកប្មិតកំេូេថ្នសិទធិអំណាចខដេបានផតេ់ឱយរដ្ឋយអាណតតិកនុងកា ប្តួតេិនិ

តយកា អន វតតន៍រសចកដីសរប្មចគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា ជាកា េ ំសមប្សរ

ទាេ់ខតរសាះខដេ រខៀវ សំផន ប្េរងើយករនតើយរៅនឹងកា រាយកា ណ៍រៅមនេី រនាះ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន

ទទួេកា រាយកា ណ៍អំេីរញ្ញា ជំនួញ និងពាណិជាកមម រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរដ្ឋយសា តួនាទី រស់

ោត់កនុងគណៈពាណិជាកមម4706។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា មូេដ្ឋា នថ្នកា ដឹង

 រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរង្ហា ញចាស់លាស់ ររើរទាះរីជាមានភ្លេមិនជាក់លាក់កនុងកប្មិតមួយថារតើ 

 
4703 សូមរមើេ ឧ.  រសចកតីសរប្មច រស់គណៈមជឈិមអំេីរញ្ញា រផសងៗមួយចំនួន ច ះថ្ងៃទី៣០ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ 

E3/12 ទំេ័  ១-៣ ERN 00000758-00000760។ កំណត់រហត ថ្នអងគប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ទាក់ទងនងឹកា ង្ហ មូេដ្ឋា ន ច ះថ្ងៃ

ទី០៨ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/232 ERN 00017122-00017123។  

4704 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៤។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

ខផនក ៨.៣.៤.១: ‘តួនាទី និងម ខតំខណង រខៀវ សំផន: ម ខតំខណងរនាេ រ់រនស:ំ សមាជិកភ្លេថ្នមនេី  ៨៧០’។ កា ជំទាស់ រស់ 

រខៀវ សំផន រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីតួនាទីកនុងមនេី  ៨៧០ ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយរខនែមរទៀតខាង

រប្កាម សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.៤.ខ។ 

4705 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ៦.២.២: ‘ ចនាសមព័នធកា ទំនាក់ទំនង:  វាងមជឈិមរកស និងេូមិភ្លគ ឬ

តំរន់សវយ័ត’ កនងុកថាខណឌ  ៤៩២។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៣ (រជើង

ទំេ័  ១៣០៥៣)។ 

4706 សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.៤.គ.i។ 
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សមាជិកទាងំអស់ថ្នគណៈមជឈិមបានដឹងដូចោន  ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះក៏រដ្ឋយ។ អាប្ស័យរហត រនះ សា

 ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

iii. កា សនមតរសចកតីសរប្មច រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ថា ជា រស់គណៈមជឈិម 

1686.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានសនមតរសចកតីសរប្មចសំខាន់ៗ រស់គណៈអ

ចិថ្ស្តនតយ៍ថា ជា រស់គណៈមជឈិមកនុងេកខណៈរឆាៀតឱកាស និងរដ្ឋយខ សឆគង”4707 ពាក់េ័នធរៅនឹងរសចកតី

សរប្មចរួន៖ (១) រសចកតីសរប្មចកនុងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧២ ឱយរិទផា  រញ្ឈរ់កា រប្រើប្បាស់េ យ និង

រ ៀរចំសហក ណ៍កនុងតំរន់ ំរដ្ឋះ(រសចកតីសរប្មចទី ១)4708 (២) រសចកតីសរប្មចរៅពាក់កណាដ េឆ្ន ំ 

១៩៧៤ ឱយរិទរញ្ចរ់កា ចូេជាសមាជិករកសរដើមបីរារំាងគិញមិនឱយរប្ជៀតចូេកនុងរកស(រសចកតីសរប្មចទី 

២)4709 (៣) រសចកតីសរប្មចខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ឱយរធ្វើកា វាយប្រហា ច ងរប្កាយ និងជរមាៀសទីប្កុង

េនំរេញកនុង ដូវប្បាំងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ដេ់ ១៩៧៥ (រសចកតីសរប្មចទី ៣)4710 និង (៤) ‘រសចកតីសរប្មចថ្ងៃទី ៣០ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦  រស់គណៈមជឈិមពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា មួយចំនួន’ (រសចកតីសរប្មចទី ៤)4711។  

1687.រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ររើរទាះរីជារសចកតីសរប្មចទាងំរួនប្តូវបានសរប្មចរដ្ឋយគ

ណៈមជឈិមក៏រដ្ឋយ ក៏“េ ំខដេមានកា រង្ហា ញថា មានកិចចប្រជ ំណាមួយបានរកើតរ ើង ឬថា ោត់មានវតត

មានរនាះរ ើយ”4712។ ទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីសរប្មចទី ២ ោត់បានអះអាងថា ោត់ប្តឹមខតជា “សមាជកិ

រប្មុងរ៉ា រណាណ ះោម នសិទធិរបាះរឆ្ន តរនាះរទ” រហើយេ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់មានវតតមានខដ 4713។ 

សប្មារ់រសចកតីសរប្មចទី ៣ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

 
4707 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៣។ 

4708 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ២៣៩,៣៨៧២។ 

4709 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤០២, ៣៩៤០។ 

4710 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៦ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ២៣០, ៣៨៨០។  

4711 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤១៤, ៤១៦, ៥៩៦, ៣៧៣៩, ៣៨៥៥-៣៨៥៦, ៣៨៩៩, ៣៩៥៥, ៤២៥៩-៤២៦០។ 

4712 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៨។ 

4713 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៤ (រជើងទំេ័  ៣៣០៩)។ 
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ចាស់លាស់ថា ោត់េ ំបានចូេ ួមកិចចប្រជ ំរនាះរទ4714។ ដូចរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបបីាន“ទទេួ

សាគ េ់ថា េ ំខមនសមាជិកទាំងអស់ជាោំបាច់បានចូេ ួមកិចចប្រជ ំរនាះរទ”4715 និងអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

“េ ំអាចសននិដ្ឋា នតាម យៈរសចកតីសរប្មចរនះ និងសមាជិកភ្លេ រស់ោត់ជាគណៈមជឈិមនូវកា ដឹងណា

មួយ រចតនា ឬកា  ួមចំខណកកនុងឧប្កិដាកមមរ ើយ”4716។ 

1688.ពាក់េ័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មចទី ៤ រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា គណៈមជឈិម“បានខតងតាងំ”ោត់ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា4717។ ោត់បាន

រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីេិោ ណាសមប្សរថា រាេ់រសចកដីសរប្មចទាងំរនះប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅវិញរនាះរទ4718។ 

1689.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រដ្ឋយសា ខផអកតាម ដាធ្មមន ញ្ា រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្រធានេ ំ

ខមនជាសមាជិកថ្ន ដ្ឋា េិបាេ រទើរេ ំមានរហត  ំេឹងទ កថា ោត់ប្តូវបានខតងតាងំរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍។ 

ចំណងរជើងថ្នរសចកដីសរប្មចច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានរង្ហា ញចាស់លាស់ថា ប្តូវបានរចញ

រដ្ឋយគណៈមជឈិម និងកា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមសិទធិអំណាចប្រសិទធិភ្លេ រស់គណៈអចថ្ស្តនតយ៍េ ំបានរារំាងកា 

ខតងតាំងដំរូងរដ្ឋយគណៈមជឈិមរ ើយ4719។    

1690.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន “សែិតកនុងប្កុមតូចមួយថ្នសមាជិករកសក មមយុនីសដ

កមពជុាខដេទទួេបានកា រាយកា ណ៍ចាស់លាស់ រដ្ឋយសា សមាជិកភ្លេ រស់ោត់ជាគណៈមជឈមិ”4720

។ រៅកនុងកា េិភ្លកាអំេីកា ដឹង រស់ោត់នូវេវនីយភ្លេខពស់ខដេថា រទឧប្កិដានឹងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

រនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា អន វតតន៍ រស់រកសក មមយុនីសតកមពុ

ជារៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា “រៅចរនាា ះរេេថ្នកា រញ្ចូេ 

រខៀវ សំផន រៅកនុងជួ រកសក មមយុនីសដកមពជុា កនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩ និងជ័យជមនះ រស់រកសរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

 
4714 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៨។ 

4715 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៨។ 

4716 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៩។ 

4717 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៣។ 

4718 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៨។ 

4719 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩២២។ 

4720 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤, ៦២៤។  
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ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រោេនរោបាយនានាប្តូវបានរ ៀរចំរ ើង ដ្ឋក់ឱយសាកេបង និងអន វតតកនុងតំរន‘់ ំរដ្ឋះ’ 

រហើយេំនាថំ្នកា អន វតតន៍ទាងំរនះបានរេចរចញជា ូររាងខដេរង្ហា ញឱយរឃើញថា រខៀវ សំផន ជាសមាជិ

កសំខាន់មួយ ូររៅកនុងជូ ថាន ក់ដឹកនាថំ្នរកសក មមយុនីសដកមពជុា”4721។ សប្មារ់កា យេ់រឃើញ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងកនុងចំរណាមរនាះរៅរេើកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីរសចកតីសរប្មចទី ១

4722 និងរសចកតីសរប្មចទី ២4723។  

1691.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរោងរដ្ឋយផ្លេ េ់រៅរេើរសចកតីសរប្មចទី ៣ រៅកនុងកា េិភ្លកា រស់ខាួន

អំេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន ឬកា  ួមចំខណកកនុងឧប្កិដាកមម។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រសចកតីសរប្មចទី ៣ ប្តូវ

បានេិភ្លកាកនុងរ ិរទថ្នអតែិភ្លេរោេនរោបាយជរមាៀសទីប្កុង ខដេភ្លា រ់ោ៉ា ងជិតសនិទធរៅនឹងកា 

ររងកើតសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 4724 ខដេ រខៀវ សំផន បានដឹង។ ដូចរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

េិោ ណារឃើញថា កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីរសចកតីសរប្មចទី ៣ ររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នមូេដ្ឋា ន

សប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជាេកខណៈរ គគេ។  

1692.ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា វតតមាន រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកិចចប្រជ ំគណៈ

មជឈិម េ ំអាចកំណត់បានអំេីកា ដឹង រស់ោត់នូវរសចកតីសរប្មចខដេបានរធ្វើរ ើងរៅទីរនាះ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំោំបាច់រង្ហា ញឱយហួសវិមតិសងស័យថា កិចចប្រជ ំមួយបានរកើតរ ើង ឬថា រខៀវ សំផន 

មានវតតមានរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីខផនកា ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ កនុងកា វាយយកទីប្កុងេនំរេញ(រសចកតីសរប្មចទី ៣) ររើរទាះរីជាបានសននិដ្ឋា នខផអករេើេសតតុាងថា 

ោត់េ ំមានវតតមានរៅរេេរសចកតីសរប្មចរនះបានររងកើតរ ើង4725។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

 
4721 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៧។ 

4722 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៧ (រជើងទំេ័  ១៣៧៣១) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៩។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន គឺជា“ខផនកមួយ”ថ្នគ

ណៈមជឈិម រញ្ញា ក់ថា ោត់បានដឹង។ 

4723 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៧ (រជើងទំេ័  ១៣៧៣៣) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៣៧, ៣៩៤០។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរេើរសចកតីសរប្មចរនះកនុងកា 

រង្ហា ញអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវ។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

៤០២, ៣៩៤០។ 

4724 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣០, ៣៨៨០។ 

4725 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465)  ខផនក ៨.១.៣.១ ‘តួនាទី និង ម ខនាទី - រខៀវ សំផន៖ េ័ត៌មានអេំី

ប្រវតតិសាវតា  និងអំ ុងរេេម នកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ៖ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥៖ វតតមានរៅកនុងកិចច
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កំេូេសននិដ្ឋា នថា មានកា សនមតសមរហត ផេថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីរសចកតីសរប្មចរនាះខដេបានរធ្វើ

រ ើងរដ្ឋយគណៈមជឈិមរដ្ឋយសា រហត ផេធ្មមតាថ្នសមាជិកភ្លេ រស់ោត់ រដ្ឋយេ ំគិតថារតើ រសចកដី

សរប្មចរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងម នរេេខដេោត់ចូេជាសមាជិករេញសិទធិ និងប្តូវបានផតេ់សិទធិរបាះរឆ្ន ត ឬ

មានវតតមាន រស់ោត់ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1693.រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន េ ំប្តូវដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវរេើកា  ួមចំខណក រស់ោត់កនុងឧប្កិដាកមមតាម យៈកា 

ចូេ ួមកនុងកា រធ្វើរសចកតីសរប្មចទី ១ ដេ់ ៣ កនុងឋានៈជាសមាជិកថ្នគណៈមជឈិមខដេបានបានរកើតរ ើង

ម នកា ររងកើតកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងយ តាត ធិ្កា រេេរវលាថ្នកា រញ្ាូនរ ឿងរៅជំន ំជប្មះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ផងខដ ថា កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន នូវរសចកតីសរប្មចរនាះ គឺអាប្ស័យរេើរញ្ញា

ថារតើ រសចកតីសរប្មចរនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយគណៈមជឈិម ឬគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។ 

ផេយុរៅវិញ រញ្ញា ថារតើ ជាកា សមរហត ផេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា ន

ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីខាឹមសា ថ្នរសចកតីសរប្មចរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រេើ

កា េិោ ណាទាងំរនះ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវេិោ ណារេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅ

នឹងរសចកតីសរប្មចទី ១, ២ និង ៣។  

1694.ទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីសរប្មចទី ១ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីរប្ជើសយក

េសតតុាង រស់ នួន ជា ជាជាង រស់ Philip SHORT កនុងកា យេ់រឃើញថា រសចកតីសរប្មចប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ជាជាងគណៈមជឈិម4726។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខក

ខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ ស និងរង្ហា ញេសតតុាងរខនែមខដេថា រសចកតីសរប្មចប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ“រកស

 

ប្រជ ំគណៈមជឈិមខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នរមដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុា’ កថាខណឌ  ៥៨៣-៥៨៨។ 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣០ (រជើងទំេ័  ៥៤៨)។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញ

ថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមកិចចប្រជ ំណាមួយកនុងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧២ (រសចកតីសរប្មចទី ១)។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២៧។ 

4726 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៤។ 
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ទាងំមូេ”4727។ កនុងប្គរ់ក ណី សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា 

ជាកា េ ំសមរហត ផេកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីរសចកតីសរប្មចខដេ“រគដឹងឮ”ទាងំរនះ4728។  

1695.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើទ

សសនាវដដីទង់រដិវតតកនុងកា ោំប្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា គណៈមជឈិមបានរធ្វើរសចកតីសរប្មចទី ២ 

រដ្ឋយសា ទង់រដិវតតរនះេ ំបានសំរៅរៅរេើគណៈមជឈិម រ៉ា ខនតរៅរេើ“រកស”4729។ ចំរពាះរសចកតីសរប្មចទ ី

៣ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េនយេ់មូេរហត ខដេខាួនេ ំទទួេ

យកសកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេថា កា វាយេ កច ងរប្កាយ និងកា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញ ប្តូវបានេិភ្លកា

កនុងសម័យប្រជ ំវិសាមញ្ា រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងផេយុរៅវិញបានសំអាងរៅរេើទង់រដិវតតខដេរាយ

កា ណ៍អំេីកិចចប្រជ ំគណៈមជឈិម4730។  

1696.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសនមតកិចចប្រជ ំគណៈមជឈិមខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ ខដេមានរសចកតីសរប្មចទី ២ និង ៣ ប្តូវបានរធ្វើរ ើង រហើយ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ

នូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញរនះ4731។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

វាយតថ្មាោ៉ា ងប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងជា ួម  ួមទាងំេសតតុាង រស់ នួន ជា ខដេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន រេើរញ្ញា ថារតើ 

ជាកិចចប្រជ ំ រស់គណៈមជឈិម គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ឬសមាជិកទាងំេី គណៈ ខដ  ឬោ៉ា ងណា4732។ 

1697.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាោ៉ា ងចាស់លាស់រេើេ

សតតុាង រស់ នួន ជា រៅកនុងកា េិភ្លកា រស់ខាួនរេើរសចកតីសរប្មចទាងំេី  ១ និង ៣4733 រៅម នកា រប្ជើស

រ ើសេ ំសំអាងរៅរេើកនុងេកខណៈខដេប្តូវបានជំទាស់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ រខនែមរេើរនះ ពាក់េ័នធរៅនឹង

រសចកតីសរប្មចទី ១, ២ និង ៣ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតបានរធ្វើកា រកប្សាយមួយរផសងអំេីេសតតុាងរដ្ឋយោម ន

 
4727 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៤។ 

4728 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៤។ 

4729 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤០២ (រជើងទំេ័  ១២០៤)។ 

4730 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៦។ 

4731 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៦។ 

4732 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៦ (រជើងទំេ័  ៣០៩៨)។  

4733 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៩ (រជើងទំេ័  ៥៧០) (រសចកដីសរប្មចទី ១)។ សាេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣០ (រជើងទំេ័  ៥៤៧)(រសចកដីសរប្មចទី ៣)។ 
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កា រង្ហា ញថា រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ។ 

1698.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ផងខដ ថា មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រប្ៅេី

សមាជិកភ្លេ រស់ោត់ជាគណៈមជឈិម បានោំប្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីរសចកតីសរប្មចទាងំអស់រនាះ។ ចំរពាះរសចកតីសរប្មចទី ១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេកត់សមាគ េ់រេើតួនាទីចមបង រស់ រខៀវ សំផន កនុងរាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិកមពជុា  ណសិ ស ួរ ួម

ជាតិកមពជុា និងរកសក មមយុនីសតកមពជុា រេើតួនាទីកនុងកា រ ៀរចំសមាា  ៈរោសនា រស់ ណសិ ស ួរ ួមជាតិ

កមពជុា កនុងកា ររើកវគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយ និងរចញរសចកតីប្រកាសេ័ត៌មាន និងកា អំពាវនាវតាម

 វិទយុ កា ច ះទសសនកិចចតាមតំរន់“ ំរដ្ឋះ” រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ និង ១៩៧៣ និងតួនាទី

កា ទូត រស់ោត់កនុងរាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិកមពជុា និង ណសិ ស ួរ ួមជាតិកមពជុា4734។ កា ដឹងអំេី

រោេនរោបាយសំខាន់ៗ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា មានេកខណៈោំបាច់រំផ តខដេខានេ ំបានសប្មារ់

កា អន វតតន៍ម ខនាទីទាងំអស់រនាះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីសរប្មចទី ៣ រខៀវ សំផន បានប្រកាសតាមវិទយុ

កនុងខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ មួយថ្ងៃម នរេេកា វាយេ ករដ្ឋយកងទ័េប្រជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា4735 ខដេបាន

រនតឥតប្សាកប្សានតរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកា ា្ នពានរនាះ4736 និងបានជួរជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់

នានារដើមបីេិភ្លកាកា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥4737។ រខៀវ សំផន បានផដេ់យ តតិកមម

ជាក់លាក់សប្មារ់កា អន វតតន៍សហក ណ៍រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ (រសចកតីសរប្មចទី ១)4738 និងកា កំណត់រេេ

 
4734 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៧៦-៥៨០។ 

4735 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣១។ 

4736 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣១-២៣២។ 

4737 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៨៤-៥៨៥។  

4738 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៤០-២៤១។ 

01718890
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ថ្នកា វាយេ កទីប្កុងេនំរេញ(រសចកតីសរប្មចទី ៣)4739។ ជាច ងរប្កាយ រសចកតីសរប្មចទី ១4740 ទ ី២4741 

និងទី ៣4742 ប្តូវបានរបាះេ មពផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតត ខដេ រខៀវ សំផន ជាោំបាច់ប្តូវខតបានដឹងអំេី

ខាឹមសា រនាះ។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានយេ់ដឹងនូវរសចកតីសរប្មចទាងំរីរនាះ រដ្ឋយ

េ ំោំបាច់េិោ ណាថារតើ រសចកតីសរប្មចរនាះប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ឬមជឈិមរនាះរ ើយ។ 

1699.ជាច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា សនមតថាជា រស់គណៈមជឈិមនូវ“រសចកតីសរប្មចច ះថ្ងៃទី 

៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦  រស់គណៈមជឈិមពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រផសងៗ” (រសចកតីសរប្មចទី ៤)4743។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរសចកតីសរប្មចទី ៤ កនុងកា យេ់រឃើញថា (១) រខៀវ សំផន ប្តូវបាន

ខតងតាំងជាប្រធានគណៈប្រធាន ដារដ្ឋយគណៈមជឈិមរកសក មមយុនីសដកមពជុារៅថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦4744 និង (២) ជាសមាជិកគណៈមជឈិម រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួមតាម យៈ

កា យេ់ប្េមជាមួយនឹងខាឹមសា  ជាេិរសស“រសចកតីខណនាឱំយផដេ់អំណាច រស់ ដារៅឱយកមមក កសិក  

និងគំនិតផតួចរផដើមជប្មុញប្សុកឱយសរប្មចរោេរៅទិននផេ‘ប្សូវរីរតានមួយហិកតា’”4745 និងផតេ់“សិទធិ

ករមេច”រៅថាន ក់រប្កាមថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា4746។  

 
4739 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣០។ 

4740 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E169/4/1.1.2 ERN (EN) 00865708-

00865709, ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/10 ERN 00234507, 0063069។ សូមរមើេ

ផងខដ  ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ច ះខខក មាៈ-មីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/166 ERN 00083228, 00063194។ ទិវាខួរឆ្ន ំទី

រី ថ្នកា ោត់តំាងសហក ណ៍កសិក  ច ះថ្ងៃទី២០ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/50 ERN 00442209។   

4741 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំេ័  ៧១-៧៦ ឯកសា រេខ E3/166 ទំេ័  ៧១-៧៦ ERN 00063228-

00063231។  

4742 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/5 ទំេ័  ៤៨ ERN 00063336។  

4743 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៣, ១៧១៧។ រសចកតីសរប្មច រស់គណៈមជឈិមពាក់េន័ធ

រៅនឹងរញ្ញា មួយចំនួន ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/12 ERN 00003140-00003141។ 

4744 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៩៦ (រជើងទំេ័  ១៨៦៨)។ 

4745 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៩។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ១១២៦, ៣៨៩៩។ 

4746 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧៧១, ៣៩៥៥។ 

01718891
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1700.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត កនុងកា េិោ ណាថា គណៈ

មជឈិម“បាន”ខតងតាងំ ូរោត់4747។ ោត់បានរេើករ ើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

និងេសតតុាងបានោបំ្ទោ៉ា ងរប្ចើនរេើរសចកតីសននិដ្ឋា នថា “ផេយុរៅវិញ រសចកតីសរប្មចខតងតាងំប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍”4748។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញថា ឯកសា រនះេ ំបានរេើក

រ ើងអំេីអនកចូេ ួម េ ំមានសាកសីអះអាងថា បានរឃើញកនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងេ ំមាន

េសតតុាងរខនែមោបំ្ទកិចចប្រជ ំគណៈមជឈិមរនាះរ ើយ4749។ ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេនយេ់មូេរហត ខដេខាួនេ ំេិោ ណារេើកា អះអាង រស់ Philip SHORT ឬ 

Craig ETCHESON ខដេបានសនមតរសចកតីសរប្មចទី ៤ ថាជា រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ឬ ០០២/០២ ដូចខដេអងគជំន ំជប្មះបានរធ្វើកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១4750។ 

1701.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ ស រដ្ឋយសា ចំណងរជើងថ្ន

រសចកតីសរប្មចច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រង្ហា ញថា ប្តូវបានរចញរដ្ឋយគណៈមជឈិម និង“កា ដ្ឋក់

ឱយសែិតរប្កាមសិទធិអំណាចដ៏មានប្រសិទធភ្លេ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រនាេ រ់េីររងកើតប្រធានគណៈប្រធាន ដា 

និង ដ្ឋា េិបាេរនាះ េ ំអាចប្ោនរោេនូវកា ខតងតាងំដំរូង រស់គណៈមជឈិមបានរ ើយ”4751។ រខនែមរេើ

រនះ រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេនូវអំណះអំណាងខដេប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា 

 
4747 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៣។ 

4748 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤១៦។ កំណត់រហត ថ្នអងគប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍៖  ណសិ ស ច ះថ្ងៃទី១១ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា 

រេខ E3/197 ទំេ័  ១-២, ៤-៥, ERN 00000747-00000748 (រ៉ា េ េត បានសរប្មចរនាេ រ់រណំង រស់សរមតចនររាតតម

សីហន កនុងកា លាឈ្រ់រដ្ឋយមានកា យេ់ប្េមេីគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ (Philip 

SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ERN (EN) 00909381-00909382 (កិចចប្រជ ំគណៈមជឈិមកប្មរកើតមានណាស់ និងជា

កា ជួរជ ំរដើមបីឱយដឹងអំេីរសចកតសីរប្មចខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើង ួចរហើយរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍)។ 

4749 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៧។ 

4750 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧១៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ១០៣។ 

4751 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩២៣។ 

01718892
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កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១4752 និងបានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០១4753។ 

1702.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសនមតោ៉ា ងស ីសង្ហវ ក់ោន នូវរសចកតីសរប្មចទី ៤ ថា ជា រស់គណៈមជឈិមរកសក មមយុនីសដកមពជុា

4754។ រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេនូវអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើង ួចរហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១  ួមទាងំកា ពាក់េ័នធរៅនឹងេសតតុាង រស់ Philip SHORT និង Craig ETCHESON4755ខដេប្តូវបាន

េិោ ណា និងរដិរសធ្រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរៅកនុងរណដ ឹងសាទ កខរនាះ4756។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានរហត ផេសមប្សរប្តូវរេើករញ្ញា រនះសារ ើងវិញរ ើយ។ 

1703.រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ជាកា េ ំសមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុង

កា យេ់រឃើញថា ោត់ប្តូវបានខតងតាំងតួនាទីជាប្រធានគណៈប្រធាន ដាតាម យៈរសចកតីសរប្មច រស់គ

ណៈមជឈិមរកសក មមយុនីសដកមពជុា។ រសចកតីសរប្មចផាូវកា សតីេីកា ខតងតាងំខដេរចញរដ្ឋយគណៈមជឈិម 

េ ំបានរារំាងរសចកតីសរប្មចខដេជាក់ខសតងប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងរៅប្គរ់កាេៈរទសៈ

េ ំអាចរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍គឺជាកខនាងប្រមូេ

ផដុំសិទធិអំណាចប្រតិរតតិ។ រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់រៅនឹងកា ខតងតាងំតួនាទីរនាះ និងខកខានផងខដ កនុង

កា រង្ហា ញកំហ សខដេកា ខតងតាងំ ូរោត់រនាះ បានរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ដូចរមតចរ ើយ។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ោត់រេើចំណ ចរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

iv. វតតមានកនុងសមាជ 

 
4752 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៥ រោងរៅរេើសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៤៩៧-៥០១ និងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៤៥-១០៤៧។ 

4753 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៥។ 

4754 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ១០២ (“រសចកតីខណនាមំួយកនុងចំរណាមរសច

កតីខណនាខំដេសំខាន់ និងមានឥទធិេេរំផ តដេ់សមាជិករេញសិទធិថ្នរកសរដ្ឋយគណៈមជឈិម គឺជា’រសចកតីសរប្មច រស់គណៈ

មជឈិមពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា មួយចនំួន’ ច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦”)។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ២៣៥, ២៣៧, ៣១៩, ៣៨១, ៧៦០, ៧៦៤។ 

4755 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៤៩៧-៤៩៨, ៥០០-៥០១។  

4756 សាេដីកាថ្នរណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៤៥-១០៤៧។  

01718893
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1704.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ រៅ សា  ន និង រឆ្ម ខស4757 កនុងកា យេ់

រឃើញថា សមាជទាងំេី រេើកឆ្ន ំ ១៩៧៦ និង ១៩៧៨ “ប្តូវបានចូេ ួមរដ្ឋយប្រជាជនរារ់ យនាក់  ួមទាងំ 

[…] សមាជិកគណៈមជឈិមរកសក មមយុនីសដកមពជុា” និងបានសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមកនុងនាមជា

សមាជិករនាះ4758។ សមាជរនះបាន“អន ម័តរោេនរោបាយ […] ពាក់េ័នធរៅនឹងមាោ៌នរោបាយទូរៅ

 ួមជាមួយនឹងរោេកា ណ៍ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ”4759។ រៅសមាជរកសទីរួន“រោេនរោបាយ”មាន

រៅកនុងេកខនតិកៈឆ្ន ំ ១៩៧៦  រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយសមាជរនះ4760។ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន “បានចូេ ួមសមាជរកសរេើកទីប្បា ំខដេរេេរនាះ វន 

រវ៉ាត ប្តូវបានោរខ់ាួន និងរប្កាយមករញ្ាូនរៅមនេី សនេិស ខស-២១ រដើមបីសួ ចរមាើយ និងករមេច”4761។  

1705.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់មានវតតមានរៅកនុងសមាជទាងំរនះខដេរនះ អាច

ជារហត ខដេរធ្វើឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដ្ឋក់ោត់ឱយទទួេខ សប្តូវសប្មារ់កា ចូេ ួមរនាះ4762។ 

1706. សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានចូេ ួមសមាជទីរួន និងទីប្បា ំេ ំសមរហត ផេ4763។ 

1707.ទាក់ទងរៅនឹងសមាជទីរួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបាន

រោងរៅរេើេសតតុាងណាមួយកនុងកា ោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា ោត់បានចូេ ួមរនាះ4764។ 

ជាេិរសស រឆ្ម ខស “េ ំបាននិោយអំេីសមាជ រ៉ា ខនតនិោយអំេីមីទេីងរោធាកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥”4765

 
4757 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥ (រជើងទំេ័  ៩៥៨) រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី១១ ខខ

មិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៦-២០។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) 

ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៤៦-៤៧, ៥៦-៥៨។  

4758 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៥។ 

4759 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៩។ 

4760 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៣៨, ៣៧៦៥។ 

4761 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២២៩។ 

4762 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៣។ 

4763 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៧។ 

4764 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៤។   

4765 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៤។ 

01718894
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។ សហប្េះរាជអាជាា េ ំបានផតេ់រោរេ់អំេីេសតតុាង រស់ រឆ្ម ខស រ៉ា ខនតបានរេើករ ើងថា ជាកា សម

រហត ផេកនុងកា សននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន មានវតតមានរៅសមាជរកសរេើកទីរួន រៅរេេខដេោត់ប្តូវបាន

ខតងតាំងជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិម4766។  

1708.រឆ្ម ខស បានផតេ់សកខីកមមថា ោត់បានចូេ ួមសមាជរៅេហ កីឡាដ្ឋា នអូឡាេំិកប្រខហេកនុងខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ អំ ុងរេេខដេកងេេរេខ ៨០១ ប្តូវបានររងកើតរ ើង និង“មានរសចកតីប្រកាសមួយប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងជាសាធា ណៈពាក់េ័នធរៅនឹងថាន ក់ដឹកនាខំខម ប្កហម និង […] កា ប្បា េធេិធី្ ំឭកខួរថ្នកា ររងកើតកង

ទ័េ”4767។ មីទេីងរនះប្តូវបានចូេ ួមរដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ជារប្ចើន ួមទាំង រខៀវ សំផន រមរញ្ញា កា កង

េេ និងសមាជិកជាង ១.០០០ នាក់ មកេីកងេេរោធាទាងំអស់ោរ់េីកងអន រសនាធំ្រ ើង4768។ រប្ៅេី

វតតមាន រស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា កា េិេណ៌នា រស់ រឆ្ម ខស អំេីប្េឹតតិកា ណ៍ខដេ

ោត់បានចូេ ួមេ ំបានអះអាងថា មីទេីងរនះគឺជាសមាជរេើកទីរួនខដេរខនែមរេើរនះេ ំមានមូេរហត ប្តូវ

 ំេឹងទ កថា សាកសី ូររនះបានចូេ ួមរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា 

ទំនងជាថា សាកសី ូររនះបានចូេ ួមកនុងេិធី្ប្បា េធខួរររងកើតកងទ័េរដិវតតកមពជុាកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥

4769 ខដេសាកសី ូររនះបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយខាួន4770 ឬកា ប្បា េធមីទេីងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាវ គមនក៍ា 

 
4766 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៧, ១០២។ 

4767 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៤២-៤៣, ៤៦-៤៧, ៥៦-៥៨។  

4768 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៥៦-៥៨។ 

4769 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ច ះខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/5 ទំេ័  ២៤-២៥ ERN 00063324 (“រៅថ្ងៃទី ២២ ខខ ក

កកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅកនុងេិធ្ី រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្នមជឈមណឌ េកមពជុារដើមបីររងកើតកងទ័េរដិវតត សមមិតតប្រធានថ្នគណៈ

រោធាជាន់ខពស់ រស់រកស បានរកាះប្រជ ំនរោបាយសំខាន់ រស់រកសក មមយុនីសតថ្នមជឈមណឌ េកមពជុាប្រមាណជា ៣.០០០ នាក់

ថ្នតំណាងកងទ័េរដិវតត”)។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤ (“ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រ៉ា េ េត បានប្រកាសកា ររងកើតកងទ័េរដិវតតកមពជុាងមីមួយ រដ្ឋយដ្ឋក់កងេេធ្ំេូមិភ្លគមួយចំនួនរប្កាមកា ប្គរ់ប្គងគណៈ

មជឈិម”)។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ២៤០ (“រៅថ្ងៃ

ទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ា េ េត បានប្រកាសកា ររងកើតកងទ័េរដិវតតកមពជុាងមីមួយ រដ្ឋយដ្ឋក់កងេេតូចេូមិភ្លគមួយ

ចំនួនរប្កាមកា ប្គរ់ប្គងគណៈមជឈិមជាេិរសស រប្កាមកា រញ្ញា  រស់អគគរសនាធ្ិកា ដឹកនារំដ្ឋយ ស ន រសន។ កងខដេប្តូវបាន

ររងកើតរ ើងរប្កាមអគគរសនាធ្ិកា  (“កងេេធ្ំមជឈិម”)  ួមមាន […] កងេេធ្ំរេខ ៨០១”)។ 

4770 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមករា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកសា រេខ E1/159.1 ទំេ័  ៥៩-៦២ (ប្តូវបានសួ សំណួ ថារតើ 

មហាសននិបាត ខដេោត់និោយរនាះ ជាកិចចប្រជ ំរផសងេីកិចចប្រជ ំថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាកសីរឆាើយថា: “ខាុំមិនបានោំ

កាេរ ិរចទិេិតប្បាកដ េីរប្ពាះខាុំមិនបានកត់សមាគ េ់ រហើយខាុំោម នឯកសា រញ្ញា ក់រ ើយ”)។ 

01718895
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ោងប្ត រ់ រស់សរមដចនររាតដមសីហន 4771។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយក

សា ណា រស់ រខៀវ សំផន និងយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាង

រៅរេើសកខីកមម រស់ រឆ្ម ខស កនុងរ ិរទរនះ។  

1709.ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចមានកំហ សកនុងកា រកប្សាយេសតតុាង រស់ រឆ្ម ខស ក៏រដ្ឋយ 

ក៏កា េិតគឺថា មានសមាជរកសមួយបានរ ៀរចំរ ើងកនុងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដ ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

េិោ ណារេើសញ្ញា ណខដេថា រខៀវ សំផន េ ំបានចូេ ួមសមាជរកសរេើកទីរួន ខដេជារេើកដំរូងកនុង 

យៈរេេប្បាឆំ្ន ំខដេោត់ប្តូវបានដំរ ើងឋានៈរៅជាសមាជិករេញសិទធិថ្នគណៈមជឈិម រដើមបីេនាា តកា រជឿ

ទ កចិតត។ ជាកា សមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានចូេ ួម

រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា ខតងតាំង ូរោត់ជាគណៈមជឈិម និងសា ៈសំខាន់ថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ និងរ ិោ

កាសេ័យខាា ច និងកា សងស័យខដេបានប្ជួតប្ជារចូេកនុងរកសក មមយុនីសដកមពជុា។  

1710.រខៀវ សំផន ក៏បានរេើកកា ជំទាស់ជារប្ចើនរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

ោត់បានចូេ ួមសមាជរកសរេើកទីប្បាំ។ ដំរូង ោត់បានរេើករ ើងថា េសតតុាងខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នកា 

សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា សមាជរនះបានរកើតរ ើងរៅថ្ងៃទី ១ និង ២ ខខ វិចិិកា 

១៩៧៨ េ ំបានរេើករ ើងអំេីកា ចូេ ួម រស់ោត់4772។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កំណត់រហត 

កិចចប្រជ ំសមាជរកសរេើកទីប្បារំញ្ញា ក់រខនែមថា រខៀវ សំផន មានវតតមាន រដ្ឋយសា ោត់ប្តូវបានខតងតាងំ

ជាសមាជិកថ្នគណៈកមាម ធិ្កា រសដាកិចចថ្នគណៈមជឈិម4773។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា 

រ ម្ ះ“ហំ” រៅកនុងកំណត់រហត ស រស ថ្ដរនាះ គឺចង់សំរៅរៅរេើ“ខហម” រដ្ឋយសា រនះប្តូវបានរញ្ញា ក់

រខនែមរដ្ឋយកមមវតែថុ្នកា ខតងតាងំកនុងប្កសួងរសដាកិចច និងកា េិេណ៌នាអំេីរ គគេខដេរោទជារញ្ញា

 
4771 រធ្វើរៅរៅថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅេហ កីឡាដ្ឋា នអូឡាេិំក មីទេីរនះបានចូេ ួមរដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ជារប្ចើននាក់ 

ប្េមទាងំសមាជិករោធា។ សូមរមើេ មីទេីងសាវ គមន៍កា ោងប្ត រ់ រស់សរមដចនររាតតមសីហន ៖ ហ ូ នឹម ររើកេិធ្ីសាវ គមន ៍

(កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/271 ERN (EN) 00167451។ កា ប្បា េធ

េិធ្ីសាវ គមន៍កា ោងប្ត រ់ រស់សរមដចនររាតដមសីហន ៖ តំណាងកងទ័េ ំរដ្ឋះប្រជាជនកមពជុា (កប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃ

ទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/271 ERN (EN) 00167455។ 
4772 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៥។  

4773 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៧។  

01718896
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រនះ“ទទួេរនេកុមនេី  ៨៧០”។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហប្េះរាជអាជាា ថា 

ឯកសា រនះបានរញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួម។ 

1711.ទីេី  រខៀវ សំផន បានអះអាងថា េសតតុាងសតីអំេីសមាជរកសរេើកទីប្បាបំានរញ្ញា ក់ថា “រោេរំណង

ចមបងខតមួយគត់ថ្នកិចចប្រជ ំ យៈរេេខាីខ សេីធ្មមតារនះ គឺរដើមបីរប្ជើសរ ើសប្កុមប្គរ់ប្គងងមីមួយ”4774។ 

ផេយុរៅវិញ រៅ សា  ន បានចូេ ួមមីទេីងមួយ យៈរេេដរ់ថ្ងៃកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដើមបីេិភ្លកាកា ធានាបាន

ថា ប្រជាជនមានរសបៀង និងទីជប្មកប្គរ់ប្ោន់ និងររើកទីផា រ ើងវិញ4775។ ដូចរនះ រខៀវ សំផន បាន

រេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចរង្ហា ញថា រៅ សា  ន បានេិេណ៌នាអំេីសមាជរកសរេើកទី

ប្បា ំនិងថា េ ំគរបីេិោ ណារេើសកខីកមម រស់ រៅ សា  ន ខដេថា ោត់បានចូេ ួមសមាជរនាះ4776។  

1712.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងជា ួមសតីេីវតតមាន

 រស់ោត់រៅសមាជរកសរេើកទីប្បាំ4777។ រៅ សា  ន ខដេតាម យៈសកខីកមម រស់ោត់“អាចរធ្វើកា 

សននិដ្ឋា នសមរហត ផេថា [រខៀវ សំផន] បានចូេ ួមរៅសមាជរកសឆ្ន ំ ១៩៧៨”4778 និងបានអះអាងថា 

ោត់បានរឃើញ រខៀវ សំផន “កនុងចំរណាមរមដឹកនារំកសក មមយុនីសដដថ្ទរទៀតរៅសមាជរកសខដេ ួរ ួមោន

រ ើងវិញេីប្គរ់តំរន់ េូមិភ្លគ និង[គណៈមជឈិម] ខដេោត់ប្តូវបានខតងតាងំជារេខាតំរន់ ១០៥”4779។ 

រខនែមរេើរនះ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា   ច បានរញ្ញា ក់ថា “រោេរំណងចមបងថ្នសមាជ

រេើកទីប្បា ំ គឺរដើមបីខតងតាំងផាូវកា នូវរេខាេូមិភ្លគងមី (និងតំរន់សវយ័ត) ជំនួសអនកខដេប្តូវបានរបាស

សមាអ ត”4780។  

1713.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ទិដាភ្លេសំខាន់ៗមួយចំនួនថ្នកា អះអាង រស់ រៅ សា  ន បាន

រញ្ញា ក់ថា ោត់បានចូេ ួមសមាជរកសរេើកទីប្បា ំ  ួមទាងំកា េិេណ៌នាប្េឹតតិកា ណ៍ថាជា“សមាជដ៏អសាច

 
4774 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៥។  

4775 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ 

(រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១២-២០។  

4776 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៥។ 

4777 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៧។  

4778 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០២ និងរជើងទំេ័  ៤១០។ 

4779 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៧។  

4780 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៧ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ (កាងំ រហកក

អា វ) ច ះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/55 ទំេ័  ៤៥-៤៦ ERN 00330475-00330476។ 

01718897
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 យ”4781 និង“មហាសននិបាត”4782 និងកា ប្រមូេផដុំខដេប្តូវបានចូេ ួមរដ្ឋយតំណាងរកសក មមយុនសីដកមពជុា

ទូទាងំកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4783 និងសមាជិកគណៈមជឈិម4784។ រខនែមរេើរនះ រៅ សា  ន បានផតេ់សកខី

កមមថា ោត់ប្តូវបានខតងតាំងជារេខាតំរន់ ១០៥ រៅរេេរនាះ4785។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កំណត់រហត កិចចប្រជ ំច ះថ្ងៃទី ០២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ បានកត់ប្តាថា “សា

  ន” ប្តូវបានខតងតាំងឱយទទួេរនេកុរខតតមណឌ េគី ើ។ រនះប្សរជាមួយនឹងរ ម្ ះនាមខាួនខដេប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់កនុងកំណត់រហត រនាះ និងផតេ់កា រញ្ញា ក់រខនែមអំេីវតតមាន រស់ រៅ សា  ន4786។ ប្រហាក់ប្រខហេ

ោន រនះខដ  ខផអកតាមេសតតុាង រស់ Philip SHORT និង កាងំ រហកចអា វ រៅ    ច បានរង្ហា ញថា កា 

ខតងតាំងរេខាេូមិភ្លគងមី គឺជារោេរំណងចមបងថ្នសមាជរនាះ4787។  

1714.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា មានភ្លេផេយុោន  វាងកា រ ៀររារ់អំេីសមាជរកសរេើកទីប្បាំ

ខដេបានផដេ់រដ្ឋយ Philip SHORT និងប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរ ៀររារ់រដ្ឋយ រៅ សា  ន។ Philip 

SHORT បានេិេណ៌នាកិចចប្រជ ំរនាះថា “ យៈរេេខាីខ សេីធ្មមតា”ខដេបានរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី ០១ និង ០២ 

 
4781 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ២០។  

4782 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៣-១៤។ សូមរមើេផងខដ ប្រតិ

ោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៥-១៦ (“សមាជទូទាងំប្ររទស”)។ 

4783 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៣-១៤ (“តំណាងប្គរ់រខតត”) ទំេ័  

១៨ (“តំណាងមកេីប្គរ់រខតតទូទាំងប្ររទស”) ទំេ័  ១៦-១៧ (តំណាង“មកេីប្គរ់តំរ់ និងប្គរ់កងេេធ្ំ”) ទំេ័  ១៨ (“មកេីទូ

ទាងំប្ររទស  ួមទាងំទាហាន និងស ីវិេខដេមានឋាននត សកដិោរ់េីប្រធានកងវ រសនាតូច និងរមប្សុក ឃ ំ ឬខពស់ជាងរនះ”) 

ទំេ័  ២០ (“តំណាងប្គរ់រខតត និងប្គរ់កងេេធ្ំ”)។ 

4784 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៦ (“រ៉ា េ េត, នួន ជា, រខៀវ សផំ

ន, រអៀងសា ើ និង ស ន រសន”) ទំេ័  ១៧ (សមាជិកថ្នគណៈមជឈិមរកស និងរោធា) ទំេ័  ២០ (“សមាជិកទាងំអស់ថ្នគណៈ

មជឈិម ដូចជា រ៉ា េ េត, រខៀវ សំផន, នួន ជា, រអៀង ធ្ី ិទធ និង រអៀង សា ើ”)។ 

4785 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ២១។  

4786 ឯកសា សតីេីសមាជរេើកទី៥  រស់ រ៉ា េ េត - រអៀង សា ើ ច ះថ្ងៃទី០២ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំេ័  ១ ឯកសា រេខ E3/816 

ERN (ភ្លសាអង់រគាស) 00281240-00281241។ 

4787 ប្រតិោ ឹកកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ (កាងំ រហកកអា វ) ច ះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០០៩ ឯកសា រេខ E3/55 ទំេ័  ៤៥-៤៦ 

ERN 00330475-00330476។ រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ P. Short៖ រ៉ា េ េត៖ ប្រវតតិសាស្តសតថ្នស រិនអាប្កក់ (ឆ្ន ំ ២០០៤) ឯក

សា រេខ E3/9 ទំេ័  ៣៩២ ERN (ភ្លសាអង់រគាស) 00396600។ 

01718898
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ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយមានម ខនាទីសំខាន់ ឬខតមួយរដើមបីរប្ជើសរ ើសថាន ក់ដឹកនាងំមី4788 ចំខណកឯ រៅ 

សា  ន បានេិេណ៌នាប្េឹតតិកា ណ៍រនាះថា មាន យៈរេេ ១០ ថ្ងៃ4789 បានេិភ្លកាប្រធានរទោ៉ា ងរប្ចើន4790 

និងថា ប្តូវបានរធ្វើរ ើង“កនុងអំ ុងរេេថ្នកា  ំឭកខួររកស”កនុងខខកញ្ញា 4791។ េសតតុាងរខនែមបានោបំ្ទថា 

កា  ំឭកខួររកសក មមយុនីសតកមពជុាេិតណាស់ប្តូវបានប្បា េធកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨4792។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី ខផអករេើកំណត់រហត ខដេកត់ប្តាវតតមាន រស់ រខៀវ សំផន និង រៅ សា  ន និងកា ខតងតាងំ រស់ 

រៅ សា  ន ជារេខាតំរន់ ១០៥ ខដេជួនោន ជាមួយនឹងរោេរំណងសំខាន់ថ្នសមាជខដេប្តូវបានរញ្ញា ក់

រដ្ឋយ Philip SHORT និង កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាកា 

សមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញថា ប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានេិេណ៌នា

រដ្ឋយ រៅ សា  ន គឺជាសមាជរកសរេើកទីប្បា។ំ 

1715.ទីរី រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនបានរអើរេើចំរពាះកា ខដេោត់បានេិេណ៌នា

សមាជឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថា ជាសមាជ“ច ងរប្កាយ” និងដូរចនះ ោត់មិនបានដឹងអំេីសមាជកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨4793។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រនះអាប្ស័យរេើឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា មិន

សំអាងរៅរេើេសតតុាង រខៀវ សំផន រេើចំណ ចរនះ រហើយរជឿជាក់រេើេសតតុាង រស់ រៅ សា  ន4794។ 

តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កា សំអាងោ៉ា ងទូេំទូលាយ រស់អងគជំន ំ

 
4788 រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ P. Short៖ រ៉ា េ េត៖ ប្រវតតិសាស្តសតថ្នស រិនអាប្កក់ (ឆ្ន ំ ២០០៤) ឯកសា រេខ E3/9 ទំេ័  ៣៩២ 

ERN (ភ្លសាអង់រគាស) 00396600។ 

4789 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៧។ 

4790 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៦ (“ជប្មុញកា ដឹកនារំេើប្រជាជន 

[…] រធ្វើឱយប្បាកដថា ប្រជាជនមានរសបៀងរ ិរភ្លគ និង […] ជប្មកសាន ក់រៅ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ 

សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៤-១៥ (“ពាក់េ័នធនឹងកា របាះេ មព ូរិយរ័ណណ  និងចរាច ប្បាក់ អាចឱយប្រជាជនវិេប្ត

 រ់រៅទីប្កុងវិញ ររើផា រ ើងវិញ”)។ 

4791 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/84.1 ទំេ័  ១៣, ១៤-១៥។ 

4792 រសចកតីសននិដ្ឋា នថ្នស នេ កថា រស់ រ៉ា េ េត កនុងមីទេីងថ្ងៃទី២៧ ខខកញ្ញា  រៅេនំរេញ (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ច ះ

ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/294 ទំេ័  ១។ រដិសណាា  កិចចទទួេសាវ គមន ំ៍ឭកខួររកសថ្ងៃទី ២៦ ខខកញ្ញា  គ

ណៈមជឈិមរកសក មមយុនីសតកមពជុា(កប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/294 ERN (En) 

00170445។  

4793 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៦ រោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រច់រមាើយ រស់ រខៀវ សំ

ផន ច ះថ្ងៃទី១៣ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/27 ទំេ័  ៨ ERN 00156619-00156620។ 

4794 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៣។ 

01718899
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ជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាង រស់ រខៀវ សំផន ពាសរេញសាេប្កមរង្ហា ញថា េសតតុាងរនះេ ំប្តូវបាន

“មិនរអើរេើ”ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន រ ើយ រ៉ា ខនតតាម យៈកា រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរជឿជាក់រេើេសតតុាងមួយរផសងជាងពាក់េ័នធចំណ ចរនះ។  

1716.ជាច ងរប្កាយ ខផអកតាម រខៀវ សំផន ថា េកខខណឌ ថ្នេកខនតិកៈ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាេ ំបានោបំ្ទរសច

កតសីននិដ្ឋា នខដេថា សមាជិកទាងំអស់ រស់គណៈមជឈិមប្តូវខតចូេ ួមកនុងមហាសននិបាតជាដ្ឋច់ខាតរនាះ

រទ4795។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា មាប្តា ២១ ថ្នេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុាបានផតេ់

កិចចកា ដេ់គណៈមជឈិម រធ្វើកា រកាះប្រជ ំសមាជរកស“តំណាងប្ររទសទាងំមូេ”4796។  ើឯ មាប្តា ២២ 

អន ញ្ញា តមជឈិមរកសរប្ជើសតាងំ“ចំនួនថ្នតំណាងរេញសិទធិ […] ខដេតំណាងប្ររទសទាងំមូេ”4797។ 

តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ េ ំមានរទរបញ្ាតតិណាមួយរញ្ញា ក់ថា សមាជិកថ្នគ

ណៈមជឈិមមិនអាចចូេ ួមសមាជរកសរនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ រទរបញ្ាតតិរនាះបានខចងអំេីកា  ួមរញ្ចូេក

មាម េិបាេដថ្ទរទៀតថ្នរកសក មមយុនីសដកមពជុា ខដេតំណាងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយទាងំមូេកនុងសមាជន។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា មាប្តា ២២ 

និោយអំេីចំនួនរ៉ា នាម ននាក់ថ្នសមាជិកគណៈមជឈិមប្តូវខតចូេ ួមសមាជរកសរនាះ។ 

1717.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារេើកា េិតខដេថា រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញកា ដឹង

 រស់ោត់អំេីកា រធ្វើយ តតិកមមកនុងកា ោរ់ខាួន វន រវ៉ាត ខដេបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នសមាជរកសរេើក

ទីប្បាកំនុងកិចចសមាា សន៍ឆ្ន ំ ២០០៦4798។ អងគជំន ំជប្មះកត់សមាគ េ់ផងខដ រេើហានិេ័យខដេមានសកាដ ន េេ

ចំរពាះ រខៀវ សំផន ប្រសិនររើោត់ប្តូវបានរគរឃើញថា េ ំរសាម ះប្តង់ រដ្ឋយសា កា ខកខានកនុងកា ចូេ ួម

កា របាសសមាអ តកប្មិតខពស់រំផ ត រស់រកសក មមយុនីសតយកមពជុា និងកនុងរ ិរទថ្នសមាជខដេប្តូវបានផដេ់

កិចចកា កនុងកា ខតងតាងំជំនួសសមាជិកខដេប្តូវបានរបាសសមាអ ត។ អងគជំន ំជប្មះេិោ ណារឃើញថា រខៀវ 

 
4795 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧២៧ រោងរៅរេើេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុា ោម នកាេ

រ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/130 ទំេ័  ៤៩-៥០ ERN 00442277-00442278 មាប្តា ២២។ 

4796 េកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុា ោម នកាេរ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/130 ទំេ័  ៤៩-៥០ ERN 00442277-00442278 

មាប្តា ២១។ 

4797 េកខនតិកៈរកសក មមយុនីសតកមពជុា ោម នកាេរ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/130 ទំេ័  ៤៩-៥០ ERN 00442277-00442278 

មាប្តា ២២។ 

4798 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៩។ រទសមាា សន៍ រស់ រអៀ រម៉ាងប្ទី និង រេឿង 

សូេ័ស្តកត ជាមួយ រខៀវ សំផន ច ះថ្ងៃទី០៩-១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០០៦ ឯកសា រេខ E3/108 ERN 00347037។  

01718900



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1003 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត រៅរេេបានសននិដ្ឋា នថា 

ោត់បានចូេ ួមសមាជរកសរេើកទីប្បាំ។  

1718.រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងវតតមាន រស់ោត់កនុងសមាជ

រកសរេើកទីរួន និងប្បា ំប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ. វតតមាន នងិកា ចេូ មួកនុងកចិចប្រជ គំណៈអចថិ្ស្តនតយ ៍

i. តួនាទីខដេមាន“េកខណៈេិរសស”រៅកនុងរកស 

1719.រដ្ឋយសំអាងរេើឯកសា ចំនួន ៣៨ ពាក់េ័នធរៅនឹងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“បានជួរជាប្រោំរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរដើមបីេិភ្លកា

កា អន វតតន៍មាោ៌នរោបាយរកស និងកា ប្គរ់ប្គងប្ររទស”4799។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់

សមាគ េ់ថា កនុងចំរណាមកំណត់រហត កិចចប្រជ ំចំនួន ២២ ខដេបានរាយនាមអនកចូេ ួមរនាះ មាន

កំណត់រហត ចំនួន ១៦ បានកត់ប្តារ ម្ ះ“ខហម”ថាមានវតតមាន និងបានសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន “បានចូេ

 ួមកិចចប្រជ ំជារប្ចើន”4800 និងថា រខៀវ សំផន សែិត“កនុងតួនាទីខដេមានេកខណៈេិរសសរៅកនុងរកសខផអក

តាមកា ចូេ ួមជារប្ចើនកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេបានេិភ្លការេើរញ្ញា  និងរធ្វើរសចកដីសរប្មចសំ

ខាន់ៗរនាះ”4801។ អងគជំន ំជប្មះបានរនតសនមតថា រខៀវ សំផន បានដឹងោ៉ា ងទូេំទូលាយអំេីសកមមភ្លេ រស់

រកសក មមយុនីសដកមពជុា ខផអករេើខផនកខាះថ្នតួនាទីរនាះ4802។ 

 
4799 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤៨៤, ៣៤៧។ គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“បានជួររ ៀងរាេ់ប្បាំេី  រៅដរ់ថ្ងៃមដង ឬញឹកញារ់ជាងរនះប្រសិនររើកា

េៈរទសៈតប្មូវ” (សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧)។ 

4800 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧ រជើងទំេ័  ១០១១។ 

4801 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

4802 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០ (េិោ ណារេើ“តួនាទី រស់ រខៀវ សំផន ខដេមានេកខណៈ

េិរសសរៅកនុងរកសតាម យៈកា ចូេ ួមរៅកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ជារប្ចើន” រដើមបីយេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីឋានៈ

 រស់ជន ងរប្ោះខដេប្តូវបានកា ពា រៅមនេី ស-២១), ៤២០៨ (េិោ ណារេើ“កា ចូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន កនុងកិចចប្រជ ំគ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេកនុងរនាះរញ្ញា សំខាន់ប្តូវបានេិភ្លកា និងរសចកតីសរប្មចប្តូវបានធ្វរ ើង”កនុងទិដាភ្លេថ្ន“ភ្លេសនិទធសាន េជា

មួយមជឈិមរកស” និងេិោ ណារេើចំណ ចរនះកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បាន“ដឹងអំេីកា វិវ ឍន៍ថ្នខផនកា  កា អន វតតន៍ និងេវនី
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1720.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងអំេីកំហ សខផនកអងគរហត មួយចំនួនរៅកនុងកា កំណត់ច ិតេកខណៈ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាង4803 និងថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចដ្ឋក់ឱយោត់ទទួេខ សប្តូវរដ្ឋយខផអករេើមូេ

ដ្ឋា នថ្នកា ចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រទៀងទាត់ ឬតួនាទីេិរសសកនុងរកសរនាះរទ4804។ ខផអកតាម រខៀវ 

សំផន ថា កំណត់រហត កិចចប្រជ ំអន ញ្ញា តប្តឹមខតកា សននិដ្ឋា នថា “កិចចប្រជ ំប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាមកាេរ ិរចទិ

មួយចំនួន និងនិោយអំេីប្រធានរទមួយចំនួន”រ៉ា រណាណ ះ4805។ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា មានខតកំណត់រហត កិចច

ប្រជ ំចំនួន ១៦ រេើករ៉ា រណាណ ះខដេច ះកាេរ ិរចទិរៅចរនាា ះេីថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃទី ១០ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេច ះរ ម្ ះោត់ថា មានវតតមាន4806។ ដូរចនះ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា កា រូកស  រ ួមថា ោត់បានចូេ ួមកនុង“កិចចប្រជ ំជារប្ចើន” និង“កា 

ចូេ ួមរទៀងទាត់” និងជាផេវិបាក“តួនាទីេិរសស រស់ោត់”4807។ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា កំណត់រហត រនាះ

េ ំបានរង្ហា ញថារតើ អនកចូេ ួមមានវតតមាន យៈរេេរ៉ា នាម នកនុងកិចចប្រជ ំរនាះរ ើយ4808។  

 

យភ្លេខពស់ខដេថា ឧប្កិដាកមមកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានរកើតរ ើង”), ៤២២៤ (រដ្ឋយេិោ ណារេើ“តួនាទី

េិរសស រស់ រខៀវ សំផន កនុងរកស”រដើមបីសននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់អតីតមាម េិបាេជាន់ខពស់ថ្នរកស

ក មមយុនីសតកមពជុា), ៤២២៥ (កត់សមាគ េ់ កនុងចំរណាមរនាះ “វតតមាន រស់ រខៀវ សំផន និងកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនត

យ៍” រដើមបីយេ់រឃើញថា កា ោរ់ខាួន រស់ រ ឿន និង កា សមាា រ់រប្កាយមក), ៤២៣០ (េិោ ណាកនុងចំរណាមរនាះ“តួនាទី រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេមានេកខណៈេិរសសកនុងរកស” កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានសប្មួេដេ់កា ោរ់ខាួន កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំ

ោងំ និងកា សមាា រ់ េួង), ៤២៣៦ (េិោ ណារេើ“តួនាទីេិរសសកនុងមជឈិមរកស” កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីកា 

ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាប្រឆំ្ងនឹងោម)។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៧ ( ំឭក

ថា “តួនាទី រស់ រខៀវ សំផន មានេកខណៈេិរសសកនុងរកសក មមយុនសីតកមពជុា និងកា ចូេ ួមជាប្រោំកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចថិ្ស្តនតយ៍ 

ផតេ់ឱយោត់នូវកា យេ់ដឹងអំេីកា ប្រតិរតតិកា  រស់រកស”), ៤៣៨២ (សប្មារ់រោេរំណងថ្នកា វាយតថ្មាភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា 

ប្រកាសរទាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ំឭកថា “កនុងនាមជាសមាជិកគណៈមជឈិម និងអនកចូេ មួកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ 

រខៀវ សំផន បានដឹងជាសមាៃ ត់នូវរញ្ញា សំខាន់ៗ និងរសចកតីសរប្មច និងដូរចនះ បានទទួេឋានៈខពស់កនុងរកស”)។ 

4803 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣១-១៧៣៤, ១៧៤៥-១៧៤៧។ 

4804 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៥, ១៧៤៨។ 

4805 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៣។ 

4806 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៤។ 

4807 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៥, ១៧៤៨។ 

4808 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៣, ១៧៣៤។ 
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1721.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា តួនាទី រស់ោត់េ ំ“មានេកខណៈេិរសស”រនាះរទ រដ្ឋយសា អនក

ខដេេ ំខមនជាសមាជិកដថ្ទរទៀតអាចចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេប្តូវបាន“េនាា ត”រនាះ4809។ រេើ

សេីរនះរទៀត ោត់បានអះអាងថា ោត់េ ំមានកា ទទួេខ សប្តូវរៅកនុងេូមិភ្លគ ឬកងកមាា ំងប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ 

ប្តឹមខតជា“អនកចូេរប្កាយកនុងរកស” កាន់ការ់តួនាទី“មានខតរ ម្ ះ” និងប្តូវបានខតងតាងំជាសមាជិករេញ

សិទធិថ្នគណៈមជឈិមរដើមបីឱយមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់តួនាទីជាប្រម ខ ដាខតរ៉ា រណាណ ះ4810។ ដូរចនះ ខផអក

តាម រខៀវ សំផន ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីរធ្វើកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានកាន់ការ់“តួនាទីោម នឥទធិេេ 

ឬសិទធិអំណាច”4811។  

1722.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានរង្ហា ញកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់ជារទៀងទាត់បានចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍4812  ួមទាងំបានេិភ្លកា

រញ្ញា  និងរធ្វើរសចកតីសរប្មចសំខាន់ៗមួយចំនួន4813។ ផេយុរៅវិញ ោត់ប្តឹមខតផតេ់កា រកប្សាយមួយខររ

រផសងរេើេសតតុាងខដេប្តូវបានវាយតថ្មា ួចរាេ់រហើយរ៉ា រណាណ ះ4814។ ទាក់ទងរៅនឹង“េកខណៈេិរសស”ថ្ន

តួនាទី រស់ោត់ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងខដេរខនែមរេើ

កា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍បានរង្ហា ញថា ោត់មានម ខនាទីសំខាន់រៅកនុងរកសក មមយុនីសដកមពុ

ជា និងរាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិ/កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងបានរធ្វើកា ជិតសនិទធជាមួយនឹងរមដឹកនារំកស

ក មមយុនីសដកមពជុា ជាេិរសស រ៉ា េ េត និង នួន ជា4815។ 

1723.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ

ថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“ជារប្ចើន”4816 ឬកា េិេណ៌នាអំេីកា ចូេ ួម រស់

ោត់ថា “ជារទៀងទាត”់4817។ កំណត់រហត ជាេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់មានវតតមានកនុងកិចចប្រជ ំចំនួន ១៦ រេើ

 
4809 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤៦។ 

4810 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤៦។  

4811 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤៧។ 

4812 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៩។ 

4813 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៨។ 

4814 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៩។  

4815 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៨។ 

4816 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤។ 

4817 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧, ៤២៥៨, ៤២៧៧។ 
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ក។ ររើរទាះរីជាកិចចប្រជ ំទាងំរនះបានរកើតរ ើងខតកនុងខផនកមួយថ្នអំ ុងរេេដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះក៏

រដ្ឋយ ក៏រង្ហា ញថា រខៀវ សំផន គឺជាអនកចូេ ួមរទៀងទាត់ ដូចអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់

រដ្ឋយខផអករេើកំណត់រហត ខដេថា ោត់គឺជារ គគេទីរីរនាេ រ់េី រ៉ា េ េត និង នួន ជា4818។ ជាកា សម

រហត ផេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិោ ណាថា កំណត់រហត កិចចប្រជ ំរង្ហា ញនូវប្េឹតតិកា ណ៍ថ្នកា 

ចូេ ួម រស់ោត់កនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងសននិដ្ឋា នជា ួមថា ប្េឹតតិកា ណ៍រនះមានេកខណៈរទៀងទាត់

រកើតរ ើងរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេរឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំទទួេបាននូវកា សនមតសមប្សរណាមួយខដេថា រដ្ឋយសា ោម នេសតុ

តាងោបំ្ទ រទើរោត់េ ំបានចូេ ួមរៅកនុងកិចចប្រជ ំទាងំមូេខដេវតតមាន រស់ោត់ប្តូវរគបានកត់សមាគ េ់

រឃើញរនាះរ ើយ។ 

1724.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាផងខដ ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេេ ំសមរហត ផេរៅកនុង

កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“បានជួរប្រជ ំេិភ្លកាកា អន វតតន៍

មាោ៌នរោបាយរកស និងកា ប្គរ់ប្គងប្ររទស”4819 ឬេិតណាស់ថា រញ្ញា “សំខាន់ៗ”4820 ឬ“រញ្ញា ខដេ

ោំបាច់សប្មារ់រោេរំណង ួម”4821 ប្តូវបានេិភ្លកា រហើយរសចកតីសរប្មច“សំខាន់ៗ”ប្តូវបានរធ្វើរ ើង

កនុងកិចចប្រជ ំទាងំរនាះ4822។ រនះគឺជារសចកតីសននិដ្ឋា នខដេមានេកខណៈប្តង់ៗរនតិច រដ្ឋយខផអករេើប្រធាន

រទគនាឹះជារប្ចើនខដេប្តូវបានប្គរដណដ រ់រៅកនុងកំណត់រហត រនាះ និងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់ោ៉ា ងជាក់ចាស់រដ្ឋយមាច ស់រណត ឹងសាទ កខខដេថា គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍គឺ

ជា“សាែ រ័នជាន់ខពស់រំផ តរធ្វើរសចកតីសរប្មច រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា”4823។  

1725.កតាត ទាងំេី រនះបានោបំ្ទផងខដ ដេ់រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា វតតមានជាញឹក

ញារ់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកិចចប្រជ ំទាងំរនះ គឺរដ្ឋយសា ោត់“មានតួនាទីេិរសស”រៅកនុងរកសក មមយុនីសដ

 
4818 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០២។ 

4819 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤០។  

4820 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

4821 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨។ 

4822 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤, ៦២៤, ៤២៥៧។ 

4823 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤៦។ សូមរមើេ ឧ. សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ១៧៣០។ 
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កមពជុា4824។ រៅកនុងកា សវះខសវងរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងផេយុរៅវិញគរបីយេ់រឃើញថា តួ

នាទី រស់ោត់“ោម នឥទធិេេ ឬសិទធិអំណាច” រខៀវ សំផន បានរធ្វើកា រកប្សាយមួយខរររផសងរេើេសតតុាង

រដ្ឋយមិនបានរង្ហា ញកំហ សណាមួយរ ើយ។ ោត់បានរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងខដេបានរេើក

 ួចមករហើយរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ និងកខនាង

រផសងរទៀតកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់ ខដេប្តូវបានេិោ ណា និងរដ្ឋះប្សាយដខដេៗ។  

1726.ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើថា “តួនាទីេិរសស” រស់ោត់ប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរដើមបីោបំ្ទកា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមរដ្ឋយសា ភ្លេជិតសនិទធ

 រស់ោត់ជាមួយនឹងមជឈិមរកស4825។ រញ្ញា ថារតើ តួនាទីរនះតប្មូវឱយមាន“សិទធិអំណាច ឬឥទធិេេ” គឺេ ំ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹងខដេទទួេបានតាម យៈវតតមាន រស់ោត់រ ើយ4826។ សំខាន់ជាងរនះរទៀត 

រដ្ឋយសា េ ំមានកា យេ់រឃើញណាមួយអំេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអកខតមួយម ខ ឬរដ្ឋយប្បាកដ

រេើវតតមាន រស់ោត់រៅកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ឬតួនាទីេិរសសរៅកនុងរកសក មមយុនីសដកមពជុា រទើរ

កំហ សពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះេ ំអាចរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រនាះរ ើយ4827។  

1727.អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រេើចំណ ចរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ii. វតតមាន និងកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ 

1728.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរដ្ឋះប្សាយរេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំមានសិទធិ

ររញ្ចញរោរេ់ ឬចូេ ួមកនុងកា រធ្វើរសចកតីសរប្មចកនុងកិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេោត់បានចូេ

 ួមរនាះរ ើយ4828។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រដ្ឋយខផអកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនរេើកំណត់រហត ថ្នកិចចប្រជ េំ ី

 
4824 សូរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៤, ៦២៤។  

4825 សូរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ខ.៧។  

4826 កា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងខផនកា  ួមតាម យៈកា ចូេ ួមកនុងកចិចចប្រជ ំគណៈអចថិ្ស្តនតយ៍ប្តូវបានេិោ ណា

កនុងខផនកខាងរប្កាម។ 

4827 សប្មារ់រហត ផេរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា ដឹង រស់ោត់អេីំ

រទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតកនុងប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង េ ំអាចប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈវតតមាន រស់ោត់កនុងកិចចប្រជ ំ

គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ពាក់េ័នធរនាះរទ។ សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤០-១៧៤៣។ សា 

ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០០។  

4828 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០១។ 
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រេើកខដេសនមតពាកយសមតីរនាះថា ជា រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា 

រខៀវ សំផន “បាន ួមចំខណកោ៉ា ងតិចេី រេើក កនុងកា រាយកា ណ៍រៅគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍សតីេីទំនាក់ទំនងជា

មួយសរមដចនររាតដមសីហន  និងសតីេី‘កា របាះរឆ្ន ត’សភ្លតំណាងប្រជាជនរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦”4829។ ខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន “បានចូេ មួកនុង

កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍មួយចំនួន”4830។  

1729.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ចូេ ួម

 រស់ោត់ និងបានអះអាងសាជាងមីថា ោត់“េ ំខដេចូេ ួមកនុងកា េិភ្លកា ឬកនុងកា រធ្វើរសចកតីសរប្មចណា

មួយ”4831។ ោត់បានរេើករ ើងថា “កា ប្តឹមខតមានវតតមានរាយកា ណ៍ រង្ហា ញនូវកា សែិតរប្កាមរង្ហគ រ់

តាមឋានាន ប្កម និងេ ំខមនមានន័យថា ជាកា ចូេ ួមកនុងកា េិភ្លកា ឬកា សរប្មចរនាះរទ” និងរខនែមរេើ

រនះ ប្រធានរទថ្នកា រាយកា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន មានេកខណៈ“ជាក់លាក់ និងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទ

ឧប្កិដា ឬរោេរំណងរេមើសណាមួយរ ើយ”4832។ ផេយុរៅវិញ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានសននិដ្ឋា នថា កា ចូេ ួម រស់ោត់មានេកខណៈ“អកមមទាំងប្សុង”ទាងំ ១៤ រេើក 

និង“ឥតសំខាន”់េី រេើករផសងរទៀត4833។ 

1730.សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ ស4834 និងបានរេើករ ើង

រខនែមថា កា អះអាង រស់ោត់ខដេថា កា រធ្វើអនតរាគមន៍ រស់ោត់កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចប្រជ ំេ ំជារ់ពាក់

 
4829 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០២ រោងរៅរេើកំណត់រហត កិចចប្រជ គំណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃទី 

១១-១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/197 ទំេ័  ១, ៣-៥, ERN 00000744-00000748។  កំណត់រហត ថ្នអងគប្រជ ំ

កា ង្ហ មូេដ្ឋា ន ច ះថ្ងៃទី០៨ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/232 ទំេ័  ១ ERN 00017123។  

4830 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០២។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧៤០ (កត់សមាគ េ់ថា អនកខដេេ ំខមនជាសមាជិកថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេ ួមមានកនុងចំរណាមអនកដថ្ទ

រទៀត រខៀវ សំផន “បានចូេ ួមកិចចប្រជ ំរនាះ”)។ 

4831 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៦។ 

4832 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៧។ 

4833 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៣៨។ 

4834 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៨។ 

01718906
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េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់រនាះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរ ើយ រដ្ឋយសា កា ចូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមេ ំោំបាច់ឱយមានកា ចូេ ួមផ្លេ េ់ និងអាចជាកា ចូេ ួមរដ្ឋយមិនផ្លេ េ់ផងខដ 4835។ 

1731.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើកា ភ្លន់ប្ច ំខដេថា 

ោត់ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវរដ្ឋយសា កា  ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួមតាម យៈកា ចូេ ួមោ៉ា ង

សកមមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា េិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានយេ់រឃើញជាទូរៅតាម យៈកា រាយកា ណ៍េី  រស់ 

រខៀវ សំផន រៅឱយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេោត់បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំ និងេ ំបានដ្ឋក់ឱយោត់ទទួេខ សប្តូវ

ចំរពាះកា  ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួមខផអករេើមូេដ្ឋា នរនះរ ើយ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា តាម យៈវតតមាន រស់ោត់រៅកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ រខៀវ សំផន បាន

ផដេ់កា ោបំ្ទដេ់សមាជិកថ្នកិចចប្រជ ំរនាះកនុងកា រនតរោេរំណង រស់ខាួន។ 

1732.ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “វតតមានរទៀងទាត ់រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង

កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេកនុងរនាះរសចកតីសរប្មចសំខាន់ៗប្តូវបានរធ្វើរ ើង សមាជិកភ្លេថ្នមនេី  ៨៧០ 

[…] និងកា ប្គរ់ប្គងរេើរញ្ញា ពាណិជាកមម រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ […] រង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្នកា ោំ

ប្ទ រស់ោត់ និងកា ជួយខដេប្តូវបានរនតដេ់រកសក មមយុនីសដកមពជុារដើមបីសរប្មចរោេរំណងរនាះ”4836

។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ កនុងកា កំណត់ថា “រខៀវ សំផន ជារទៀងទាត់បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអ

ចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេកនុងរនាះរញ្ញា សំខាន់ថ្នរោេរំណង ួមប្តូវបានេិភ្លកា” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រោងរៅរេើកា វិភ្លគ រស់ខាួនេីម នៗខដេរង្ហា ញចាស់លាស់ថា “វតតមាន រស់ោត់”មានកប្មិតប្តឹមខត

កិចចប្រជ ំេី រេើកខដេកនុងរនាះោត់បានរាយកា ណ៍ជូនគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍4837។ េិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះបាន

រនតកំណត់អំេីរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា ខដេ រខៀវ សំផន បានោបំ្ទតាម យៈវតតមាន

 
4835 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៨៩៩។ 

4836 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម រសចកតីដកប្សង់ខាងកនុងប្តូវបាន

េ ររោេ)។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា តាម យៈកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ រខៀវ សំផន បាន

រង្ហា ញ “កា ោំប្ទ” ចំខណកពាកយ“ជួយ” ទាក់ទងរៅនឹងកា អន វតតន៍ម ខតំខណងកនងុមនេី  ៨៧០ និងកា ប្គរ់ប្គងរញ្ញា ពាណិជា

កមមកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ។ សូមរមើេខាងរប្កាម ខផនក VIII.ក.៤.ក និងខផនក VIII.ក.៤.ខ.i។ 

4837 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨ (រជើងទំេ័  ១៣៨៩០) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ៨.៣.៣: តួនាទី និង ម ខតំខណង រខៀវ សំផន: សមាជិកថ្នគណៈអចថិ្ស្តនតយ៍ នងិមជឈិម។  

01718907
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 រស់ោត់4838 និងបានរញ្ញា ក់ថា ោត់“មានវតតមាន រៅរេេខដេសមាជិកគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ផតេ់ បាយ

កា ណ៍រទៀងទាត ់ […] មានវតតមានកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេកនុងរនាះកា សាងសង់ប្េលានយនត

រហាះរោធាកនុងរខតតកំេង់ឆ្ន ំងប្តូវបានររងកើតជាខផនកា រ ើង […] មានវតតមាន កនុងកិចចប្រជ ំរប្កាយៗខដេ

កនុងរនាះ ស ន រសន បានរាយកា ណ៍អំេីកា សាងសង់ប្េលានយនដរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង”4839។ 

1733.អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តង់ចំណ ច

រនះពាក់េ័នធរៅនឹងកា ចូេ ួមោ៉ា ងសកមម រស់ោត់កនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ជាកា រេើករ ើងរដ្ឋយេ ំ

ប្តឹមប្តូវ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1734.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ោ៉ា ងេិរសសរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់

បាន ួមចំខណកកនុងខផនកា  ួមតាម យៈកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍េិភ្លកាកា សាងសង់ប្េ

លានយនតរហាះកំេង់ឆ្ន ំង4840។ ជាេិរសស ពាក់េ័នធរៅនឹងកិចចប្រជ ំពាក់េ័នធទីមួយរៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ោត់បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា កំណត់រហត េ ំមានរាយនាមអនកចូេ ួម រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់មានវតតមានរនាះ4841។ រខៀវ សំផន បានដកយកខផនកខដេពាក់

េ័នធថ្នកិចចប្រជ ំរេើកទីេី  និងទីរីខដេពាក់េ័នធកនុងរោេរំណងរង្ហា ញថា កិចចប្រជ ំរនះេ ំមានមូេដ្ឋា នប្គរ់

ប្ោន់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិេណ៌នានូវខាឹមសា រ ើយ4842។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខកខានកនុងកា ផដេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវដេ់កា ខដេថា អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចកំណត់បានថារតើ ោត់

មានវតតមានកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេបានសរប្មចសាងសង់ប្េលានយនត

រហាះរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា4843។ 

 
4838 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨ (រជើងទំេ័  ១៣៨៩១ ដេ់ ១៣៨៩៣)។  

4839 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម រជើងទំេ័ ខាងកនុងេ ររោេ)។ 

4840 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤១, ១៧៤៣។ 

4841 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤២។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថា

ខណឌ  ១៧២៣ (រជើងទំេ័  ៥៨៣៤)។ កំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ [ចមាងរ ើងវិញ ឯក

សា រេខ E3/1733, E3/1612, E3/183] ឯកសា រេខ E3/182 ទំេ័  ១, ១៩ ERN 00019108, ERN 00019126។ 

4842 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤២។ 

4843 សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤២។  
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1735.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេថា រខៀវ 

សំផន បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ទាងំេី រេើករៅកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ខដេកិចចប្រជ ំរនះបានផតេ់ឱយោត់នូវកា ទទួេខ សប្តូវរផសងៗ4844។  

1736.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេយកសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។  ររៀរវា ៈទីមួយថ្នកិចចប្រជ ំ“កា ខចកកា ង្ហ ”ឱយសមមិតត ខហម “ទទួេខ សប្តូវរេើ ណសិ ស 

និងរាជ ដ្ឋា េិបាេ ពាណិជាកមមខាងរញ្ាី និងតថ្មា”4845។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដីកំណត់រហត កិចចប្រជ ំរនះេ បំាន

រាយនាមអនកចូេ ួម4846។ ដូរចនះ រនាេ រ់េីទទួេសាគ េ់េីដំរូងថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំខដេ

កំណត់រហត រនាះបានរាយនាមោត់ជាអនកចូេ ួម4847 កនុងក ណីរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាង

រៅរេើកំណត់រហត ខដេេ ំមានរាយនាមអនកចូេ ួម។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី កំហ សរនះេ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់

ដេ់កា សននិដ្ឋា នជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកកនុងខផនកា  ួម

តាម យៈកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេកនុងរនាះរញ្ញា សំខាន់ៗប្តូវបានេិភ្លកា និង

បានខផអករេើកិចចប្រជ ំជារប្ចើនរទៀត4848។  

 
4844 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០០។ ររើរទាះរីជា សហប្េះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើកចិច

ប្រជ ំ“ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៦” “អំេីកា ររងកើតប្េលានយនតរហាះ”(E3/222) ក៏រដ្ឋយ ក៏បានដកប្សង់កិចចប្រជ ំខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ (E3/235) និងរេើកអំណះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងខាឹមសា រនាះ។ សូមរមើេ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(F54/1) កថាខណឌ  ៩០០ (រជើងទំេ័  ៣១២១)។  

4845 កំណត់រហត កា ប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/182 [ចមាងរ ើងវិញ ឯក

សា រេខ E3/1733, E3/1612 និង E3/183] ទំេ័  ១ ERN 00019108។ 

4846 កំណត់រហត កា ប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/182 [ចមាងរ ើងវិញ ឯក

សា រេខ E3/1733, E3/1612 និង E3/183] ទំេ័  ១ ERN 00019108។ 

4847 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០២។ 

4848 ផេយុរៅនឹងសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មានវតតមានកនងុ

កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេសរប្មចរេើកា សាងសង់ប្េលានយនតរហាះ ររើរទាះរីជាោត់ប្តូវបានប្រគេ់

ភ្ល កិចចទទួេខ សប្តូវមួយចំនួនកនុងកិចចប្រជ ំរនាះ។ 
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1737.កំណត់រហត ថ្នកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេជាកិចចប្រជ ំពាក់េ័នធរេើកទីេី  មាន

រេើកអំេីសំរណើស ំ“េិនិតយទីតាងំងមី […] ឧទាហ ណ៍កខនាងជិតៗ […] រខតតកំេង់ឆ្ន ំង”4849។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា សាង

សង់ប្េលានយនតរហាះប្តូវបាន“រ ៀរចំខផនកា ”4850 ឬគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“បានរនតេិភ្លការេើរញ្ញា រនះ”4851

រៅកនុងកិចចប្រជ ំរនះ។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ ស ន រសន បានរាយកា ណ៍ចាស់លាស់“សតីេីដំរណើ កា ថ្ន

កា សាងសង់ប្េលានយនតរហាះ”4852 រៅរេេខដេោត់បានប្បារ់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ថា ប្តូវដ្ឋក់ប្គួសរប្ចើន 

អាោ ោំបាច់ប្តូវប្រក់ដំរូេ រទើរមិនរៅដ  “ប្កុមខួងងមបានមកដេ់”4853។ កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រេើ

កា យេ់រឃើញទាងំរនះេ ំមានមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1738.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា តប្មូវកា ោំបាច់រំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសសំតាន ម័តថ្នកា 

ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួម គឺកា រង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់កនុងកា អន វតតន៍

ខផនកា  ួម4854។ កា រង្ហា ញខដេថា ោត់បាន ួមចំខណករដ្ឋយផ្លេ េ់កនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមជាមូេដ្ឋា ន

រនាះ េ ំមានភ្លេោំបាច់រ ើយ។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរឃើញមានកា ជារ់

ពាក់េ័នធរៅកនុងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា រញ្ញា ក់ថា អងគ

ជំន ំជប្មះេ ំអាចកំណត់បានថារតើ ោត់មានវតតមានកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ខដេបានសរប្មចសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរៅរខតតកំេង់ឆ្ន ំង ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ4855។  

1739.ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា 

ោត់“បានចូេ ួមជារទៀងទាត់”កនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេកនុងរនាះ“កសិកមម ភ្លេរំាងសៃួត និងឧសស

 
4849 កំណត់រហត អងគប្រជ គំណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ទាក់ទឹងរញ្ញា កា ពា ប្ររទស ថ្ងៃទី២២ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/229 

ទំេ័  ៨ ERN 00000720។ 

4850 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨ (រជើងទំេ័  ១៣៨៩៩)។ 

4851 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៣ (រជើងទំេ័  ៥៨៣៥)។  

4852 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៧ (រជើងទំេ័  ៥៨៥៤)។  

4853 កំណត់រហត ថ្នកា ប្រជ ំគណៈអចថិ្ស្តនតយ៍ថ្ងៃទី១៥ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/222 ទំេ័  ២ ERN 00000771។ 

សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៤ (រញ្ញា ក់ថា កា មកដេ់ រស់ប្កុមខួងងម 

ជាសញ្ាោរ់រផដើមកា សាងសង់)។ 

4854 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៨៣។ 

4855 សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤២។  
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ហ៍កមម”ប្តូវបានេិភ្លកា ឬេិតណាស់ថា កិចចប្រជ ំរនាះបានរកើតរ ើង រដ្ឋយសា បានខផអករេើចរមាើយជា

លាយេកខណ៍អកស ខតមួយគត់រ៉ា រណាណ ះខដេរ ៀររារ់អំេីកា េិភ្លកា វាង រអៀង សា ើ និង Stephen 

HEDER4856។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មារេើចរមាើយរប្ៅ

ត លាកា  រស់ រអៀង សា ើ រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងរញ្ញា ក់រខនែមដថ្ទរទៀតកនុងកា យេ់រឃើញថា រខៀវ សំ

ផន បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំ4857។ សហប្េះរាជអាជាា បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើកិចចប្រជ ំេី រេើកខដេ រខៀវ 

សំផន បានចូេ ួមខដេេិភ្លកាអំេី“កសិកមម ភ្លេរំាងសៃួត និងឧសាហកមម”4858។ 

1740.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សរៅកនុងវិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេវាយ

តថ្មាចរមាើយរប្ៅត លាកា រដ្ឋយោម នឱកាសសួ រដញរដ្ឋេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ទមៃន់តិច

តួចបានផតេ់រៅឱយចរមាើយរប្ៅត លាកា ខដេោម នកា សួ រដញរដ្ឋេ ជាេិរសសរៅរេេសែិតរៅរប្ៅប្ករ

ខ័ណឌ ថ្នកិចចដំរណើ កា  រស់ត លាកា ដូចជាចរមាើយកត់ប្តារដ្ឋយមជឈមណឌ េខង កាឯកសា  DC-Cam 

និងចរមាើយ រស់រ គគេខដេបានទទួេម ណភ្លេខដេអាចសំអាងរៅរេើកនុងកា រង្ហា ញនូវសកមមភ្លេ និង

អំរេើ រស់ជនជារ់រោទ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះប្តូវខតជារជឿជាក់ថា េសតតុាងខដេបានរសនើ

រ ើងប្តូវខតរជឿទ កចិតតបាន និងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេ ំអាចប្តូវបានខផអកខតមួយម ខ ឬជាសំខាន់រេើរនាះរ ើយ

4859។ 

1741.ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញចំរពាះម ខ ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា សននិដ្ឋា ន

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន “ជារទៀងទាត់មានវតតមាន និងចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេរញ្ញា សំខាន់ៗចំរពាះរោេរំណង ួមប្តូវបានេិភ្លកា”4860 បានខផអករៅរេើវតតមាន

 
4856 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨ (រជើងទំេ័  ១៣៨៩១) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៩១ 

(រជើងទំេ័  ១២៩៧៧) រោងរៅរេើកិចចសមាា សន៍ជាមួយ រអៀង សា ើ រដ្ឋយ Stephen HEDER ថ្ងៃទី១៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៩៦ ឯក

សា រេខ E3/89 ERN 00062452-00062454 ទំេ័  ១-៣។  

4857 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០១។ 

4858 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០១ រោងរៅរេើកំណតរ់ហត ថ្នកា ប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃ

ទី ៣០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/224 ។ កំណត់រហត ថ្នកា ប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦

ឯកសា រេខ E3/226 ។ 

4859 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ង.២.គ។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦៩-៧២។ 

4860 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨។ 
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 រស់ោត់កនុងកិចចប្រជ ំទាងំរនះ។ េិ  ទធភ្លេ រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់កា  ួមចំខណកកនុងខផនកា  ួមតាម 

យៈកា ោបំ្ទ រស់ោត់កនុងេកខណៈរនះ េ ំបានខផអកខតមួយម ខ ឬជាសំខាន់រៅរេើវតតមាន រស់ោត់កនុងកិចច

ប្រជ ំជាក់លាក់ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរទ។ ទីេី  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រអៀង 

សា ើ បានរ ៀររារ់េមអិត និងគួ រជឿជាក់បានថ្នកិចចប្រជ ំរនាះខដេមានខាឹមសា ដូចោន សដីេីរញ្ញា ថ្នកដីបា មា

ចំរពាះគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅរេេរនាះ ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈ បាយកា ណ៍ថ្នទសសនកិចចរៅកាន់េូមិភ្លគពា

យ័េយ និងឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥4861។  

1742.រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុង

កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងកា  ួមចំខណកកនុងខផនកា  ួមតាម យៈវតតមាន រស់ោត់ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. រោេកា ណ៍ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ 

1743.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត រៅរេេេិោ ណា

រឃើញថា រោេកា ណ៍ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ“ផដេ់ឱយោត់នូវឱកាសចូេអនតរាគមន៍”កនុងកិចចប្រជ ំ រស់

គណៈមជឈិម និងអចិថ្ស្តនតយ៍4862។ ោត់បានអះអាងថា ជាដំរូង េ ំមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញថា 

កិចចប្រជ ំ រស់គណៈមជឈិមខដេពាក់េ័នធបានរកើតរ ើង ឬប្រសិនររើមាន ថាោត់បានចូេ ួម និងថា ោត់

បានយេ់ប្េមរៅនឹងកា សរប្មចរនាះរ ើយ4863។ ជាេិរសស រញ្ញា ចំរពាះម ខខដេទាក់ទងរនាះ គឺកា 

ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន រេើេកខនតិកៈ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា ខដេប្តូវបានអន ម័តរៅកនុង

សមាជរកសរេើកទីរួន4864 រសចកតីសរប្មចគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4865 នងិអន 

 
4861 កិចចសមាា សន៍ជាមួយ រអៀង សា ើ រដ្ឋយ Stephen HEDER ថ្ងៃទី១៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៩៦ ឯកសា រេខ E3/89 ទំេ័  ១-៣ 

ERN 00062452-00062454។ កំណត់រហត អំេីសសនកិចចថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រៅេូមិភ្លគពាយ័េយ ឯកសា រេខ E3/216 ថ្ងៃទី 

២០ ដេ់ ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំេ័  ៧ ERN 00008492។ កា របាះេ មពផាយ រស់កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ េិនិតយកា កាដ រ់ 

និងអន វតតន៍មាោនរោបាយ ឯកសា រេខ E3/781 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំេ័  ១១ ERN 00072377។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៨៧-៣៨៩១។ 

4862 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤៩។  

4863 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥០។ 

4864 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៩, ៣៧៣៨, ៣៧៦៥។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង ខផនក ៥.១.១ ‘ ចនាសមព័នធ ដាបាេ៖  ចនាសមព័នធរកសក មមយុនីសកមពជុា៖ សមាជរកស’។ 

4865 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៩-៤២៦០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១២៦, ៣៧៧១, ៣៨៩៩, ៣៩៥៥។ 
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សស ណៈរៅពាក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេអំពាវនាវផដេ់កដីរមតាត ដេ់“អនកខដេប្តូវបានដឹកនាខំ សផាូវ”ររប្មើ

ភ្លន ក់ង្ហ យួន4866។ 

1744.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ ួចរាេ់រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើកប្ចំខដេថា 

ោត់េ ំមានវតតមានកនុងសមាជរកសរេើកទីរួន និងបានតមកេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ថា ជាកា សមរហត ផេខដេថា ោត់បានចូេ ួម4867។ ទាក់ទងរៅនឹងរសចកតីសរប្មចច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មី

នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងរសចកតីខណនាពំាក់កណាដ េឆ្ន ំ ១៩៧៨ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះបានរកើតរ ើងប្សររេេជាមួយនឹងកិចចប្រជ ំ

ណាមួយ រស់គណៈមជឈិម និងជា ួមថា ោត់បានចូេ ួមរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើរោេកា ណ៍ប្រជាធិ្រ

រតយយប្រមូេផដុំកនុងកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានយេ់ប្េមជាមួយរនាះរទ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសំអាងរៅរេើកា ខដេថា ោត់គឺជា“សមាជិករេញសិទធិ” និងជា“សមាជិកមានសិទធិរបាះរឆ្ន ត”

ថ្នគណៈមជឈិមរៅរេេខដេឯកសា ទាងំរនះប្តូវបានរចញ4868។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណា

រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេមិនសមរហត ផេរៅកនុងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខដេថា ោត់ទទួេខ សប្តូវរេើរសចកតីសរប្មច រស់គណៈមជឈិមខដេបានរធ្វើរ ើងរៅរេេោត់កាា យ

ជាសមាជិកមានសិទធិរបាះរឆ្ន ត។  

1745.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់

បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ប្សរតាមរោេកា ណ៍ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ4869។ រទាះ

ជាោ៉ា ងណាកតី ោត់បានរោងជារេើកដំរូងរៅរេើកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា ទទួេ

 
4866 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០៤-៣៤០៦, ៣៨២៨។ 

4867 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ក.៣.ក។ 

4868 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦០។ េិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករ ើងអេំី

ប្រជាធ្ិររតយយប្រមូេផដុំ ប្តឹមខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសមាជរកសរេើកទីរួន កិចចប្រជ ំ រស់តំណាងរកសក មមយុនីសដកមពជុាមកេី

ពាសរេញកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ និងប្គរ់សាែ រ័ន។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

៤២៥៩។ 

4869 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៤៩។ 

01718913



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1016 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខ សប្តូវ រស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់4870។ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបាន ករឃើញថា ទទួេខ សប្តូវតាម 

យៈទប្មង់រនះ4871 សា ណាទាងំរនះខកខានកនុងកា រង្ហា ញអំេីភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ។ ទី

េី  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ ួចរាេ់រហើយថា កា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផន កនុងខផន

កា  ួមតាម យៈចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ េ ំប្តូវបានខផអករៅរេើកា ចូេ ួមោ៉ា ងសកមម រស់ោត់

រនាះរទ4872។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ោត់ចំរពាះរញ្ញា ថារតើ រោេកា ណ៍“ប្រជាធិ្ររតយយ

ប្រមូេផដុំ”ផដេ់ឱយោត់នូវសិទធិកនុងកា ចូេអនតរាគមន៍កនុងកិចចប្រជ ំទាងំរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ប្តូវោត់ទ កជា

អសា រង់។  

1746.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ប្រជាធិ្

ររតយយប្រមូេផដុំ ពាក់េ័នធរៅនឹងដំរណើ កា រធ្វើរសចកតីសរប្មចជាសមូហភ្លេ4873។ ខផអករេើកា េិភ្លកា

ខាងរដើម កា ជំទាស់រនះជារ់ពាក់េ័នធខតកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុងកា អន ម័តេកខនតិកៈរកសក មមយុនីសដកមពជុា

រៅកនុងសមាជរកសរេើកទីរួន4874។ រខៀវ សំផន បានរេើកប្ចំខដេ និងេាោមដ្ឋក់រញ្ចូេតាម យៈកា 

រោងរៅរេើសា ណាខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាងខដេ

 
4870 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥១ (រជើងទំេ័  ៣៣៧៦) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣២២។ 

4871 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣២៥។ 

4872 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ក.៣.ខ។ 

4873 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥២។  

4874 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរញ្ញា ក់ថា “រខៀវ សំផន បានចូេ ួមសមាជរេើកទីរី ទីរួន និងទីប្បាំ ខដេអន ម័តរោេ

នរោបាយរចញេីគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងមាោ៌នរោបាយទូរៅប្សរតាមរោេកា ណ៍ប្រជាធ្ិររតយយប្រមូេផដុំ”។ 

(សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៩)។ រទាះជាោ៉ា ងណកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានចងអេុ

រង្ហា ញរេើអំរេើជាក់លាក់ណាមួយ រស់សមាជរកសរេើកទីរី ឬទីរួនខដេសនមតថា ជា រស់ រខៀវ សំផន រនាះរ ើយ។ ផេយុរៅ

 វញិ ោត់ប្តូវបានខតងតំាងជាសមាជិករប្មុងថ្នគណៈមជឈិមកនុងសមាជរកសរេើកទីរី និងប្តូវបានដ្ឋក់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

ោរ់ខាួន វន រវ៉ាត អំ ុងរេេសមាជរកសរេើកទីប្បាំ។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧៤, 

៤២២៩, ៤២៥៧, ៤២៦០។ 
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ប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១4875។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេតមកេ់កា យេ់រឃើញេីម នៗ រស់ខាួនរេើចំណ ចរនះ4876។ 

1747.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េនយេ់មូេរហត ខដេខាួន

េ ំបានរជឿជាក់រេើចរមាើយ រស់ោត់រៅចំរពាះម ខសហរៅប្កមរស ើរអរងកតខដេថា សិទធិអំណាចប្តូវបាន

ប្រមូេផដុំោ៉ា ងមានប្រសិទធភ្លេកនុងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ រ៉ា េ េត និង នួន ជា ជាេិរសស4877 និងថា កំណត់

រហត ថ្នកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រង្ហា ញថា រសចកតីសរប្មចប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ រ៉ា េ េត ខតមាន ក់ឯង ឬ

ជាមួយនឹង នួន ជា4878។ ផេយុរៅនឹងសា ណា រស់ោត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេយកេសតតុាង

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេរង្ហា ញថា កា ប្គរ់ប្គងប្រសិទធភ្លេប្តូវបានប្រមូេផដុំកនុងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍4879។ ដូច

បានេិភ្លកាខាងរដើម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានោត់ទ កចំណ ចរនះមានេកខណៈប្សរោន ជាមួយនឹង

កា យេ់រឃើញខដេថា រសចកតីសរប្មចសំខាន់ៗប្តូវបានរធ្វើរ ើងរៅកខនាងរផសងផងខដ 4880 និងជា ួម តាម

 យៈរោេកា ណ៍ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតបានរធ្វើកា រកប្សាយមួយ

ខរររផសងរេើេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងដំរណើ កា រធ្វើរសចកតីសរប្មចតាម យៈកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអ

ចិថ្ស្តនតយ៍ ខដេរនះេ ំបានរធ្វើឱយអនករេើករ ើងរនាះរង្ហា ញចាស់លាស់ស ីសង្ហវ ក់ប្គរ់ប្ោន់រ ើយ។  

1748.រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ពាក់េ័នធរៅនឹងខាឹមសា  និងកា អន វតតន៍សញ្ញា ណថ្ន“ប្រជាធិ្ររតយយប្រមូេផដុំ”។ 

៤. តនួាទីរនាេ ររ់នស ំ

ក. កា ចូេ ួមកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េអរ់ ំ 

 
4875 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥២ រោងរៅរេើសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំ

ផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ១២៦-១៣៨។ សាេដីការេើរណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថា

ខណឌ  ១០៤៨, ១០៥០។ 

4876 សូមរមើេ សាេដីការេើរណត ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៥០។ 

4877 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥២ (រជើងទំេ័  ៣៣៨២)។ 

4878 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥២ (រជើងទំេ័  ៣៣៨៣)។ 

4879 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៧ (រជើងទំេ័  ១០០១)។  

4880 សូមរមើេ ខផនក VIII.ក.៣.ក។ 
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1749.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖ 

រខៀវ សំផន បានចូេ មួ និងររប្ងៀនវគគរ ៀនសូប្តនរោបាយខដេរធ្វើរ ើងរៅរ  ើកីឡា (ក-៦) និងរៅវិទា

សាែ នររចចករទសមិតតភ្លេខខម -សូរវៀត (ក-១៥)  មួជាមួយនងឹ នួន ជា និងរមដឹកនា ំរ.ក.ក. ដថ្ទរទៀត រៅ

រេេរនាះ។ សិកាខ កាមចូេ មួមានោរេ់ីយ ទធជន ហូតដេ់កមាម េិបាេ រ.ក.ក. និងអនកប្ត រ់មកេីរ 

រទស ខដេមានចំននួោរ់េីរារ់សិរនាក់ ហូតដេ់រារ់ពានន់ាក់ រដ្ឋយេួករគបានទទួេកា ររប្ងៀនរផសងៗ

អំេរីោេកា ណ៍រដិវតត សហក ណ៍ ររចចករទសកសិកមម និងរញ្ញា រសដាកិចច រដ្ឋយ រខៀវ សំផន បានររប្ងៀន

េីវិធី្កំណត់អតតសញ្ញា ណ“ខាម ងំ” និងខសវង ក“ជនកបត់”4881។ 

1750.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ជាេិរសសរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម រស់ 

ខអម រអឿន និង ឯក រហន កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានររប្ងៀនសតីេី“កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ ‘ខាម ងំ’ និង

ខសវង ក‘ជនកបត់’”4882។ ោត់បានរេើករ ើងថា សកខីកមម រស់អនកទាងំេី រនះេ ំអាចរជឿជាក់បាន ឬទ កចិតត

បានរដ្ឋយសា មាន“ភ្លេផេយុោន សំខាន់ៗជារប្ចើន”4883 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគ

រហត រដ្ឋយបានសំអាងរេើសកខីកមមរនះ4884។ ដូរចនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

េ ំគរបសីននិដ្ឋា នថា ោត់បាន ួមចំខណកកនុងកា ផសេវផាយរោេនរោបាយទាក់ទងរៅនឹង“ខាម ងំ”4885។ ស

ហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញកំហ សណាមួយកនុងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរេើគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន រស់ ខអម រអឿន និង ឯក រហន រដ្ឋយេិោ ណារេើ

 វិធី្សាស្តសតមិនរប្ជៀតខប្ជករេើកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើេសតតុាងចំរពាះម ខខាួន4886។ 

1751.ទាក់ទងរៅនឹង ខអម រអឿន រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ភ្លេផេយុោន  និងមិនស ីសង្ហវ ក់ោន “ជាប្រោំ”កនុង

សកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់ភ្លេអាចរជឿជាក់បាន រស់ោត់4887។ ជាេិរសស 

ោត់បានរេើករ ើងថា ខអម រអឿន អះអាងេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន អំេីរេេរវលាថ្នវគគរណដុ ះរណាដ េរនាះបានរកើត

 
4881 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៧។ 

4882 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៤-១៧៥៥។ 

4883 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៤។ 

4884 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៦។ 

4885 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៥។ 

4886 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៥។  

4887 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៧-១៧៥៨។ 

01718916



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1019 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រ ើង4888 និងរឆាើយផេយុខាួនឯងថា ឪេ ក រស់ោត់បានប្បារ់ោត់ថា រខៀវ សំផន គឺជាប្រធានគណៈប្រធាន

 ដា ចំខណកឯឪេ កោត់បានបាត់ខាួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅម នរេេកា ខតងតាងំ រខៀវ សំផន ឱយកាន់ការ់ម ខ

តំខណងរនាះ បានផដេ់“ដំរណើ រ ឿងរផសងៗោន ជារប្ចើន”អំេីកាេៈរទសៈជ ំវិញកា សាា រ់មាដ យ រស់ោត់ និង

បានផតេ់ចរមាើយ“គួ ឱយភ្លា ក់រផអើេេិរសស”អំេីកា រ ៀរកា  រស់ោត់4889។ 

1752.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវាយតថ្មាប្តឹមប្តូវរេើសកខីកមម រស់ ខអម 

រអឿន ថា អាចរជឿជាក់បាន4890 និងបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំរអើរេើរៅនងឹកតាត ដថ្ទពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា វាយតថ្មារេើេសតតុាង រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី រដ្ឋយបានរផ្លត តខតរៅរេើភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន

រ៉ា រណាណ ះ4891។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ

ថា េសតតុាង រស់ ខអម រអឿន គួ ឱយរជឿជាក់បាន ជាកា សមរហត ផេរដ្ឋយេិោ ណារេើេសតតុាងរដើមរ

ណត ឹង ដារបរវណីជា ួម រដ្ឋយសា ោត់បានផដេ់សកខីកមមេមអិត និងស ីសង្ហវ ក់ោន អំេីអងគរហត សតាន ម័ត  ួម

ទាងំទីតាងំ និងប្រធានរទខដេបានេិភ្លការដ្ឋយ រខៀវ សំផន រៅកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយ ខដេ

ោត់បានចូេ ួម ចំខណកភ្លេផេយុោន ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងរនាះប្តឹមខតជាចំណ ចរសើៗ

រ៉ា រណាណ ះ4892។ ខអម រអឿន បានរឆាើយតរ“ោ៉ា ងសមរហត ផេ និងឥតលាក់រេៀម”រៅនឹងសំណួ រមធាវើ

កា ពា កតជីារប្ចើន អំេីកា េ ំអាចចងោំចាស់លាស់នូវកាេរ ិរចទិថ្នប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងរនាះ

4893។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានរោងរដ្ឋយខផនកៗរៅរេើេសតតុាង រស់ ខអម 

រអឿន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរកា រដ្ឋយរងខំ រស់ោត់ រៅរេេខដេ ខអម រអឿន បានេនយេ់ចាស់លាស់

អំេីកាេៈរទសៈជ ំវិញ និងេកខណៈរងខំថ្នកា រ ៀរកា  រស់ោត់ និងមូេរហត ខដេោត់រៅ កាកា រ ៀរ

កា ជាមួយប្រេនធទីមួយ រស់ោត់4894។  

 
4888 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៧ រជើងទំេ័  ៣៣៩០-៣៣៩៣។ 

4889 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៨។ 

4890 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៦។ សូមរមើេផងខដ  សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤០-១៤៣។ 

4891 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤០។ 

4892 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤១, ១០៧៦។ 

4893 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤១។ 

4894 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤២។ 

01718917



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1020 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1753.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាោ៉ា ងជាក់លាក់ថា 

ចរមាើយកនុងត លាកា  រស់ ខអម រអឿន អំេីវគគរណដុ ះរណាដ េនរោបាយខដេោត់បានចូេ ួម មានេកខណៈ

ស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងពាកយស ំតាងំខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី រស់ោត់ និងថា គួ ឱយរជឿជាក់បាន4895

។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា ភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់តិចតួចរនះបានរ៉ាះពាេ់ដេ់កា សននិដ្ឋា នអំេី

វតតមានរៅកនុងេសតតុាង រស់ោត់ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ជាេិរសសពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

េំបាក រស់ោត់កនុងកា ចងោំកាេរ ិរចទិជាក់លាកថ់្នវគគរណដុ ះរណាដ េរនាះ។ ផេយុរៅនឹងសា ណា រ

ស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ខអម រអឿន បានផដេ់ចរមាើយស ីសង្ហវ ក់ និង

រសាម ះប្តង់អំេីកា សាា រ់ រស់មាដ យោត់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាង រស់ 

រខៀវ សំផន  ួចរហើយអំេីេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន សតីេីកា រ ៀរកា  រស់ោត់រដ្ឋយរងខំរៅកនុងសាេដីកា

រនះ4896។ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទរខនែមនូវអវីខដេជា“កា ភ្លា ក់រផអើេ”ថ្នសកខកីមម

 រស់ ខអម រអឿន ដូរចនះ សា ណារនះេ ំោំបាច់េិោ ណារខនែមរទៀតរ ើយ។  

1754.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា កា នឹករឃើញរ ើងវិញ រស់ ខអម រអឿន នូវសមដីប្គរ់មា៉ា ត់អំេីរទ

ឧរទេសនាម រស់ោត់រៅកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េខដេ ខអម រអឿន បានចូេ ួមរនាះ “េ ំអាចរៅ ួចរទ” 

រដ្ឋយសា សកខីកមម រស់ ខអម រអឿន រង្ហា ញថា អនកឧរទេសនាមទាងំអស់បាននិោយពាកយដខដេៗដូច

ោន 4897។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រោងតាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា រខៀវ សំផន បានកំណត់ច ិតេកខ

ណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន។ រប្ៅេីកា ផដេ់សកខីកមមថា “អនកឧរទេសនាមទាងំអស់បាន

និោយពាកយដខដេៗដូចោន ” ខអម រអឿន បានរញ្ញា ក់ថា អនកឧរទេសនាមបាន“ភ្លា រ់រទឧរទេសនាម រស់េួក

រគជាមួយនឹងរទឧរទេសនាមរផសងរទៀត” និងអនកឧរទេសនាមនីមួយៗ“រប្រើប្បាស់ពាកយសមដីេី រី” រស់អនក

ឧរទេសនាមម នៗរៅម នរេេផតេ់រទឧរទេសនាម រស់ខាួន4898។ 

1755.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំទទួេយកកា កំណត់ច ិតេកខណៈ រស់ រខៀវ សំផន រេើេសតតុាង រស់ 

ខអម រអឿន ពាក់េ័នធនឹងខាឹមសា ថ្នស នេ កថារនាះ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកំណត់ថា ខាឹមសា សំខាន់

 
4895 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៤២ (រជើងទំេ័  ១៣១៥១) កត់សមាគ េ់ថា “េសតតុាងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីអំេីប្េឹតតិកា ណ៍រនះជាទូរៅប្សរោន ជាមួយពាកយស ំតំាងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណី” និងថា “អងគជំន ំជប្មះ

ទទួេយកចរមាើយ រស់ោត់ថារជឿជាក់បាន”។ 

4896 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.៣.គ.ii.ឆ។ 

4897 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៧។ 

4898 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៤២។  

01718918
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្នចរមាើយ រស់ ខអម រអឿន េ ំខមនមានន័យថា អនកឧរទេសនាមរផសងៗោន “បាននិោយពាកយដខដេៗដូចោន

ទាងំអស់”រនាះរទ ដូចកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញ មាន ក់ៗបានសរងខរនូវអវីខដេបាន

និោយរដ្ឋយអនកម នរៅម នរេេរនតរទឧរទេសនាម រស់ខាួន4899។ កា អន វតតន៍កនុងកា រប្រើប្បាស់ពាកយ

សមដី រស់អនកឧរទេសនាមម នកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយ រ ៊ិត ររឿន4900។ 

រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ ស រប្ៅេីកា កំណត់សមាគ េ់មិនចាស់លាស់ និងោម នមូេ

ដ្ឋា នោបំ្ទថា កា នឹករឃើញរ ើងវិញ រស់ ខអម រអឿន អំេីប្េឹតតិកា ណ៍រនាះហាក់រីដូចជា“មិនអាចរៅ ួច”។ 

េិតណាស់ តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កា រញ្ញា ក់ចាស់លាស់ រស់

រដើមរណត ឹង ដារបរវណីអំេីកា រេើករ ើងរផសងៗោន ខដេសនមតថា ជា រស់ រ៉ា េ េត នួន ជា និង រខៀវ សំ

ផន បានររងកើនភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន រស់ោត់ ជាជាងកា កាត់រនែយ4901។ 

1756.ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង រស់ ឯក រហន រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហន រដើមបីកំណត់នូវអវីខដេោត់បាននិោយរដ្ឋយ

សា រនះបានរធ្វើឱយមានកា ភ្លន់ប្ច ំ និងខវះរសចកតីេមអិត4902។ ឯក រហន េ ំអាចនិោយបានថារតើ នួន ជា 

 
4899 អនកឧរទធសនាម  ួមមាន រ៉ា េ េត, នួន ជា, រខៀវ សំផន និង ហ ូ នឹម បាន“ភ្លា រ់រទឧរទេសនាម រស់ខាួនរៅនឹងរទឧរទេស

នាមដថ្ទរទៀត” (ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៧០) និង“ថារ ើងវិញ

តាមអនកម នរៅម នរេេរខនែមចណំ ច រស់ខាួន”។ (ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ 

E1/113.1 ទំេ័  ៧១។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  

២៤-២៥, ៣៥-៣៦, ៤០-៤១។ 

4900 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន រៅ រ ៊ិត ណា) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ១៨ (រខៀវ សំផន “បាន

ធាា រ់និោយ [រៅវគគរ ៀនសូប្ត]។ រៅរេេប្រធានរធ្វើរទឧរទេសនាម សមាជិក និងអន ប្រធានប្តូវបានអន ញ្ញា តផតេ់រោរេ់ ឬ

រខនែមរទឧរទេសនាមខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយប្រធាន”)។ 

4901 សូមរមើេ  ប្រតិោ ឹក ច ះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  ៧១ (រ៉ា េ េត 

បានររើកវគគដំរូង និងបាននិោយថា “កនុងនាមរយើងជាអនកក មមយុនសីត ប្តូវឱយដឹងចាស់ថា តួនាទី រស់ជនជាក មមយុនីសដរធ្វើអី 

រដើមបីឱយប្សរតាម […] ‘រកសមហារលាតរផ្លា ះ មហាអសាច  យ’ រកសតប្មូវ […] ប្រសិនររើរយើងមនិរធ្វើតាម‘មហារលាតរផ្លា ះ’ 

រយើងនឹងប្តូវបានោត់ទ កថា ជាខាម ងំ”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/113.1 ទំេ័  

៧២ (នួន ជា បាននិោយអំេីតប្មូវកា កំណត់អតតសញ្ញា ណខាម ងំខដេរប្ជៀតចូេរកស “រោងរៅរេើអនកខដេធាា រ់ជាទាហានកនុង

 ររេីម ន  ួមទាងំ ររនររាតតមសហីន  និង េន់ នេ់” រញ្ាវ័នត និងអនកខដេរញ្ចរ់កា សិកាេីរ រទស)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ 

ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២៥-២៦, ៤០-៤១ (នួន ជា េិភ្លការណាត ញោ កមម  ួមមាន 

“ភ្លន ក់ង្ហ យួន” ឬ“ភ្លន ក់ង្ហ យួន ា្ នពាន”)។ 

4902 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៩។  

01718919



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1022 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ឬ រខៀវ សំផន បានខងាងរៅកាន់កិចចប្រជ ំរេើប្រធានរទសដីេីខាម ងំ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរ ើយ4903។ រខៀវ សំ

ផន បារេើករ ើងថា ចរមាើយ រស់ ឯក រហន កាន់ខតរខាយរៅៗរដ្ឋយសា កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយជា

លាយេកខណ៍អកស ខដេប្តូវបានទទួេយករៅរេេងមីរនះរចញេីសំណ ំរ ឿង ០០៣/៤4904។ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរឆាើយតរថា ចរមាើយ រស់ ឯក រហន មានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ោន ថា ោត់បានចូេ ួមវគគរ ៀនសូប្ត

េី រេើកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ និង ១៩៧៨ ខដេមានមួយរេើក នួន ជា បាននិោយអំេីជនកបត់កនុងេូមិភ្លគឧតដ  

និងអំរេើកបត់ រស់ ក យ ធួ្ន និងមួយរេើករទៀត រខៀវ សំផន បាននិោយអំេីចំនួនកំណត់រធ្វើកា ង្ហ  និងគិញ

រវៀតណាម និងបានផតេ់យ តតិកមមអំេីកា ោរ់ខាួន រ៉ាង់ “េីរប្ពាះោត់ជាជនកបត់សហកា ជាមួយ ‘យួន’”4905

។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចកំណត់បានថា វគគរណដុ ះរណាដ េខដេ

បានផតេ់រដ្ឋយ នួន ជា និង រខៀវ សំផន នីមួយៗ ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ និង ១៩៧៨ រដ្ឋយមានកា 

រោងរៅរេើកាេរ ិរចទិថ្នកា ោរ់ខាួន ក យ ធួ្ន និង រ៉ាង់4906 និងបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន ខកខាន

កនុងកា រង្ហា ញថា កា ភ្លន់ប្ច ំ រស់ ឯក រហន អំេីឆ្ន ំខដេោត់បានចូេ ួមកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េ បានរធ្វើ

ឱយកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម រស់ោត់រៅជាេ ំសមរហត ផេរនាះ

រ ើយ4907។ 

1757.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ឯក រហន បានផតេ់េសតតុាងស ីសង្ហវ ក់ោន អំេីពាកយសមដីខដេ

ោត់សនមតថា ជា រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកា រណដុ ះរណាត េនរោបាយរៅរ  ើកីឡា4908  ួមរញ្ចូេជា

េិរសសកា ខដេ ោត់បានប្បារ់សិកាខ កាមថា រ៉ាង់ គឺជាជនកបត់ខដេប្តូវបានោរ់ខាួន និងយករៅបាត់ 

រហើយបានខណនាេំួករគក ំឱយរធ្វើដូច រ៉ាង់4909។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា ឯក រហន បាន

 
4903 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ 

(ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៦៥-៨៧។ 

4904 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៩។ 

4905 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៧។  

4906 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៧ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤០៦៩, ៤១៣៩។ 

4907 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៧។ 

4908 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤-៣៥, ៣៦-៣៧, 

៦៧, ៧៤។ 

4909 សូមរមើេ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤-៣៥, ៣៦-៣៧, 

៧៤។ 
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ផតេ់េសតតុាងផេយុោន អំេីរញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន បានដឹកនាវំគគរ ៀនសូប្តរេើកទីមួយ ឬទីេី  ខដេោត់បាន

ចូេ ួមរនាះ៖ ររើរទាះរីជា រលាកប្សីបានរញ្ញា ក់េីដំរូងកនុងចរមាើយ រស់ខាួនចំរពាះម ខអនករស ើរអរងកតថា 

រខៀវ សំផន បានដឹកនាវំគគរណតុ ះរណាត េរេើកដំរូងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក៏រដ្ឋយ4910 ក៏រប្កាមកា សួ រដញរដ្ឋេ

ោ៉ា ងខាា ងំ ោត់រៅខតរឆាើយថា រខៀវ សំផន បានដឹកនាវំគគរណតុ ះរណាត េទីេី កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដ 4911 រហើយ

ចរមាើយរនះប្សរជាមួយនឹងកាេរ ិរចទិថ្នកា ោរ់ខាួន រ៉ាង់។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញ

ថា កា ភ្លន់ប្ច ំអំេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយថ្នកា រណដុ ះរណាដ េេ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ជាខាា ងំដេ់ភ្លេគួ រជឿជាក់

បាន រស់សាកសី ជាេិរសសខផអករេើភ្លេប្បាកដប្រជា រស់ោត់អំេីេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយរៅរេេសួ សំណួ 

រនាះ ខដេរេើសេីរនះរទៀតប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយេសតតុាងដថ្ទរទៀតទាក់ទងរៅនឹងកាេ

រ ិរចទិថ្នកា ោរ់ខាួន រ៉ាង់។ 

1758.ខផអករេើរហត ផេទាងំរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

អងគរហត រដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឯក រហន កនុងកា យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បាននិោយ

អំេី“ខាម ងំ”កនុងវគគរណដុ ះរណាត េនរោបាយ ដូចរនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន រេើចំណ ចរនះប្តូវរដិរសធ្

រោេ។ 

1759.កា ជំទាស់រផសងរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុងវគគរណដុ ះរណាត េ

នរោបាយ បានរផ្លដ តរៅរេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា ោត់បាន ួម

ចំខណកោ៉ា ងសំខាន់កនុងសហឧប្កិដាកមម ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា4912។ ប្តង់ចំណ ចរនះ ជាដំរូង រខៀវ សំផនបាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានសំអាងរៅរេើេសតតុាង រស់សាកសីមួយ

ចំនួន  ួមមាន ជា សាយ, រៅ សា  ន, សួង ស ីរគឿន និង  ៉ាោម ត ន រៅ េី េួន ខដេបានរញ្ញា ក់ថា រខៀវ 

 
4910 កំណត់រហត ថ្នកា សាត រ់ចរមាើយសាកសី ឯក រហន ច ះថ្ងៃទី០៥ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០០៨ ឯកសា រេខ E3/474 ERN 00172016-

00172065 ទំេ័  ៣-៤ (រខៀវ សំផន បានដឹកនាវំគគរណតុ ះរណាត េទីមួយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ

២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤-៣៥, ៦៦ (រញ្ញា ក់រេើកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយ)។ 

4911 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៦៧-៦៨, ៧៧-៧៨ (រញ្ញា ក់ថា រខៀវ 

សំផន បានដឹកនាវំគគរណតុ ះរណាត េទីេី )។ 

4912 សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦០ (“អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

រដ្ឋយដ្ឋ បានរប្រើប្បាស់សមដីខដេប្តូវបានសនមតថាជា រស់ រខៀវ សំផន […] ជាកា រញ្ញា ក់អំេីកា  ួមចំខណក រស់ោត់កនុង

សហឧប្កិដាកមម ួម”)។ 
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សំផន “កប្មរឃើញផដេ់រសចកតីខណនារំៅកនុងវគគរ ៀនសូប្ត”4913 ឬថា វគគរនាះជាសំខាន់ប្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយ 

រ៉ា េ េត និង នួន ជា ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន មានវតតមានក៏រដ្ឋយ4914។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរ

ថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ ស និងផេយុរៅវិញរេើកកា រកប្សាយមួយរផសងអំេីេសតតុាង

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ4915 និងបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេថា រខៀវ សំផន បានររប្ងៀន និងបានចូេ ួមផងខដ កនុងវគគរណតុ ះរណាដ េ

ខដេរមដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុាដថ្ទរទៀតនិោយអំេីខាម ងំ និងេ ំបានផ្លដ ច់ខាួន រស់ោត់រចញេីរសចកតី

ខណនាទំាងំរនះរ ើយ4916។ 

1760.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា សាកសីខដេប្តូវបានរោងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងកា ោបំ្ទអំ

ណះអំណាងខដេថា ោត់កប្មបានចូេ ួមកនុងវគគសិកា មានដូចជា ជា សាយ,  ៉ាោម ត ន និង Philip 

SHORT អនកទាងំអស់ោន បានផដេ់សកខីកមមអំេីវគគរណដុ ះរណាត េខដេជាក់ខសដងប្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយ ូរ

ោត់4917។ ររើរទាះរីជា រៅ សា  ន េ ំបានរឃើញ រខៀវ សំផន រៅកនុងវគគសិកាខដេោត់បានចូេ មួក៏

រដ្ឋយ ក៏ោត់ោំថាបានឮរ ម្ ះ រស់ រខៀវ សំផន ខដេសែិតកនុងចំរណាមសិកាខ កាមកនុងវគគរណតុ ះរណាត េ

រនាះខដ 4918។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ ររើរទាះរីជា សួង ស ីរគឿន េ ំប្តូវបានខណនារំដ្ឋយផ្លេ េ់េី រខៀវ សំ

ផន ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ោំថាបានរឃើញ រខៀវ សំផន រៅរ  ើកីឡា4919។ ចរមាើយទាំងអស់រនះបានោបំ្ទកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន េិតណាស់ជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងវគគរណដុ ះរណាត

េនរោបាយរនាះ។ ជាទូរៅ កា ខដេថា រ៉ា េ េត និង នួន ជា ប្រខហេជាបានដឹកនាវំគគរណតុ ះរណាត េ

នរោបាយញឹកញារ់ជាង រខៀវ សំផន េ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

 
4913 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦១ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១២ 

(ជា សាយ) ឯកសា រេខ E1/124.1 ទំេ័  ៥៩។  

4914 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦១។ 

4915 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៨០។ 

4916 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៨០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤០៣៨, ៣៥១៧, ៤០៥៤។ 

4917 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១២ (ជា សាយ) ឯកសា រេខ E1/124.1 ទំេ័  ២៧-៣៣, ៦៣-៦៤។  ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃ

ទី២៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ឯកសា រេខ E1/96.1 ទំេ័  ៧០-៧១។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ 

(Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/189.1 ទំេ័  ៦២-៦៣ ។ 

4918 ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី០៦ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ សា  ន) ឯកសា រេខ E1/82.1 ទំេ័  ១៤-១៥។  

4919 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ឯកសា រេខ E1/102.1 ទំេ័  ៥៨។ 
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ដំរូងខដេថា ោត់បានដឹកនាវំគគរណតុ ះរណាត េមួយចំនួន និងដូចោន រនះ បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់កនុង

រោេរំណង ួម។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរង្ហា ញកា រក

ប្សាយមួយរផសងរេើេសតតុាងរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញនូវកំហ សរ ើយ។  

1761.ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ពាកយ

សមដីខដេប្តូវបានសនមតថា ជា រស់ោត់“ទាក់ទងរៅនឹងគរប្មាងរសដាកិចចទូរៅ រស់រកសក មមយុនីសដកមពុ

ជា” ររងកើតបានជាកា  ួមចំខណកសំខាន់កនុងសហឧប្កិដាកមម ួម4920។ រប្ៅេី ខអម រអឿន និង ឯក រហន រខៀវ 

សំផន បានអះអាងថា សាកសី រស់អយយកា មានដូចជា ជា សាយ, ពាន ោន, អ ង ង ងរហឿង និង Philip 

SHORT េ ំបានរឆាើយដ្ឋក់រនេកុដេ់ ូរោត់រ ើយ4921។ ោត់បានរេើករ ើងថា សាកសីទាំងរនះ“េ ំបានរង្ហា ញ

េសតតុាងអំេីរចតនាឧប្កិដា”េីខាងោត់រ ើយ4922។  

1762.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា វិភ្លគជាខផនកៗ រស់ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេសតុ

តាងជា ួម ខដេទមៃន់ថ្នេសតតុាងរនះបានោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា 

ររប្ងៀន រស់ោត់បានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ“ខាម ងំ” និងខសវង ក“ជនកបត់”4923។ 

រប្ៅេី ខអម រអឿន និង ឯក រហន រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅនឹងសកខីកមម រស់  ៉ាោម ត ន រៅ េី េួន ខដេ

ថា ខាួនោត់ផ្លេ េ់បានចូេ ួមកនុងវគគរណតុ ះរណាដ េរៅ ក-១៥ ខដេដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំផន ខដេកនុងរនាះ

សាែ នភ្លេនរោបាយខាងរប្ៅ និងខាងកនុង និង“ខាម ងំ ួម”ប្តូវបានេិភ្លកា ប្េមទាងំសកខីកមម រស់ រ ៊ិត ររឿន 

រៅ រ ៊ិត ណា ខដេបានអះអាងថា រខៀវ សំផន បានចូេ ួមោ៉ា ងសកមមជាមួយ រ៉ា េ េត និង នួន ជា កនុង

វគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយ និងបានខណនាកំមាម េិបាេពាណិជាកមមឱយខសវង កខាម ងំថ្ផេកនុង4924។ រោង

 
4920 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦០។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦២។ 

4921 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦២។  

4922 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦២។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦០ (“ប្រធានរទខដេប្គរដណដ រ់កនុងវគគរណដុ ះរណាដ េដូចបានេិេណ៌នារដ្ឋយសាកសី ខដេប្តូវបាន

ដកប្សង់ […] េ ំបានរប្រើប្បាស់រដើមបីោបំ្ទរចតនារេមើស រស់មាច ស់រណដ ឹងសាទ កខរ ើយ”)។ 

4923 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៩ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៦០៧ (រជើងទំេ័  ១៩០៤)។ 

4924 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ 

( ៉ាោម ត ន រៅ េី េនួ) ឯកសា រេខ E1/96.1 ទំេ័  ៧០-៧១។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ េ ី
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តាមសហប្េះរាជអាជាា បានឱយដឹងថា មាច ស់រណត ឹងសាទ កខបានរំថ្េាសកខីកមម រស់ ពាន ោន ខដេបាន

អះអាងថា រទឧរទេសនាម រស់ រខៀវ សំផន និងរមដឹកនារំកសក មមយុនីសដដថ្ទរទៀត មានកា ខណនាឱំយ

កំណត់អតតសញ្ញា ណខាម ងំរប្ជៀតចូេថ្ផេកនុង មានដូចជា ភ្លន ក់ង្ហ  CIA និង KGB និង រវៀតណាម រដើមបី

កា ពា ប្ររទសេីកា ា្ នពាន រស់រវៀតណាម ឬកា វិេប្ត រ់ រស់ចប្កេតតិអារម ិក4925។ 

1763.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបាន កេ ំរឃើញកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរេើេសតតុាង រស់ ខអម រអឿន និង ឯក រហន ខដេបានផដេ់សកខីកមមចំរពាះសមតី រស់ រខៀវ សំ

ផន និោយអំេី“ខាម ងំ” រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងវគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយរនាះ4926។ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា  ៉ាោម ត ន រៅ េី េួន និង រ ៊ិត ររឿន រៅ រ ៊ិត ណា បានផតេ់សកខី

កមមចំរពាះកា ោបំ្ទ រស់ រខៀវ សំផន ដេ់រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវកនុង

អំ ុងរេេវគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយ។  

1764.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ថា រប្ៅេីកា យេ់រឃើញខដេថា រខៀវ សំផន ខណនាកំា អន 

វតតន៍រោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវ4927 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន បាន មួ

ចំខណកកនុងខផនកា  ួមតាម យៈកា ផតេ់វគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយ“កនុងរោេរំណងេប្ងឹងមនសិកា 

សងគមនិយម ររងកើតអតតសញ្ញា ណកមមក -កសិក  និងផតេ់កា ោបំ្ទដេ់រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសដកមពុ

ជា”4928  ួមទាងំតាម យៈកា សរប្មចរោេរៅរងកររងកើនផេ និងរសដាកិចច4929។ កា យេ់រឃើញរនះប្តូវ

 

េួន) ឯកសា រេខ E1/100.1 ទំេ័  ៨២-៨៣។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន រៅ រ ៊ិត ណា) ឯកសា 

រេខ E1/502.1 ទំេ័  ១៧-១៨, ២០, ២២-២៣។ 

4925 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៧៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១២ 

(ពាន ោន) ឯកសា រេខ E1/73.1 ទំេ័  ១៧-២០។ 

4926 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ឃ.៧។  

4927 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងកថាខណឌ  ៤២៧១, ៣៣៩០ (កា ចូេ ួម និងកា ររប្ងៀនកនុងវគគរណដុ ះរណាត

េខដេរវៀតណាម និង“ភ្លន ក់ង្ហ ”ប្តូវបានរថាក េរទាសថា ជាខាម ងំ និងសងកត់ធ្ៃន់រៅរេើភ្លេោំបាច់កនុងកា និ រទស)។ សាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧២, ៣៩៤២-៣៩៤៣, ៣៩៦៧, ៤២២៦ (ខណនាកំមាម េិបាេអំេីវិធ្ីកំណត់

អតតសញ្ញា ណខាម ងំ និងកា រជៀសវាងោត់ទ កថា ជាខាម ងំ)។ 

4928 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦២។ 

4929 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៣, ៣៩១៦, ៣៩៤២។  

01718924
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានោបំ្ទរដ្ឋយសកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើន មានដូចជា ពាន ោន,4930 ខអម រអឿន,4931 ឯក រហន,4932 

ជា សាយ,4933  ៉ាោម ត ន,4934 អ ង ង ងរហឿង4935 និង Philip SHORT4936។ ដូរចនះ អងគជនំ ជំប្មះត លាកា 

កំេូេរដិរសធ្កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា រណតុ ះរណាត េខដេោត់បានផតេ់រនាះ ពាក់េ័នធ

រៅនឹង“គរប្មាងរសដាកិចចទូរៅ រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុា” ខដេផេយុេីរោេនរោបាយឧប្កិដានានា។ ច ង

រប្កាយ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានោត់ទ កសា ណា រស់មាច ស់រណត ឹងសាទ កខថា ជាកា យេ់ខ ស

ប្តង់ចំណ ចខដេោត់បានអះអាងថា កា រង្ហា ញថា ពាកយសមដី រស់ោត់តាមរសចកតីរញ្ញា ក់ដំរូង បាន

 
4930 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១២ (ពាន ោន) ឯកសា រេខ E1/73.1 ទំេ័  ១៦-១៧, ១៨ (រញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំ

ផន “បានររប្ងៀននរោបាយកប្មិតខពស់”), ទំេ័  ១៩ (“កិចចប្រជ ំរនាះកនុងរោេរំណងរដើមបីដ្ឋស់ប្រជាជនអំេីវិធ្ីខដេេួករគអាច

អេិវ ឍប្ររទស និងវិធ្ីប្តូវររងកើតសហក ណ៍ […] មាោ៌នរោបាយ និងកដីសងឃឹមសប្មារ់កា កសាងប្ររទសងកុំរងកើនកនុងរេេ

អនាគត”), ទំេ័  ១៩ (រញ្ញា ក់ថា “មាោ៌នរោបាយដំរូងគឺប្តូវកសាងប្ររទស […] ទីរី ប្តូវររងកើតសហក ណ៍ និងររងកើត ររ

សមូហភ្លេ និងជប្មុញប្រជាជនទាងំអស់ប្តូវជីកប្រឡាយ រេើកទំនរ់ រដើមបីឱយប្ររទសរជឿនរេឿនឆ្រ់ ហ័ស”)។ 

4931 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ៤២ (ជប្មុញកមាម េិបាេប្តូវរំរេញ

តាមកា ខណនាអំងគកា “ជាដ្ឋច់ខាត”)។ 

4932 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៦-៣៨ កា ររប្ងៀន “ោររ់ផតើ

មជាមួយ រខៀវ សំផន េនយេ់ខណនាេំួកកមមក ទាងំអស់ឲ្យខំប្រឹងរធ្វើកា រដើមបីជួយប្ររទសជាតិ។ […] មិនមាននាឲំ្យរយើងមាន

ទំនាស់ទាស់ខទងោន អី ោត់ឲ្យរចះសាមគគីោន កនុងប្កុម កនុងកង េេកមមរដើមបីសាត  រសដាកិចចប្ររទសជាតិ។ រយើងកំេ ងខត ួចេីស

ស្តង្ហគ ម”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ  ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤-៤១, ៥៣, ៦៦-៧១, 

៧៧, ៨១-៨៦ (រខៀវ សំផន បានររប្ងៀនអំេីរំរេញកា ង្ហ តាមកំណត់  ួមទាងំកា រងកររងកើនផេប្សូវរីរតានមួយហិកតា)។ 

4933 ប្រតិោ ឹក ច ះថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១២ (ជា សាយ) ឯកសា រេខ E1/124.1 ទំេ័  ២៥-៣០, ៦០ (នួន ជា និង រខៀវ 

សំផន ប្តូវរ ៀនអំេី “កា សនសសំំថ្ច និងអំេីកា ខំរធ្វើកា ង្ហ ”  ួមទាំង“ឲ្យខំកា ង្ហ រដើមបីកសាងប្ររទសជាតិ”)។ 

4934 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ឯកសា រេខ E1/96.1 ទំេ័  ៥៣-៥៥ (រខៀវ សំផន នងិ ននួ ជា គឺ

រៅកនុងចំរណាមប្គូខដេររប្ងៀនអំេី “ជំហ សតិអា មមណ៍ រស់ទសសនៈរដិវតតន៍”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ា

ោម ត ន) ឯកសា រេខ E1/100.1 ទំេ័  ៧៥-៧៧ (រខៀវ សំផន បាននិោយអំេី “សាែ នភ្លេទាងំកនុង និងរប្ៅប្ររទស និងសាែ ន

ភ្លេរនាេ រ់េី ំរដ្ឋះ។ រហើយរប្ៅេីរនះ ោត់បាននិោយអំេីរដិវតតន៍សងគមនិយម [និង] ជីវទសសនៈរដិវតត”)។ 

4935 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ឯកសា រេខ E1/103.1 ទំេ័  ៨៤ (សាកសីបានប្បារ់ប្រេនធោត់

ថារៅ ក-១៥ រខៀវ សំផន បានររប្ងៀនថា “ប្ររទសកមពជុាកំេ ងខតកសាង ើកចរប្មើន ឲ្យទ កចិតតប្រជារាស្តសត រហើយឲ្យខំកសាង

ខាួនឯង”)។  

4936 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៧ ខខឧសភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកសា រេខ E1/190.1 ទំេ័  ១៥-១៦ ដកប្សង់េីរសៀវរៅ

និេនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖ រ៉ា េ េត៖ ប្រវតតិថ្នស រិនតអាប្កក់មួយ (២០០៤) ឯកសា រេខ E3/9 ទំេ័  ៣១៦-៣១៧ ERN  

00396524-00396525 (ភ្លសាអង់រគាស) (រខៀវ សំផន បានផតេក់ា អរ់ ំ យៈរេេយូ ខខដេ់ដេ់អនកប្ត រ់មកវិញ)។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រង្ហា ញនូវរចតនាឧប្កិដារនាះ រទើរជាកា ោំបាច់កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់កនុង

ខផនកា  ួមរនាះ។  

1765.រោងតាមសំអាងរហត រនះ អំណះអំណាងដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា  ួមចំខណក

សំខានក់នុងខផនកា  ួម តាម យៈកា ដឹកនាវំគគរណដុ ះរណាត េនរោបាយ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ខ. សមាជិកមនេី  ៨៧០ 

1766.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា មនេី  ៨៧០ ជាអនកប្គរ់ប្គងកា អន វតតន៍រសចកដីសរប្មច រស់

គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងកាេដំរូងរ ើយមានសមាជិកេី នាក់៖ រសើ វា៉ាស ី រៅ រ ឿន ខដេប្តូវបានរប្ជើសតាងំ

រធ្វើជាប្រធានមនេី  ៨៧០ កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរខៀវ សំផន […] “ខដេបានចូេ ួមកនុងរេេជាមួយ

ោន រនាះខដ ”4937។ រខៀវ សំផន បានរនតកាន់ការ់តួនាទីមួយចំនួនកនុងមនេី  ៨៧០ រនាេ រ់េី រ ឿន ប្តូវបានោរ់

ខាួនកនុងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រនាេ រ់េីេិនិតយោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើេសតតុាង អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “កា ទទួេខ សប្តូវេិតប្បាកដ រស់ រខៀវ សំផន រៅមនេី  ៨៧០ ខដេខ សខរាក

េីកា ទទួេខ សប្តូវ រស់អនកប្គរ់ប្គងម នោត់ ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខតងតាំងតួនាទីដថ្ទរទៀត រស់

ោត់ េ ំមានភ្លេចាស់លាស់”4938។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “រដ្ឋយសា េសតតុាង

មិនប្គរ់ប្ោន់ពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុងមនេី  ៨៧០ អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា រខៀវ សំ

ផន ជាប្រធានមនេី  ៨៧០ ឬជាក់ខសដងជា‘កមាម េិបាេដឹកនា’ំរៅទីរនាះដូចកា រោទប្រកាន់រដ្ឋយដីកា

ដំរណាះប្សាយរ ើយ”4939។ 

1767.ជាដំរូង រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់

បានចូេ ួមកនុងមនេី  ៨៧០ កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងកា ខកខានកនុងកា កត់សមាគ េ់ថា “កា ជារ់ពាក់េ័នធ

 
4937 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៦៤។ 

4938 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤២២៥។ 

4939 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៦០៩។ រសចកតីរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (E457/6/1) កថាខណឌ  ៤១៧-៤១៩។ 

ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១១៣៩-១១៤១។  
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 រស់ោត់ ខតរេើរញ្ញា ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងពាណិជាកមម”4940។ រខនែមរេើរនះ ោត់បានអះអាងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានោត់ទ ក រ ឿន ជាអនកប្គរ់ប្គងម ន។ រោងតាមមាច ស់រណត ឹង

សាទ កខថា ប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា ោត់េ ំខមនជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ 

និងេ ំបានរៅជំនួស រ ឿន អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចបានស  រជា ួមនូវកា ដឹង រស់ោត់ ឬកា  ួមចំខណកសំខាន់

កនុងសហឧប្កិដាកមម ួមរ ើយ4941។ 

1768.ទាក់ទងរៅនឹងកាេរ ិរចទិថ្នកា ទទួេសាគ េ់ និងតួនាទី រស់ោត់កនុងមនេី  ៨៧០ រខៀវ សំផន បានអះអាង

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើកំណត់រហត ថ្នកិចចប្រជ ំគណៈអ

ចិថ្ស្តនតយ៍ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ េីរប្ពាះកំណត់រហត រនះេ ំបានោត់តាងំ ូរោត់ដូចរធ្វើកនាងមករៅ

មនេី  ៨៧០ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញ ដ្ឋក់ឱយោត់“ទទួេខ សប្តូវរេើ ណសិ ស និងរាជ ដ្ឋា េិបាេ ពាណិជាកមម

សប្មារ់កា ទូទាត់រញ្ាី និងតថ្មា”4942។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងេ ំគរបីសំអាងរៅរេើ“កា ចងោំខដេភ្លន់ប្ច ំខាះៗ” រដ្ឋយសា ោត់ជានិចចកាេនិោយសំរៅរៅរេើ

ភ្ល កិចចជា ួម រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងតារាងតថ្មា កា ខរងខចកទំនិញតាមេូមិភ្លគ និងកា នារំចញ4943។ 

ដូរចនះ ររើរទាះរីជាោត់បានរេើករ ើងខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបាន“ខក

តប្មូវកា បា៉ា ន់សាម នរនះ”រដ្ឋយរោងរៅរេើកំណត់រហត កិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ខដេររងកើតគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម4944។ រខៀវ សំផន ចងអេុរង្ហា ញរៅរេើរសចកតីសរប្មច

សរងខរថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍កនុងកិចចប្រជ ំថ្ងៃទី ១៩, ២០ និង ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦4945។ កា ខដេរសចកតី

 
4940 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៤។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៣។ 

4941 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៩។ 

4942 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៤ រោងរៅរេើកំណត់រហត កា ប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា អ

ចិថ្ស្តនតយ៍ ថ្ងៃទី០៩ ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/182 ERN 00019108-00019110។ 

4943 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៥។  

4944 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៦ រោងរៅរេើកំណតរ់ហត ថ្នអងគប្រជ ំគណៈកមាម ធ្ិកា 

អចិថ្ស្តនតយ៍ ច ះថ្ងៃទី១៣ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/233 ERN 00000749 ទំេ័  ១។  

4945 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៦-១៧៦៧ រោងរៅរេើស  ររសចកតីសរប្មច រស់គណៈ

កមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍ ច ះថ្ងៃទី១៩-២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ឯកសា រេខ E3/235 ERN 00019144-00019147 ទំេ័  ៣-៥។  
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សរប្មចរនះខតងតាងំោត់ជា“ជំនួយកា ររចចករទស” គរបីបាននាឱំយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញ

ថា កា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់កនុងមនេី  ៨៧០ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមពាណិជាកមម4946។ 

1769.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា េសតតុាងជារប្ចើន មានដូចជា កា ទទួេសាគ េ់ផ្លេ េ់ខាួន រង្ហា ញថា រខៀវ 

សំផន បានចូេ ួមកនុងមនេី  ៨៧០4947 រៅប្រហាក់ប្រខហេខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥4948។ ជាេិរសស សហប្េះ

រាជអាជាា បានរេើករ ើងថា េសតតុាងផ្លេ េ់ខាួន រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់បានចូេ ួមមនេី  ៨៧០ កនុង

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវកនុងកា រ ៀរចំរញ្ាីតថ្មា និងខរងខចកទំនិញកនុង

ប្ររទស ប្សរោន ជាមួយនឹងេសតតុាងរង្ហា ញអំេីភ្ល កិចចខដេប្តូវបានោត់តាំងឱយោត់រដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនត

យ៍កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានន័យថា ដ្ឋក់ឱយោត់ទទួេខ សប្តូវរេើ“ពាណិជាកមមសប្មារ់កា រធ្វើរញ្ាី និង

តថ្មា”4949។ 

1770.ពាក់េ័នធរៅនឹងកាេរ ិរចទិចូេ ួមមនេី  ៨៧០ រខៀវ សំផន បានរេើកសា ណារនះសាជាងមីខដេប្តូវបាន

រដ្ឋះប្សាយរេញរេញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១4950។ រខៀវ សំផន េ ំ

បានរេើកអំណះអំណាងខដេផដេ់យ តតិកមមសប្មារ់កា ប្បាសោកេីសំអាងរហត ដំរូង រស់អងគជំន ំជប្មះ

រេើចំណ ចរនះរ ើយ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា េ ំមានកា យេ់រឃើញអំេី

កា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន សតីេីរញ្ញា ថារតើ ោត់បានចូេ ួមកនុងមនេី  ៨៧០ កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ជាជាងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រនាះរ ើយ ខដេ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ជាកាេរ ិរចទិប្តឹមប្តូវ 

ដូរចនះ េ ំមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌បានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា យេ់រឃើញរនះរទ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះ

អំណាង រស់ោត់សតីេីរញ្ញា រនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
4946 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៧។  

4947 សហប្េះរាជអាជាា ចងអេុរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន រំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តង់ចំណ ចថា អងគជនំ ំ

ជប្មះេ ំបានយេ់រឃើញថា ោត់បានចូេ ួម“កនុង”ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ា ខនត “ប្រខហេរេេរវលារនះ”ដូច រ ឿន ខដ ។ សា ណា

តរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០៧ (រជើងទំេ័  ៣១៤៤)។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៣៦៤, ៦០៨។ 

4948 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០៧។  

4949 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០៧ (រជើងទំេ័  ៣១៤៥) រោងរៅរេើកំណត់រហត ប្រជ ំគណៈ

កមាម ធ្ិកា អចិថ្ស្តនតយ៍ ច ះថ្ងៃទី០៩ ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/183 ERN 00019108។ រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

ប្រវតតិសាស្តសតងមី រស់កមពជុា ឯកសា រេខ E3/18 ទំេ័  ៧៣-៧៤ ERN 00103844-00103845។ 

4950 សាេដីការណត ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០១៧។ 

01718928
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1771.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើតួ

នាទីមានកប្មិត រស់ រខៀវ សំផន កនុងមនេី  ៨៧០ ខដេតាមកា អះអាង រស់ោត់ “ពាក់េ័នធខតរេើរញ្ញា

ទាក់ទងរៅនឹងពាណិជាកមម”4951។ ផេយុរៅវិញ រដ្ឋយេ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា ោត់គឺជាប្រធាន ឬជាកមាម េិបា

េដឹកនាថំ្នមនេី រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រុងប្រយ័តនោ៉ា ងេិរសសកនុងកា សំអាងរៅរេើតួនាទី

 រស់ោត់រៅទីរនាះរធ្វើជាមូេដ្ឋា នថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ។ ជាេិរសស ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ រស់ោត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើ“កា េិតខដេថា ោត់រៅខតជាសមាជិក

មាន ក់កនុងចំរណាមសមាជិកេី រៅរីនាក់កនុងមនេី  ៨៧០ រនាេ រ់េីកា បាត់ខាួន រស់ រ ឿន សប្មារ់ យៈរេេ

េី ឆ្ន ំរប្កាយមកម នកា ដួេ េំកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេជាកតាត មួយកនុងចំរណាមកតាត ជារប្ចើនកនុងកា 

យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន និងសមាា រ់ រ ឿន រ៉ា រណាណ ះ4952។ ទាក់ទងរៅនឹងកា  ួមចំខណក

 រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួម អងគជំន ំជប្មះបានោត់ទ កសមាជិកភ្លេ រស់ោត់សែិតកនុងចំរណាមកតាត ជា

រប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ ខដេរង្ហា ញអំេីកា រនតោបំ្ទ រស់ោត់ និងកា ជួយដេ់រកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុងកា 

សរប្មចរោេរៅ រស់ខាួន4953។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា “កនុងនាមជាសមាជិកមនេ ី 

៨៧០ និងជាអនកប្គរ់ប្គងរេើពាណិជាកមម រខៀវ សំផន ផ្លេ េ់ខាួនបានជួយឱយ ដាបាេកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ

ដំរណើ កា រៅរដ្ឋយ េូន កនុងទិសរៅរំផ្លា ញប្រជាជនខាួន”4954។ អងគជំន ំជប្មះរនាេ រ់មករនតរញ្ញា ក់

ចាស់លាស់នូវសកមមភ្លេ រស់ោត់កនុងកា ប្គរ់ប្គងពាណិជាកមម និងជំនួញ រដ្ឋយបានខផអកជាចមបងរេើតួ

នាទីទាងំរនះ។ េ ំមានកា យេ់រឃើញណាមួយបានសំអាងរៅរេើកា េប្ងីក រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

នូវតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងមនេី  ៨៧០ ឱយហួសផ តេីអវីខដេប្តូវបានោបំ្ទរដ្ឋយេសតតុាងរ ើយ។ អំ

ណះអំណាងពាកេ់័នធចំណ ចរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

1772.ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើ ូរោត់ថា ជា“អនក

ប្គរ់ប្គង”រនាេ រ់ រ ឿន រៅរេេអងគជំន ំជប្មះេ ំអាចកំណត់បាននូវតួនាទីេិតប្បាកដខដេោត់មានកនុងមនេី  

៨៧០ គឺជាកា “ផេយុោន ចាស់ប្កខ ត” រដ្ឋយសា អាចរសមើនឹង“កា និោយបានថា រខៀវ សំផន ជាក់ខសដង

 
4951 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៤។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៣។ 

4952 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៥។  

4953 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧។ 

4954 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៦។ 
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ជំនួសកខនាង រ ឿន ខដេជាកា យេ់រឃើញមួយអងគជំន ំជប្មះ […] បានរដិរសធ្”4955។ រខនែមរេើរនះ 

មាច ស់រណត ឹងសាទ កខបានអះអាងថា កំហ សរនះនាឱំយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសននិដ្ឋា នថា ោត់ប្តូវបាន

កំណត់ជាអនកទទួេទូ រេខជារប្ចើនខដេរផាើមក“ម-៨៧០” កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨4956។  

1773.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ខផអករេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីតួនាទី រស់ 

រខៀវ សំផន កនុងមនេី  ៨៧០ “កា រប្រើប្បាស់ពាកយ“អនកប្គរ់ប្គងម ន”កនុងកថាខណឌ ខដេ ងកា ជំទាស់រនាះ 

អាច […] ប្តូវបានរកប្សាយោ៉ា ងសមប្សរថា ជាកំហ សររចចករទស ឬកា ភ្លន់ប្ច ំខដេរកើតរ ើង

រដ្ឋយសា កា េិតខដេថា រ ឿន េិតណាស់គឺជាអនកប្គរ់ប្គងម នមាច ស់រណត ឹងសាទ កខកនុងគណៈកមាម ធិ្កា 

ពាណិជាកមម”4957។ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា 

កំហ សរនះសំខាន់រធ្វើឱយសាេប្កមខប្រប្រួេ និងរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌4958។ 

1774.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា កា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ រ ឿន ថា ជា

“អនកប្គរ់ប្គងម ន” រខៀវ សំផន កនុងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនសតីេីតួនាទី រស់ោត់កនុងមនេី  ៨៧០4959 គឺជា

កំហ សរដ្ឋយសា េ ំមានេកខណៈស ីសង្ហវ ក់ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា រនះេ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញចាស់លាស់រ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី កំហ សរនះេ ំរណាត េឱយមាន

ភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេថា រខៀវ សំផន 

បានរនតតំខណងរនាេ រ់េី រ ឿន កនុងកា កំណត់ថា ោត់បានដឹងអំេីខាឹមសា ថ្ន បាយកា ណ៍ខដេបានរផាើ

រៅ“ម-៨៧០”4960។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា ខដេថា ទូ រេខបានរនត

 
4955 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៨។  

4956 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៨ (រជើងទំេ័  ៣៤២៣) រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៥។  

4957 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) 

កថាខណឌ  ៦១៦, ៤២២៥។  

4958 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩០៨។ 

4959 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៦។  

4960 សូមរមើេ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦៨ (រជើងទំេ័  ៣៤២៣) រោងរៅរេើសាេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៥។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា រោងរនះមានកំហ ស 

និងេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន ចង់សំរៅរៅរេើកថាខណឌ  ៦១០ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ។  

01718930
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រផាើរៅមនេី  ៨៧០ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ ខដេជាេសតតុាងរង្ហា ញថា មនេី រនះខាួនឯង“រៅរនតប្រតិរតតិ

កា រនាេ រ់េីកា ោរ់ខាួន រ ឿន”4961។ 

1775.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើ រ ឿន ថា ជា“អនក

ប្គរ់ប្គងម ន” រខៀវ សំផន ជារេើកទីេី កនុងកា េិភ្លកា រស់ខាួនអំេីធាត អតតរនាម័តិ រស់ រខៀវ សំផន។ 

អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ កា រោងរេើកទីេី រនះ 

ររងកើតបានជាកំហ សខដេតប្មូវឱយមានកា ចូេអនតរាគមន៍ រស់ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារេើកតាត ជារប្ចើនកនុងកា សននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន រ ឿន និងកា ស

មាា រ់។ កតាត មួយកនុងចំរណាមរនាះ គឺថា“កា ខដេោត់រៅខតជាសមាជិកមាន ក់កនុងចំរណាមសមាជិកេី រៅរី

នាក់កនុងមនេី  ៨៧០ រប្កាយកា បាត់ខាួន រ ឿន សប្មារ់ យៈរេេេី ឆ្ន ំរៅម នកា ដួេ េំកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ” និងមួយរទៀត“កា ទទួេយក រស់ រខៀវ សំផន រេើកា ប្គរ់ប្គង និងកា ទទួេខ សប្តូវជំនួស រ ឿន 

កនុងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម” ខដេប្សររេេជាមួយនឹងកា ដកដំខណងកមាម េិបាេនានារចញេីប្កសួង

ពាណិជាកមម4962។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរនតផតេ់រហត ផេថា “តាម យៈកា ទទួេយកតួនាទី រស់ 

រ ឿន កនុងអំ ុងរេេថ្នចលាចេថ្ផេកនុង រខៀវ សំផន មិនប្តឹមខតបានដឹងថា រ ឿន ប្តូវបានរបាសសមាអ ត

រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានដឹងប្បាកដខាួនឯងថា កា ទទួេខ សប្តូវ រស់អនកប្គរ់ប្គងម ន រៅខតប្តូវបាន

រំរេញរនាេ រ់េីកា ដក រ ឿន រចញរនាះ”4963។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រ ិរទរនះ

រញ្ញា ក់ចាស់ថា ពាកយ“អនកប្គរ់ប្គងម ន”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងកា រោងរៅរេើកា ទទួេយក រស់ រខៀវ 

សំផន នូវកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រ ឿន កនុងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម និងេ ំខមនសំរៅរេើតួនាទី រស់

ោត់កនុងមនេី  ៨៧០ រនាះរទ។ រដ្ឋយរហត ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្រខហេជាបានរញ្ញា ក់ខាួនឯងោ៉ា ង

ចាស់លាស់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំោំបាច់េិោ ណាថា កា រប្រើប្បាស់ពាកយ“អនកប្គរ់ប្គងម ន”កនុង

រ ិរទរនះ មានកំហ សរនាះរ ើយ។  

1776.រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុងមនេី  

៨៧០ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
4961 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១០។  

4962 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៥។ 

4963 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៥។  
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គ. កា ប្គរប់្គងរេើគណៈកមាម ធ្កិា ពាណជិាកមម 

i. កា ប្គរ់ប្គងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម 

1777.រខៀវ សំផន បានរេើកចំណ ចជារប្ចើនកនុងរណដ ឹងសាទ កខជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុងជំនួញ និងពាណិជាកមមថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4964។ ជា

កា ោរ់រផដើម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ោត់បានរញ្ញា ក់សារ ើងវិញនូវកា អះអាងជា

រប្ចើនថា តួនាទី រស់ោត់កនុងរសដាកិចច រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយមានកប្មិត” ខដេរនះប្តូវបានរញ្ញា ក់

រដ្ឋយចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១4965។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កេំេូ

បានេិោ ណាេីដំរូងរេើអំណះអំណាងជារប្ចើនកនុងរញ្ញា ក់ថា “ឯកសា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់មានសិទធិអំណាចប្គរ់ប្គងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម ជាក់

ខសដងបានរង្ហា ញនូវម ខនាទី រស់ោត់មានប្កិតរ៉ា រណាណ ះ”4966។  

1778.កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរង្ហា ញថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានប្គរ់ប្គងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម មិនប្តឹមខតបានខផអករៅ

រេើេសតតុាងខដេប្តូវបានសួ រដញរដ្ឋេរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរេើកា យេ់រឃើញទាំងអស់ រស់ខាួនពាក់េ័នធ

រៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុងគណៈកមាម ធិ្កា រនាះ និងរខនែមថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរធ្វើកា រកប្សាយមួយ

រផសងរេើេសតតុាងរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញថា កា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាកា េ ំសម

រហត ផេរនាះរ ើយ4967។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរៅ កាកា វាយតថ្មា រស់ខាួនេីម ន ពាក់េ័នធរៅនងឹ

អំណះអំណាងជារប្ចើនខដេ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកប្ចំខដេកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២4968។  

 
4964 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧០-១៧៩៨។ 

4965 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១៨ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុងសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៤-៥៥៩។ 

4966 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១៨ រោងរៅរេើសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុងសណំ ំ

រ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៤-៥៥៩។ 

4967 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១៨។ 

4968 អំណះអំណាងខដេរេើកប្ចំខដេរដ្ឋយ រខៀវ សំផន  ួមរញ្ចូេកា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខក

ខានកនុងកា េិោ ណាថា (១)  បាយកា ណ៍គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1779.សំអាងរហត ប្សរដៀងោន អន វតតចំរពាះអំណះអំណាងរខនែមជារប្ចើនខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន 

រៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេបានរេើកកា រកប្សាយមួយរផសង

រេើេសតតុាងកនុងរោេរំណងេាោមរង្ហា ញខាួនោត់ថាមានតួនាទីតូចតាចខដេជាេកខណៈររចចករទស

ស ទធសាធ្រៅកនុងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម។ កនុងសា ណា រស់ោត់ រខៀវ សំផន បានទាញចំណារ់

អា មមណ៍ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរៅរេើកា ខកខាន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េិោ 

ណាថា រ ឿន រៅខតជាប្រធានថ្នគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម និងកនុងឋានៈរនាះកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រ ឿ

ន បានខងាងកនុងេិធី្ជរ់រេៀងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ច ោ ជាមួយប្ររទសយូរហាគ សាា វើខដេបានផតេ់កិតតិយស

ដេ់ វន រវ៉ាត ខដេបានដឹកនាកំា ច ោ រនាះ4969។ រអៀង សា ើ ខដេប្តូវបានជួយរដ្ឋយ វា៉ា ន់  ិត បានដឹកនាំ

កា ច ោ ជាមួយប្ររទសចិនកនុងខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨4970។  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមមខដេ

រសនើស ំ“រោរេ់” ឬ“អន សាសន៍”េី រខៀវ សំផន ជារ់ពាក់េ័នធខតកាតេវកិចច រស់ោត់កនុងកា ខរងខចកសមាា

 ៈខដេបាននាចូំេេីប្ររទសយូរហាគ សាា  វើ និងប្ររទសចិនរៅតាមេូមិភ្លគ  ើឯ វា៉ា ន់  ិត ជាក់ខសដងទទួេរនេកុ

កនុងកា ច ោ 4971។ េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានរចញរសចកដីខណនាពំាក់េ័នធរៅនឹងជំនញួ 

 

រេើករ ើងអំេីតួនាទីមានកប្មិត រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងគណៈកមាម ធ្ិកា ពាណិជាកមម និងបានោត់តំាងកា ទទួេខ សប្តូវសំខាន់

ជាងរៅឱយអនកដថ្ទរទៀត(សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧២។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ 

រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៥) (២) កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍បានឱយ វន រវ៉ាត 

ទទួេរនេកុគណៈកមាម ធ្ិកា ពាណិជាកមម បានខតងតំាងសមាជិក និងខតងតំាង រខៀវ សំផន ជា“ជំនួយកា ររចចករទស” ពាក់េ័នធរៅ

នឹងគណៈប្រតិេូពាណិជាកមមរៅប្ររទសកូរ ៉ា(សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៣។ សា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៥) (៣) គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍បានោត់តំាង រ ឿន 

ឱយររងកើតប្កុមជំនួញរ រទសកនុងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៤។ 

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៥) (៤) រសចកដីសរប្មចខដេប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងជាក់ខសដងរដ្ឋយគណៈអចថិ្ស្តនតយ៍(សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៥។ សា ណារណដ ឹង

សាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៨ (រជើងទំេ័  ១២១២)) (៥)  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធ្ិ

កា ពាណិជាកមមរផាើ ឬចមាងឱយ រខៀវ សំផន រង្ហា ញថា តួនាទី រស់ោត់មានកប្មិត (សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(F54) កថាខណឌ  ១៧៨៥-១៧៩០។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៥) 

(៦) កា ច ះ រស់ោត់រៅេិនិតយោា ងំ េ ំបានរង្ហា ញអំេីសិទធិអំណាចកនុងគណៈកមាម ធ្ិកា ពាណិជាកមម(សា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩១-១៧៩៣ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សណំ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) 

កថាខណឌ  ៥៥៨)។  

4969 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៤, ១៧៨៨។ 

4970 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៥។ 

4971 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៦-១៧៧៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងពាណិជាកមមជាជាងកា ខរងខចកទំនិញកនុងេូមិភ្លគ4972។ សាកសី4973 និង បាយកា ណ៍4974បានរង្ហា ញនវូ

េកខណៈររចចករទសមានកប្មិតថ្នកិចចកា រស់ោត់។ មានកងវះថ្នសកមមភ្លេពាក់េ័នធធ្នាោ រប្កាម ររ

កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ដូរចនះរធ្វើឱយម ខនាទីផាូវកា  រស់ោត់ខេងសំខាន់4975។ រខនែមរេើរនះ ទំនងជាថា 

រខៀវ សំផន បានេាោមកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បានរំថ្េាេសតតុាង”4976 និងមាន

“កា យេ់រឃើញសមរហត ផេមួយរផសងរទៀត”ខដេអាចរធ្វើរ ើង4977 និងេ ំបានរង្ហា ញថា កា យេ់រឃើញ

រនះេ ំសមរហត ផេរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អំណះអំណាងទាងំរនះររើរទាះររើជា

ខតមួយ ឬប្តួតោន បានរង្ហា ញនូវភ្លេេ ំសមរហត ផេេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ។  

1780.រខៀវ សំផន បានជំទាស់េីដំរូងផងខដ រេើកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ ស គឹមេមតុ។ 

កនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា សាកសីរនះ

បានរធ្វើកា បា៉ា ន់សាម នរេើឯកសា ខដេោត់េ ំសាគ េ់រៅម នរេេរង្ហា ញដេ់ោត់រដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរអ

រងកត។ រខនែមរេើរនះ ោត់េ ំបានរធ្វើកា ជាមួយ រខៀវ សំផន និងេ ំបានដឹងអំេីតួនាទីេិតប្បាកដទាក់ទងរៅនឹង

ជំនួញ ឬពាណិជាកមម4978។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ខាងរដើមថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសីរនះរធ្វើជាប្រេេរខនែម និងជាចមបងបានខផអករៅរេើ បាយ

កា ណ៍ និងេិខិតចំនួនប្បាមំួយ រស់គណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម4979។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន 

វតតដូចោន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២4980។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នសកខីកមម រស់ ស គឹមេមតុ ខដេថា “វា៉ា ន់  ិត 

 
4972 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៩, ១៧៨៤។ 

4973 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨៤។ 

4974 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨៧។ 

4975 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨៣។ 

4976 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១១៧០។ 

4977 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨០។ 

4978 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨២-១៧៨៣។ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៦-៥៥៧។ 

4979 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០១៨។  

4980 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ   ៦១៩ (រជើងទំេ័  ១៩៥៤)។  
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េ ំអាចរធ្វើរសចកដីសរប្មចមួយចំនួនបានរទ និងប្តូវប្រគេ់រៅឱយ វន រវ៉ាត និង រខៀវ សំផន”4981។ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រនះប្តឹមខតជាកា សរងខរ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវសកខីកមម

 រស់សាកសី ជាជាងកា យេ់រឃើញអំេីអងគរហត 4982។ 

1781.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើកំណត់រហត 

សាដ រ់ចរមាើយសាកសី យិន គ ជ កនុងកា រង្ហា ញថា ោត់ច ះបានរៅេិនិតយរមើេោា ងំ និងថា “ឯកសា រនះគរបី

រដិរសធ្រោេ”4983។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណារេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនងឹ

ប្ករខ័ណឌ គតិយ តតខដេបានគូសរង្ហា ញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើកា រប្រើ

ប្បាស់ថ្នចរមាើយរនាះ និងទមៃន់ខដេប្តូវផដេ់ និង កេ ំរឃើញកំហ សអងគចារ់4984។ រៅកនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងជាចមបងរៅរេើេសតតុាងផ្លេ េ់មាត់ រស់  ស់ ស  យ និង ស ឹម រហា 

និងបានរោងរៅរេើ យិន គ ជ រធ្វើជាប្រេេរញ្ញា ក់អះអាងរខនែម4985។ តាមកា េិោ ណា រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា គរបីផតេ់ទមៃន់តិចតួចរៅរេើេសតតុាង រស់សាកសីខដេោម នឱកាសដ្ឋក់ឱយ

សួ រដញរដ្ឋេ។  

1782.រេើសេីរនះរទៀត អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសននិដ្ឋា នថា អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរេើក

េ ំប្តឹមប្តូវ រដ្ឋយសា ោត់េាោមរង្ហា ញថា ោត់េ ំមានសិទធិអំណាចេិរសស ឬសំខាន់កនុងកា រធ្វើរសចកដី

 
4981 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨២។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៥៥៦។ 

4982 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៩ (រជើងទំេ័  ១៩៥៤)។  

4983 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៣។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ កថាខណឌ   ៦២០ (រជើងទំេ័  

១៩៦៤)។  

4984 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.ឃ.៣.គ។  

4985 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ (E465) កថាខណឌ  ៦២០ (រជើងទំេ័  ១៩៦៤)។ 
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សរប្មចរៅកនុងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមម4986 និងថា សែិតរៅរេើអនករផសង4987 និងថា ម ខនាទី រស់ោត់

គឺ“ខាងររចចករទសស ទធសាធ្”4988។ កា ខដេមានឥសស ជនរកសក មមយនីសដកមពជុា(ដូចជា រអៀង សា ើ វន 

រវ៉ាត និង វា៉ា ន់  ិត) មានម ខនាទី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករ៉ា ខនតពាក់េ័នធរនាះ មានអាន ភ្លេតិចតួចរៅរេើកិចចកា  រស់ 

រខៀវ សំផន។ ដូចោន ខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ររើរទាះរីជាកា ខតងតាងំ រស់ រខៀវ សំ

ផន រដើមបីរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ពាក់េ័នធធ្នាោ  គឺោម នន័យរដ្ឋយសា កងវះសកមមភ្លេពាក់េ័នធនឹងធ្នាោ កនុង

 ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំបានរ៉ាះពាេ់ដេ់ម ខនាទីខដេបានោត់មានរនាះរ ើយ។  

1783.តាមកា េិនិតយេិច័យរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបាន

រំរផាើសនូវអវីខដេបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងម ខនាទីេិតប្បាកដ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងប្កសួងពាណិជាក

 
4986 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧៤ (“អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចយេ់រឃើញថា រខៀវ 

សំផន មានសិទធិអំណាចរធ្វើរសចកដីសរប្មច ឬឋានាន ប្កមរនាះរ ើយ”), កថាខណឌ  ១៧៧៥ (“រខៀវ សំផន េ ំខមនជាអនកច ោ  និង

អនករធ្វើរសចកដីសរប្មច”), កថាខណឌ  ១៧៧៩ (“សិទធិអំណាចប្គរ់ប្គង”), កថាខណឌ  ១៧៨២ (“េ ំប្សររៅនឹងកា អះអាងខដេថា 

ោត់មានសិទធិអំណាចសំខាន់កនុងគណៈកមាម ធ្ិកា ពាណិជាកមម”), កថាខណឌ  ១៧៨៨ (“ោត់េ ំខមនជាខផនកថ្នកា រធ្វើរសចកដី

សរប្មច”)។ 

4987 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧២ (“ឯកសា រេើករ ើងអំេី‘សមមិតត ធ្ ច’ 

រៅ  ក យ ធ្ួន ជាអនកទទួេខ សប្តូវរេើ‘ពាណិជាកមមកនុងប្សុក និងរប្ៅប្សុក’”), កថាខណឌ  ១៧៧៣ (“វន រវ៉ាត ទទួេរនេកុគណៈ

កមាម ធ្ិកា ពាណិជាកមម”), កថាខណឌ  ១៧៧៤ (“ រ ឿន ប្តូវបានរប្ជើតំាង មិនខមន រខៀវ សំផន កនុងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឱយររងកើត

ប្កុមជំនួញរ រទស”, “ជាក់ខសដង គឺ រ ឿន កនុងសមតែកិចចជាប្រធាន[ថ្នគណៈកមាម ធ្ិកា ពាណិជាកមម ] បានផតេ់រទឧរទេសនាម 

[…] កនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧”), កថាខណឌ  ១៧៧៥ (“រអៀង សា ើ ខដេប្តូវបានទទួេកា ជួយេី វា៉ា ន់  ិត បានដឹកនាកំា ច ោ

 ”, “កា រធ្វើរសចកដីសរប្មចរៅកប្មិតគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍”), កថាខណឌ  ១៧៧៨ (“កនុង បាយកា ណ៍ទាងំអស់ វន រវ៉ាត ទំនងជាអនក

ច ោ នាមំ ខរគ និងមានសិទធិអំណាចកនុងកា កាន់ការ់តួនាទីផាូវកា  រស់កមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ), កថាខណឌ  ១៧៨៦(“រសចកដី

សរប្មចរដ្ឋយ វន រវ៉ាត ឬជាទូរៅ […] អងគកា ”) រជើងទំេ័  ៣៤៦១ (“វន រវ៉ាត ជាអនករធ្វើរសចកដីសរប្មច េ ំខមន រខៀវ សំផន), 

កថាខណឌ  ១៧៨៨ (“កា ច ោ ជាមួយគណៈប្រតិេូេីប្ររទសយូរហាគ សាា វើខដេដឹកនារំដ្ឋយ វន រវ៉ាត”)។  

4988 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧២ (“កា ទទួេខ សប្តូវ រស់មាច ស់រណដ ឹងសា

ទ កខ ពាក់េ័នធរៅនឹងជំនួញ និងពាណិជាកមម ប្តូវបានកប្មិតតិចតួច”), កថាខណឌ  ១៧៧៣ (“តួនាទីររចចករទស រស់មាច ស់រណដ ឹង

សាទ កខកនុងជំនួញ និងពាណិជាកមម”), កថាខណឌ  ១៧៧៧ (“ររសកកមមររចចករទសខដេោត់ប្តូវបានោត់តំាង”), កថាខណឌ  

១៧៨០ (“ោត់តប្មូវឱយផតេ់ជំនួយខាងររចចករទស”), កថាខណឌ  ១៧៨៤ (“សាកសីទាងំរនាះខដរេើករ ើងអំេី[កា ខរងខចកសមាា

 ៈ និងផេិតផេតាមេូមិភ្លគ ថា ជាកិចចកា មួយកនុងចំរណាមកិចចកា  រស់ រខៀវ សំផន បានេិេណ៌នាអំេីកា ង្ហ រស់ោត់ជា

ចមបងខាងររចចករទស និងកិចចកា  ដាបាេ”), កថាខណឌ  ១៧៨៥ (“កា េិនិតយេិច័យរេើ បាយកា ណ៍ និងឯកសា រង្ហា ញអំេី

 វិសាេភ្លេតិចតួចថ្នកា ជួយខផនកររចចករទសខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានោត់តំាងរដើមបីផតេ់រនាះ”), កថាខណឌ  ១៧៨៧ (“េិខិត

ចមាងឱយ រខៀវ សំផន […] ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រឆាើយឆាងខផនកររចចករទសជាសំខាន់”)។ 

01718936
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មម។ កា ប្គរ់ប្គងរេើគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមមបានរង្ហា ញថា ោត់បានដឹងអំេីកិចចកា ពាណិជាកមម។ 

ដូរចនះ កា ខដេោត់មានសិទធិ“ប្គរ់ប្គងោ៉ា ងរប្ចើន”រនាះ មានន័យថា រខៀវ សំផន ប្តូវ“ផតេ់ទំន កចិតតរេញ

រេញរេើរញ្ញា ជំនួញ និងពាណិជាកមម រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយទាងំរប្ៅប្សុក និងកនុងប្សុករៅចរនាា ះេី

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៩”4989។ កា ប្គរ់កប្មិតរនះប្តូវបានយកមកេិោ ណារូក ួមជាមយួ

នឹងកតាត ដថ្ទរទៀត កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីកងវះរសបៀង4990 កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយ

រងខំខដេបានអន វតតរៅកនុងប្កសួងពាណិជាកមម4991 និងកា ោរ់ខាួន រស់ រ ឿន និងកា ករមេច4992។ ពាក់េន័ធ

រញ្ញា រនះ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់ថា “ោត់ប្តូវបានរាយកា ណ៍ឱយ”4993ោ៉ា ងរហាចណាស់អំេីខាឹមសា 

ថ្ន បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមមខដេបានរផាើ និងចមាងឱយោត់។  

1784.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសរងខរកា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងរោេរំណង

 ួមកនុងវិស័យជំនួញ និងពាណីជាកមមកនុងន័យទូេំទូលាយរដ្ឋយកត់សមាគ េ់ថា ោត់“បានជួយរដ្ឋយផ្លេ េ់ឱយ

ដំរណើ កា រៅរដ្ឋយ េូនថ្នកិចចកា  ដាបាេកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេបានរងកមហនតរាយដេ់ប្រជាជន” 

េីរប្ពាះ“ យៈរេេេី ឆ្ន ំរប្កាយរេេកា ដក រសឿ វា៉ាស ី រៅ រ ឿន រចញេីមនេី  ៨៧០ ខដេជាអនកប្គរ់ប្គង់

រញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងពាណិជាកមម រខៀវ សំផន ផ្លេ េ់ខាួនបានធានាថា តួនាទី រស់ រ ឿន ប្តូវបានរំរេញ”4994

។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរនតរញ្ញា ក់អំេីម ខនាទីទាងំរនះខដេោត់បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់ ដូច

ខាងរប្កាម៖  

រខៀវ សផំន បានធានាអះអាងថា សហក ណ៍បានប្រគេ់ផេអងក ប្រមូេបាន ួមកនុងសហក ណ៍សប្មារ់កា 

នារំចញ។ ោត់បានទទួេកា រសនើស ំេីេូមិភ្លគស រំញ្ាូនទនំញិនងិបានរឆាើយតរសរំណើស ំរនះរដ្ឋយបានរញ្ញា

ឲ្យរញ្ាូនរៅ។ ោត់បានទទេួ បាយកា ណេ៍មអិតអំេរី មិាណអងក ខដេបានរញ្ាូនរៅោា ងំ ដារដ្ឋយេូមិ

 
4989 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២១។ 

4990 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៨។ 

4991 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៧។ 

4992 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៥។  

4993 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨៩ (រោងរៅរេើ“កា អន វតតន៍ថ្នកា រផាើឯកសា សប្មារ់រោេរំណងផដេ់េ័ត៌មាន”)។ 

4994 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧ (“កា ប្គរ់ប្គងរេើរញ្ញា ពាណិជាកមមកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយោរ់តំាងេីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ 

មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ បានរង្ហា ញរខនែមអំេីកា ោបំ្ទ រស់ោត់ និងរនតជួយដេ់រកសក មមយុនីសកមពជុាកនុងកា សរប្មចរោេរំណង

 រស់ខាួន”)។  

01718937
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ភ្លគនិងរ ិមាណអងក នារំចញ រដ្ឋយធានាថា រ មិាណអតិរ មាប្តូវបាននារំចញប្សរតាមខផនកា រសដា

កិចច រស់ រ.ក.ក.។ ោត់បានរៅោា ងំ ដា រហើយបានប្តួតេិនិតយអងក សប្មារ់ទសិរៅនារំចញខណៈរេេរនាះ 

ខាួនោត់ផ្លេ េប់ានប្តួតេិនិតយរមើេកា នាចូំេនិងនារំចញ ទំនញិរចញចូេ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ4995។ 

ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើកាតេវកិចចជាក់លាក់“ររចចករទស”ខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវ

រំរេញ ខដេរនះេ ំប្តូវបានជំទាស់4996 ជាជាងសិទធិអំណាចរធ្វើរសចកដីសរប្មចអ ូរិយណាមួយរនាះ។ 

1785.រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុងគណៈកមាម ធិ្

កា ពាណិជាកមមប្តូវបានរដិរសធ្រោេទាងំប្សុង។  

ii. វណដុ ះរណាដ េសប្មារ់កមាម េិបាេពាណិជាកមម 

1786.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ រ ៊ិត ររឿន កនុងកា យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន 

“បានរ ៀរចំកិចចប្រជ ំជាមួយអនករធ្វើកា  និងកមាម េិបាេពាណិជាកមម និងបានខណនាេំួករគអំេីកា ដឹកនា ំ វិ

ន័យ សីេធ្ម៌ និងកា ោត់ទ កថា ជាសប្តូវ រស់រកសចំរពាះ‘អនកខដេខាិេរធ្វើកា ’”4997 និងតាម យៈរនះ 

បាន ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួម4998។  

1787.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត កនុងកា សំអាងរៅរេើសកខី

កមម រស់ រ ៊ិត ររឿន ខដេោម នកា រញ្ញា ក់រខនែមេីរប្ពាះរលាកប្សីេ ំបានដឹងអំេីតួនាទីផាូវកា  រស់ រខៀវ សំ

ផន ឬអវីរៅជាគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រ ើយ។ ដំរូងោត់បានអះអាងថា មនេី ពាណិជាកមមប្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយស្តសតី

មាន ក់ រ៉ា ខនតរប្កាយមកបាននិោយថា ដឹកនារំដ្ឋយ វា៉ា ន់  ិត និងបានសងស័យថា វន រវ៉ាត និង ស ន រសន ជា

មន សសខតមួយ4999។ រខនែមរេើរនះ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា រ ៊ិត ររឿន េ ំបាននិោយអំេី រខៀវ សំផន 

កនុងចំរណាមអនកខដេបានដឹកនាវំគគរណដុ ះរណាដ េរៅកនុងកិចចសមាា សន៍ដំរូងជាមួយមជឈមណឌ េ DC-

 
4995 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៦ (កា រោងខាងកនុងេ ររោេ)។  

4996 សូមរមើេ ឧ. សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៧២, ១៧៨០, ១៧៨៤-១៧៩០។  

4997 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ   ៦២០ (រជើងទំេ័  ១៩៦៥)។ 

4998 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ   ៤២៧២។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ   ៤២៦២ (“បានរនតរោ េតាមមាោ៌រកស រដ្ឋយបានដឹកនាវំគគ រំពាក់រំរ៉ានរៅកនុងអងគមីទេីង និងវគគសិកាអរ់ ំ

សប្មារ់អនកវិេប្ត រ់មកេីរ រទស និងកមាម េិបាេប្កសួងពាណិជាកមម ខដេមានរំណងេប្ងឹងសាម  តីសងគមនិយម ររងកើតអតត

សញ្ញា ណកមមកមមក -កសិក  និងររងកើតកា ោបំ្ទរោេនរោបាយ រ.ក.ក.”)។  

4999 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៤-១៧៩៥។ 
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Cam និងកនុងកិចចសមាា សន៍ទីេី ប្តឹមខតរេើករ ើងអំេី រខៀវ សំផន រដ្ឋយរឆាើយតររៅនឹងសំណួ ដឹកម ខខត

រ៉ា រណាណ ះ5000។ 

1788.សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងអំេីេសតតុាង និងខកខានកនុងកា ទទួេសាគ េ់នូវឆនាេ ន សិទធិទូេំទូលាយកនុងកា វាយតថ្មា

រេើភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន5001។ រខនែមរេើរនះ ផេយុរៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន សកខីកមម

 រស់ រ ៊ិត ររឿន ប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយ  ស់ ស  យ និង ស ឹម រហា ខដេអនកទាំងេី បានរេើករ ើងអំេី

កា ចូេ ួមកនុងវគគរណដុ ះរណាដ េសប្មារ់កមាម េិបាេរសដាកិចចខដេដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំផន5002។ 

1789.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា រញ្ញា ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន បានរធ្វើឱយមានមនេិេ

សងស័យរេើភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបាន រស់សាកសីរ ើយ។ កា ខដេរលាកប្សីេ ំបានដឹងចាស់លាស់

អំេីថាន ក់រេើ ជាេិរសស តួនាទីជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងរកសក មមយុនីសដកមពជុា គណៈមជឈិម និងអតត

សញ្ញា ណេិត រស់ វន រវ៉ាត និង ស ន រសន គឺរដ្ឋយសា រលាកប្សីសែិតកនុងជួ ថាន ក់ទារ និងរដ្ឋយខផអករេើ

រោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់កនុងរកសក មមយុនីសកមពជុា។ កា ខដេ រ ៊ិត ររឿន េ ំបានេិេណ៌នាអំេី រខៀវ សំ

ផន កនុងកិចចសមាា សន៍ដំរូងជាមួយមជឈមណឌ េ DC-Cam េ ំអាចេ ររេើឆនាេ ន សិទធ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងកា ទទួេយកសកខីកមមផ្លេ េ់ រស់រលាកប្សីរ ើយ។  

1790.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំហ សកនុងកា រកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតុ

តាង រស់ រ ៊ិត ររឿន េី ចំណ ច។ ទីមួយ ោត់រេើករ ើងថា សាកសីបានអះអាងថា អនកខដេេិភ្លកាអំេី

រញ្ញា ខាម ងំ គឺជា នួន ជា មិនខមន រខៀវ សំផន រនាះរទ5003។ ទីេី  សាកសីបានអះអាងថា សប្តូវ គឺ“សែិតរៅ

កនុងខាួនរយើង និងជាសប្តូវខផនកមរនាគមវិជាា ខដេបានរធ្វើឱយរយើងខចិេប្ចហូស” ជាជាងអនកខដេខាិេរធ្វើកា  

ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវ ដូចបានយេ់រឃើញរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង5004។ សហប្េះរាជ

 
5000 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៥។ 

5001 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៣៥។ 

5002 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៣៥ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

( ស់ ស  យ) ឯកសា រេខ E1/184.1 ទំេ័  ៣២, ៣៥, ៣៩-៤០, ៤៣។ ចរមាើយ រស់  ស់ ស  យ ជាមួយមជឈមណឌ េ DC-

Cam ឯកសា រេខ E3/4594 ERN (EN) 00710554។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ឹម រហា) E1/207.2 

ទំេ័  ១៤, ១៧។ ចរមាើយ រស់ ស ឹម រហា ឯកសា រេខ E3/4263 ERN (EN) 00679721-00679722។ 

5003 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៥។  

5004 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៦។ 
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អាជាា បានរឆាើយតរថា េ ំមានភ្លេផេយុោន កនុងចរមាើយដំរូង រស់ រ ៊ិត ររឿន ខដេថា រខៀវ សំផន បានរថាក េ

រទាសអាករបកិ ិោខាិេប្ចអូសកនុងរេេប្រជ ំ រស់ោត់5005។ 

1791.រនាេ រ់េីបានេិនិតយរ ើងវិញរេើេសតតុាង រស់ រ ៊ិត ររឿន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា សាកសី

បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីបានចូេ ួមវគគរណដុ ះរណាដ េ យៈរេេរីថ្ងៃរៅរ  ើកីឡា និងកិចចប្រជ ំ

ប្រខហេរួនរេើកជាមួយកមាម េិបាេពាណិជាកមម រហើយ រខៀវ សំផន បានរធ្វើរទឧរទេសនាមរៅប្គរ់

ប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំអស់រនាះ5006។ កនុងវគគរណដុ ះរណាដ េរៅរ  ើកីឡា សាកសីបានសនមតចាស់លាស់ថា កា 

ឧរទេសនាមអំេីសប្តូវ គឺជា រស់ រ៉ា េ េត និង នួន ជា រ៉ា រណាណ ះ5007។  រនះប្សរជាមួយនឹងចរមាើយដំរងូ

ជាមួយមជឈមណឌ េ DC-Cam ដូចបានកំណត់រដ្ឋយ រខៀវ សំផន5008។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី សាកសីបានផតេ់

សកខីកមមថា រលាកប្សី និងប្កុមតូចថ្នអនកប្គរ់ប្គងពាណិជាកមមបានចូេ ួមកិចចប្រជ ំរខនែមរទៀតជាមួយ រខៀវ 

សំផន ជារ ៀងរាេ់ខខ ឬេី រៅរីខខមដង5009 រ៉ា ខនតជាស  រប្រខហេជារួនរេើក5010។ កិចចប្រជ ំទាងំរនះបាន

េិភ្លកាអំេីកា ដឹកនាកំា ង្ហ  កា ប្រកាន់ខាា រ់រៅនឹងវិន័យ និងសីេធ្ម៌ និងបានេិភ្លកាផងខដ អំេី“ខាម ងំ

ចិតតសាស្តសត” គឺជា“អនកខដេខាិេរធ្វើកា ”5011។ រ ៊ិត ររឿន បានរដិរសធ្កា ខដេបានសាដ រ់ឮ រខៀវ សំផន 

និោយអំេីភ្លន ក់ង្ហ  CIA, រវៀតណាម ឬខាម ងំកនុងរកសក មមយុនីសដកមពជុា5012។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវអំេីេសតតុាង រស់សាកសី

រ ើយ។  

1792.រោងតាមសំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធ

រៅនឹងេសតតុាង រស់ រ ៊ិត ររឿន សដីេីវគគរណដុ ះរណាដ េជាមួយកមាម េិបាេពាណិជាកមម។ 

 
5005 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៣៥។ 

5006 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ១៧, ២៥-២៦, ៤២។ 

5007 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ១៨-២០។ 

5008 រទសមាា សន៍ រស់ រ ៊ិត ររឿន ជាមួយមជឈមណឌ េ DC-Cam ថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៤ ឯកសា រេខ E3/5647។ 

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៥។ 

5009 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ២៥-២៦។ 

5010 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ២៧, ៥០-៥១។ 

5011 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ២៦។ 

5012 ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិចិិកា ឆ្ន ំ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន) ឯកសា រេខ E1/502.1 ទំេ័  ២៦។ 
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ឃ. កា ទទួេខ សប្តូវសប្មារ់ប្កសួងកា រ រទស 

1793.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរៅកនុងរ ិរទថ្ន

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ កនុងចំរណាមរនាះ ខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេិខិតេី ចារ់ខដេបានរផាើមកឱយោត់េីអងគ

កា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ េិខិតទីេី មានកា ចូេ ួមរដ្ឋយគណៈកមាម ធិ្កា សិទធិមន សស រស់អងគកា 

សហប្រជាជាតិ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨5013។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ថា រខៀវ 

សំផន បានយេ់ដឹងអំេីខាឹមសា េិខិតរនាះ រហើយោត់េ ំ“អាចមិនរអើរេើចំរពាះ បាយកា ណ៍រនាះ រដ្ឋយ

េិោ ណារេើទំនាក់ទំនងោ៉ា ងខាា ងំជាេិរសសជាមួយនឹង រអៀង សា ើ និងប្កសួងកិចចកា រ រទស”5014។ 

“ទំនាក់ទំនងោ៉ា ងខាា ងំ”រនះ ទំនងជាបានខផអករដ្ឋយខផនកខាះរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះខដេថា 

រខៀវ សំផន បានផដេ់“កា ជួយជាប្រោំ និងររណាដ ះអាសននរដ្ឋយមានកប្មិត”ដេ់ប្កសួងកិចចកា រ រទស

5015។ រៅកនុងសាេប្កម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា រខៀវ សំផន ប្តូវបាន“រញ្ាូន”េិខិត

ឱយកនុងសមតែកិចចជាប្រម ខ ដាខដេមានខតរ ម្ ះ5016។ 

1794.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា េ ំមានេសតតុាងរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរង្ហា ញថា េិខិត

រនាះបានដេ់ថ្ដោត់5017។ ទីមួយ ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់

រឃើញថា “តាមធ្មមតាខផអករេើឋានៈជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា រខៀវ សំផន ‘បានទទួេ’េិខិតេីអងគកា 

រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ រៅរេេខដេកនុងកថាខណឌ ដខដេរនាះអងគជំន ំជប្មះបានទទួេសាគ េ់ថា ោត់

កាន់តួនាទីជានិមិតត ូរ”5018។ ទីេី  ោត់បានរេើករ ើងថា រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តឹមខត “កត់

សមាគ េ់រេើ‘េទធភ្លេ’ខដេថា ោត់ប្រខហេជាបានផតេ់កា ជួយមានកប្មិតររណាដ ះអាសនន និងជាប្រោំ”

 
5013 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ   ៤២៥៣។ 

5014 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥០។  

5015 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៣។ 

5016 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៤៨។ 

5017 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៧ (“េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់បានទទួេេិខិតទាងំ

រនាះ”), ១៨០០ (“ោម នេសតតុាងរង្ហា ញថា េិខិតរនាះបានដេ់ថ្ដោត់”), ១៨០១ (“េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់ជាក់ខសដងបាន

ទទួេេិខិតរនាះរ ើយ”)។ 

5018 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៩៧។ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) 

កថាខណឌ  ១៨០០ (រជើងទំេ័  ៣៤៩២) (“កា ខដេប្ោន់ខតថា ោត់ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា េ ំបានររងកើតរៅជាេសតតុាងរង្ហា ញ

ថា ោត់បានទទួេេិខិតខដេសំរៅរេើោត់រ ើយ”)។ 
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ដេ់ប្កសួងកិចចកា រ រទស5019 រទើរអងគជំន ំជប្មះមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់មាន“ទំនាក់ទំនង

ោ៉ា ងខាា ងំ”ជាមួយនឹង រអៀង សា ើ និងប្កសួងកិចចកា រ រទស និងកនុងកា រប្រើប្បាស់មូេដ្ឋា នរនះរដើមបី

សននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹងអំេីខាឹមសា ថ្នេិខិតរនាះ5020។ ោត់បានអះអាងថា រៅប្គរ់ក ណី េ ំមានត លាកា 

អងគរហត សមប្សរអាចយេ់រឃើញថា ោត់បានជួយដេ់ប្កសួងកិចចកា រ រទស រដ្ឋយរហត ថា សាកសី

ខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរនាះ េ ំបានោបំ្ទរសចកតីសននិដ្ឋា នរនាះរ ើយ5021។ 

1795.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញនូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានជួយដេ់ប្កសួងកិចចកា រ រទស រ៉ា ខនតប្តឹមខតមិនយេ់ប្សរជាមួយនឹង

កា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះរេើេសតតុាងរ៉ា រណាណ ះ5022។ រខនែមរេើរនះ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើក

រ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវរដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងជា ួមថា រខៀវ សំផន 

បានដឹងអំេីខាឹមសា ថ្នេិខិត រស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ5023។ ជាេិរសស ជាកា សមរហត 

ផេកនុងកា សននិដ្ឋា នថា េិខិត រស់អងគកា រនះខដេរផាើមកឱយោត់ ប្តូវបានទទួេកនុងអំ ុងរេេថ្ងៃរធ្វើកា 

ធ្មមតា តាមេកខណៈធ្មមតាថ្នកា ទំនាក់ទំនង5024។ រខនែមរេើរនះ  បាយកា ណ៍ រស់អងគកា រេើកខេង

រទាសអនត ជាតិបានដកប្សង់េិខិតរឆាើយតរ រស់ រអៀង សា ើ កនុងនាមរកសក មមយុនីសតកមពជុា5025។ កនុងនាម

ជាប្រម ខ ដា ខដេបានទទួេគណៈប្រតិេូអនត ជាតិនានា និងរឆាើយតររៅនឹងកដីបា មាខដេបានរេើករ ើង

 
5019 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៩៩-១៨០០។ 

5020 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០១-១៨០៣។ 

5021 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០២។ 

5022 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៣៨។ 

5023 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៣៩-៩៤០។ 

5024 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៤០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៥៩៧។ 

5025 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៤០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៨២៥ (រជើងទំេ័  ១២៧៨៤), ៣៨៣៤ (រជើងទំេ័  ១២៨១៦)។ ចរមាើយ រអៀង សា ើ៖ កំណត់ទូតរផើាជូនអគគ

រេខាធ្ិកា អងគកា សហប្រជាជាតិ ច ះថ្ងៃទី២២ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/1385 ERN 00701205-00701218

។ ទូ រេខកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ច ះថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/4605 ERN 00813070-00813071។ 

សា េ័ត៌មានខងម អានខជរេស(Los Angeles Times) ប្រធានអងគកា សហប្រជាជាតិប្តូវបានអរញ្ាើញឱយមកទសសនកិចច

ប្ររទសកមពជុា រដើមបីេិនិតយរេើរញ្ញា សិទធិមន សស ថ្ងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/627 ERN 00712911-

00712912។ សា េ័ត៌មាន International Herald Tribune កមពជុាអរញ្ាើញអនកសរងកតកា ណរ៍សចិមប្ររទសមករំរេញ

ទសសនកិចចរដើមបីប្រឆំ្ងនឹងកា  ិះគន់ ឯកសា រេខ E3/654 ERN 000720231។ 

01718942
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រដ្ឋយគណៈប្រតិេូអនត ជាតិរនាះ េ ំទំនងរសាះខដេថា រខៀវ សំខន េ ំបានដឹងអំេីេិខិត និង បាយកា ណ៍

 រស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិរនាះរ ើយ។ 

1796.ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ជាកា 

“អាចរធ្វើបាន”ខដេថា រខៀវ សំផន បានផដេ់កា ជួយមដងមាក េដេ់ប្កសួងកិចចកា រ រទស រទាះជាោ៉ា ងណា

កតីថា ោត់បានជួយ រហើយប្តង់ចំណ ចរនះ រខៀវ សំផន បានរំថ្េាកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំ

រូង។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា ជាកា សមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានផដេ់“កា ជួយជាប្រោំ និងររណាដ ះអាសនន”ដេ់ប្កសួង

កិចចកា រ រទសរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នេសតតុាង រស់សាកសីរីនាក់ខដេបានផដេ់សកខីកមមថា បានរឃើញ 

រខៀវ សំផន រៅប្កសួងកិចចកា រ រទសទទួេសាវ គមន៍អនករធ្វើទសសនកិចចរេេ រអៀង សា ើ អវតតមាន  ុង 

ន ិនេ រ ៀរចំកិចចប្រជ ំ សា ុត បាន បានផតេ់សកខីកមមថាបានរឃើញ រខៀវ សំផន ដឹកនាកិំចចប្រជ ំរៅប្កសួង

ពាណិជាកមម និង សួង ស ីរគឿន បានផដេ់សកខីកមមថាបានរឃើញ រខៀវ សំផន េិភ្លកាកា របាះេ មពផាយ5026

។ 

1797.ទីេី  ដូចបានេិភ្លកាខាងរេើ5027 ថា រខៀវ សំផន បានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើខាឹមសា សំខាន់ថ្នកា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា តួនាទី រស់ោត់ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា ប្តឹមជា“និមិតត ូរ” ជា

ជាងសិទធិអំណាចប្រតិរតតិ កនុងកា េាោមរដើមបីកាត់រនែយជាអរបរ មាថ្នតួនាទី រស់ោត់ខដេតំណាង

ម ខមាត់ឱយកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា តួនាទី រស់ោត់ខដេជា“និមិតត ូរ” រៅប្គរ់រេេេ ំតប្មូវឱយទទួេេិខិត ឬរាយកា ណ៍អំេីខាឹមសា 

រនាះ។  

1798.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន “បានទទួេ”េិខិតរនាះ ដូចកា 

អះអាង រស់ោត់រ ើយ រ៉ា ខនតបានយេ់រឃើញថា េិខិតរនាះប្តូវបាន“រញ្ាូនរនត”(ឬ រផាើ)ឱយោត់រដ្ឋយអងគ

កា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិកនុងសមតែកិចច រស់ោត់ជាប្រម ខ ដាខដេមានខតរ ម្ ះ និងថា “ជាេិរសស” 

ទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹង រអៀង សា ើ និងប្កសួងកិចចកា រ រទសរង្ហា ញថា ោត់បានដឹងអំេីខាឹមសា 

ថ្នេិខិតរនាះ។ ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំ

 
5026 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២២-៦២៣។ សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) 

កថាខណឌ  ១៨០២។ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៣៨។ 

5027 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ក.២.ខ។ 

01718943
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ផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីមានេសតតុាងផ្លេ េ់រង្ហា ញថា ោត់បានទទួេេិខិតរនាះរដ្ឋយ

ផ្លេ េ់។ រញ្ញា សំខាន់គឺថារតើ ជាកា សមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សននិដ្ឋា នថា 

ោត់ប្តូវបានរាយកា ណ៍ឱយដឹងតាមេកខណៈណាមួយអំេីខាឹមសា រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រនះជាកា េ ំសមរហត ផេ៖ េិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

ោត់ទ កថា រដ្ឋយសា កា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់កនុងតួនាទីជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា ោត់ទំនងជាេ ំបាន

ដឹងថា រអៀង សា ើ បានលាក់បាងំកា េិតថ្ន បាយកា ណ៍អំេីកា សមាា រ់រប្ៅប្រេ័នធត លាកា  និងេកខខណឌ

 ស់រៅដ៏អាប្កក់ រៅគណៈកមាម ធិ្កា អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីសិទធិមន សស។   

1799.ច ងរប្កាយ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា កំហ សណាមួយប្រសិនររើមានខដេរណាដ េឱយមានភ្លេមិន

យ តតិធ្ម៌។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងរនាះ េ ំខមនខផអកខតមួយម ខ ឬជាសំខាន់រៅរេើេិខិតខដេបានរផាើេីអងគកា រេើកខេងរទាស

អនត ជាតិមួយម ខរ៉ា រណាណ ះរទ។ 

ខ. សហឧប្កដិាកមម មួ 

1800.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរនត ហូតដេ់ោ៉ា ង

រហាចរៅថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រមដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាជារប្ចើន ូរ  ួមទាងំ រខៀវ 

សំផន បាន ួមចំខណករោេរំណង ួមឧប្កិដាកនុងកា អន វតតន៍ឆ្រ់ ហ័សនូវរដិវតតន៍សងគមនិយមកនុងកមពុ

ជាតាម យៈ“មហារលាតរផ្លា ះមហាអសាច  យ”ខដេររងកើតរ ើងរដើមបីកសាងប្ររទស កា ពា េីខាម ងំសប្តូវ 

និងខកខប្រប្រជាជនទាងំអស់ឱយរៅជាសងគមខខម ខតមួយរសមើៗោន ថ្នវណណ ៈកមមក កសិក  និងោម នកា ប្រតិរតតិ

សាសនា5028។ រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រោេរំណង ួមរនះគឺជារទរេមើស រដ្ឋយសា មានកា 

ជារ់ពាក់េ័នធោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយនឹងរោេនរោបាយ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម5029 ដូច

ជា៖ (១) ររងកើត និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5030 (២) កា ររងកើត និងប្រតិរតតិកា មនេ ី

 
5028 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៣៣-៣៧៤៣, ៤០៦៨, ៤០៦៩, ៤០៧៤។ 

5029 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩២៨, ៣៩៨៧, ៣៩៩៨, ៤០១២, ៤០២២, ៤០៦១, ៤០៦៧, 

៤០៦៨។ 

5030 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៦-៣៩២៩។ 
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សនតិស ខ និងទីតាងំសមាា រ់មន សស5031 (៣) កា កំណត់រោេរៅរេើប្កុមជាក់លាក់5032 និង(៤) រទរញ្ញា

ថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍5033។  

1801.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា រៅកនុងកា  ួមចំខណករោេរំណង ួម រខៀវ សំ

ផន ខដេជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ និងតំណាងម ខមាត់ជាសាធា ណៈ រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ បានជប្មុញ

ោ៉ា ងសកមមនូវរោេនរោបាយកនុងប្សុក និងរេើឆ្កអនត ជាតិ និងបានរេើកទឹកចិតត ញុះញង់ និងផតេ់ធ្មាម

ន  ូរដេ់កា អន វតតន៍រនាះតាម យៈរោេនរោបាយឧប្កិដា  ួមទាងំកា ខណនាកំមាម េិបាេរកសក មមយុនីសត

កមពជុាសតីេីកា អន វតតន៍ ខណៈរេេរធ្វើឱយដំរណើ កា  និងប្គរ់ប្គងរោេនរោបាយរនាះ5034។ ដូរចនះ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់រៅកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម

ខដេបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុារៅកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២5035 

និងថា ោត់បាន ួមចំខណកជាមួយរចតនា រស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងសហឧប្កិដាកមម ួម រដ្ឋយ

ចូេ ួម និងប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួម5036។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មានេិ  ទធរដ្ឋយសា កា ប្រប្េឹតតតាម យៈសហឧប្កិដា

កមម ួមនូវរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទី

ប្កុងហសឺខណវ និងបានប្រកាសរទាសោត់ដ្ឋក់េនធនាោ អស់មួយជីវិត5037។  

1802.រខៀវ សំផន បានជំទាស់ប្គរ់ខផនកថ្នកា យេ់រឃើញជាគនាឹះ និងបានរេើករ ើងថា ជារឋម អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សជារប្ចើនខផនកអងគចារ់ និងអងគរហត  រដ្ឋយសា កា កំណត់រោេរំណង ួម រស់

រមដឹកនាជំាន់ខពស់ថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយថាជារទរេមើស។ ោត់បានជំទាសរ់ៅនឹងកា រៅរោេនរោ

 
5031 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៣០-៣៩៨៧។ 

5032 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៨៨-៤០៦១។ 

5033 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៦២-៤០៦៧។ 

5034 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៧០, ៤០៧៣, ៤០៧៤, ៤២៥៧-៤២៧៨, ៤៣០៦។  

5035 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦។ 

5036 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៩-៤៣០៧។ កា យេ់រឃើញរនះេ ំបានរញ្ចូេរចតនាថ្នរទ

ឧប្កិដាប្រេ័យេូជសាសន៍ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងនឹងជនជាតិោម ខដេអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសននិដ្ឋា នបាន។ សូម

រមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩០, ៤៣០៨។ 

5037 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦, ៤៣០៧។ 
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បាយនីមួយៗ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាថាជារទរេមើស5038។ ោត់បានជំទាស់រខនែមរទៀតថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅរេេយេ់រឃើញថា ោត់បាន ួមចំខណកទិដាភ្លេរេមើសថ្នរោេរំណង

 ួម និងថា ោត់បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់ និងប្េមទាងំកា យេ់រឃើញថា ោត់មានរចតនាចូេ ួមកនុង

រោេរំណង ួម និងឧប្កិដាកមមខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរោេរំណង ួម5039។ ោត់បានអះអាងថា កំហ សទាងំ

រនះរធ្វើឱយសាេប្កមរមាឃៈ អាប្ស័យរហត រនះ រសនើស ំអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ដ្ឋក់េិ  ទធ

ភ្លេមករេើ ូរោត់5040។ ជំេូករនះនឹងប្តូវរេើកនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ រិ

ទថ្នមូេដ្ឋា ន រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា៖ (១) ខផនកា  ួម េ ំមានជារទរេមើស (២) រោេនរោបាយខដេ

បាន ួមរញ្ចូេកនុងខផនកា  ួមរនាះ េ ំខមនជារទរេមើស (៣) រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ ោត់េ ំខមនជាអនកចូេ ួម

កនុងរោេរំណង ួម និង (៤) រាេ់កា យេ់រឃើញខដេថា ោត់គឺជាអនក ួមចំខណកសំខាន់កនុងរោេរំណង

 ួម ជាកំហ សអងគរហត  និងអងគចារ់។ 

1803.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណងឧប្កិដា ួម ឬកា ចូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងសហឧប្កិដា

កមម ួម និងអាប្ស័យរហត រនះ បានរសនើស ំអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះរោេ

ទាងំប្សុង5041។ 

១. ចារ់ជាធ្ មាន 

1804.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចារ់ខដេអាចអន វតតបានចំរពាះសហឧប្កិដាកមម ួម រៅកនុងខផនកខដេ

ពាក់េ័នធ ដូចខាងរប្កាម៖ 

 
5038 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៩៩-១៦០០។ 

5039 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦០០-១៦០៣, ១៩៣៨-២១១៨។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិ

ោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណត ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ៧-៣៤។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី 

១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណត ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៥៦-៦២។ 

5040 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៣១-២១១៣។ 

5041 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៥៣-១១០៥។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ២៣-៥៥។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១, សវនាកា រណត ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/12.1 ទំេ័  ៤៥-៥០។ 
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ទប្មង់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមមានធាត ផសសំតាន ម័តរបី្ររេទ។ ទីមយួ ប្តូវខតមានអតែិភ្លេថ្នេហ រ គគេ។ 

[…] ទីេី  ប្តូវខតមានអតែិភ្លេថ្នរោេរណំង មួខដេមានច តិេកខណៈឧប្កិដាអាចរសមើរៅនងឹ ឬជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាណាមួយ។ ទីរ ី ជនជាររ់ោទប្តូវខតចូេ មួរៅកនុងរោេរណំង មួ  មួ

ចំខណកោ៉ា ងសំខាន ់ រ៉ា ខនតមនិោបំាច់សំខាន់រផំ តខដេខវះមនិបានរនាះរទរៅកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះ

5042។  

រោេរណំង មួប្តូវខតមានអតែភិ្លេថ្នកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា(មយួ ឬរប្ចើន) ខដេជារោេរណំងចមបងមយួ

កនុងចំរណាមរនាះ(រពាេគឺ‘រសមើរៅនឹង’) ឬប្តូវខតគិតទ កជាម ននវូកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា(មួយ ឬរប្ចើន) រប្រើ

ប្បាស់ជាមរធ្ាបាយសរប្មចរោេរំណងរនាះ ខដេេ ំោបំាច់ជារទរេមើស (រពាេគឺ ‘ពាក់េ័នធ’)។ […] 

រោេរណំង មួ ខផនកា  ឬគរប្មាងកា ថ្នសហឧប្កិដាកមម មួ អាចខប្រប្រួេ និងផ្លា ស់រត ូតាមរេេរវលា

រដើមបី មួរញ្ចូេរទឧប្កិដារខនែមរទៀត។ […] រៅកនុងក ណីរនះ កា ទទួេខ សប្តូវមានអតែិភ្លេរៅរេេ

សមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ខណៈរេេដឹងថា រទឧប្កិដាប្ររេទងមីប្តូវបាន មួរញ្ចូេកនុងខផនកា  មួ េ ំ

បានោត ់វិធានកា ប្រសទិធភ្លេរារំាងកា រកើតរ ើងថ្នរទឧប្កិដាប្ររេទងមីរនះ រហើយរនាេ រម់ក រៅខតរនតអន 

វតតរោេរំណង ួមរនាះ5043។ 

កា ចូេ ួមកនុងរោេរណំង មួអាចរធ្វើរ ើងតាម យៈអរំេើសកមមោបំ្ទ ឬអរំេើអកមមរេមើស។ […] កា ចូេ

 ួម រសជ់នជាររ់ោទរៅកនុងរោេរំណង ួមេ ំោបំាច់ពាក់េន័ធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតនូវរទឧប្កិដាជាក់លាក់ 

[…] រ៉ា ខនតអាចជាទប្មងថ់្នកា ជួយ ឬ ួមចំខណករៅកនុងកា អន វតតន៍រោេរណំង ួមរនាះ។ កា  ួមចំខណក

រនាះេ ោំបំាច់កនុងេកខខណឌ សខំានរ់ំផ តខដេខវះមនិបាន ហូតរធ្វើឱយរទឧប្កិដារនាះ េ ំអាចប្តូវបានប្រប្េឹតត

រ ើងរនាះរទ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី កា ជារ់ពាក់េ័នធ រសស់ហឧប្កិដាកមម មួរៅកនុងឧប្កិដាកមមរនាះប្តូវខត

ររងកើតបានជាទំនាក់ទនំងភ្លា រោ់ន  វាងរហត  និងផេ5044។     

អនកចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម មួអាចដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវសប្មាររ់ទឧប្កិដា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

តាម យៈោ ើផ្លេ េ់ខដេេ ខំមនជាសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម មួ ដរារណាមានកា រង្ហា ញថា មានអនកចូេ

 ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមោ៉ា ងតិចមាន ក់ ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវចំរពាះរទឧប្កិដារនាះ និងថា អនកចូេ

 ួម រូរនាះ រៅរេេរប្រើប្បាសោ់ ើផ្លេ េ ់បានរធ្វើសកមមភ្លេកនងុកា ជប្មញុរោេរណំង ួម5045។   

 
5042 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០៨ (រសចកតីដកប្សង់ខាងកនុងេ ររោេ)។ 

5043 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០៩។ 

5044 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១០។ 

5045 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១១។ 
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ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាមតិ័ […] ជនជារ់រោទប្តូវខតមានរចតនាចូេ មួកនុងរោេរណំង មួ រហើយ

រចតនារនះប្តូវខតបាន ួមចំខណកជាមួយនឹងអនកចូេ មួដថ្ទរទៀតថ្នសហឧប្កិដាកមម មួ។ អនកចូេ ួមសហ

ឧប្កិដាកមម ួមប្តូវខតរង្ហា ញផងខដ ថា បាន ួមចំខណកជាមួយនងឹអនកចូេ ួមសហឧប្កិដាកមម មួដថ្ទរទៀត នូវ

រចតនាតប្មូវពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេជាមូេដ្ឋា ន […]។ ដូរចនះ រចតនាថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ប្តូវខត

ប្គរដណត រ់រោេរណំង មួ នងិរទឧប្កិដាខដេបាន មួរញ្ចូេកនុងរោេរណំងរនាះ5046។  

1805.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កា េិនិតយ រស់សហប្េះរាជអាជាា  ជាកា សរងខរខាីរេក និងេ ំបានរង្ហា ញ

ប្ករខ័ណឌ គតិយ តតកនុងកា រំេាឺរញ្ញា សំខាន់ និងជាក់លាក់សតីេីសហឧប្កិដាកមម ួមកនុងរ ឿងកតីរចចរុបនន5047។ 

ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានហានិេ័យកនុងកា  ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍ចារ់ជា

សា វ័នត ដូចជា ោម នរទរេមើសររើោម នចារ់ខចង និងថា េិ  ទធភ្លេប្តូវខតជាេកខណៈផ្លេ េ់ ឬេកខណៈរ គគេ 

(ជាជាងេកខណៈសមាគម) ប្េមទាងំកា ខកខានកនុងកា អន វតតន៍រទដ្ឋា នេសតតុាងប្តឹមប្តូវរៅរេេយេ់

រឃើញអំេីកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ 5048។ រៅរេេជំទាស់រៅនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអំេីកា  ួមចំខណកសំខាន់ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អំរេើអសកមមរេមើសេ ំមានេកខណៈ

ប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវកា ចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម5049  និងថា ទំនាក់ទំនងខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ

ប្តូវខតមានអតែិភ្លេ វាងសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ជាមួយនឹងោ ើផ្លេ េ់ទាងំអស់ថ្នរទឧប្កិដារនាះ(មិន

ខមនប្តឹមខតោ ើមាន ក់រនាះរទ)5050។ ោត់បានអះអាងថា តាម យៈកា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអំេីចារ់រង្ហា ញឱយរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេិោ ណាថា កា  ួមចំខណកកនុងរទឧប្កិដាោំបាច់ប្តូវ

ខតជាកា  ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួម5051 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់

ចារ់សតីេីធាត ផសអំតតរនាម័តិ5052។  

 
5046 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១២។ 

5047 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៤២។ 

5048 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៤០-១៩៥១, ១៩៥៤-១៩៥៦។ 

5049 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥៧-១៩៥៩។ 

5050 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥២, ១៩៥៣។  

5051 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៦០-១៩៦២។ 

5052 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៦៣-១៩៦៥ និងកា រោងរៅទីរនាះ។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1806.សហប្េះរាជអាជាា បានកា ពា កា រញ្ញា ក់អះអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីចារ់សតីេីរោេរំណ

ង ួម កា  ួមចំខណកសំខាន់ និងធាត ផសអំតតរនាម័តិ និងបានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន បានរំថ្េា និងអន វតត

រដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវរេើចារ់ខដេពាក់េ័នធ5053។ 

1807.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា មាច ស់រណត ឹងសាទ កខមិនប្តឹមខតប្តូវរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមានកំហ សអងគចារ់រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរង្ហា ញថារតើ កំហ សរនាះបានរមាឃៈសាេប្កមោ៉ា ងដូច

រមតច5054។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រញ្ញា ក់មិនរេញរេញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអំេីចារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណង ួម េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ និងអ ូរិយ រហើយេ ំបានរង្ហា ញថា

រតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសតងមានកំហ សដូចរមដច ជាជាងកំហ សជាសកាត ន េេកនុងកា វាយតថ្មា

រេើអវីខដេជាសហឧប្កិដាកមម ួមខដេោត់បានយេ់ប្សរថា ជាកា ប្តឹមប្តូវជាទូរៅ5055។ រខនែមរេើរនះ 

ោត់េ ំបានផតេ់រហត ផេខដេប្តូវសងស័យចំរពាះកា អន វតតន៍ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើរាេ់ធាត 

ផសសំមប្សរថ្នកា េិេណ៌នាពាកេ់័នធរៅរេើអងគរហត ថ្នរ ឿងកតីរចចរុបននរនះ និងេ ំបានរោងរៅរេើកា យេ់

រឃើញខដេអាចរង្ហា ញផេយុរនាះរ ើយ។  

1808.ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា  ួមចំខណកសំខាន់រដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នទូរៅថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

កនុងកា រញ្ញា ក់ថា កា ចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមអាចមានទប្មង់ជាអំរេើអសកមមរេមើស5056។ រខៀវ សំ

ផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើដូរោន ះ រដ្ឋយេ ំបានផតេ់នូវមូេដ្ឋា នផាូវចារ់ ឹងមំាណា

មួយោបំ្ទកា អះអាងទូរៅរនះ5057។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ផេយុរៅវិញ អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានប្រកាសនូវចារ់ខដេអាចអន វតតបានចំរពាះកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ជាេកខ

ណៈរ គគេតាម យៈកា  ំឭកនូវយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា រនះ និងត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេ

រង្ហា ញថា ‘រទឧប្កិដាអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងតាម យៈអំរេើអកមមរេមើសរៅរេេខដេមានកាតេវកិចចប្តូវ

 
5053 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៥៦, ៩៦០, ១០៤០, ១០៤១, ១០៩៨, ១០៩៩។ 

5054 សូមរមើេ កថាខណឌ ខាងរេើខផនក II។ 

5055 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣៩-១៩៤២។ 

5056 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥៧។ 

5057 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៥៨, ១៩៥៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រំរេញ”5058 និងថា កា ចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមអាចមានអតែិភ្លេតាម យៈអំរេើសកមមោបំ្ទ ឬអំរេើអ

កមមរេមើស5059។  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខដេថា កា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហឧប្កិដាកមម ួម អាចរណាត េមកេីអំរេើសកមមោបំ្ទ ឬអំរេើអសកមម

រេមើស5060 អាប្ស័យរហត រនះ រដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ។  

1809.ដូចោន រនះខដ  កនុងកា ោបំ្ទកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា“ទំនាក់ទំនង[ជាមួយនឹងសមាជិកសហឧប្កិដាកមម

 ួម] ប្តូវខតរង្ហា ញឱយរឃើញមានអតែិភ្លេជាមួយនឹងោ ើចមបងនីមួយៗ ប្រសិនររើឧប្កិដាកមមរនាះប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើរប្ចើននាក់រនាះ”5061 រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយខផអករេើយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTY ខដេថា “មានអនកចូេ ួមថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួមោ៉ា ងតិចមាន ក់អាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវរេើរទឧប្កិដា រហើយអនកចូេ ួម ូររនាះរៅរេេរប្រើ

ប្បាស់ោ ើផ្លេ េ់ បានជប្មុញរោេរំណង ួម”5062។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា “សាេដីការ ឿងកតី 

Brđanin ខដេប្តូវបានដកប្សង់រដ្ឋយសាេដីការ ឿងកតី Krajišnik តប្មូវថា អនកចូេ ួមមាន ក់កនុងចំរណាម

អនកចូេ ួមកនុងប្កុមរនាះ បានរប្រើប្បាស់ោ ើផ្លេ េ់ទាងំអស់ថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ”5063

។ 

 
5058 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០៣ រោងរៅរេើសាេប្កមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) 

កថាខណឌ  ៦៩៣ រជើងទំេ័  ២១៥៩។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៧, ៧០៨ 

រជើងទំេ័  ២២៩៦។ 

5059 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ៦៩៣ រជើងទំេ័  ២១៥៩ និងកា រោងប្តវូ

បានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5060 សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿង

រេខ IT-98-30/1-A  សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៥ (“សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត

(ICTY)”) កថាខណឌ  ១៨៧, ៤២១ (“ជាកា ប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ជនជារ់រោទ[ខដេប្តូវបានរោទេីកា ចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម

 ួម] កនុងកា ប្រប្េឹតតអំរេើសកមម ឬអកមមខដេ ួមចំខណកកនុងរោេរណំង ួមរេមើស”) ៥៥៦។ 

5061 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៩៥៣។ 

5062 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១១ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម) រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់

នឹង Krajišnik អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-39-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ (“សាេ

ដីកាថ្នរ ឿងកដី Krajišnik (ICTY)”) កថាខណឌ  ២២៥។ សាេដីការ ឿងកតី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៤១៣។ 

5063 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៩៥៣ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

01718950
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1810.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Krajis ̌nik ខដេសែិតកនុងចំរណាមរ ឿងកដី

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាះបានរញ្ញា ក់ថា “សមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមអាច

ទទួេខ សប្តូវសប្មារ់រទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់ខដេេ ំខមនជាសមាជិកថ្នសហ

ឧប្កិដាកមម ួម ដរារណាមានកា រង្ហា ញថា មានសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមោ៉ា ងតិចមាន ក់អាចប្តូវបាន

ដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវចំរពាះរទឧប្កិដា និងថា សមាជិក ូររនះ រៅរេេរប្រើប្បាស់ោ ើផ្លេ េ់ បានអន វតត

ប្សរតាមរោេរំណង ួម”5064។ សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Krajišnik បានសំអាងរេើសាេដីកាថ្នរ ឿងកត ី

Brđanin ខដេរញ្ញា ក់ថា “សមាជិកមាន ក់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមអាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវចំរពាះ

ឧប្កិដាកមមរនាះ និងថា សមាជិករនះ រៅរេេរប្រើប្បាស់ោ ើផ្លេ េ់ បានប្រប្េឹតតប្សរជាមួយនឹងខផនកា 

 ួម”5065។ កា រញ្ញា ក់រនះរសេើ ខតដូចោន ទាងំប្សុងរៅនឹងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រ៉ា ខនត

រោេគំនិត ឬកា ដកប្សង់ប្តូវបានរកប្សាយរផសងោន រដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់

សមាគ េ់រេើចារ់ជាធ្ មានខដេដ្ឋក់កា ទទួេខ សប្តូវថ្នរទឧប្កិដារៅរេើសមាជិកមាន ក់ថ្នសហឧប្កិដាកមម

 ួម ខដេបានរកើតរ ើង រៅរេេខដេសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមរប្រើប្បាស់ោ  ើចមបង/ផ្លេ េ់មាន ក់ 

ឬរប្ចើន ថ្នឧប្កិដាកមមកនុងកា អន វតតន៍ប្សរតាម ឬកា ជប្មុញនូវរោេរំណង ួម5066។ រខៀវ សំផន េ បំាន

រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា ឬអន វតតផេយុរនាះរ ើយ។     

 
5064 សាេដីការ ឿងកតី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ២២៥ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5065 សាេដីការ ឿងកត ី Brđanin (ICTY)កថាខណឌ  ៤១៣ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកត ី

Brđanin កថាខណឌ  ៤៣០។ 

5066 ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី MARTIĆ (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៨ (“កនុងសាេដីការ ឿងកដ ី

Brđanin (ICTY) បានរញ្ញា ក់ថា រញ្ញា សំខាន់សប្មារ់កា សរប្មចរប្កាមទប្មង់មូេដ្ឋា នថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម េ ំខមនថារតើ

ឧប្កិដាកមមមួយប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយសមាជិកមាន ក់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមរនាះរទ រ៉ា ខនតថារតើ ឧប្កិដាកមមរនះបានសែិតកនុងរោេ

រំណង ួមរេមើសថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ សប្មារ់ទប្មង់េនាា តថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ជនជារ់រោទអាចប្តូវបាន

 ករឃើញថាជាអនកទទួេខ សប្តូវបាន ដរារណាោត់បានចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមរេមើសរដ្ឋយមានរចតនាតប្មូវ និងថា កនុងកា

េៈរទសៈថ្នរ ឿងកដីរនះ (១) អាចដឹងជាម នបានថា រទឧប្កិដាអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើមាន ក់ ឬរប្ចើន ខដេប្តូវបានជន

ជារ់រោទរប្រើប្បាស់ (ឬរដ្ឋយសមាជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម) រដើមបីអន វតតធាត សតាន ម័តថ្នឧប្កិដាកមមខដេជាខផនកថ្ន

រោេរំណង ួម និង (២) ជនជារ់រោទមានឆនេៈរប្ជើសរ ើសយកហានិេ័យរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានរញ្ញា ក់ថា សមាជិក

ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមអាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវសប្មារ់ឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់ ខដេេ ំខមន

ជាសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ដរារណាមានកា រង្ហា ញថា ឧប្កិដាកមមប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវោ៉ា ងរហាចណាស់រេើ

សមាជិកមាន ក់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម និងថា សមាជិករនះ រៅរេេរប្រើប្បាស់ោ ើផ្លេ េ់ បានប្រប្េឹតតប្សរតាមខផនកា  ួម”(រសចកតី

រញ្ញា ក់រខនែម))។ 

01718951
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1811.សា ណារសសសេ់ដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំផន គឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេកខណៈរេមើសថ្នរោេរំណង ួម

ខដេ ងកា ជំទាស់។ រញ្ញា សំខាន់រនះនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរៅកនុងខផនកខាងរប្កាមខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេនឹងប្តូវរ ៀររារ់នូវកតាត នានា និងេសតតុាងខដេប្តូវបានសំអាងរៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង កនុងកា ោបំ្ទរោេរំណងរេមើស រស់ថាន ក់ដឹកនាថំ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងតមកេ់ភ្លេសមរហត 

ផេថ្នកា វាយតថ្មារនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្ទាងំប្សុងនូវកា រេើក

រ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា ប្រកាស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីចារ់រនាះ បានរង្ហា ញនូវ

កា េ ំបានេិោ ណារេើេកខខណឌ តប្មូវថ្នកា  ួមចំខណកកនុងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាកនុងកា ជប្មុញរោេរំ

ណង ួម។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ចាស់លាស់ថា 

“ជនជារ់រោទប្តូវខតចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម  ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់ រ៉ា ខនតេ ំោំបាច់សំខាន់រំផ តរដ្ឋយ

ខវះមិនបានរៅកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះរទ”5067 និងថា “កា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់សមាជិកថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួមរៅនឹងរទឧប្កិដាររងកើតបានជាទំនាក់ទំនងភ្លា រ់ោន  វាងរហត  និងផេ”5068។  វិធី្សាស្តសត រស់ រខៀវ 

សំផន សតីេីេកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេថា “ជាក់ខសតង ចារ់បានតប្មូវថា ជនជារ់រោទប្តូវ

ខត […] មានរចតនាចូេ ួមកនុងកា អន វតតន៍ទិដាភ្លេរេមើសថ្នរោេរំណង ួម និងរចតនាថ្នកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមម”5069 ប្តូវរដិរសធ្រោេប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  រដ្ឋយសា បានខផអករៅរេើភ្លេខ សខរាកោន

តូចតាចថ្នកា ដកប្សង់ខាឹមសា រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញថារតើ មានអតែន័យខ សខរាកោន ដូចរមតចេីកា រញ្ញា ក់

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា “រចតនាថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមប្តូវប្គរដណដ រ់រេើរោេរំណង ួម 

និងរទឧប្កិដាខដេបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណងរនាះ”5070 ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន

រង្ហា ញេីដំរូងថា ប្តឹមប្តូវរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១5071។  

1812.អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន សតីេីកំហ សរៅកនុងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងអំេីចារ់ជាធ្ មានចំរពាះសហឧប្កិដាកមម ួមប្តូវរដិរសធ្រោេ។       

២. េកខណៈរេមើសថ្នរោេរំណង ួម 

 
5067 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧០៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5068 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១០ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5069 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៩៦៣។  

5070 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១២។ 

5071 សាេដីការណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០៥៣។ 
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1813.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ខផនកា រដិវតតន៍សងគម

និយម រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា មានេកខណៈជារទរេមើស5072។ ោត់បានអះអាងថា “រោេរំណង មួ

ខតមួយគត់ខដេមានអតែិភ្លេរនាះ គឺរោេរំណងថ្នកា ររងកើតរដិវតតន៍សងគមនិយមមួយកនុងកមពជុាកនុងរ ិរ

ទថ្នសងគមមួយខដេរផ្លត តរៅរេើកា ប្គរ់ប្គងសមូហភ្លេថ្នប្រេ័នធទំរនើរកមមកសិកមម”5073 និងថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវនូវអតែន័យថ្ន“មហារលាតរផ្លា ះមហាអសាច  យ” ប្េមទាងំ ចនាសមព័នធ

ទំនាក់ទំនង រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា និង វិសាេភ្លេខដេ ចនាសមព័នធរនះអាចផសេវផាយេ័ត៌មាន5074។ 

ោត់បានេិេណ៌នាថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើហួស វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់ខាួន និងមាន

ភ្លេេរមអៀងកនុងកា េិនិតយរេើេសតតុាងរដ្ឋយរំថ្េាេីរោេរំណង ួមខដេមិនខមនជារទរេមើសរៅជាមាន

រទរេមើស5075។ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ររើរទាះរីជារទឧប្កិដាអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំ

ខមនមានន័យថា កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារនាះគឺជាខផនកថ្ន“រោេនរោបាយ”រេមើសរនាះខដ 5076 និងថា រនះគឺ

ជារោេគំនិតខដេប្តូវបានដ្ឋក់រញ្ចូេខ សេីកា េិត រដើមបីរនាេ រេកខខណឌ តប្មូវថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមកនុង

កប្មិតមួយខដេថា រោេរំណង ួមកាា យជារទរេមើស5077។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន រសនើស ំអងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានខផអករេើ“ វិធី្សាស្តសត

េ ំប្តឹមប្តូវខរររនះ”5078។  

1814.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់និយមន័យប្តឹមប្តូវថ្នរោេ

រំណង ួមរនាេ រ់េីរធ្វើកា វិភ្លគរដ្ឋយសតាន ម័តរេើកំណត់ប្តាជាេសតតុាងោ៉ា ងទូេំទូលាយកនុងកា យេ់

រឃើញថា រដិវតតន៍សងគមនិយម រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ជាមូេដ្ឋា ន គឺជារទរេមើសខដេប្តូវបានររងកើត

រ ើងរដើមបីសរប្មចរោេរៅតាម យៈរោេនរោបាយមួយចំនួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម5079

 
5072 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤០០-១៤៤៧។ សូមរមើេផងខដ   ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ៧-១១។ 

5073 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៥៩៤។  

5074 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤២០-១៤៣៧។ 

5075 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៣៩៩-១៤០៨, ១៤១៥-១៤១៩, ១៤៣៨-១៤៤៧, ១៥៩៣-

១៦០០, ១៩៦៦-១៩៨៦, ២០០៤-២០០៧។ 

5076 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤០៦, ១៤៤៤, ១៦០០, ១៩៩៩។  

5077 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៧៤-២០០០។ 

5078 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤០១, ១៤០៧។ 

5079 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៥៤-៩៨៤។ 
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។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា “កា រផ្លត ត រស់ រខៀវ សំផន រេើរោេរំណង ួមខដេេ ំខមនជារទ

រេមើស និងមានកដីរមតាត  និងកា ខដេថា រទឧប្កិដារនាះគឺជា’កា អន វតតន៍ប្បាសោក’េីរោេរំណង ួម មាន

េកខណៈជាអ ូរិយ េ ំជារ់ពាក់េ័នធ និងេ ំរអើរេើរេើកា េិត”5080។  

1815.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រង្ហា ញនូវកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រោេរំណង ួមខដេជា

កមមវតែថុ្នអំរេើខដេបានរប្ោងទ ក វាងរ គគេជារប្ចើន ប្តូវខតមានេកខណៈជារទរេមើស កនុងន័យថា រោេ

រំណងរនះអាចរសមើនឹង ឬពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម5081។ កនុងរ ិរទថ្នកា វាយតថ្មាេមអិត នងិ

សេវប្គរ់រេើេសតតុាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង  ួមទាងំអងគរហត ជាក់លាក់កនុងអំ ុងរេេជិតរួនឆ្ន ំ

ចរនាា ះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងកនុងឆ្ន ំម នកា ប្គរ់ប្គងកមពជុារនាេ រ់េីជ័យជមនះ រស់រកសក មមយុនី

សដកមពជុាកនុងសស្តង្ហគ មស ីវិេ កា រេើករ ើងខដេថា រោេរំណង ួម រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាេ ំជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមណាមួយរនាះ ដូចជាខ សេីកា េិត។ ររើរទាះរីជារដិវតតន៍អាចបានផតេ់អតែ

ប្ររោជនដ៍េ់សងគមរដ្ឋយោម នកា រងាូ ្ម ឬសកមមភ្លេរេមើសក៏រដ្ឋយ ក៍រនះេ ំបានអន វតតចំរពាះរ ឿងកតី

រចចរុបននរនះរ ើយ។    

1816.កា អះអាងដខដេៗ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រោេរំណង ួមថ្នកា អន វតតន៍បានឆ្រ់ ហ័សនូវរដិវតតន៍

សងគមនិយមកនុងកមពជុា េ ំខមនជារទរេមើស រ៉ា ខនតជាខផនកនរោបាយស ទធសាធ្រនាះ េ ំបានរអើរេើរៅរេើកា 

េិតខដេថា ឧប្កិដាកមមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រពាញមួយអំ ុងរេេថ្នដំរណើ កា អន វតតន៍

រនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា រោេរំណង ួមកនុងកា ទទួេបានសងគម

រដិវតតន៍កមពជុាមួយតាម យៈ“មហារលាតរផ្លា ះមហាអសាច  យ” េ ំមានេកខណៈជារទរេមើសរដ្ឋយខាួនឯង

ផ្លេ េ់រនាះរទ រ៉ា ខនតរៅរេេេិោ ណាទូេំទូលាយរេើេសតតុាង អាចកំណត់បានថា កា អន វតតន៍រដ្ឋយរជាគ

ជ័យថ្នរោេរំណងរនះ“គឺេឹងខផអករៅរេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយខដេរងករប្ោះថាន ក់ និងកា េ រ

រំបាត់រាេ់សមាសភ្លេប្រឆំ្ងរដិវតតន៍តាមកា សនមតថា បានរារំាងរកស ឬកា វិវ ឍន៍ រស់រដិវតតន៍សងគម

និយម”5082។ រៅប្គរ់កាេៈរទសៈទាងំអស់ កា ខដេថា រោេរំណង ួមអាចមានេកខណៈជានរោបាយ

ជាមូេដ្ឋា នរនាះ ជាោំបាច់េ ំបានរារំាងដេ់កា អន វតតន៍នូវរោេរំណង ួមតាម យៈមរធ្ាបាយរេមើសរ ើ

យ។  

 
5080 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៦១។ 

5081 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៨៩, ៨១៤។ 

5082 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៣។ 

01718954
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1817.រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរនតកំណត់រេើ“រញ្ញា ថារតើ រោេនរោបាយទាងំរនះមានអតែិភ្លេ 

ថារតើបាន ួមរញ្ចូេកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា និងថារតើ រទឧប្កិដារនាះផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតរៅនឹងរោេ

រំណង ួម” ខដ  ឬោ៉ា ងណា ម នរេេរញ្ញា ក់ថា ប្កុម ួមរនាះមានេកខណៈជារទឧប្កិដា5083 និងបានយេ់

រឃើញថា អងគរហត ទាងំរនាះប្តូវបានកប្មិតប្តឹម វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ កា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានភ្លេេរមអៀងរដ្ឋយបានេិនិតយរេើរទឧប្កិដាខដេបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងកនុងកា ជប្មុញរោេរំណង ួម ជាជាងកា រផ្លត តរៅរេើរោេរំណងនរោបាយរនះ េ ំមាន

ប្រសិទធភ្លេរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រទាះរីេាោមេប្ងីកកា ប្សថ្មោ៉ា ង

ណាក៏េ ំអាចរជឿបានថា រដិវតតន៍រកសក មមយុនីសដកមពជុាប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយមានកកីរមតាត  ឬគិតគូ ដេ់ស ខ

ទ កខប្រជាជនរ ើយ។  រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាសា ណា រស់ោត់ប្តូវបានទទួេយករដ្ឋយសា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើមូេដ្ឋា នខផនកមរនាគមវិជាា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា  ចនាស

មព័នធទំនាក់ទំនង និង វិសាេភ្លេថ្នកា ផសេវផាយេ័ត៌មានក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅខតបាន

យេ់រឃើញរដ្ឋយសមរហត ផេថា រទឧប្កិដារនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយសា រញ្ញា រោេនរោបាយ

រដើមបីធានាថា ខផនកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេោត់អាចសាម នដឹងជាម នរនាះនឹងប្តូវសរប្មចបាន

ឆ្រ់ ហ័ស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា ភ្លគីខដេរសនើស ំរដិរសធ្សចចធា ណ៍អនាគតិ រស់

រៅប្កមមានរនេកុកនុងកា រង្ហា ញកប្មិតខពស់រដើមបីរសនើស ំរដិរសធ្សចចធា ណ៍រនាះ5084។ កា យេ់រឃើញ

ផេយុខដេខផអកតាមកា េិនិតយេសតតុាង េ ំអាចរង្ហា ញរដ្ឋយខាួនឯងនូវភ្លេេរមអៀងបានរ ើយ។  

1818.កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើហួសរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវនូវ វិសាេ

ភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់ខាួនរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេកា វិនិចិ័យរេើអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន

ខដេជាកា  ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍អាជាា អស់ជំន ំ5085 ប្េមទាងំរទឧប្កិដាខដេរេើសេីកា រោទ

ប្រកានរ់ៅសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២5086 ប្រហាក់ប្រខហេោន

ខដ េ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទសប្មារ់រហត ផេខដេបានេិភ្លកា ួចរាេ់ខាងរេើ5087។ ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាង

 
5083 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៤។ 

5084 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១២ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5085 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤០១, រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៤៤-៥៤៦។ 

5086 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤០២, រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤៦៩, ៤៧០, ៤៧៤, ៤៨០, 

៤៨១, ៤៨៣, ៤៨៦, ៤៨៩, ៤៩២-៤៩៤, ៤៩៩, ៥០៤, ៥១០, ៥១៣, ៥១៦។ 

5087 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.ឃ.២ និងខផនក VI.គ.២.ក។ 

01718955
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ថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈរប្ៅរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់

ចាស់លាស់នូវរហត ផេថា េសតតុាងថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈខដេសែិតរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នរទរោទជាក់

លាក់រនះ“េ ំប្តូវបានយកមកេិោ ណារដើមបីោបំ្ទនូវធាត ផសថំ្នរទរេមើសនានាកនុងរ ឿងកតីរនះ”5088។ កនងុ

ក ណីខដេអងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើេសតតុាងរនាះ “គឺរដ្ឋយសា ខតមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរ ិរ

ទថ្នឧប្កិដាកមមខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរ៉ា រណាណ ះ េីរប្ពាះឧប្កិដាកមមរនះបានផតេ់នូវរ ិរទថ្ន

កា េ័យខាា ច និងអំរេើហិងាខដេបានរកើតរ ើងរេេរនាះ”5089។ តាមកា េិនិតយរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរង្ហា ញថា រប្ៅេី“កា វិភ្លគរេើេសតតុាងរដើមបីរធ្វើកា រញ្ញា ក់អះអាងរេើកា សនមតរឋម[នូវ

េកខណៈឧប្កិដាថ្នរោេរំណង ួម]”5090 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា េិនិតយោ៉ា ងទូេំទូលាយហមត់

ចត់រេើេសតតុាងជាឯកសា  និងសកខីកមមជារប្ចើន រៅម នរេេរធ្វើកា សននិដ្ឋា នថា រោេរំណង ួម មានេកខ

ណៈជារទរេមើសរនាះ5091។  

1819.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សរៅកនុង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងកា កំណត់េកខណៈរេមើសថ្នរោេរំណង ួម ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

៣. រោេនរោបាយររងកើត និងប្រតិរតតិកា មនេី សនតិស ខ និងទីតាងំសមាា រ់មន សស 

1820.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មានអតែិភ្លេថ្ន

រោេនរោបាយរដើមបីររងកើត និងប្រតិរតតិកា មនេី សនតិស ខ និងទីកខនាងសមាា រ់មន សស រដើមបីកំណត់អតត

សញ្ញា ណ ោរ់ខាួន ដ្ឋក់ឱយដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និង“ករមេច”អនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាសប្តូវប្ររេទធ្ៃន់ធ្ៃ 

រំផ ត និងអរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញនូវ“សមាសភ្លេមិនេអ”5092។ អងគជំន ំជប្មះបានកំណត់ថា រោេគំនិតថ្នកា 

រប្រើពាកយ“សប្តូវ”បាន ួមរញ្ចូេអនកខដេប្តូវបានសនមតថាប្រឆំ្ងនឹងរដិវតតន៍ក មមយុនីសត5093 និងថា កប្មិត

ថ្នកា កំណត់រោេរៅរេើប្ររេទរផសងៗោន ថ្នសប្តូវ បានខប្រប្រួេអាប្ស័យរេើថារតើ ន ណាបានរងកកា 

 
5088 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5089 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៥៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើ ខផនក 

VII.ឆ.៣.ក.ii។ 

5090 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤០៦។ 

5091 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៦-៤០៦៨។ 

5092 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៣០-៣៩៧២។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៥៧-៣៨៥៩។ 

5093 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៤, ៣៨៣៥-៣៨៦៣។ 
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គំរាមកំខហងធំ្ជាងរគរំផ តរៅរេេណាមួយរនាះ5094 និងថា “កា កំណត់អតតសញ្ញា ណសប្មារ់កា ករមេច

ខដេជារោេកា ណ៍ប្គឹះថ្នចេនាក មមយុនីសតកនុងកមពជុា មានប្រេេរចញេីមូេដ្ឋា ន រស់រកសក មមយុនីសត

កមពជុាខដេប្រកាសរដ្ឋយខាួនឯង”5095។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រោេនរោបាយរនះថ្ន

កា ររងកើតមនេី សនតិស ខ និងកខនាងសមាា រ់មន សសសប្មារ់“កា ករមេចសប្តូវ” គឺផាភ្លា រ់រៅនឹងរោេ

រំណង ួម និងដូចបានអន វតតរៅមនេី ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ ជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា ដ្ឋក់

កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច  ិតេកខ

ណៈជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ5096។  

1821.ររើរទាះរីជាកា យេ់រឃើញោ៉ា ងទូេំទូលាយរនះកនុងចំរណាមរនាះបានខផអករេើេសតតុាង រស់សាកសជីា

រប្ចើនខដេជាជន ងរប្ោះ កមាម េិបាេ និងអនកនិេនធខផនកសិកាប្សាវប្ជាវក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើសញ្ញា ណ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាសតីេីសប្តូវ 

និងបានរង្ហា ញេ ំប្តឹមប្តូវអំេីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយករមេចសប្តូវរៅតាមមនេី សនតិស ខ និងទីកខនាង

សមាា រ់មន សសនានា5097។ ជាេិរសស ោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបាន

សំអាងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងម ន ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងកា រង្ហា ញថា មានអតែិភ្លេថ្ន

រោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5098 និងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងខដេមានតថ្មាទារ កនុងកា ររងកើតទសសនទានកាេប្រវតតិថ្នសញ្ញា

ណ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាសតីេីសប្តូវោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨5099។ ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា និងស នេ កថា

 រស់រមដឹកនា ំ និងយេ់ប្ច ំ ឬរញ្ចូេលាយ ំោន  វាងពាកយរេចន៍រោធា និងមរនាគមវិជាា  រដ្ឋយេ ំបាន

 
5094 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៣៩-៣៨៥៥។ 

5095 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៣៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៤-៣៨៣៨, ៣៨៥៦-៣៨៦៣។ 

5096 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៧៣-៣៩៨៧។ 

5097 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៤៨-១៤៨៨, ១៥២៣-១៥៥០។ 

5098 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥២៤, ១៥២៥, រោងរៅរេើ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៣៤-៣៩៤១។ 

5099 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥១-១៤៧២។ 
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ដ្ឋក់តាមរ ិរទប្តឹមប្តូវនូវប្ររេទសប្តូវរផសងៗ និងបានទាញកា សននិដ្ឋា នថា មានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោ

បាយរេមើសប្រឆំ្ងនឹងេួករគ5100។ ោត់បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា មានមនេី សនតិស ខោ៉ា ងតិច ២០០ កខនាង5101 និងថា កា យេ់រឃើញមួយចំននួ

ដថ្ទរទៀតថ្នឧប្កិដាកមមរៅមនេី សនតិស ខបានរធ្វើហួសេី វិសាេភ្លេជំន ំជប្មះ រស់ខាួន5102 និងបានកំណត់

ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើអតែិភ្លេថ្នរទឧប្កិដាកនុងមនេី សនតិស ខ ថាជារោេនរោបាយ រៅរេេរទ

ឧប្កិដាទាងំរនះប្តឹមខតជាកា អន វតតន៍ប្បាសោកេីរោេរំណងរដិវតតន៍ និងនរោបាយស ទធសាធ្5103។ រខៀវ 

សំផន បានអះអាងថា កំហ ស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរារំាងកា រធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នខដេថា 

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅមនេី ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាំងតាោន់ អូ កខនសង និង

េនំរប្កាេ5104។ 

1822.សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងស េេភ្លេថ្នកា អះអាងទាងំរនះ និងបាន ំឭកអងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគ

រហត រៅរេេយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈតាម 

យៈកា ប្រយ ទធប្រឆំ្ងនឹង“សប្តូវ” ខដេជារោេគំនិតមួយបានវិវ ឍជាដរារ5105។ សហប្េះរាជអាជាា បាន

អះអាងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងខដេថា រកសក មមយុនីសតកមពជុា មានរោេនរោបាយកំណត់អតតសញ្ញា ណ ោរ់ខាួន ដ្ឋក់ឱយដ្ឋច់

រដ្ឋយខ ក និង“ករមេច”សប្តូវខដេមានរប្ោះថាន ក់រំផ តរៅតាមមនេី សនតិស ខ និងកខនាងសមាា រ់មន សសទូ

ទាងំប្ររទស និងអរ់ ំខកខប្ររ ើងវិញនូវ“សមាសភ្លេមិនេអ”5106។   

1823.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកកា សរប្មច រស់ខាួនកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សតីេីកមមវតែបុ្រហាក់

ប្រខហេោន រៅនឹងកា សំអាងរេើប្េឹតតិកា ណ៍ម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំប្តូវបាន

 
5100 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៧៣-១៤៨៨, ១៥២៦-១៥៤០។  

5101 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៥២៥។ 

5102 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៤៣-១៥៤៥, ១៥៤៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៩៧-៤១៩, 

៤៩៥-៥១៦។ 

5103 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៥៤៧។ 

5104 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៥៤៦។ 

5105 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៩៨៥-១០០២។ 

5106 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០០៣-១០២០។ 
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រារំាងកនុងកា េិោ ណារេើេសតតុាងថ្នអំរេើ ឬសកមមភ្លេម នៗខដេមានតថ្មាជាេសតតុាងសកាដ ន េេ និង

ជារ់ពាក់េ័នធកនុងកា រង្ហា ញថារតើ េំនាខំដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោទប្រកាន់កនុងរេេជំន ំជប្មះរនះ បាន

ខសដងឱយរឃើញជាក់លាក់ ខដ  ឬោ៉ា ងណា និងសំខាន់ជាងរនះរទៀត ថារតើេំនារំនាះប្តូវបានអន វតតតាមកនុង

អំ ុងរេេយ តាត ធិ្កា រេេរវលាោរ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតមកកនុងរ ិរទថ្នកា អន វតតន៍

រោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា5107។ តាម យៈកា េិនិតយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង បានរង្ហា ញឱយ

រឃើញនូវកា រនតថ្នេំនារំោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុារៅម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងកា យេ់ដឹងចាស់នូវេកខណៈថ្នរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម។ 

រៅកនុងរសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រខៀវ សំផន បានសខមដងកា 

មិនរេញចិតតជាមួយនឹងកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១5108 រដ្ឋយ

បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើសាេដីកាថ្នអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ រស់ត លាកា  ICTR កនុងរ ឿងកដី Nahimana 

និងជនដថ្ទរទៀត ខដេរញ្ញា ក់ថា េសតតុាងខដេរង្ហា ញនូវអំរេើសកមម ឬអកមមសតីេីកា ទទួេខ សប្តូវ

សប្មារ់ឧប្កិដាកមម ប្តូវខតបានរកើតរ ើងរៅកនុងយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់ត លាកា 5109។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី សាេដីកាថ្នអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី Nahimana និងជនដថ្ទរទៀត បានផតេ់សប្មារ់ក ណី

េិរសសខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងណាមួយអាចទទួេយករដ្ឋយស េេភ្លេនូវេសតតុាងសតីេីអំរេើ

ខដេរកើតមានម នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា និងបានសំអាងរៅរេើ រៅរេេខដេេសតតុាងរនាះរប្រើប្បាស់កនុង

រោេរំណងរដើមបី៖ (១) រំេាឺរ ិរទណាមួយ (២) រង្ហា ញតាម យៈកា សននិដ្ឋា ននូវធាត ផស(ំជាេិរសស 

រចតនារេមើស)ថ្នអំរេើឧប្កិដា ខដេបានរកើតរ ើងកនុង វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា និង/ឬ (៣) 

រង្ហា ញនូវេំនាថំ្នអំរេើខដេបានគិតទ កជាម ន5110។  

1824.េសតតុាងរង្ហា ញអំេីប្េឹតតិកា ណ៍ខដេរកើតរ ើងម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ រខៀវ សំផន បាន

ជំទាស់រនាះ ជារឋមរចញេីសកខីកមម រស់ នួន ជា និង កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច និងរចញេីខាឹមសា ខដេ

មានកនុងឯកសា របាះេ មពផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដវិតត ខដេបានរង្ហា ញថា រោេគំនិត រស់រកសក មមយុនី

សតកមពជុា និងរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវ ប្តូវបានររងកើតរ ើងតាងំេីរដើមឆ្ន ំ ១៩៦០ រហើយបានវិវ ឍ

ជារប្ចើនឆ្ន ំ ហូតដេ់អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់

 
5107 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២១១ -២២១។ 

5108 រសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៣៨-៥៥។ 

5109 សាេដីការ ឿងកដី Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត កថាខណឌ  ៣០៩-៣១៤។ 

5110 សាេដីការ ឿងកដី Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត កថាខណឌ  ៣១៥។  
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សមាគ េ់ថា រោងតាមសំអាងរហត ដូចោន ខាងរេើ េសតតុាងរនះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតតិកា ណ៍រប្ៅ វិសាេ

ភ្លេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. បានផតេ់ជាកាេប្រវតតិថ្នរ ិរទោ៉ា ងសំខាន់ដេ់កា 

ខសវងយេ់នូវរោេរំណង រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា និងមហិចតិា និងកា ររងកើតរោេរំណង ួម ប្េម

ទាងំកា  ួមចំខណកកនុងកា អន វតតន៍នូវរោេរំណង ួម ខដេបានរនតរនាេ រ់េីខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ េិត

ណាស់ អាចមានកា ខវះចរនាា ះេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេរមើេេ ំរឃើញនូវសកមមភ្លេជារនត

រនាេ រ់ រស់រមដឹកនាកំមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងរ ិរទមួយចំនួន។ េ ំមានរទឧប្កិដាប្តូវបានរោទប្រកាន់ និង

េ ំមានកា ដ្ឋក់េិ  ទធណាមួយប្តូវបានសរប្មចចំរពាះឧប្កិដាកមមខដេអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។   

1825.រនាេ រ់មក រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងតថ្មាជាេសតតុាងថ្នឯកសា មួយចំនួន និងបានអះអាងថា េ ំគរបី

មានកា យេ់រឃើញប្តូវបានរធ្វើរ ើងតាម យៈេសតតុាងរនាះ។ តាមកា រប្ជើសរ ើស ោត់បានចងអេុរង្ហា ញ

រៅរេើេសតតុាងខដេោត់បានេិេណ៌នាថា ជាឯកសា េ ំមានកាេរ ិរចទិ រស់អនកនិេនធខដេេ ំសាគ េ់

រ ម្ ះ5111ដូចជា រទរញ្ញា ករមេចខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥5112 រសចកតីដកប្សង់រចញេីកិចចកា  រស់ Ben 

KIERNAN និងរសៀវរៅកំណត់រហត  រស់ រអៀង សា ើ5113 កំណត់រហត  រស់ Christopher 

GOSCHA5114 “រសៀវរៅកំណត់រហត រញ្ចូេោន ថ្នមនេី ស-២១”5115 សកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី 

ប្ពារ ឆ ន5116 សកខីកមម រស់ កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច ខដេថា សប្តូវរីប្ររេទប្តូវបានកំណត់អតត

 
5111 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥១, ១៤៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៥០, ៣៧៥១។  

5112 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤៥៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៧៥២។ 

5113 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥៨, ១៤៦៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៤៦, ៣៧៧៨, ៣៧៩១, ៣៨០៣។  

5114 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៦៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៨០៥, ៣៨១៤។ 

5115 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៦៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៨២២។ 

5116 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៣៤, ១៥៣៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៦១។ 
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សញ្ញា ណកនុងឆ្ន ំ ១៩៦០5117 និងកា ប្រកាស រស់ កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច ខដេថា រសចកតីខណនា ំរស់គ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រេើកខេងរទាស“សប្តូវ”សប្មារ់សកមមភ្លេរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺជាឧបាយកេក ំឱយប្រជា

ជនមានកា ប្ជួេប្ចរេ់5118។  រទាះជាោ៉ា ងណាកតី វិធី្សាស្តសតជំទាស់ជាខផនកៗរនះ េ ំអាចរដិរសធ្តថ្មាជា

េសតតុាងបានរៅរេេេិនិតយជា ួម និងកនុងរ ិរទថ្នឯកសា  និងសកខីកមមដថ្ទរទៀត និងតាមធ្មមតាេ ំបាន

រអើរេើរៅរេើេសតតុាងជារប្ចើនដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានសំអាងរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រក

ប្សាយសញ្ញា ណវិវ ឍ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារេើសប្តូវ និងរោេនរោបាយ ដូចជា ខាឹមសា រៅកនុង

ឯកសា របាះេ មពផាយថ្នទសសនាវដដីទង់រដិវតត និងយ វជនរដិវតត5119 ឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសត

កមពជុា និងកា ទំនាក់ទំនង5120 សកខីកមម រស់អតីតកមាម េិបាេ  ួមទាងំ នួន ជា5121 និងស នេ កថា រស់ រ៉ា េ 

េត, នួន ជា និង រខៀវ សំផន5122។  

1826.រខៀវ សំផន បានអះអាងសាជាងមីថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិនិតយរេើេសតតុាងរនះកនុងរ

  ិរទសមប្សរ ដូចជា រ ិរទថ្នកា ប្រទូសរា៉ាយប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ប្រឆំ្ងនឹង ររ េន់ នេ់ និងរប្កាយមក

ជាមួយរវៀតណាម5123។ រណត ឹងសាទ កខេ ំខមនជាកា រធ្វើសវនាកា សារ ើងវិញរនាះរទ និងសែិតកនុងខដន

កំណត់ថ្នកា ខសវងយេ់រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិនិតយោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើេសតតុាងទាក់ទង

 
5117 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥២៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៩៣៤។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៩៣។ 

5118 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៣១ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៩៧១។ 

5119 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៥៣, ៣៧៥៥, ៣៧៥៨, ៣៧៥៩, ៣៧៦២, ៣៧៧៧, 

៣៧៨០, ៣៧៩២, ៣៨០២, ៣៨០៦, ៣៨០៨, ៣៨១០, ៣៨១៣, ៣៨១៩, ៣៨២០, ៣៨២៤, ៣៨២៧-៣៨២៩, ៣៨៣៣, 

៣៩៣៨, ៣៩៤០, ៣៩៤១, ៣៩៥៨, ៣៩៥៩, ៣៩៦៦, ៣៩៦៨។ 

5120 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៥៤, ៣៧៥៦, ៣៧៥៧, ៣៧៦០, ៣៧៦៤-៣៧៦៦, 

៣៧៦៨-៣៧៧២, ៣៧៧៥, ៣៧៧៩, ៣៨៧១-៣៧៩០, ៣៧៩៣-៣៧៩៥, ៣៧៩៧, ៣៧៩៩, ៣៨០០, ៣៨០៤, ៣៨០៥, 

៣៨០៩, ៣៨១១, ៣៨១៧, ៣៨២៥, ៣៨២៦, ៣៨២៨, ៣៨៣១, ៣៨៣៤, ៣៩៥៥, ៣៩៦២-៣៩៦៤។ 

5121 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៦១, ៣៧៦៧, ៣៧៦៩, ៣៨០១, ៣៨១០, ៣៨២៨, ៣៩៣៥-

៣៩៣៧, ៣៩៤០, ៣៩៤៥, ៣៩៦៩។ 

5122 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៧៣, ៣៧៧៤, ៣៨០៧, ៣៨១២, ៣៨១៥, ៣៨១៦, 

៣៨១៨, ៣៨២៣, ៣៨៣០, ៣៩៣៤, ៣៩៣៩, ៣៩៦០, ៣៩៧០។ 

5123 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥០-១៤៥២, ១៤៥៤, ១៤៥៦, ១៤៥៧, ១៤៥៩-១៤៦២, 

១៤៦៥-១៤៨៨, ១៥២៥, ១៥៤២។ 
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រៅនឹង វិធី្សាស្តសត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា អន វតតន៍ចំរពាះសប្តូវេិត និងតាមកា សនមត រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា និងបានសននិដ្ឋា នថា អំណះអំណាងរនះេ ំមានមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់រេើេសតតុាងជារប្ចើនដថ្ទរទៀត កនុងកា វិភ្លគខផនកអងគរហត  រស់ខាួន

អំេីកា សំរៅ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅរេើសប្តូវ5124។  កា រ៉ា នរ៉ាងរេើកសារ ើងវិញកនុងកា រង្ហា ញ

ឱយរឃើញខ សខរាកោន  វាងសប្តូវនរោបាយ/មរនាគមវិជាា  និងសប្តូវរោធារដ្ឋយបានអះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងភ្លន់ប្ច ំ និងដូរចនះកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវ5125 រៅប្គរ់ក ណី េ ំបានរង្ហា ញនវូ

ផេវិបាកដេ់កា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា រ គគេខដេប្តូវបានសនមតជាសប្តូវ ឬជាសប្តូវជាក់ខសតងររើ

រទាះរីជាសប្តូវនរោបាយ/មរនាគមវិជាា  រោធា ឬអវីរផសងក៏រដ្ឋយ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា 

ករមេច ឬកា អរ់ ំខកខប្ររៅមនេី សនតិស ខ និងទីតាងំករមេច។  

1827.ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា រេើករ ើងជាសរងខរ រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា មានមនេី សនតិស ខោ៉ា ងតិច ២០០ 

កខនាងរៅពាសរេញ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រហើយោត់េ ំបានផតេ់ទ ហីក ណ៍ណាមួយទាក់ទងរៅនឹង

រញ្ញា ថារតើ កា រមាឃភ្លេនូវកា យេ់រឃើញរនះអាចរ៉ាះពាេ់ ឬរធ្វើឱយសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះអស់ស េេ

ភ្លេដូចរមតចរ ើយ។ រដ្ឋយសា  វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមទីតាងំឧប្កិដាកមម

រួនកខនាង ខដេតំណាងឱយកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកប្មិតោ៉ា ងប្តឹម

ប្តូវនូវរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់ខាួនសតីេីរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយសា រញ្ញា រោេនរោបាយ

រៅមនេី សនតិស ខ ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ5126។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេបានរដិរសធ្ ួចរាេ់នូវអំណះអំណាងខដេថា ចំណាត់កា រនាះបានរធ្វើហួសេីវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំ

ជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង5127។ កា រោទប្រកាន់រខនែមរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជនំ ំ

ជប្មះបានរំថ្េាឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ដូចជា  ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងរស

ចកតសីរប្មច រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ថ្នថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦5128 កនុងកា រកប្សាយអតែន័យេ ំប្តឹមប្តូវ

 
5124 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៣។ 

5125 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥៤, ១៤៧៣-១៤៧៩, ១៥៣២, ១៥៣៣, ១៥៣៦-

១៥៤១។  

5126 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៧៣-៣៩៨៦។ 

5127 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VI.គ.២.ក។ 

5128 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៥៥, ១៥២៧-១៥៣០។ 
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ថ្នពាកយ“ករមេច”សប្តូវ ប្តឹមខតជាផតេ់នូវកា រកប្សាយមួយរផសងរទៀតខដេខ សទាងំប្សុងេីអងគរហត 

រដ្ឋយេ ំបានរង្ហា ញមូេរហត ដូចរមតចបានរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេ

រនាះរ ើយ។ រទដ្ឋា នជាធ្ មានកនុងកា េិនិតយរ ើងវិញរេើកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់ខផនកអងគរហត  

គឺជារទដ្ឋា នសតីេីភ្លេសមរហត ផេ5129។   

1828.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា អំណះអំណាងខដេប្តឹមខតជាកា មិនយេ់ប្សរជាមួយ

នឹងកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងសា ណាខដេខផអករេើកា រកប្សាយមួយខរររផសង

រទៀតខដេោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងដខដេរនាះ េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់រដិរសធ្កា យេ់

រឃើញខផនកអងគរហត  រស់ត លាកា អងគរហត បានរ ើយ5130។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា 

កា េនយេ់មួយខរររផសង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅតាមមនេី សនតិ

ស ខ េ ំខមនជាខផនកថ្នរោេនរោបាយឧប្កិដា រ៉ា ខនតប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយោ ើខដេបានអន វតតប្បាសោកេី

រោេរំណងនរោបាយប្តឹមប្តូវកនុងកា ររងកើតរដិវតតន៍សងគមនិយមរនាះ គឺបានខផអកខតរៅរេើអំណះអំណា

ងខដេបានរង្ហា ញេីម នរៅរេេជំន ំជប្មះខដេកនាងមកេ ំបានទទួេរជាគជ័យ។ ោត់េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា ន

ោបំ្ទចំរពាះមូេរហត ោ៉ា ងដូចរមតចបានជារសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង េ ំសមរហត ផេ

ខដេបានទាញរចញេីសកខីកមម រស់សាកសីជារប្ចើនខដេជាអតីតអនកខដេប្តូវបានរគផ្លា ស់ទី អនកេូមិ អនក

ជារ់ឃ ំោងំ និងអនក ួចជីវិតខដេបានបាត់រង់សមាជិកប្គួសា រនាះ។ សា ណា រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបីយេ់រឃើញថា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅតាមមនេី សនតិ

ស ខនានារនាះ េ ំគួ ឱយរជឿជាក់ដូចោន  រេើកខេងកា យេ់រឃើញសដីេីអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិរៅមនេី សនដិស ខេនំរប្កាេ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្សប្មារ់រហត ផេ

ខដេបានេនយេ់ខាងរេើ5131។ 

1829.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងអតែិភ្លេ និងេកខណៈឧប្កិដាថ្នរោេនរោបាយកនុងកា ររងកើត និងប្រតិរតតិកា 

មនេី សនតិស ខ និងទីតាងំករមេចកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

 
5129 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II។ 

5130 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក II។ 

5131 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ក.៥.ង។ 
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៤. រោេនរោបាយររងកើត និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  

1830.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មានអតែិភ្លេថ្ន

រោេនរោបាយររងកើត និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ខដេជាឧរក ណ៍រឋមសប្មារ់

ររងកើតកា តស ូវណណ ៈ និងកនុងរោេរំណងររងកើតកមាា ំងេេកមម និងកា រងកររងកើនផេតាម យៈកា 

ប្គរ់ប្គងតឹង  ឹងរេើប្រជាជន ខដេជាមរធ្ាបាយថ្នកា ជប្មុញរោេរំណង ួមអន វតតឆ្រ់ ហ័សរដិវតតន៍

សងគមនិយមតាម យៈ“មហារលាតរផ្លា ះមហាអសាច  យ”5132។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំឭកថា ដីកា

ដំរណាះប្សាយបានរោទប្រកាន់ថា “រោេរំណងថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនបាន ួមរញ្ចូេកា រំរេញេកខ

ខណឌ ថ្នេេកមមតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  កា ផគត់ផគង់រសបៀងដេ់ប្រជាជន កា កា ពា សនតិស ខ

ប្រជាជនេីកា គំរាមកំខហង និងកា ដកហូតអនកទីប្កុង(ប្រជាជនងមី) និងអតីតអនក ដាកា ស ីវិេថ្ន ររ

សាធា ណ ដាខខម  នូវឋានៈខផនកនរោបាយ និងរសដាកិចចតាម យៈកា ខប្រកាា យេួករគឱយរៅជាកសិក ”5133 

និងបានោត់ទ កដីកាដំរណាះប្សាយរនះថា “ជាកា សមប្សរកនុងកា េិោ ណារេើកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន និង

កា ររងកើតសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ជា ួមរដ្ឋយខផអករេើរោេរំណងមរនាគមវិជាា  និងនរោបាយ

ប្តួតោន ខតមួយ”5134។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រោេនរោបាយរនះផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិត

េមួតជាមួយនឹងរោេរំណង ួម និងដូចបានអន វតតរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ កា ដ្ឋា នប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ១់

មករា និងកា ដ្ឋា នប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង មានកា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើមន សសោត កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេ

រហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស 

និងអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថាជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ខដេទាងំអស់រនះបាន្ន

ដេ់កប្មិតេកខខណឌ ថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ5135។ 

1831.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងស េេភ្លេថ្នកា យេ់រឃើញទាងំរនះ និងបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា មានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយផ្លា ស់ទីប្រជាជន និងររងកើត 

 
5132 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៦-៣៩១៨។ 

5133 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៦។ 

5134 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៦៧។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា រដ្ឋយសា កា 

ផ្លា ស់ទីប្រជាជនប្តូវបានរោទប្រកាន់ពាក់េ័នធខតរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិោម កា អន វតតន៍រោេនរោបាយថ្នកា ផ្លា ស់

ទីប្រជាជនប្តូវបានេិភ្លកាប្តង់ចំណ ចខដេពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិោមខតរ៉ា រណាណ ះ។  

5135 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៩-៣៩២៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា តាម យៈកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា5136។ ជាេិរសស ោត់បាន

ជំទាស់ថា រដ្ឋយសា កា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន“េ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

ទាងំមូេ” រទើរអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតហួសេី វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះកនុងកា យេ់រឃើញ

នូវអតែិភ្លេថ្នកា ប្រតិរតតិកា ខដេរកើតរ ើងជារ ឿយៗ កនុងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនរនាេ រ់េីកា ដួេ េំទីប្កុង

េនំរេញរដើមបីររងកើតខផនកា “‘ប្គរ់ប្គង’ និង‘កាន់ការ់ប្រជាជន’”5137។ ោត់បានអះអាងថា រនះ“រង្ហា ញ

ឱយរឃើញអំេីកា រកប្សាយរំថ្េារដ្ឋយរចតនារេើរោេរំណងររងកើតសហក ណ៍ រដើមបីសននិដ្ឋា នថា ជារទ

រេមើស”5138 និងបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងក៏មាន“កំហ សផងខដ រៅកនុង […] កា រប្រើ

ប្បាស់កិចចកា ប្សាវប្ជាវ រស់ Ben KIERNAN ខដេេ ំមានតថ្មាជាេសតតុាង”5139 ប្េមទាងំ“កា ររងកើតកា 

យេ់រឃើញអំេីសហក ណ៍ជារប្ចើនរផសងរទៀតហួសេី[ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង]”5140។  

1832.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ច ិតេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវថ្នកា 

តប្មង់ទិសនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ រដ្ឋយេិនិតយរប្ជើសរ ើសតាម

 
5136 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៨៩-១៥១០, ១៥១៨-១៥២២។  

5137 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៨៩។ រខៀវ សំផន បានរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

“បានខផអករេើចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេមានតថ្មាជាេសតតុាងទាររដើមបីររងកើតកា យេ់រឃើញសតីេី[កា ផ្លា ស់ទីប្រជា

ជន]”។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤៩៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៥។ រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់មូេដ្ឋា នោបំ្ទសប្មារ់កា អះអាង រស់ោត់ អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងេ ំោំបាច់េិភ្លការខនែមរទៀតរ ើយ។ 

5138 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤៩១។ រខៀវ សំផន  បានរខនែមថា វិធ្ីសាស្តសតរនះផេយុរៅ

នឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជនជាតិោមជាេិរសសប្តូវបានដករចញរដើមបីរំខរកសហគមន៍ រស់

េួករគ រដ្ឋយរហត ថា េួករគប្តូវបាន ួមរញ្ចូេរដ្ឋយមិនរ ើសម ខកនុងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយធ្ំរដើមបីខរងខចកទូទាងំ

ប្ររទសតាមសហក ណ៍រផសងៗសប្មារ់រហត ផេរសដាកិចច។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថា

ខណឌ  ១៤៩២, ១៤៩៣។ សា ណារនះប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ខាងរេើថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំនូវប្រជាជនោម គឺជាកា រ ើសរអើងរ ើយ។ សូមរមើេ 

ខាងរេើ ខផនក VII.ច.២.ក។ 

5139 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៨៨៥ រជើងទំេ័  ១២៩៩៥។ 

5140 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៩១៧។ 
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កា ចង់បាន រស់ខាួនរេើឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា រចញេីប្ជុងមួយថ្ន“ភ្លេអមិតត”ខដេ

ដ្ឋក់រនេកុ និងរដ្ឋយេ ំរអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុខដេរង្ហា ញថា មានកដីបា មាេិតប្បាកដចំរពាះប្រជាជន

5141។ ោត់បានជំទាស់មតងរទៀតថា រទឧប្កិដាភ្លគរប្ចើនខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថាប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរ ើងរៅតាមសហក ណ៍រនាះ គឺសែិតរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់ខាួន ឬេ ំប្តូវបាន

រង្ហា ញ និងបានជំទាស់នូវអតែិភ្លេថ្នរទឧប្កិដាមួយចំនួនរៅតាមសហក ណ៍ខដេេ ំអាចរសមើនឹងអតែិភ្លេថ្ន

រោេនរោបាយរេមើស5142។ 

1833.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា រប្រើប្បាស់េសតតុាងរប្ៅ វិសាេភ្លេរដើមបីកំណត់ច ិតេកខណៈរោេនរោបាយររងកើត និង

ប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ថាជារទរេមើស5143។ សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងរខនែម

រទៀតថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា តាម យៈកា វាយតថ្មាជា ួមរេើេសតតុាង អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ ឬអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយររងកើត និងប្រតិរតតិ

កា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា មានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេ

តាម យៈរោេរំណង ួម5144។ 

1834.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា រេើករ ើងទាងំរនះេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទទាងំប្សុង។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា “ដីការំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ថ្នសំណ ំរ ឿង [០០២] 

េ ំបានរារំាងសមតែកិចច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េិោ ណារេើប្េឹតតិកា ណ៍ម ន ឬរប្កាយរទ

រោទខដេអាចជារ់ពាក់េ័នធកនុងកា រង្ហា ញអងគរហត ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរទរោទរនាះរ ើយ”5145។ រខនែម

 
5141 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩៤-១៥០៦, ១៥១០, ១៥២១។ រខៀវ សំផន បានរខនែមថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរដ្ឋយរចតនារេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ ដូចជា  បាយកា ណ៍មិនេិតអំេីទិននផេប្សូវរេើស

តប្មូវកា  ខដេរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន និងរមដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុា េ ំអាចដឹងេកខខណឌ ជាក់ខសដងកនុងសហក ណ៍។ សូម

រមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥០៧-១៥០៩។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកំណត់ខាង

រប្កាមថា ររើរទាះរីជាសា ណា រស់ោត់ខដេថា អនកប្គរ់ប្គងខាះបានរិទបាំងកា ខវះរសបៀងអាហា  ប្តូវបានទទួេយកក៏រដ្ឋយ 

ក៏រនះេ ំអាចប្ោនរោេកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខផអករេើេសតតុាងទាងំមូេខដេថា ោត់បានដឹងអំេីេកខ

ខណឌ រោ រៅរៅតាមសហក ណ៍ខដ ។ សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ  ១៨៩៩។ 

5142 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥១៨-១៥២២។ 

5143 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០២១-១០២៥។ 

5144 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០២៦-១០៣៩។ 

5145 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២៣៦។ 
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រេើរនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានទទួេសាគ េ់ ួចរហើយថា េសតតុាងរប្ៅយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចប្តូវបានទទួេយក និងសំអាងរៅរេើរដើមបីរំេាឺរ ិរទ និងសននិដ្ឋា នធាត ផសថំ្ន

រទឧប្កិដា(ដូចជាអតតរនាម័តិ) ខដេបានរកើតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា និង/ឬរង្ហា ញនូវ

េំនាថំ្នអំរេើខដេបានគិតទ កជាម ន5146។  

1835.កា រោទប្រកាន់ រស់មាច ស់រណត ឹងសាទ កខអំេីកា អន វតតន៍ហួសេី វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ ប្តូវខតបានេិ

និតយរដ្ឋយខផអករេើភ្លេជាក់ខសតងថ្ន វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះរចចរុបនន។ មានកា រង្ហា ញចាស់លាស់ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះខផនកទីេី ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ បានកប្មិតកា ប្រកាស រស់

ខាួនសតីេីកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនពាក់េ័នធរៅនឹងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ប្តឹមកា រំេាឺរ ិរទ និងកា វិភ្លគ

រេើមរធ្ាបាយខដេតាម យៈរនះ រោេនរោបាយរដើមបីររងកើត និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា ប្តូវបានសរប្មច។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេណាមួយ ឬដ្ឋក់ឱយទទួេខ ស

ប្តូវរេើអំរេើរេមើសសតាន ម័តពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតន៍ថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនសប្មារ់រោេរំណង

ររងកើត ឬប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រ ើយ5147។ រនះប្តូវបានរង្ហា ញរៅកនុងកា វាយតថ្មា 

និងកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនសប្មារ់រោេរំណងថ្នកា កំណត់

រោេរៅជនជាតិោម ខដេជារទរោទមួយប្តូវបានដករចញជាក់លាក់េីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងរញ្ចូេ

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២5148  កខនាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ និងកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ បានរកើតរ ើង5149។ អាប្ស័យ

រហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ទ ហីក ណ៍រនតរនាេ រ់ជារប្ចើនរនះេ ំមានមូេដ្ឋា ន

ោបំ្ទ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកប្មិតកា េិោ ណា រស់ខាួនថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន ប្តឹម

រោេនរោបាយររងកើត និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  សប្មារ់រោេរំណងប្តឹមប្តូវ និង

ពាក់េ័នធ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោ

េ។ 

 
5146 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៦៥-៦៦៦ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកដីNahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) 

កថាខណឌ  ៣១៥។  

5147 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៩-៣៩២៨។ 

5148 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧២៨, ៣៨៦៧, ៣៩៩០, ៣៩៩១។ 

5149 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩៥-៣៩៩៧។ 
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1836.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងនូវកិចចកា ប្សាវប្ជាវ រស់ Ben KIERNAN។ ផេយុរៅនឹងសា ណា រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាចមបងបានសំអាងរៅរេើរសចកតី

ដកប្សង់មួយចំនួនរចញេីកា របាះេ មពផាយកនុងទសសនាវដដីទង់រដិវតតរៅរេេរនាះ និងសំអាងរខនែមរៅរេើ

អវីខដេ Ben KIERNAN បាននិេនធអំេីភ្លេកាន់ខតខាា ងំរ ើងថ្នកា តាម កខាម ងំកនុងសហក ណ៍កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៦5150។ សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកិចចកា ប្សាវប្ជាវ រស់ Ben KIERNAN បាន

រេើករង្ហា ញេ ំប្តឹមប្តូវ និងដូរចនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ កា រេើករ ើងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

មានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញនូវអតែិភ្លេថ្នសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រខនែមរទៀតពាសរេញប្ររទស 

ប្តូវរដិរសធ្រោេផងខដ ។ ររើរទាះរីជាមានេសតតុាងផេយុខដេទំនងជាេ ំអាចរកើតមានក៏រដ្ឋយ ក៏កា 

យេ់រឃើញរនាះេ ំអាចរ៉ាះពាេ់ ឬរធ្វើឱយសាេប្កមរមាឃៈបានរ ើយ5151។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

រជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកប្មិតកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនសតីេីកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា ប្តឹម

សហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះ

កំេង់ឆ្ន ំង ដូចបានរោទកនុងដីកាដំរណាះប្សាយរ៉ា រណាណ ះ5152។ 

1837.កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់ច ិតេកខណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងនូវរោេនរោបាយសតីេីសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ថា ជារទរេមើស ប្តូវរដិរសធ្រោេ

ផងខដ រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងរប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់ោបំ្ទកា យេ់រឃើញរនះ។ រខៀវ សំផន បានទទួេសាគ េ់

ថា កា ររងកើត និងកា ប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ ប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងរោេរំណង ួមរប្រើប្បាស់ជា

មរធ្ាបាយប្គរ់ប្គងរសដាកិចចជនរទកនុងកមពជុារៅរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ5153។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ោត់

បានអះអាងថា រោេនរោបាយសងគមនិយម និងកមមសិទធិ ួមកនុងរោេរំណងសរប្មចកា ផគត់ផគង់រសបៀង

រដ្ឋយខាួនឯង េ ំខមនជារទរេមើសរដ្ឋយខាួនឯងរនាះរទ និងថា កា ខដេថារោេនរោបាយរនះបានររាជ័យ

រដ្ឋយសា ខវះមរធ្ាបាយ អសមតែភ្លេ ឬកា ប្គរ់ប្គងមិនបានេអ េ ំបានរធ្វើឱយរោេរំណង ួមរនះជារទ

រេមើសខដ 5154។ 

 
5150 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៩៨ រជើងទំេ័  ១២៩៩៥។ 

5151 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៩៨។  

5152 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៩-៣៩២៧។ 

5153 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤៩០។ 

5154 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥២០-១៥២២។ 
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1838.រោេរំណង ួមកនុងកា អន វតតន៍រដិវតតន៍សងគមនិយមឆ្រ់ ហ័ស េ ំអាចប្តូវបានផ្លដ ច់រចញេីមរធ្ាបាយ

ខដេរោេរំណងប្តូវបានអន វតតតាម យៈរនាះ។ ដូរចនះ រោេរំណង ឬរោេរៅថ្នកា ររងកើតសហក ណ៍

រដើមបសីរប្មចបានសងគមនិយម កមមសិទធិ ួម និងខាួនទីេឹងខាួន េ ំអាចប្តូវបានយេ់ថាឯករាជយេីមរធ្ាបាយ

ខដេរោេរំណង ួមច ងរប្កាយប្តូវបានអន វតតតាម យៈរនាះរ ើយ  ួមទាងំ កា ដកសិទធិររញ្ចញមតិ ឬ

ជរប្មើសរៅប្គរ់ទិដាភ្លេថ្នជីវិតប្រោំថ្ងៃ ជំនួសមកវិញនូវកា ោម នជរប្មើសប្មារ់ទីជប្មក អាហា  និងេេ

កមម ឬអនកខដេប្តូវរ ៀរអាពាហ៍េិពាហជ៍ាមួយ និងតាម យៈេកខខណឌ េំបាករតាកោ៉ា កដូចទាសក  និង

កា គំរាមកំខហងថានឹងយករៅ“កសាង” និងកា ខដេេ ំខដេរឃើញប្ត រ់មកវិញ។ ររើរទាះរីជារោេ

រំណងរនាះគឺរដើមបីររងកើតសងគមស េមងគេថ្នកសិក ក៏រដ្ឋយ ក៏ោម នេសតតុាងណាមួយោបំ្ទរសាះរ ើយ 

រហើយេសតតុាងទាំងមូេេីកា ដ្ឋា នរធ្វើកា នីមួយៗខដេប្តូវបានរប្ជើសរ ើសជាតំណាងរនាះបានរង្ហា ញថា 

រោេរំណងរនាះប្តូវបានអន វតតតាម យៈមរធ្ាបាយរេមើស  ួមទាងំកា រធ្វើឱយេ័យកត់សាតុ និងកា ដកនូវ

សិទធិ ខដេនាឱំយរោេរំណងរនះមានេកខណៈជារទរេមើស។ កា េនយេ់ រស់ រខៀវ សំផន នូវមូេរហត 

ខដេនាឱំយរោេនរោបាយរនាះររាជ័យ េ ំអាចរមាឃៈកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ

ថា រោេរំណងថ្នរដិវតតន៍មានេកខណៈជារទរេមើស។ កា ជំទាស់ពាក់េ័នធចំណ ចរនះេ ំមានប្រសិទធភ្លេ។  

1839.កនុងកា ោបំ្ទកា ជំទាស់ រស់ខាួនខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានរចតនាេ ំរអើរេើ បានលាក់បាងំ ឬ

បានរំថ្េាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរៅរេើឯកសា មួយចំនួន រស់រកសក មមយុនីសត

កមពជុា5155 និរកខររទថាន ក់រណឌ ិត រស់ោត់5156 និងទសសនាវដដីទង់រដវិតត និងយ វជនរដវិតត5157ខដេរង្ហា ញ

នូវកា បា មាអំេីស ខទ កខ រស់ប្រជាជន។ ររើរទាះរីជាេ ំមានភ្លេោំបាច់ ឬរោងរៅរេើេសតតុាងនីមួយៗ

 
5155 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩៧, ១៥០០, ១៥០៤ រោងរៅរេើ សាេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៧៧, ៣៨៧៨, ៣៨៩៤។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំ

ផន (F54) កថាខណឌ  ១៥០៣ (រជើងទំេ័  ២៨៣៥), ១៥០៦ (រជើងទំេ័  ២៨៤៥)។  

5156 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៤៩៩ រោងរៅរេើ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៣៨៨៤។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៥០៣ (រជើងទំេ័  

២៨៣៤)។ 

5157 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៩៦, ១៤៩៧, ១៥០១, ១៥០២ រោងរៅរេើ សាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៨៥, ៣៨៨៩-៣៨៩១, ៣៨៩៣, ៣៨៩៨ (រជើងទំេ័  ១២៩៩៥), ៣៩០០, 

៣៩១០, ៣៩១១។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥០៣ (រជើងទំេ័  ២៨៣៥-

២៨៣៨), ១៥០៥ (រជើងទំេ័  ២៨៤១-២៨៤៣), ១៥០៦ (រជើងទំេ័  ២៨៤៦), ១៥០៧ (រជើងទំេ័  ២៨៤៧)។ 
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កនុងកំណត់ប្តាសវនាកា ក៏រដ្ឋយ5158 ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងជាក់ខសដងបានរោងរៅរេើឯកសា ភ្លគរប្ចើនខដេ រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរនាះ។ កា ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិភ្លកាជាក់លាក់រេើខផនកខាះថ្នឯកសា ខដេ រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញរនាះ 

េ ំខមនមានន័យថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើ ឬលាក់បាំងរនាះរទ រហើយប្តឹមខតកា រកប្សាយ

មួយខរររផសងរទៀត រស់ោត់អំេីខាឹមសា ថ្នឯកសា ទាងំរនាះ េ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រដិរសធ្កា េិោ ណា

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ើយ។  

1840.កា ផ្លត ច់រចញេីោន ថ្នកា យេ់រឃើញ និងវិធី្សាស្តសតរេើករង្ហា ញជាខផនកៗថ្នកំហ សតូចតាចខដេអាចរកើត

មាន ឬភ្លេេ ំស ីសង្ហវ ក់ោន រៅកនុងកា រកប្សាយរេើរសចកតីដកប្សង់រប្ជើសរ ើសរចញេីឯកសា  េ ំបានខក

ខប្រទិសរៅ និងទប្មង់ថ្នេសតតុាងដថ្ទរទៀតខដេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគ និងបានសំអាងរៅ

រេើរៅម នរេេកំណត់ថា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់5159 

កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម5160 កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា5161 និងកា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះកំេង់ឆ្ន ំង5162 

រហើយរនះេ ំបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់កា យេ់រឃើញេមអិត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេប្តូវបានោបំ្ទ

រដ្ឋយេសតតុាងខដេគួ ឱយរជឿជាក់ និងទ កចិតតបានខដេថា ឧប្កិដាកមមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង រដើមបីសរប្មច

ខផនកា រសដាកិចច និងរោេរៅរងកររងកើនផេ កសាងប្ររទស កា ពា ប្ររទសេីសប្តូវ និងខប្រកាា យប្រជា

ជនទាងំប្សុងរៅជាសងគមវណណ ៈកមមក កសិក ខតមួយរសមើៗោន 5163។ កា រេើករ ើង រស់ោត់ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចយេ់រឃើញថា ឧប្កិដាកមមភ្លគរប្ចើនខដេប្តូវបានរង្ហា ញរៅសហក ណ៍ និង

កា ដ្ឋា រធ្វើកា  េ ំអាចរជឿជាក់បានដូចោន  រេើកខេងខតកា យេ់រឃើញសដីេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា 

 
5158 សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Hadžihasanović និង Kubura អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

01-47-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ (“សាេដីការ ឿងកដី Hadžihasanović និង Kubura (ICTY)”) កថា

ខណឌ  ១៣ និងកា រោងប្តូវបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៣៨។   

5159 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៨១៧-១២០៤។   

5160 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២០៨-១៤២៩។ 

5161 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៣៨-១៧១២។ 

5162 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧១៧-១៨៤៦។ 

5163 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៧២-៣៩២៩។ 
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មូេរហត នរោបាយខដេជារទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរេើប្រជាជនងមីរៅទំនរ់១មករា 

ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្សប្មារ់រហត ផេដូចបានេនយេ់ខាងរេើ5164។  

1841.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់អំេីកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់

េ័នធរៅនឹងអតែិភ្លេ និងេកខណៈរេមើសថ្នរោេនរោបាយកនុងកា ររងកើត និងប្រតិរតតិកា សហក ណ៍ និង

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

៥. រោេនរោបាយកណំតរ់ោេរៅប្កមុជាកល់ាក ់

1842.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មានអតែិភ្លេថ្ន

រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅប្កុមជាក់លាក់រដើមបីសរប្មចរោេរំណងររងកើតសងគមខតមួយរសមើោន  

ោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ និងោម នកា ប្រតិរតតិសាសនា។ រនះប្តូវសរប្មចបានតាម យៈកា េ ររំបាត់ភ្លេ

រផសងោន ថ្នជាតិេនធ ុសញ្ញា តិ សាសនា វណណ ៈ និងវរបធ្ម៌៖ ជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម េ ទធសាសនិក 

និងអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ( ួមទាងំអនក ដាកា ស ីវិេ និងរោធា) និងប្កុមប្គួសា  រស់

េួករគខដេមានកនុងប្កុមទាងំរនះ5165។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រោេនរោបាយរនះផា

ភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយនឹងរោេរំណង ួម និងមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាដូចត

រៅ៖ (១) ទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិោម មានរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់មន សស និងរទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងសាសនា និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា ប្រប្េឹតត

ខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថាជាកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ5166 (២) ទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម 

មានរទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់មន សស និងរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្ន

អំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា និ រទស និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជសាសន៍ 

ប្េមទាងំកា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវតាម យៈកា រធ្វើមន សសោតរដ្ឋយរចតនា 

កា រធ្វើទា  ណកមម អំរេើអមន សសធ្ម៌ កា រងករដ្ឋយរចតនានូវកា  ងទ កខ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ និង

ស ខភ្លេ កា ដកហូតរដ្ឋយរចតនានូវសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងរទៀងទាត់ និងកា ឃ ំោងំ

 
5164 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.២.ខ.iv កថាខណឌ  ៩៦១-៩៦៦។ 

5165 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៨៨-៣៩៩០ (ជនជាតិោម), ៣៩៩៩-៤០០០ (ជនជាតិរវៀត

ណាម), ៤០១៣-៤០១៧ (េ ទធសាសនិក), ៤០២៣-៤០៤៩ (អតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម )។ 

5166 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩១-៣៩៩៨។ 
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រដ្ឋយខ សចារ់រេើជនស ីវិេ5167 (៣) ទាក់ទងរៅនឹងេ ទធសាសនិក មានរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា5168 និង (៤) ទាក់ទងរៅនឹងអតីតអនក ដា

កា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  មានរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត (ោរ់

តាងំេីថ្ងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ច ងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងោរ់តាងំេីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ដេ់ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩) និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ (រេញមួយ

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ)5169។  

1843.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា មានរោេនរោ

បាយកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម5170 ជនជាតិោម5171 អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសា

ធា ណ ដាខខម 5172 និងេិទធសាសនិក5173។ 

1844.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន និងសា ណាតរ រស់

សហប្េះរាជអាជាា ពាក់េ័នធនឹងប្កុមទាងំរួនរនះតាមេំដ្ឋរ់េំរដ្ឋយដូចខាងរប្កាម។ 

ក. ជនជាតិរវៀតណាម 

1845.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា មាន“រោេនរោបាយខដេបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយមជឈិមកំណត់

រោេរៅោត់ទ កជនជាតិរវៀតណាមជាសប្តូវ […] កនុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយកនុងអំ ុងរេេយ តាត ធិ្

កា ថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ”5174។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកកា យេ់រឃើញរនះរេើប្រេេជា

រប្ចើន  ួមទាងំេសតតុាងជាឯកសា ខដេមានរៅរេេរនាះ សកខីកមមផ្លេ េ់មាត់ អតែរទនិេនធសប្មារ់សិកា 

និងសកខីកមមកនុងត លាកា  រស់អនកជំនាញ5175។ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

 
5167 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០០១-៤០១២។ 

5168 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៨-៤០២២។ 

5169 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៥០-៤០៦១។ 

5170 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៥១-១៥៦០។ 

5171 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៦១-១៥៧៧។ 

5172 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៧៨-១៥៨៥។ 

5173 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨៦-១៥៩១។ 

5174 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៧។ 

5175 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨២-៣៤១៥។ 

01718972



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1075 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានរំថ្េាេសតតុាងរនះ ជាេិរសស ទាក់ទងរៅនឹងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្ វាងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយជាមួយនឹង

រវៀតណាម5176។ ោត់បានជំទាស់ជាក់លាក់រៅរេើកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នពាកយ

“យួន” និងបានរោទប្រកាន់អំេីកា េ ំខរងខចកដ្ឋក់េីោន  វាងពាកយ“ភ្លន ក់ង្ហ រវៀតណាម” និង“ជនជាតិរវៀត

ណាម”5177។ ោត់បានរេើករ ើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរៅកនុងកា វិភ្លគរៅរេើ

ទំនាក់ទំនងនរោបាយ រស់រកយក មមយុនីសដកមពជុាខដេប្រទូសរា៉ាយោន ជាមួយប្ររទសរវៀតណាម រធ្វើជា

មូេដ្ឋា នសប្មារ់កា រង្ហា ញនូវរោេនរោបាយកំណត់រោេជនជាតិរវៀតណាមជាទូរៅ5178។ 

1846.សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំរអើរេើរៅនឹងភ្លេជា ួមថ្នេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា មាន

រោេនរោបាយោត់ទ កជនជាតិរវៀតណាមជាសប្តូវរៅរេេពាក់េ័នធរនាះ និងបានអះអាងថា ោត់បាន

ប្តឹមខតផតេ់កា រកប្សាយមួយខរររផសងរ៉ា រណាណ ះ5179។ 

1847.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន។ េសតតុាងខដេផតេ់រដ្ឋយកមាម

េិបាេជាន់ខពស់ ទូ រេខ ទសសនាវដដីទង់រដិវតតន៍ កនុងចំរណាមសំអាងផាូវចារ់ដថ្ទរទៀត រង្ហា ញថា រកស

ក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមទាងំអស់រដ្ឋយេ ំរ ើសម ខថា ជាកងទ័េ ឬជន

ស ីវិេតាម យៈរវាហាសាស្តសត រស់ខាួនរដ្ឋយផ្លេ េ់មាត់ និងជាលាយេកខណ៍អកស ។ ម នរេេេិោ ណារេើ

េសតតុាងរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរេើករង្ហា ញរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តននូវរហត ផេខដេជាមូេដ្ឋា នថ្ន

កា រកប្សាយ រស់ខាួនអំេីពាកយ“យួន” និងបានយេ់រឃើញថា ពាកយរនះប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយរកស

ក មមយុនីសតកមពជុាកនុងឯកសា សម័យកាេរនាះ និងរដ្ឋយសាកសកីនុងអំ ុងរេេសកខីកមមកនុងត លាកា 

“សប្មារ់សំរៅរៅរេើរវៀតណាម ឬជនជាតិរវៀតណាមកនុងន័យទូរៅ” និងេ ំខមនសំរៅជាេិរសសខតរេើក

ងទ័េរនាះរទ5180។ រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា វាយតថ្មាោ៉ា ងេមអិតប្រហាក់ប្រខហេ

 
5176 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៥១-១៥៦០។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៦៨-១០៩៧។ 

5177 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤៨០-១៤៨៧។ 

5178 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៤០៩-១៤១៥, ១៥៥៤-១៥៥៨។ 

5179 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៥៤៩-៥៥៩។ 

5180 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៧៩ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (រជឿ

ង ោ ងំខចត) ឯកសា រេខ E1/363.1 ទំេ័  ១០, ១១, ៦៤-៦៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ (ខូង មួយ) ឯកសា 

រេខ E1/394.1 ទំេ័  ៣៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (អ  ង សំអា ន) ឯកសា រេខ E1/366.1 ទំេ័  ៣៣។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ០២ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ សាក់) ឯកសា រេខ E1/362.1 ទំេ័  ៧៤-៧៥។ ទូ រេខកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី 
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ោន រេើអតែន័យថ្នកា សំរៅរៅរេើ“យួន” និងរវៀតណាមថាជា“‘សប្តូវតេូជ’ រស់ប្រជាជនកមពជុា និង

 រស់រកស”5181 រោងរៅរេើឧទាហ ណ៍មួយចំនួន រស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេរប្រើ

ប្បាស់ពាកយរនះកនុងេកខណៈមិនរ ើសម ខ5182។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សកនុងកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នពាកយេី រនះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំមានកំហ សរៅកនុង

សំអាងរហត ខដេបានផតេ់កនុងកា ោបំ្ទផងខដ ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ោ៉ា ង

ចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះនឹងេិោ ណាពាកយរេចន៍នីមួយៗ និងរចតនាប្រមាងខដេមានកនុងរនាះ“ខផអក

តាមក ណីនីមួយៗជាក់ខសតង និងតាម យៈកា េិោ ណារេើភ្លេជា ួមថ្នេសតតុាង និងកាេៈរទសៈ”ខដេ

ពាកយរនះប្តូវបានរប្រើ5183។ កា រោទប្រកាន់កំហ សដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយរនះនឹងប្តូវ

បានេិោ ណារដ្ឋយខផអករេើកា យេ់រឃើញខដេបានរង្ហា ញោ៉ា ងប្តឹមប្តូវរនះ។ 

1848.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងទាងំមូេរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តន រ៉ា ខនតេ ំបានេិោ ណារេើ

សកខីកមម រស់ រៅ សា  ន រដ្ឋយបានយេ់រឃើញថា ស នេ កថាខដេបានរង្ហា ញកនុងរទវិោ ណកថាទង់

រដិវតតន៍ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានរង្ហា ញភ្លេជាសប្តូវ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាចំរពាះ“ជនជាតិរវៀត

ណាមខដេជាជនជាតិភ្លគតិចកំេ ង ស់រៅកនុងកមពជុា”5184។ តាមកា េិនិតយរដ្ឋយប្រុងប្រយ័តននូវអតែរទ

រដ្ឋយេិោ ណាកនុងរ ិរទថ្នកថាខណឌ ខាងម ខ និងខាងរប្កាយថ្នរសចកតីដកប្សង់ និងសកខីកមម រស់អនក

ជំនាញ Alexander HINTON5185 េ ំរង្ហា ញកខនាងណាឱយសងស័យទាក់ទងរៅនឹងអតតសញ្ញា ណថ្ន“ជន

 

០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/1094 ទំេ័  ៨។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (បា៉ា ក ស ខ) ឯកសា រេខ 

E1/369.1 ទំេ័  ៣៩-៤០។ រញ្ាីរ ម្ ះអនកជារ់ឃ ំមនេី ស-២១ ោម នកា ច ះរ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/8463 ទំេ័  ៤៣, ៥២, 

៥៥, ៥៨, ៥៩, ៦១, ៦២, ៦៣, ៧០, ៧២-៧៤, ៩៤, ៣១៤។ 

5181 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨១។ 

5182 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨១ រោងរៅរេើរសចកតខីងាងកា ណ៍ រស់ ដ្ឋា េិបាេកមពជុា

ប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី ០២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ឯកសា រេខ E3/8404 ទំេ័  ៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ប្បាក់ ខន) ឯកសា រេខ E1/424.1 ទំេ័  ៦។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ (មាស រវឿន) ឯកសា រេខ E1/387.1 

ទំេ័  ១៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ (បា៉ា ក ស ខ) ឯកសា រេខ E1/369.1 ទំេ័  ២៧។ កំណត់រហត សាត រ់ចរមាើយ 

 រស់សាកសី បា៉ា ក ស ក ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E3/9674 ទំេ័  ១១។ ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ច ះខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/746 ទំេ័  ១-២ ERN 00064486-00064487។ 

5183 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៧៩, ៣៣៨១។ 

5184 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨៨។ 

5185 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨៨ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(Alexander HINTON) E1/402.1 ទំេ័  ១០។ 
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រ រទសប្ររេទមា៉ាង[ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ថា]មានសភ្លេេិសេ េ រប្ោះថាន ក់”ដេ់ប្រជាជនកមពជុា

រ ើយ5186។ ជនរ រទសដថ្ទរទៀត ដូចជា ជនជាតិអារម ិក បារំាង និងអង់រគាសខដេប្តូវបានរៅថា“េកួ

ចប្កេតតិ” ប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងកថាខណឌ ខាងរដើម ខដេមានកា រផ្លត តថ្នស នេ កថារៅរេើ“េទធផេ

រផសងថ្នរដិវតតន៍ប្រជាជាតិ”5187។ ប្កុមទីេី ខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងស នេ កថា “ជនរ រទស”រងក

កា បាត់រង់“ទឹកដីជារប្ចើន” និង“េក់ដីឱយជនរ រទស”5188។ តាមកា េិនិតយរដ្ឋយសមរហត ផេថ្នកា ដក

ប្សង់នូវស នេ កថាគប្មរ់ខួររេើកទីមួយខដេបានដកប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រង្ហា ញថា កមម

វតែថុ្នកា េាបាទអាប្កក់រនាះ គឺជនជាតិរវៀតណាមខដេកំេ ង ស់រៅកនុងកមពជុា។   

1849.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ផងខដ នូវផេរ៉ាះពាេ់ថ្នភ្លេជាសប្តូវ វាងកមពជុា និងរវៀតណា

ម និងបានខវកខញក វាងកា សំរៅរៅរេើជនស ីវិេ និងកងទ័េជនជាតិរវៀតណាម5189។ កា រេើករ ើង

 
5186 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ឯកសា រេខ E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំេ័  ៨។  

5187 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ឯកសា រេខ E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំេ័  ៦-៧។ រប្រៀររធ្ៀរសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស ់

រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១០៧០-១០៧២។ 

5188 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ឯកសា រេខ E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំេ័  ៨។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៤២-៨៤៦។ 

5189 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨៩ ( ំឭកថា “ភ្លេជាសប្តូវជាមួយរវៀតណា

មបានោរ់រផតើម និងរនតរប្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥”), ៣៣៩៤ (េិោ ណារេើកា សំរៅរៅរេើ“សប្តូវប្គរ់ប្ររេទ”កនុងស នេ កថា

“រដ្ឋយសា ជរមាា ះរោធាជាមួយរវៀតណាមកាន់ខតធ្ៃន់ធ្ៃ រ ើង រកសបានររងកើនកា ររតជាា ចិតតកនុងកា កា ពា រដិវតតន៍និងប្ររទស

ជាតិ ប្រឆំ្ងនឹងអនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថាជាខាម ងំរស ើនិយម ខដេរារ់រញ្ចូេទាងំរវៀតណាមនិងកា ររងកើនរោេជំហ  រស់ 

រ.ក.ក. រេើរវៀតណាមថាជា “េួក ា្ នពាន” “េួកេប្ងីកទឹកដី” និង“េួកវាតទីនិយម” (ខដេបានរនតរេញមួយ ររកមពជុាប្រជា

ធ្ិររតយយ), ៣៣៩៦ (កត់សមាគ េ់ថា “កា ផ្លា ស់រត ូគួ ឱយកត់សមាគ េ់មួយបានរកើតរ ើងរៅកនុងពាកយរេចន៍ រស់ រ.ក.ក. 

ប្រឆំ្ងនឹងរវៀតណាម។ រៅកនុងខខធ្នូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ កងទ័េរវៀតណាមបានរធ្វើកា វាយេ កដ៏ខាា ងំកាា មួយចូេកនុងទឹកដីថ្នប្ររទសកមពុ

ជា” និងយេ់រឃើញថា “ោរ់តំាងេីរេេរនាះមក កា និោយសំរៅរេើ“យួន” ថាជាខាម ងំថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយប្តូវបាន

រធ្វើរ ើងជាចំហ ជាេិរសស រៅកនុងរសចកតីខងាងកា ណ៍ខដេមានរោេរំណងផាយឲ្យកាន់ខតទូេំទូលាយ”), ៣៣៩៧ (បាន

រចញរសចកតីខណនាខំដេតប្មូវឱយរប្រើយ ទធសាស្តសតសស្តង្ហគ មសាមញ្ានិងទ័េថ្ប្េ“កនុងរ ិរទថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រៅរនត” និងកា 

យេ់រឃើញថា េួករគ“សំរៅជាចមបងរេើកងទ័េរវៀតណាម”), ៣៣៩៨ (កា ផសេវផាយតាមវិទយុ“កនុងរ ិរទ និងេិោ ណាកា 

ដកងយកងទ័េរវៀតណាមរៅរេេរនាះ” និងកា យេ់រឃើញថា េសតតុាង“កំណត់រោេរៅរេើទាហានរវៀតណាម និងជនស ីវិេ

រវៀតណាម”), ៣៤១១ (កត់សមាគ េ់រសចកតីខងាងកា ណ៍“ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា វាយេ កខផនករោធាសំខាន់រេើក

ងទ័េរវៀតណាម […] [និង] អាប្ស័យរហត រនះយេ់រឃើញថា រសចកតីខណនារំនះសំរៅជាចមបងរេើកងទ័េរវៀតណាម”) 

៣៤១២ (កត់សមាគ េ់រេើទំនាក់ទំនងរៅនឹងរសចកតីខងាងកា ណ៍ រស់ ដ្ឋា េិបាេកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ “ររើរទាះរីជាកា វាយ

េ ករោធាកនុងរេេរនាះ […] កា សំរៅជាក់លាក់រៅរេើ‘ប្រជាជនកមពជុាទាងំមូេ’ និង‘សប្តូវតេូជ’ និងដូរចនះ កា យេ់រឃើញ

ថា រសចកតីខងាងកា ណ៍រនះ បានកំណត់រោេរៅរេើប្រជាជនរវៀតណាមទាងំអស់រដ្ឋយឥតរ ើសម ខ”), ៣៤១៣ (យេ់រឃើញថា 

01718975
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម េ ំសែិតកនុងចំរណាមកមមវតែថុ្នកា េាបាទ រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុារនាះ េ ំមានមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវោបំ្ទរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវេិោ ណា

រេើកា វាយតថ្មាោ៉ា ងជាក់លាក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកា ខដេរកសក មមយុនីសតកមពជុារៅ

សម័យរនាះបានរប្រើប្បាស់ពាកយ“យួន”រនះោ៉ា ងដូចរមតច កនុងកា េិេណ៌នាអំេីរហត កា ណ៍ខដេក មា ជន

ជាតិភ្លគតិចរវៀតណាមខដេេ ំអាចប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកងទ័េរនាះ ប្តូវបាន“ករមេច”5190។ កា វាយ

តថ្មា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើកា ខដេ ពាកយ និងោា ដថ្ទរទៀតប្តូវបានរប្រើប្បាស់ោ៉ា ងដូចរមតច

រៅរេេនិោយសំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងឯកសា របាះេ មពផាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា 

ស នេ កថា និងវគគរណតុ ះរណាត េខដេបានផសេវផាយរដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់ខពស់  ួមទាងំ រខៀវ សំផន និងឯក

សា ដថ្ទរទៀតរៅសម័យរនាះ េ ំអាចប្តូវបានោត់ទ កជាអវីរផសងរប្ៅខតេីកា ផតេ់សំអាងរហត រដ្ឋយប្រុង

ប្រយ័តន ជាេិរសសរៅរេេេិោ ណាថា អងគជំន ំជប្មះបាន ករឃើញកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមខដេមាន

ប្រេេរៅកនុងសកខីកមមកនុងត លាកា  ខដេភ្លេគួ រជឿទ កចិតតបាន រស់េួកោត់ប្តូវខតវាយតថ្មាជារឋម។ ជា

ឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នកា និោយសំរៅរនាះរៅកនុងវគគរណតុ ះរ

ណាត េនរោបាយ និងកា ខងាងរដ្ឋយរមដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុាថា មានខតខខម “អត់មានយួន ឬជនជាតិ

 

“រដ្ឋយសា កងទ័េរវៀតណាមវាយចូេកមពជុារៅថ្ងៃច ងរប្កាយថ្ន ររកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ កនុងរដើមខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ […] 

រសចកតីខណនារំង្ហគ រ់កមាម េិបាេ‘រំផ្លា ញ’ ‘ខាម ងំយួន’ ជារោធា នរោបាយ ចិតតសាស្តសត និងរសដាកិចច […] [រោងរៅរេើ] ជា

ចមបងកងទ័េរវៀតណាម”)។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៦ (“អងគជំន ំជប្មះ

បានេិោ ណារេើសាែ នភ្លេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្និងកា វាយេ កខាងរោធានាសម័យរនាះ ប្េមជាមួយនឹងរវាហាសាស្តសត រស់ 

រ.ក.ក. ខដេបានរផ្លត តជាចមបងប្រឆំ្ងនឹងេួកទាហានរវៀតណាមដូចបានរញ្ញា ក់ខាងរេើ។ អងគជំន ំជប្មះេិនិតយរឃើញអំេីនិ នត 

ភ្លេដ៏គួ ឱយកត់សមាគ េ់រៅកនុងចំណ ចសំខាន់ៗថ្នរសចកតខីងាងកា ណ៍ ឬស នេ កថាទាងំឡាយខដេរចញមកេីកមាម េិបាេដូចបាន

 វិភ្លគខាងរេើ រហើយជាេិរសស កត់សមាគ េ់អំេីភ្លេខ សោន រៅកនុងទមៃន់ពាកយសមតី រដ្ឋយសា ខតវាមានភ្លេហិងាកាន់ខតខាា ងំរ ើ

ងៗ រៅរេេមានជរមាា ះកាន់ខតធ្ំរ ើងៗ។ ចំណ ចច ងរប្កាយ រទាះរីជារសចកតីខងាងកា ណ៍មួយចំនួនអាចសំរៅជាចមបងរេើកង

កមាា ំងប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រវៀតណាមក៏រដ្ឋយ ក៏កា សំរៅរៅរេើ “យួន” ឬខាម ងំយួន ខតងខតរធ្វើរ ើងរដ្ឋយមនិរ ើសម ខ រហើយសំរៅរេើ

ជាតិេនធរុវៀតណាមទាំងំអស់ មានទាងំរោធានិងជនស ីវិេផងខដ ”)។ 

5190 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៧៩ រោងរៅរេើទូ រេខកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/1094 ទំេ័  ៧-៨ (“ករមេចយួន ១០០ នាក់  ួមទាងំ តូច ធ្ំ និងរកមង”)។ សូមរមើេផងខដ  

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១០, ៣៤៧០ (ផេយុោន ប្តង់ថា ជន ងរប្ោះទាងំរនះ ប្តូវកំណត់

ថា“កងទ័េរវៀតណាមរីនាក់”ខដេប្តូវាបានេិភ្លកាកនុងឯកសា ខតមួយដូចោន  បានរធ្វើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសននិដ្ឋា នសម

រហត ផេថា “រវៀតណាម ១០០ នាក់ខដេប្តូវបាន‘ករមេចរនាះ’ជាជនស ីវិេ”)។ 

01718976
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រវៀតណាមរទ”5191 “កា ខង កា‘េូជសាសន៍កមពជុា’”5192 “កំហឹងរសនហាជាតិ”5193 និងកា “ករមេចយួន 

៥០.០០០.០០០”5194 ខដេជាឧទាហ ណ៍ថ្នភ្លសារប្រើប្បាស់រដ្ឋយមិនរ ើសម ខទាក់ទងរៅនឹងកងទ័េ នងិ

ជនស ីវិេជនជាតិរវៀតណាម។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កា រោងទាញរចញេី

ប្រេេជារប្ចើន និងមានកា រញ្ញា ក់អះអាងរខនែមដូចជា៖ សកខីកមមផ្លេ េ់មាត់ រស់ ឯក រហន ប្តូវបាន

េិោ ណាកនុងរ ិរទថ្នេសតតុាង រស់សាកសីដថ្ទរទៀត5195។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានវាយតថ្មា

ខផអករេើរ ិរទ និងប្តូវបានរញ្ញា ក់រខនែមរដ្ឋយរសៀវរៅេី កាេ5196រហើយស នេកថា រស់រ៉ា េ េត កនុងខខ 

 
5191 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣  

(ឯក រហន) ឯកសា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៣៤, ៣៦, ៤០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ឯកសា 

រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៤០, ៤២, ៤៧។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា រសចកតីដកប្សង់ផតេ់កនុងខផនកពាក់េ័នធ ដូចត

រៅ៖ “ខខម ប្តូវខតសាមគគីោន  និងប្តូវអត់មានរវៀតណាម ឬ ‘យួន’”។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ឯក

សា រេខ E1/217.1 ទំេ័  ៤០។ 

5192 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩៩ ដកប្សង់កា ប្បា េធខួររេើកទី ១៧ ខខ រមសា ប្រមូេផតុំ

រៅទីប្កុងេនំរេញ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន SWB/FE/5791/B) ថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/562។ 

5193 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០០ ដកប្សង់ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ច ះថ្ងៃទី ១៥ ខខ រម

សា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/169 ទំេ័  ១២ ERN S00704526។ 

5194 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០២ ដកប្សង់ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯក

សា រេខ E3/4604 ទំេ័  ១២ ERN 00064713។ 

5195 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៩០ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ពាន ោន) ឯកសា រេខ E1/72.1 ទំេ័  ២១។  ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១២ (ពាន ោន) ឯកសា រេខ 

E1/73.1 ទំេ័  ១៧-១៨, ២០។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ឯកសា រេខ E1/89.1 ទំេ័  ៦២។ ប្រតិ

ោ ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឯម រអឿន) ឯកសា រេខ E1/115.1 ទំេ័  ២៤-២៦, ៤០-៤១។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ (ម ំ វ ន) ឯកសា រេខ E1/475.1 ទំេ័  ៥០, ៥៦-៥៧។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ១០ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (អ ូ ដ្ឋវ) 

ឯកសា រេខ E1/498.1 ទំេ័  ៧៤-៧៥។ ប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (រ ៊ិត ររឿន រៅ រ ៊ិត ណា) ឯកសា រេខ 

E1/502.1 ទំេ័  ១៧-១៨, ២០, ២២-២៣។ 

5196 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០១ រោងរៅរេើរសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយសរមតចនររាតតមសីហន ៖ 

សស្តង្ហគ ម និងកតីសងឃឹម ឯកសា រេខ E3/1819។ រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ N. ោន់ដ្ឋ សប្តូវរងរអូនប្រសុ ឯកសា រេខ E3/2376 

ទំេ័  ៣៤៩។ 

01718977
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ឯកសា រេខ F76 

1080 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេថា “មួយប្តូវវាយយួនឱយបាន ៣០” ប្តូវបានេិនិតយខផអករេើសកខីកមមកនុងត លាកា 

 រស់ ប្េុំ សារា៉ាត5197 និងេសតតុាងជាឯកសា ដថ្ទរទៀតរៅសម័យរនាះ5198។ 

1850.ទាក់ទងរៅនឹងពាកយរេចន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងឯកសា របាះេ មពផាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួម

ទាងំទសសនាវដដីទង់រដិវតតន៍ និងយ វជនរដិវតតន៍ ទូ រេខ និងកា រកប្សាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

ខដេមាច ស់រណត ឹងសាទ កខបានជំទាស់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើកា រកប្សាយជាជរប្មើស

មួយខរររទៀត រស់ រខៀវ សំផន រេើឯកសា ទាងំរនះ និងដថ្ទរទៀតថ្នេសតតុាងនីមួយៗ។ ររើរទាះរី រវាហា

សាស្តសតមួយចំនួនខដេប្រមាង បានកំណត់រោេរៅរេើកងទ័េជនជាតិរវៀតណាមក៏រដ្ឋយ ក៏ដថ្ទរទៀត

សំរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមជាទូរៅ។ កា សំរៅរេើ“យួនកាិនសអយុ ហូតដេ់ឋានរេើ និងរថាកទារគួ 

ឲ្យសអរ់ មិនមានតថ្មាអវីទាងំអស់” ររងកើតបានជាខផនកថ្នកា រប្រៀររធ្ៀរោ៉ា ងទូេំទូលាយ វាងជីវិត ស់រៅ

 រស់ប្រជាជនកមពជុា និង“ប្រជាជន”រវៀតណាម5199 ខណៈរេេខដេរវាហាសាស្តសតដថ្ទរទៀតសំរៅរៅរេើ

កា េិភ្លកាអំេីកា “កាត រ់ឱយបាន” និងមានកា ខណនាឱំយ“សរប្មចរោេខដ  […]” ឬ“ឱយប្រមូេទ កមួយ

កខនាង” “យួនខដេមានរតីប្រេនធខខម ” មានេកខណៈមិនរ ើសម ខ5200។ រសចកតីសននិដ្ឋា នដូចោន ប្តូវបានអន វត

រៅរេើកា សំរៅរៅរេើ“កា សប្មិតសប្មំាង” និង“របាសសមាអ ត”“អាណិកជនយួន”5201។ ដូរចនះ កា រេើក

 
5197 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០២ រោងរៅរេើប្រតិោ ឹកថ្ងៃទី ២៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

(ប្េំ សារា៉ាត) ឯកសា រេខ E1/382.1 ទំេ័  ៥១។ 

5198 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០៥ រោងរៅរេើកំណត់រហត រៅមនេី ស-២១  រស់ ម៉ាម ថ្ណ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/833។ រសៀវរៅកំណត់ប្តា ួមថ្នមនេី ស-២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨-ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/834 ទំេ័  ៣២-៣៣ (េ័ត៌មានរញ្ចូេរៅថ្ងៃ ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ កំណត់

ប្តា ួមមនេី ស-២១ ខខ រមសា-ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/834 ERN 00077573-00077574, ERN 00077483-

00077487, ERN 00077518-00077519។ 

5199 ទសសនាវដតីទង់រដិវតត ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/746 ទំេ័  ១ (“ប្ររទសរយើងមានប្រជាជនខាា ងំជាងយួន រប្ពាះ

ប្រជាជនរយើងមានជីវភ្លេជាសមូហភ្លេ មានអងគកា ោត់តំាងវិន័យ ឹងរ ឹង។ យួន ស់រៅតាមជាឯកជនសងកត់សងកិនជិះជាន់ោន  

ោម នអងគកា  វិន័យ។ ដូរចនះ យួនរខាយ។ ប្ររទស រស់រយើង ប្រជាជនរយើងមានកតិតិយស និងរ ម្ ះេបីរដ្ឋយសា រយើងបានខិតខំ

ប្រឹងខប្រងកសាងប្ររទសរដ្ឋយខាួនឯង មាច ស់ខាួនឯង/ភ្លេជាឯករាជយ។ យួន ធ្ំកាិនសអយុ ហូតដេ់ឋានរេើ និងរថាកទារគួ 

ឲ្យសអរ់ មិនមានតថ្មាអវីទាងំអស់ រប្ពាះយួនគិតខតេីរដើ កាន់ផតិេ កាន់រឈ្ើប្ចត់ រដើមបីស ំេ យរគ”)។ 

5200 ទូ រេខកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/863 ទំេ័  ២។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា កា េិភ្លកាពាក់េ័នធរៅនឹង“កា សរប្មចរេើ […] យួនខដេមានរតីប្រេនធខខម ” ប្តូវបានេនាា តដេ់“ខខម 

កាត់យួន”។ 

5201 ទូ រេខកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ E3/1094 ទំេ័  ១។ 
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រ ើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោម នអវីកនុងេសតតុាងអាចនិោយថា ជាកា សំរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម

ខដេកំេ ង ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុារនាះ េ ំអាចរជឿជាក់បានរ ើយ។ 

1851.អាប្ស័យរហត រនះ ររើរទាះរីេ ំមានេសតតុាងមួយៗខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ប្គរ់

ប្ោន់រដ្ឋយខាួនឯង កនុងកា រង្ហា ញនូវអតែិភ្លេថ្ន“រោេនរោបាយខដេបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយមជឈិមកំណត់់

រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមសប្មារ់កា ោត់ទ កជាសប្តូវ”5202ក៏រដ្ឋយ ក៏ភ្លេជា ួមថ្នេសតតុាងបាន

រង្ហា ញប្គរ់ប្ោន់ថាមានរោេនរោបាយដូរោន ះ។ ជាេទធផេ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដិ 

រសធ្រោេ។ 

ខ. ជនជាតិោម 

1852.កនុងកា េិនិតយរេើ“កា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម” អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើឯក

សា រៅសម័យរនាះខដេមានកនុងសំណ ំរ ឿង5203 និងសកខីកមមកនុងត លាកា 5204។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា ទូ រេខ ១៥ គឺជាឯកសា គនាឹះខដេរង្ហា ញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេ

រៅជាក់លាក់រេើប្រជាជនោមរៅេូមិភ្លគរូព៌ារនាេ រ់េីមានកា រះរបា រៅរកាះផេខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

និងរកៀនសាវ យរៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥5205 រៅរេេខដេជនជាតិោមបានជំទាស់រដ្ឋយហិងារៅនឹងកា 

  ឹតតបិតរដ្ឋយអងគកា ខដេរនាេ រ់មកប្តូវបានរគសាគ េ់ថា ជារកសក មមយុនីសតកមពជុា រេើកា ប្រតិរតតិសាស

នាមូសាីម និងទំរនៀមទមាា រ់ រស់េួករគ។ កនុងទូ រេខ១៥ រនាះ រេខាេូមិភ្លគរូព៌ា រសា េឹម បានរាយ

កា ណ៍រៅ រ៉ា េ េត អំេីកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជន និងបានរញ្ញា ក់ថា រហត ផេសប្មារ់កា ផ្លា ស់ទី គឺរដើមបី

រំខរកជនជាតិោមរចញេីដងទរនារមគងគ“ឱយរ ិោកាសធូ្ ប្សាេខាះ”5206។ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា “កា ដក

រនះ ជារោេកា ណ៍ រំខរកដូចមតិរងបានេិភ្លកាជាមួយរយើងខាុំ ួចរប្សចរហើយ”5207។ អងគជំន ំជប្មះ

 
5202 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤១៧។ 

5203 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៣.២.៥.១។ 

5204 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៣.២.៥.២។ 

5205 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១២។ 

5206 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១០ ដកប្សង់ទូ រេខ រ.ក.ក. ថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥

ឯកសា រេខ E3/1680។ 

5207 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១០ ដកប្សង់ទូ រេខ រ.ក.ក. ថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥

ឯកសា រេខ E3/1680។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា កា ផ្លា ស់ទី

ប្រជាជនខដេប្តូវបានេិភ្លកាកនុងទូ រេខរនាះគឺជាខផនកមួយថ្នកា ខរងខចកោ៉ា ងទូេំទូលាយថ្នប្រជាជន និងថា កា ផ្លា ស់ទី
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សាលាដំរូងបានេិោ ណាផងខដ រេើឯកសា មួយចំនួនដថ្ទរទៀត  ួមមាន ទូ រេខរផសងមួយខដេថា “ជន

ជាតិោម”រៅកនុងប្សុកចំកា រេើមានកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសកមមភ្លេខាម ងំ កំណត់រហត កិចចប្រជ ំខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថ្នរេខា អន រេខា កងេេមជឈិម និងវ ៈរសនាធំ្ឯករាជយខដេថា កា រប្តៀមរ ៀរចំទរ់ទេ់

កា រះរបា  រស់ជនជាតិោមកនុងរខតតកំេត ប្តូវបានេិភ្លកា និង បាយកា ណ៍រៅថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ បានរផាើរៅេូមិភ្លគពាយ័េយរចញេីគណៈកមាម ធិ្កា តំរន់ ៥ រញ្ញា ក់អំេី វិធានកា េិរសសខដេកំេ ង

ប្តូវបានអន វតតរដើមបីតាមដ្ឋនរមប្កុមថ្ន“សមាសភ្លេ ១៧ រមសា មកេីេនំរេញ ខដេជាជនជាតិោម”5208។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់ថា  ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ បានសំរៅរៅរេើសាសនា

ថា ជាប្រតិកិ ិោខដេរប្ោះថាន ក់ដេ់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងប្រជាជនកមពជុា និងបាន ំឭកអំេីសកខីកមម

 រស់សាកសីខដេបានរឆាើយថា សាសនាទាងំអស់ប្តូវបានោត់ទ កថា ជាប្រតិកិ ិោ េ ំមានសិទធិរស ើភ្លេខាង

សាសនា សាសនាអ ីសាា មប្តូវបានោត់ទ កថាជាប្រតិកិ ិោ និងប្តូវបានហាមោត់ដ្ឋច់ខាត5209។ អងគជំន ំ

ជប្មះបានេិោ ណាផងខដ រេើឯកសា របាះេ មពផាយរៅរេេរនាះ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេបាន

សំរៅរៅរេើេូជសាសន៍ខខម  និងតប្មូវកា ោំបាច់កនុងកា កា ពា  និងខង កា5210។ 

1853.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងកនុងត លាកា រង្ហា ញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបាន

កំណត់រោេរៅជាេិរសសរេើជនជាតិោម“កនុងកមមវិធី្ខដេប្តូវបាន ំេឹងទ ក រដើមបី ំលាយេួករគទាងំប្សុង

ចូេជាសញ្ញា តិខខម  និងមានអតតសញ្ញា ណខខម ខតមួយ”5211។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើ

សកខីកមម រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណីេី នាក់ និងសាកសីមាន ក់ខដេសំរៅរៅរេើជនជាតិោម ថាខេងប្តូវ

បានរគោត់ទ កជាជនជាតិោមតរៅរទៀត រ៉ា ខនតប្តូវបានរគោត់ទ កដូចជាខខម  ឬប្តូវបានរត ូមកជាខខម  និង

 

ប្រជាជនខដេ ស់រៅខកប ប្េំខដន គឺរដ្ឋយសា ជរមាា ះជាមួយប្ររទសរវៀតណាមជាជាងរដ្ឋយសា កា រះរបា  រស់ជនជាតិច

ោម។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១១-៣២១២។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះបាន

េិោ ណារេើកា រោងរៅរេើ“កា រធ្វើឱយធ្ូ ប្សាេភ្លេតានតឹង”សំរៅរៅរេើកា រះរបា  រស់ជនោមរេេងមីៗ។ សាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១២។ 

5208 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៤ រោងរៅរេើទូ រេខ រ.ក.ក. ឯកសា រេខ E3/511 ថ្ងៃ

ទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ថ្នកិចចប្រជ ំរេខា និងអន រេខាកងេេ និងកងវ ៈរសនាធ្ ំឯកសា រេខ E3/800 

ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  បាយកា ណ៍ប្រោំសបាត ហ៍ រស់គណៈកមាម ធ្ិកា តំរន់ ៥ ថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯក

សា រេខ E3/178។  

5209 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៥។ 

5210 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៦។ 

5211 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៧។ 
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បានកត់សមាគ េ់ផងខដ កនុងរជើងទំេ័ នូវកា រេើករ ើង រស់អនកជំនាញសាកសី5212។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់សាកសី និងរដើមរណត ឹង ដារបរវណីខដេថា េូជសាសន៍ដថ្ទរទៀតប្តូវ

បានោត់ទ កថា ជាសប្តូវ និងថា រោេរំណងគឺរធ្វើឱយជនជាតិោមដូចខខម  ខដេរារំាងជនជាតិោមោ៉ា ង

មានប្រសិទធភ្លេេីកា ខង កាអតតសញ្ញា ណវរបធ្ម៌ និងសាសនា រស់េួករគ5213។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានអះអាងថា សាកសី ប្បាក់ យ ត បានផតេ់សកខីកមមថា រលាកប្សីបានទទួេរទរញ្ញា ឱយរបាសសមាអ ត

ជនជាតិោម និងរញ្ាូនរទរញ្ញា រនះរៅឱយអនករៅរប្កាមរង្ហគ រ់ រស់រលាកប្សី5214។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងក៏បានរោងផងខដ រៅរេើសាកសីដថ្ទរទៀតខដេបានផតេ់សកខីកមមកនុងសវនាកា អំេីខផនកា ករមេចជន

ជាតិោម5215 និងបានរញ្ញា ក់ថា កិចចសមាា សន៍េី ខដេរៅរប្ៅនីតិវិធី្ រស់ អ.វ.ត.ក. និង រស់អនកជំនាញ

មួយចំនួន បានសំរៅផងខដ រៅរេើកា កំណត់រោេរៅ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារេើជនជាតិោម5216។ 

1854.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើអំណះអំណាងខដេថា  វិធានកា សនតិស ខប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិ

ោមមួយចំនួនប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយសា សកមមភ្លេ រស់េួករគជាជាងអតតសញ្ញា ណជាជនជាតិោម

(ខដេប្តូវបានោរ់ខាួនកនុងក ណីមួយចំនួនរប្កាយរេេមានកា រះរបា  ឬកនុងរ ិរទថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ 

ធ្) និងថា ជនជាតិោមបានកំេ ង ស់រៅរប្កាមេកខខណឌ ដូចោន រៅនឹងប្រជាជនខខម ខដ (កា ហាមោត់រេើ

សាសនាបានរធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់ប្រជាជនខខម  ចិន េ ទធសាសនិក  និងសាសនាកាតូេិក)5217។ អងគជំន ំជប្មះ

បានេនយេ់មូេរហត ខដេអងគជំន ំជប្មះបានយេ់រឃើញថា អំណះអំណាងទាងំរនះេ ំគួ ឱយរជឿជាក់បាន

រ ើយ5218។ 

1855.រនាេ រ់មក អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖ 

កា អំពាវនាវជាសាធា ណៈអេំមីិតតភ្លេខដេបានរធ្វើរ ើងភ្លា មៗរប្កាយរេេ“ ំរដ្ឋះ”ទីប្កុងេនំរេញ ប្េម

ទាងំកា អន ម័តរេើមាប្តា ២០ ថ្ន ដាធ្មមន ញ្ាគជឺាមរធ្ាបាយមិនរសាម ះប្តង់កនុងកា រកៀ គ កា ោបំ្ទជាត ិ

 
5212 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៧។ 

5213 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៨។ 

5214 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៩។ 

5215 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៩។ 

5216 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២១៩។ 

5217 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៣។២។៥។៣។ 

5218 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២១, ៣២២៣-៣២២៦។ 
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និង/ឬប្រជាប្រយិភ្លេសប្មាររ់ដិវតតន៍កនុងេកខណៈដូចោន  ខដេបានរធ្វើរ ើងជាមយួេ ទធសាសនិក រៅរេេ

រនាះខដ  ដរូចនះរហើយកា អំពាវនាវរនះ មិនមានតថ្មាជាេសតតុាងរនាះរទ។  

អងគជនំ ំជប្មះយេរ់ឃើញថា រៅកនុងកិចចខិតខំប្រឹងខប្រង រស ់ រ.ក.ក. រដើមបីររងកើតសងគម មួយខដេមិន

ប្រតិរតតិសាសនា និងដូចោន ខតមួយរដ្ឋយមនិមានកា ខរងខចកវណណ ៈ គបឺានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម

ខដេជាប្កុមជាតិេនធមុយួនិងសាសនាមួយដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីរគ រៅកនុងអំ ុង ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ 

រោេនរោបាយរនះមានកា  វវិតតនរ៍ៅតាមរេេរវលា រហើយមានកា រកើនរ ើងនូវមរធ្ាបាយខដេបានរប្រើ

ប្បាស់សប្មារ់អន វតតរោេនរោបាយរនះ។ រៅរណាត ឆ្ន ំដំរងូៗថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រៅកនុងកា 

រ៉ា នរ៉ាងរឋមរដើមបី ំលាយប្រជាជនោម រ.ក.ក. បានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមតាម យៈកា  ឹត

រនតឹងរេើកា ប្រតិរតតិវរបធ្ម៌ និងសាសនា រស់េួករគ។ រៅរេេខដេជនជាតិោមប្រឆំ្ងនងឹកា របាះរង់

អតតសញ្ញា ណជាតិេនធនុិងសាសនា រសេ់ួករគ “កា រះរបា ”ប្តូវបានរស្តង្ហក រោ៉ា ងថ្ប្េថ្ផស រហើយរមដឹកនាំ

កា រះរបា ប្តូវបានរគសមាា រ ់ ឯសហគមន៍ោមប្តូវបានរខំរក។ រនាា សរ់ត ូច ងរប្កាយមយួបានរកើតរ ើង 

រៅចរនាា ះឆ្ន ំ១៩៧៧ និងឆ្ន ំ១៩៧៨ រៅរេេខដេមានកា រញ្ញា ឲ្យរបាសសមាអ តជនជាតិោមទាងំអស់។  

កា រញ្ញា រនះរកើតរ ើង រេេខដេជរមាា ះជាមយួនឹង រវៀតណាមកានខ់តរកើនរ ើង ជារេេខដេតប្មវូកា 

ោំបាច់កនុងកា  កាេូជសាសន៍ខខម និងកា ពា ប្រជាជនខខម េីសណំាក់ខាម ងំទាងំអស់ប្តូវបានោត់ទ កថាជា

អាទិភ្លេកំេេូ5219។ 

1856.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា មានរោេ

នរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងកា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមរដ្ឋយសា អតតសញ្ញា ណថ្ន

ប្កុម រស់េួករគ េីរប្ពាះេ ំមានឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេអាចរង្ហា ញថា មានរោេ

នរោបាយប្រឆំ្ងនឹងជនជាតិោម រហើយមានសាកសីជារប្ចើនបានរញ្ញា ក់នូវកងវះរោេនរោបាយរនាះ5220

។ ោត់បានអះអាងថា រោេរំណង រស់ខខម ប្កហម គឺរដើមបីររងកើតសងគមមួយមិនពាក់េ័នធសាសនា ខដេ

សែិតកនុងេំដ្ឋរ់ទីេី ទាក់ទងរៅនឹងរោេរំណងរដិវតតន៍ថ្នកា កសាងប្ររទសរ ើងវិញ និងថាអតតសញ្ញា

ណ រស់ជនជាតិោមខដេជាសមាជិកថ្នប្កុមមួយ េ ំខមនជារញ្ញា សប្មារ់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ដូចបាន

រង្ហា ញឱយរឃើញតាម យៈឯកសា រផសងៗរនាះ5221។ ោត់បានចងអេុរង្ហា ញថា  សា ជាសាធា ណៈ រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុាចំរពាះជនជាតិោម មានេកខណៈវិជាមានទាងំអស់ខដេគួ ឱយកត់សមាគ េ់េីរប្ពាះេ ំ

 
5219 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៧-៣២២៨។ 

5220 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៦៥-១៥៧៤។ 

5221 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៦៦-១៥៦៧។ 
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អាចរជៀសផ តេីកា រថាក េរទាសសប្តូវ រស់ខាួនរ ើយ5222។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

រប្រើប្បាស់អតែិភ្លេថ្នរទឧប្កិដា និងរំថ្េាេសតតុាងកនុងកា រធ្វើយ តតិកមមរេើវិធី្សាស្តសត រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹង

រោេនរោបាយរេមើសកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម5223 និងថា កា កំណត់រេេរវលា រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយមានេកខណៈផេយុោន 5224៖ ដំណាក់កាេទីមួយ រៅឆ្ន ំដំ

រូងៗថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មានអតែិភ្លេ យៈរេេេី រៅរីឆ្ន ំគិតោរ់តាងំេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាេ រ់មក ដំណាក់កាេទីេី  រប្កាយកា រះរបា  ខដេបានរកើតរ ើងកនុងខខ កញ្ញា  និងត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រដើមខខថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5225។  

1857.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា នតែិភ្លេថ្នឯកសា ផាូវកា រកសក មមយុនីសត

កមពជុាពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយ និងសា វិជាមានចំរពាះជនជាតិោមមានន័យថា កា យេ់រឃើញ

ខដេសមរហត ផេខតមួយគត់រនាះគឺថា េ ំមានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយរេើជនជាតិោម5226។ សហ

ប្េះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើទូ រេខ ១៥ និងឯកសា ដថ្ទរទៀតរៅសម័យរនាះ ួមមាន  ួមទាងំឯកសា 

របាះេ មពផាយខដេេ ំបានរេើករ ើងអំេីជនជាតិោមជាេិរសស រ៉ា ខនតបានរថាក េរទាសេួករគតាម យៈកា 

សងកត់ធ្ៃន់ៗថា សាសនារងកឱយមានកា អនតរាយ និងមានភ្លេោំបាច់ប្តូវខង កាេូជសាសន៍កមពជុា5227 នងិ

បានអះអាងថា េសតតុាងជា ួមបានរង្ហា ញនូវរ ិរទមួយខដេកនុងរនាះ ជាកា រជៀសេ ំ ួចខដេថា ជនជាតិ

ោមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ5228។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ បំាន

រអើរេើ ឬបានរិទបាងំសកខីកមម រស់អនកជំនាញមួយចំនួន រ៉ា ខនតបានកត់សមាគ េ់ជាេិរសសរេើកា រកប្សាយ

 រស់ រខៀវ សំផន អំេីេសតតុាង និងថា អនកជំនាញខាះកនុងចំរណាមរនាះបានផតេ់េសតតុាងថា ជនជាតិោម

ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ5229។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា ររើរទាះរីជាកា រប្រើប្បាស់ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងនូវោា “ឆ្ន ំដំរូងៗ”ផេយុោន ក៏រដ្ឋយ ក៏រនះេ ំបាននាឱំយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌ ខដ  រ៉ា ខនតផេយុ

រៅវិញ រនះបានរង្ហា ញឱយរឃើញចាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ោា រនះ រដើមបីរញ្ញា ក់

 
5222 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៦៨។ 

5223 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៦៩។ 

5224 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៣៦-៩៣៧។ 

5225 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៩៣៧។ 

5226 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៤៨។ 

5227 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៤៩-៤៥០។ 

5228 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៥១។ 

5229 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៥៦-៤៥៧។ 
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អំេីអាន ភ្លេកាន់ខតខាា ងំរ ើងៗថ្នរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាចំរពាះជនជាតិោមជាដរារ

5230។ 

1858.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំេិោ ណាថា នតែិភ្លេថ្នឯកសា ផាូវកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេ

រេើករ ើងថា មានរោេនរោបាយពាក់េ័នធនឹងជនជាតិោម មានន័យថា េ ំមានអតែិភ្លេថ្នរោេ

នរោបាយរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានប្រតិរតតិកា ោរ់តាងំេីដំរូងខផអករេើមូេដ្ឋា នថា ឯក

សា តិចតួចប្តូវបានរនសេ់ទ ករដ្ឋយខខម ប្កហមរប្កាយរេេដកងយ រៅរេេកា ា្ នពានេីរវៀតណាម

បានមកដេ់ រេើកខេងមនេី ស-២១ និងប្សុកប្តាំកក់។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេ

នរោបាយរនះមានអតែិភ្លេខផអកោ៉ា ងទូេំទូលាយរេើកា រោងរៅរេើទូ រេខ ១៥ ខដេបានេិភ្លកាអំេី

កា រំខរកជនជាតិោម និងរចញេីសកមមភ្លេខដេប្តូវបានរ ៀរចំរ ើងកនុងកា របាសសមាអ តជនជាតិោម

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ១៩៧៨។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរជឿជាក់រេើឯកសា សាធា ណៈខដេសំរៅរៅ

រេើេកខណៈមិតតភ្លេចំរពាះសាសនាទាងំអស់ និងបានយេ់រឃើញថា ឯកសា រនះរប្រើប្បាស់វិធី្សាស្តសតមិន

េិតប្បាកដកនុងកា ប្រមូេកា ោបំ្ទសាធា ណៈ។ រដ្ឋយសា កា រនាំខរររនះគឺជាខផនកមួយដ៏ធំ្ថ្នកា អន វតត

ន៍ថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រទើរកា យេ់រឃើញខដេថា េ ំមានរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើ

ជនជាតិោមរនាះ េ ំខមនជារសចកតីសននិដ្ឋា នមួយខដេ ោម នត លាកា អងគរហត សមរហត ផេណាអាចរធ្វើរៅ

បានរនាះរទ។  

1859.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានមិនរអើរេើរេើសកខីកមមផេយុ រស់សាកសី ដូចកា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំ

ផន រនាះរទ5231 និងបានេនយេ់ថា កងវះកា ដឹង រស់ កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច អំេីរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅរេើជនជាតិោមស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹងេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា ោត់េ ំខដេចូេ ួមកិចចប្រជ ំគ

ណៈមជឈិម ឬគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងេ ំខដេបានទទួេកា ខណនាេំីគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ ឬ នួន ជា រដ្ឋយផ្លេ េ់រនាះ

រទ5232។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើកា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា សាកសី មា៉ា ត់ 

េី និងអនកជំនាញមួយចំនួនរទៀត បានរញ្ញា ក់ថា េ ំមានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើជន

ជាតិោម5233។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញជាក់លាក់នូវមូេរហត ខដេខាួនេ ំបាន

 
5230 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤៧៨។ 

5231 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៧២-១៥៧៤។ 

5232 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៣។ 

5233 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២២។ 
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យេ់ប្សរជាមួយេសតតុាងរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏មានភ្លេចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រេើេសតតុាង រស់េួករគ និងបានរជឿជាក់រេើេសតតុាង រស់អនកជំនាញដថ្ទរទៀត ដូចជា៖ François 

PONCHAUD និង Stephen HEDER ខដេសកខីកមម រស់េួកោត់បានរង្ហា ញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុា

បានកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម5234។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា រនះជាកំហ ស

រនាះរ ើយ។  

1860.ច ងរប្កាយ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានអះអាងថា េ ំមានអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយសប្មារ់ វិធានកា 

ជាក់លាក់កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម រប្ៅខតេីកា អន វតតន៍ វិធានកា រសមើភ្លេោន ចំរពាះប្រជាជនទាងំ 

មូេក៏រដ្ឋយ5235 ក៏រនះេ ំបានរអើរេើរេើកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រោេនរោ 

បាយបានវិវ ឍជាដរារ និងជាយថារហត បានកាា យជារោេនរោបាយថ្ន“កា របាសសមាអ ត”ជនជាតិោម 

5236។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសា 

លាដំរូង មានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេរៅជាក់លាករ់េើជន

ជាតិោម5237។ អាប្ស័យរហត រនះទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

គ. អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  

1861.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយខដេកំណត់រោេរៅទូេំទូលាយរេើអតីត

ទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម សប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរៅរេើសប្តូវ មានអតែិភ្លេរេញមួយ

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងថា រោេនរោបាយរនះបានផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយ

នឹងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម និងថា រោេនរោបាយរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតអំរេើ

មន សសោតោរ់តាងំេីថ្ងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ច ងខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងោរ់តាំងេីខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោ 

បាយរេញមួយអ ំុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5238។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញទាងំរនះ អងគ

 
5234 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៦។ 

5235 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៧៤។ 

5236 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨។ 

5237 សូមរមើេផងខដ  ខាងរេើ ខផនក VII.ច.២.ក និងខផនក VII.ច.៣.ក។ 

5238 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៤៩, ៤០៦១។ 
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ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឯកសា នាសម័យរនាះជារប្ចើន  ួមទាំងស នេ កថាអរអ ជ័យជមនះ

ខដេរធ្វើរ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ប្េមទាងំសាកសី រដើមរណត ឹង ដារបរវណី េសតតុាងអនកជំនាញ5239។ 

1862.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគរប្ជើសរ ើសតាមកា ចង់បានរេើស នេ 

កថា រស់ោត់ប្តង់ចំណ ចថា៖ សប្តូវខដេោត់ចង់សំរៅរៅរេើរនាះ តាមេិត គឺចប្កេតតិអារម ិក និងស

មព័នធមិតតខដេជារមរកាា ងថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  េ ំខមនសំរៅរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន រររនាះ

រទ5240 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍រៅទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជ 

ររើរទាះរីជាោត់ប្តូវបានឱយ ួចរទាសពាក់េ័នធនឹងប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំរនះក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះត លា 

កា កំេូេយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយថ្នកា ោត់ វិធានកា ជាក់លាក់ប្រឆំ្ងនឹងអតីតទាហានថ្ន ររ

សាធា ណ ដាខខម  េ ំប្តូវបានរង្ហា ញរនាះរ ើយ5241 និងបានរខនែមថា ជាកា េ ំអាចរធ្វើរៅបានខផអករេើេសតុ

តាងកនុងកា យេ់រឃើញថា អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើខ ស

ខរាកេីរគរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា មនេី សនតិស ខស-២១ ឬមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ 

េីរប្ពាះអនករាេ់ោន បាន ស់រប្កាមេកខខណឌ ដូចោន  និងបានទទួេ ងវាសនាដូចោន ខដ 5242។ 

1863.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងស នេ កថាជ័យជមនះ គឺជា

កា រេើករ ើងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា គ ណនាមខដេោត់បានរប្ជើសរ ើសរដ្ឋយផ្លេ េ់រប្រើប្បាស់កនុងស នេ កថា

អំេីជ័យជមនះ រង្ហា ញេីរំណងេាបាទរៅរេើ ររោស់ និងបានេនយេ់នូវមូេរហត ខដេអតីតទាហាន និង

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ5243។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយ

តរថា អងគជំន ំជប្មះេ ំមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍រៅទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជជាកា ោបំ្ទរសចកតី

សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនខដេថា មានរោេនរោបាយសតីេីកា រ ើសរអើងចំរពាះអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន

 ររសាធា ណ ដាខខម ោរ់តាងំេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេេ ំបានឱយ រខៀវ សំផន  ួចរទាសេីរទរោទពាក់េ័នធរៅនឹងទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជរនាះរទ ររើរទាះរីបានរញ្ញា ក់

ថា ជាកា េ ំសមរហត ផេកនុងកា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយគិតទ កជាម នថ្នកា ករមេចទាហាន និង

 
5239 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខផនក ១៦.៤.៣.៤។ 

5240 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨១។ 

5241 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨២។ 

5242 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨៣។ 

5243 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤១៩។ 
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អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  មានអតែិភ្លេរៅរេេមានប្េឹតតិកា ណ៍រៅទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជក៏រដ្ឋយ5244។ 

សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមថា រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើរៅនឹងកា េិតខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើស នេ កថាជារប្ចើនដថ្ទរទៀត ប្េមទាងំរសចកតីខណនា ំកិចចប្រជ ំ សកខីកមម រស់

សាកសី និងកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយជាលាយេកខណ៍អកស កនុងកា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  មានអតែិភ្លេ5245។ 

1864.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

មានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយខដេកំណត់រោេរៅទូេំទូលាយរេើអតីតទាហាន 

និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម សប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរៅរេើសប្តូវ មានអតែិភ្លេរេញមួយអំ ុងរេេ

ថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតរៅនឹងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម និង

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសំអាងរៅរេើឯកសា នាសម័យរនាះជារប្ចើន ប្េមទាងំសាកសី រដើមរណត ឹង ដារបរវណី និងេសតុ

តាងអនកជំនាញកនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះ រ៉ា ខនត រខៀវ សំផន បានជំទាស់ខតរៅនឹង (១) កា សំអាង

រៅរេើស នេ កថាជ័យជមនះ រស់ោត់ (២) ប្េឹតតិកា ណ៍រៅទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជ និង (៣) កា យេ់រឃើញថា កា 

រ ើសរអើងបានរកើតរ ើងចំរពាះអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា មនេី សនតិស ខស-២១ និងមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់។ 

1865.ពាក់េ័នធរៅនឹងស នេ កថាជ័យជមនះរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  “រខៀវ សំផន បាន

រេើកស រសើ កា ករមេច ររោស់រប្កាយកា  ំរដ្ឋះ និងបានប្រកាសថា ‘េួកខាម ងំបានដ្ឋច់ខយេ់សាា រ់ទាងំកដី

ឈ្ឺោរ់រំផ ត’”5246។ រខៀវ សំផន បានសំរៅោ៉ា ងជាក់ចាស់រៅរេើ“ចប្កេតតិអារម ិក”ថា សប្តូវរៅកនុង

ស នេ កថារនះ រ៉ា ខនតមានកា សំរៅជារប្ចើនរៅរេើ“សប្តូវ”ខដេមានេកខណៈប្េេំប្សរតាមរោេរំណង។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កកា រកប្សាយខដេថា “សប្តូវ”ប្តូវបានសំរៅផងខដ រៅរេើ ររសា

ធា ណ ដាខខម  និងជាទូរៅរេើទាហានថ្ន រររនះ ជាកា សមរហត ផេ និងបានេិោ ណារឃើញថា រខៀវ 

សំផន បានសំរៅរៅរេើ ររថ្នសាធា ណ ដាខខម ថាជា  “ ររកបត់ជាតិ េួកហាវ ស ីស និងេ ក េួយ”5247 

 
5244 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤១៨។ 

5245 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ៤២០-៤២៨។ 

5246 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៣៧។ 

5247  សា អរអ សាទ ជ័យជំនះរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី២១ ខខរមសា  រស់ រខៀវ សំផន តាមវិទយុប្កុងេនំរេញ(កនុងកប្មងសា 

េ័ត៌មាន FBIS) ច ះថ្ងៃទី២១ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/118 ERN 00846160។ 

01718987
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និងបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា ខខម ប្កហមបាន“វាយប្រហា សប្តូវប្គរ់ទីកខនាងឥតឈ្រ់ឈ្  រៅតាមេនំ និងទី

វាេ”5248។  

1866.ពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតតិកា ណ៍រៅទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្េឹតតិកា ណ៍ទាងំ

រនះរធ្វើជាខផនកថ្នកា វិភ្លគតាមកាេប្រវតតិថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា 

ណ ដាខខម កនុងកា កំណត់ថារតើ មានរោេនរោបាយពាក់េ័នធនឹងេួករគកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ កា ខដេថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានយេ់

រឃើញថា រោេនរោបាយរនះប្តូវបានររងកើតរ ើងអំ ុងរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ5249 េ ំខមនមានន័យថា 

េួករគេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

េ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា កា េិោ ណារេើេសតតុាងរនះរ ើយ។ 

1867.ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា េ ំមានរង្ហា ញេសតតុាងខដេថា អតីតទាហាន និង

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើរផសងរនាះរ ើយ រដ្ឋយសា អនករាេ់ោន បាន ស់

រៅរប្កាមេកខខណឌ ដូចោន  និងបានទទួេ ងរវសនាដូចោន  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកកា សននិដ្ឋា ន

 រស់ខាួនេីដំរូងថា កា រធ្វើទ កខរ ករមនញអាចប្តូវបានយេ់រឃើញថា មានកា ប្រប្េឹតតរៅរេើដូចៗោន 5250 នងិ

កា យេ់រឃើញរខនែមរទៀត រស់ខាួនខដេថា អតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ជាក់

ខសដងបានទទួេ ងកា រ ើសរអើងរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា ឬមនេី សនតិស ខស-២១5251។ 

1868.រដ្ឋយសា  រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅ

រេើ (១) ស នេ កថាជ័យជមនះ រស់ោត់ (២) ប្េឹតតិកា ណ៍រៅទួេរពាធ្ិ៍ថ្ប្ជ និង (៣) កា យេ់រឃើញខដេ

ថា កា រ ើសរអើងបានរកើតចំរពាះអតីតទាហាន និងអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅទីតាងំខដេបាន

រេើករ ើងខាងរេើ ដូរចនះទ ហីក ណ៍ថ្នរណត ឹងសាទ កខរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

 
5248 សា អរអ សាទ ជ័យជំនះរធ្វើរ ើងរៅថ្ងៃទី២១ ខខរមសា  រស់ រខៀវ សំផន តាមវិទយុប្កុងេនំរេញ (កនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន 

FBIS) ច ះថ្ងៃទី២១ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ឯកសា រេខ E3/118 ERN 00846160។ 

5249 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១០០។ 

5250 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.១.ខ។ 

5251 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ច.២.ខ.ii-v រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា េ ំមានកា រ ើសរអើងបានរកើតរ ើងរៅប្កាងំតា

ោន់ រ៉ា ខនតអំណះអំណាងរនះេ ំមានមូេដ្ឋា នោបំ្ទ។ រៅកនុងខផអកថ្នរណដ ឹងសាទ កខទាក់ទងរៅនឹងប្កាងំតាោន់ ោត់ប្តឹមខតបាន

រេើកអំណះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង។ 
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ឃ. េ ទធសាសនិក 

1869.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ជាកា េ ំអាចរធ្វើបានសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញសដី

េីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយរេមើសខដេមានកា ោត់វិធានកា ប្រឆំ្ងនឹងេ ទធសាសនិក និងកាន់ខតេ ំអាច

ខងមរទៀតខដេថា រោេនរោបាយរនាះគឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម5252។ កនុងកា ោំប្ទ ោត់បានសំអាង

រៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងកនុងសា ណា រស់ោត់ 5253ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កេំេូ

បានរដិរសធ្រោេខាងរេើ5254។  

៦. រោេនរោបាយថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហេ៍ពិាហ ៍

1870.កនុងកា រនតេិនិតយរេើេកខណៈរេមើសថ្នរោេរំណង ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កនុង

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រោេនរោបាយទូទាងំប្ររទសកនុងកា ដ្ឋក់រទរញ្ញា ររងកើត

ប្គួសា  និងកា រ ៀរអាពាហ៍េីពាហ៍មានអតែិភ្លេោរ់តាងំេីរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៤5255។ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានកំណត់ថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានររងកើតរោេនរោបាយរនះតាម យៈកា រដើ តួនាទីជំនួស

ឪេ កមាដ យកនុងកា រប្ជើសរ ើសគូប្សក សមប្សរ និងតាម យៈកា កប្មិតជាអរបរ មាថ្នតួនាទី រស់ប្គួ

សា កនុងកា ខងទា ំ និងរីបាច់កូន និងកា រងខំឱយគូប្សក រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ និងរងខំឱយររងកើតកូនសប្មារ់

រោេរំណងថ្នកា ររងកើនប្រជាជនកនុង យៈរេេ ១០ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ5256។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សននិដ្ឋា នថា រោេនរោបាយរនះផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយនឹងរោេរំណង ួមរនាះ និងមានកា ជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម 

យៈអរំេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិកេកខណៈថា កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែ

វៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ5257។  

1871.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា ជាកា េ ំអាចរធ្វើរៅ ួចកនុងកា យេ់រឃើញអំេីអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយ

រេមើសពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា ប្រប្េឹតតអំរេើ ំរលាេរសេសនែវៈ

 
5252 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥៨៦-១៥៩១។ 

5253 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤២៦-៤៣៤, ៦៤១-៦៥៦, ៧៤៣-៧៤៧, ៩៥៤-៩៥៦។ 

5254 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២៤១-២៤៤, ៨៣៤-៨៣៦, ១១៨៨ និងខផនក VII.ច.៣.ខ។ 

5255 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៦៧០, ៤០៦៣, ៤០៦៤, ៤០៦៧។ 

5256 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៣៩-៣៥៦៣។ 

5257 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៦៥-៣៧០១, ៤០៦៤-៤០៦៧។ 
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កនុងរ ិរទរនះ5258។ កនុងកា ោបំ្ទដេ់កា អះអាង រស់ខាួន រខៀវ សំផន បានសំអាងរៅរេើអំណះអណំាង

ខដេបានរេើករ ើងកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់5259 ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរស

ធ្ខាងរេើ5260។  

1872.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងអតែិភ្លេ និងេកខណៈរេមើសថ្នរោេនរោបាយដ្ឋក់រទរញ្ញា រេើកា រ ៀរអាពា

ហ៍េិពាហក៍នុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរនះ ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

៧. កា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផន 

1873.ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថារតើ រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកកនុងរោេរំណងថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមដេ់កប្មិត

ណា ប្រសិនររើមាន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មិនប្តឹមខតបានចូេ ួម និង

 ួមចំខណកកា ោបំ្ទដេ់រោេរំណង ួមរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំថា ោត់បានោំប្ទជាសាធា ណៈរេញមួយ

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5261។ កនុងនាមជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ ោត់បានជប្មុញោ៉ា ងសកមម 

តាម យៈកា ររញ្ចញមតិជាសាធា ណៈ និងបានរញ្ញា ក់អះអាង និងោបំ្ទរោេរំណង ួមរនាះកនុងប្សុក និង

រេើឆ្កអនត ជាតិ5262។ ោត់បានជប្មុញទឹកចិតត និងញុះញង់កា អន វតតន៍រោេរំណងរនះតាម យៈរោេ

នរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុា ខណៈរេេរប្រើប្បាស់តួនាទីជាន់ខពស់ រស់ខាួនកនុងកា ផតេ់ធ្មាម ន  ូរដេ់

រោេរំណងរនាះ5263។ ោត់បានខណនាោំ៉ា ងសកមមសតីេីកា អន វតតន៍តាម យៈរោេនរោបាយរផសងៗ5264  

និងរដ្ឋយខាួនផ្លេ េ់បានប្គរ់ប្គង និងរធ្វើឱយកា អន វតតន៍រោេរំណងរនាះដំរណើ កា តាម យៈរោេនរោ

បាយរផសងៗ5265។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បាន មួ

 
5258 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៥៩២។  

5259 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១២៤៣-១២៨០, ១៣៤១-១៣៩៨។ 

5260 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.៣.ខ។  

5261 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧-៤២៦១។ 

5262 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦២-៤២៦៤។ 

5263 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៥-៤២៧០។ 

5264 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧១-៤២៧៤។ 

5265 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៥-៤២៧៨។ 
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ចំខណកោ៉ា ងសំខាន់កនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយកមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា

កនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២5266។ 

1874.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួម

ចំខណកោ៉ា ងសកមមកនុងរោេរំណង ួមរេមើស5267។ ជាេិរសស ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា កា ោំប្ទ កា ចូេ ួម និង/ឬកា  ួមចំខណក រស់ោត់កនុងទិដាភ្លេ

រេមើសថ្នរោេរំណង ួមខដេេ ំខមនជារទរេមើសកនុងកា អន វតតន៍រដិវតតន៍សងគមនិយមកនុងកមពជុា មានេកខ

ណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវកា  ួមចំខណកសំខាន់កនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមនានា ខដេអាចជារ់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងរោេរំណងរនាះ5268។ ោត់បានអះអាងថា “រៅកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមខដេមានរោេរំណងេ ំ

ខមនជារទរេមើសចំតួ កា  ួមចំខណកសំខាន់មិនខមនសំរៅរេើកា សរប្មចរោេរំណង ួមរនាះរទ(ខដេមិន

មានេកខណៈឧប្កិដា) រ៉ា ខនតរៅរេើកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា”5269 និងថា “រដ្ឋយេ ំអាចកំណត់បាននូវច ិកេកខ

ណៈជាក់លាក់ថ្នកា  ួមចំខណក រស់ោត់កនុងទិដាភ្លេរេមើសថ្នរោេរំណង ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានរប្រើប្បាស់ឧបាយកេរញ្ចូេ ូរោត់រៅកនុងកា ទទួេខ សប្តូវជា ួមខដេផេយុរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវោំ

បាច់កនុងកា កំណត់នូវកា ទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈរ គគេ”5270។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅ

រេើកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានោបំ្ទ និងជប្មុញរោេរំណង ួមរេមើស 

និងបានរេើកទឹកចិតត ញុះញង់ ផតេ់ធ្មាម ន  ូរ ខណនា ំជួយសប្មួេ និងប្គរ់ប្គងកា អន វតតន៍រោេរំណងរនះ 

ប្េមទាងំរេើកា យេ់រឃើញជាក់លាក់មួយចំនួន ឬេសតតុាងខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នកា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ5271។ 

1875.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សអងគចារ់ ឬអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញថា កា  ួមចំខណកសំខាន់កនុងរោេរំណង ួម ខដេជាធាត 

 
5266 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦។ 

5267 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០០១-២០០៣, ២០០៨-២០១១, ២០១៣។  

5268 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០០២, ២០០៣, ២០០៩-២០១១, ២០១៣, ២០១៥, ២០១៧។ 

5269 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០១១។ 

5270 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០០៨។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០១៧។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខថ្ងៃទី ៣ ឯកសា រេខ 

F1/11.1 ទំេ័  ១៥។ 

5271 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០១១-២០៣០។ 
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ផសោំំបាច់សតាន ម័តថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ប្តូវបានរង្ហា ញ5272។ សហប្េះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា ោត់

ខកខានផងខដ កនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសននិដ្ឋា នថា ោត់បាន

ោបំ្ទជាសាធា ណៈ និងោ៉ា ងសកមម និងបានជប្មុញតាម យៈកា ររញ្ចញមតិជាសាធា ណៈ និងបាន

រញ្ញា ក់អះអាង និងោំប្ទរោេរំណងរនាះ ប្េមទាងំថា ោត់បានរេើកទឹកចិតត ញុះញង់ និងខណនាោំ៉ា ង

សកមម និងបានប្គរ់ប្គង និងបានរធ្វើឱយកា អន វតតន៍ថ្នរោេរំណង ួមរនាះអាចដំរណើ កា 5273។ សហប្េះ

រាជអាជាា បានរេើករ ើងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សណាមួយខដេតប្មូវឱយ

មានកា អនតរាគមន៍រេើរណត ឹងសាទ កខកនុងកា យេ់រឃើញជាក់លាក់ ឬកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរៅរេើេសតតុាងណាមួយខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នកា សននិដ្ឋា នពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ5274។ 

1876.រៅម នរេេដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ រប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម កា  ួមចំខណក រស់ជនជារ់

រោទកនុងរោេរំណង ួម ប្តូវខតមានេកខណៈសំខាន់ ររើរទាះរីជាមិនោំបាច់សំខាន់ផ តរដ្ឋយខានមិនបាន

រដើមបីទទួេរជាគជ័យថ្នរោេរំណង ួមរេមើសក៏រដ្ឋយ។ េកខណៈ និងសា ៈសំខាន់ថ្នតួនាទីប្តូវខតបាន

កំណត់ខផអករេើមូេដ្ឋា នជាក់ខសដងនីមួយៗ រដ្ឋយេិោ ណារេើកតាត ជារប្ចើនរផសងៗោន   ួមទាងំម ខតំខណង

 រស់ជនជារ់រោទ កប្មិត និងប្រសិទធភ្លេថ្នកា ចូេ ួម ឬកិចចខិតខំប្រឹងខប្រងណាមួយកនុងកា រារំាងឧប្កិដា

កមម5275។ កា  ួមចំខណករនះអាចមានទប្មង់ជារប្ចើនប្ររេទ5276 និងដូចបានកំណត់ខាងរេើរដ្ឋយអងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ“សូមបីសកមមភ្លេខដេខផអកតាមអាកា ៈខាងរប្ៅ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមក៏រដ្ឋយ ក៏អាចប្តូវបានយកមកេិោ ណាផងខដ  រៅរេេរធ្វើកា កំណត់ថារតើ ជនជារ់រោទបាន

 ួមចំខណកសំខាន់កនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា5277។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេរដិរសធ្អំណះអំណាងទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចេិោ ណា

រេើសកមមភ្លេខផអកតាមអាកា ៈខាងរប្ៅខដេ ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ រដើមបីអន វតតរដិវតតន៍សងគមនិយម

(ខដេផេយុរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមជាក់លាក់) រៅរេេកំណត់ថា ោត់បាន ួមចំខណកសំខាន់កនុងកា ជ

ប្មុញរោេរំណង ួមរេមើសថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមរនាះ។ 

 
5272 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៤០-១០៤៨។ 

5273 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៤៩-១០៥៦។ 

5274 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៥៧-១០៩៥។ 

5275 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៨០។ 

5276 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៨១-៩៨៣។ 

5277 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៨០។ 
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1877.ដូចោន រនះខដ  អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាសំខាន់បានដ្ឋក់ឱយោត់“ទទួេខ សប្តូវជា ួម” ឬេិ  ទធភ្លេតាម យៈសមាគម5278 

រ៉ា ខនតតាមកា េិនិតយរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញឱយរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានខផអកោ៉ា ងជាក់ចាស់នូវកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនអំេីកា  ួមចំខណកសំខាន់ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងសហ

ឧប្កិដាកមម ួម រេើសកមមភ្លេ ឬកា ប្រប្េឹតត និងអំរេើផ្លេ េ់ខាួន រស់ោត់ មិនខមនរេើអំរេើ រស់អនកដថ្ទ ដូច

ជាកនុងចំរណាមរនាះ៖ កា រនតកាន់ការ់តួនាទី រស់ោត់រៅកនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយរេញមួយអំ ុងរេេថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ5279 កា ចូេ ួមរទៀងទាត់ រស់ោត់កនុងកិចចប្រជ ំគណៈ

អចិថ្ស្តនតយ៍ និងគណៈមជឈិម និងសមាជរកសខដេរសចកតីសរប្មចសំខាន់ៗប្តូវបានរធ្វើរ ើង និងរញ្ញា នានា

ប្តូវបានេិភ្លកា5280 សមាជិកភ្លេ រស់ោត់កនុងមនេី  ៨៧០ ោរ់តាំងេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងកា ប្គរ់ប្គងរេើ

រញ្ញា ពាណិជាកមម រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៦  ហូតដេ់ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩5281 កា 

ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំ កា េិភ្លកា និងអងគមីទេីងពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ និងរបាសសមាអ ត

ខាម ងំ5282 វគគរណតុ ះរណាត េមរនាគមវិជាា នាមំ ខរគរៅកនុងអងគមីទីេង និងសិកាខ សាលាសតីេីកា អរ់ ំខកខប្រ

រ ើងវិញ5283 កា រនតអំពាវនាវ រស់ោត់ដេ់មហាជនឱយរធ្វើកា ជាសមូហភ្លេតាមខប្សចំកា  និងររាងចប្ក 

ររើរទាះរីជាោត់បានដឹងនូវេកខខណឌ ដ៏គួ ឱយេ័យ នធត់  ររកា ង្ហ ោ៉ា ងធ្ៃន់ធ្ៃ  និងេ ំមានអាហា ប្គរ់ប្ោន់

ក៏រដ្ឋយ5284 កា អំពាវនាវ រស់ោត់ដេ់ប្រជាជនឱយេះរង់អា មមណ៍ផ្លេ េ់ខាួនខដេមានចំរពាះឪេ កមាត យ

មករជឿជាក់រេើអងគកា  ប្េមទាងំកា ជប្មុញ រស់ោត់ជាសាធា ណៈដេ់រោេនរោបាយរកសកនុងកា 

ររងកើនប្រជាជនបានឆ្រ់ ហ័ស កា ជប្មុញោ៉ា ងសកមមដេ់កា រ ៀរចំអាពាហ៍េិពាហ៍ខដេផេយុរៅនឹងទំ

រនៀមទមាា រ់េ ទធសាសនា និងខណនាដំេ់គូប្សក ឱយររងកើតកូនរដើមបីរខនែមកមាា ំងកនុងកា កា ពា ប្ររទស និង

កា ោបំ្ទកា េ ររំបាត់េ ទធសាសនាកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5285 និងកា រោសនាោ៉ា ងសកមមនវូកា 

អំពាវនាវរដ្ឋយមានរវាហា សាស្តសត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាឱយរធ្វើកា រ ើសរអើងជនជាតិរវៀតណាមកនុង

 
5278 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០០៨។ 

5279 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧។ 

5280 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧-៤២៦០, ៤២៦២, ៤២៧៧។ 

5281 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧, ៤២៧៦។ 

5282 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៨, ៤២៧២, ៤២៧៧។ 

5283 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦២។ 

5284 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៥-៤២៦៧, ៤២៧៦, ៤២៧៣។ 

5285 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៨, ៤២៧៣។ 
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រេេសាែ នភ្លេកាន់ខតតានតឹងរំផ ត និងកា ោត់ទ កេួករគជាសប្តូវបានរកើនខាា ងំរ ើងៗ ប្េមទាងំកា ោបំ្ទ

តាម យៈកា ររញ្ចញមតិដេ់រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម

5286។ 

1878.រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើតួនាទី និងម ខតំខណង រស់ោត់ ជាសមាជិកថ្ន

រកសក មមយុនីសដកមពជុាកនុងកា  ួមចំខណកដេ់សហឧប្កិដាកមម ួមកនុងរ ិរទរនះ5287 ខដេ ួមរញ្ចូេ (១) កា 

រនតកាន់ការ់ម ខនាទី រស់ោត់ថ្នតួនាទីខដេមានឥទធិេេកនុងរកសក មមយុនីសដកមពជុា និងកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយរេេមួយអំ ុងរេេខដេពាក់េ័នធរនាះ5288 (២) កា ចូេ ួម និងមានវតតមានរដ្ឋយរទៀងទាត់កនុងកិចច

ប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងណៈមជឈិម និងសមាជរកស ខដេរសចកតីសរប្មចសំខាន់ៗរ៉ាះពាេ់ដេ់រោេ

នរោបាយប្តូវបានរធ្វើរ ើង និងេិភ្លកា ដូចជា“កា ករមេច”ខាម ងំ កសិកមម ភ្លេរំាងសៃួត និងឧសសហ៍កមម5289 

និង (៣) ជាសមាជិកមនេី  ៨៧០ ោរ់តាងំេីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងកា ប្គរ់ប្គងរេើរញ្ញា ពាណិជាកមម

 រស់រកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយោរ់តាងំេីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩5290។ 

1879.ទាក់ទងរៅនឹងកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើកា យេ់រឃើញជាមូេដ្ឋា នខផនកអងគរហត  និង/ឬ កា 

សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតតុាងនីមួយៗរនាះ ភ្លគរប្ចើនរេើសេ របានរោងរៅរេើ

សា ណាខដេបានរេើករ ើងកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់5291 ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

 
5286 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៩, ៤២៧១។ 

5287 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ក។ 

5288 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧។ 

5289 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧-៤២៦០, ៤២៦២, ៤២៧៧។ 

5290 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧, ៤២៧៦។ 

5291 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០១២ (រោងរៅរេើ ១៦៦០-១៦៦៤, ១៧០៤-១៧៥៣), 

២០១៤ (រោងរៅរេើ ១៦៩០-១៨០៣, ១៨១៦-១៨៤៨, ១៨៦៧, ១៨៦៨), ២០១៥ (រោងរៅរេើ ១៤៨៩-១៥២២), ២០១៦ 

(រោងរៅរេើ ៨២៨-៨៣៥, ១៧០៤-១៧៥៣, ១៨៥១-១៨៥៣, ១៨៦៩-១៨៧១), ២០១៨ (រោងរៅរេើ ១៦៩០, ១៦៩១), 

២០១៩ (រោងរៅរេើ ១៤៩០-១៥២២, ១៧៥៤-១៨០៣), ២០២០ (រោងរៅរេើ ១៤០៨-១៤៣៧, ១៤៩០-១៥២២, ១៧៥៤-

១៨០៣), ២០២១ (រោងរៅរេើ ២៩៣-៣០៥, ១៣៩៩-១៦០៣, ១៨១៦-១៨៤០), ២០២២ (រោងរៅរេើ ១០៩៨-១៣៩៨, 

១៤០៨-១៤៤៧, ១៤៨៩-១៥២២), ២០២៣ (រោងរៅរេើ ១០៥៨-១០៩៧, ១៥៥១-១៥៦០, ១៨៨៦-១៩២៧, ២០៧៥-

២០៩០, ២០៩៤, ២០៩៩-២១១៣), ២០២៥ (រោងរៅរេើ ១០៨០-១០៨២, ១៨៩៤, ១៨៩៨-១៩០២), ២០២៦ (រោងរៅរេើ 

១០៧៥, ១៧៥៩, ១៨៩២-១៨៩៤), ២០២៧ (រោងរៅរេើ ១៥៣៤, ១៥៣៥, ១៧៥៧, ១៧៥៨, ១៧៩៤-១៧៩៧, ១៨៦៤), 
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បានរដ្ឋះប្សាយ ួចរាេ់រហើយ និងបានរដិរសធ្រោេរៅកនុងខផនកពាក់េ័នធកនុងសាេដីការនះ។ ររើរទាះរីជា

មានកំហ សខផនកអងគរហត មួយចំនួនអាចប្តូវបានកំណត់ក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំប្គរ់ប្ោន់អាចរដិរសធ្រសចកតីសននិដ្ឋា ន

ជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីសា ៈសំខាន់ថ្នកា  ួមចំខណក រស់ រខៀវ សំផន កនុងសហឧប្កិដា

កមម ួម5292 ខដេប្តូវបានខផអករេើេកខណៈជា ួមថ្នេសតតុាងោ៉ា ងរប្ចើនសនធឹកសនាធ រ់អំេីសកមមភ្លេ រស់

ោត់ ខដេផេយុេីវិធី្សាស្តសតខដេោត់បានរេើករ ើងអំេីកា វាយតថ្មារេើកា  ួមចំខណកជាក់លាក់ រស់ោត់

តាមេកខណៈដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  ខដេេ ំខមនជាវិធី្សាស្តសតប្តឹមប្តូវរ ើយ5293។   

1880.ដូរចនះ ជាឧទាហ ណ៍ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជាកា េ ំ

ប្តឹមប្តូវខដេថា “កនុងនាមជាសមាជិកមនេី  ៨៧០ និងជាអនកប្គរ់ប្គងរេើពាណិជាកមម និងជំនួញ រស់កមពុ

ជាប្រជាធិ្ររតយយ ោត់រដ្ឋយផ្លេ េ់បានរធ្វើឱយដំរណើ កា រៅរដ្ឋយ េូននូវកិចចកា  ដាបាេ រស់កមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយរដ្ឋយរធ្វើឱយមហនតរាយដេ់ប្រជាជន រស់ខាួន […] និងបានរធ្វើឱយប្បាកដប្រជារដ្ឋយផ្លេ េ់

ខាួនថា ភ្ល កិចច រស់ រ ឿន5294 ប្តូវបានរំរេញ” 5295។ ដូចបានេិភ្លកាពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី និងម ខតំខណង

 រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ សខដេតប្មូវឱយមានអនតរាគមន៍រេើរណត ឹង

សាទ កខរៅកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសមាជិកភ្លេ រស់ោត់ ឬម ខ

តំខណងរៅកនុងមនេី  ៨៧០ ខដេ រខៀវ សំផន ខាួនឯងផ្លេ េ់បានដឹង5296 ឬថា ោត់បានប្គរ់ប្គងោ៉ា ងសំខាន់

រេើកិចចកា ពាណិជាកមម រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ដូចមានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់រង្ហា ញរនាះ5297។ កា 

 

២០២៨ (រោងរៅរេើ ១២៣៣-១២៤២, ១៨១៥, ១៨៩៨-១៩០២, ១៩២៩, ១៩៣៦, ២០២៨, ២១១៧), ២០២៩ (រោងរៅ

រេើ ១៤៩០-១៥២២, ១៧៦៣-១៧៩៨), ២០៣០ (រោងរៅរេើ ១៨០៤-១៩៣៧)។     

5292 អងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកជាឧទាហ ណ៍នូវកំហ សកនុងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកា វាយតថ្មា

រៅរេើេសតតុាង រស់ កាងំ រហកចអា វ រៅ   ច និង សា ុត បាន កនុងកា សននិដ្ឋា នរៅរេេខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានដំរ ើងេី

សមាជិករប្មុងថ្នគណៈអចិថ្ស្តនេយរ៍ៅជាសមាជិករេញសិទធិ និងេិោ ណារឃើញថា កំហ សរនះេ ំប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ប្ោនរោេ

កា សននិដ្ឋា នទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរ ើយ។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៦៧៥។  

5293 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩៨០។ 

5294 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៦។ 

5295 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០២៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៧៦៣-១៧៩៨។ សូមរមើេ

ផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៣៧-១៦៣៩។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខថ្ងៃទី ៣ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ២១។ 

5296 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៩, ៦១០, ៦១៩ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់

រៅទីរនាះ។ 

5297 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៧-៦២១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

កំណត់ច ិតេកខណៈ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរេើ រ ឿន ខដេជា“អនកប្គរ់ប្គងម ន” េ ំបានទទួេេទធ

ផេរដ្ឋយខផអករេើកា សននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះ“េ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា រខៀវ សំផន បានររប្មើកា ជា

ប្រធានមនេី  ៨៧០ ឬជាក់ខសដង’ជាកមាម េិបាេនាមំ ខរគ’រៅទីរនាះរ ើយ”5298។ រខៀវ សំផន បានេាោម

រំរផាើសកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងកាត់រនែយជាអរបរ មានូវតួនាទី រស់ោត់ថា

ប្តឹមខតជាជំនួយកា “ខាងររចចករទស” និង“កិចចកា  ដាបាេ” 5299   ររើរទាះរីជាប្តូវបានទទួេយកក៏រដ្ឋយ 

ក៏រៅប្គរ់កាេៈរទសៈេ ំទទួេបានរជាគជ័យកនុងកា រដិរសធ្កា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា ោត់បានជួយឱយដំរណើ រៅរដ្ឋយ េូននូវកិចចកា  ដាបាេ រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដ ។ 

1881.រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា “កា ោបំ្ទ

 រស់ោត់ដេ់រកសក មមយុនីសដកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងរោេនរោបាយរនាះមានអតែិភ្លេតាងំេីឆ្ន ំ 

១៩៦៧”5300 និងថា “រៅរេេរនាះ ោត់ប្តឹមខតបានចូេ ួមរៅថ្ប្េមា៉ា គី  និងជាសមាជិករប្មុង រស់គណៈ

មជឈិមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ រ៉ា រណាណ ះ” និង“ោម នសិទធិអំណាចកនុងសាែ រ័នរនាះខដេេ ំមានសិទធិអំណាចផ្លេ េ់កនុងកា 

សរប្មចផងខដ ”5301។ ដូចបានេិភ្លកាទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី និងម ខតំខណង រស់ រខៀវ សំផន5302 អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សខដេតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍រេើរណត ឹងសាទ កខ កនុងកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា កំណត់រេេរវលាថ្នសមាជិកភ្លេកនុងរកសក មមយុនី

សដកមពជុា ឬតួនាទីខដេោត់មានកនុងកា រកៀ គ កា ោំប្ទដេ់ចេនារដិវតតន៍រៅចរនាា ះថ្ងៃទី ១៩៧០ ដេ់ 

១៩៧៥ ខដេភ្លគរប្ចើនរនាះបានខផអករេើអតែរទនិេនធ កិចចសមាា សន៍ និង/ឬ សកខីកមមផ្លេ េ់ រស់ោត់5303។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ប្សរ

ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ជាេិរសសរនាះ េ ំោំបាច់តប្មូវឱយមាន

សិទធិអំណាចរដើមបីផតេ់ ឬរកៀ គ កា ោបំ្ទដេ់រកស ឬរដិវតតន៍រ ើយ។    

 
5298 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦១៦។ 

5299 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៨៤-១៧៩៨។ 

5300 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៧។ 

5301 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០១២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៦៦០-១៦៦៤, ១៧០៤-

១៧៥៣។ សូមរមើេផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៦៥-១៦៦៨។ 

5302 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ក.៣។ 

5303 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៧៣-៥៨២ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទី

រនាះ។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១១-២៣៥។ 
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1882.រខៀវ សំផន បានជំទាស់រខនែមរៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេសតតុាង រស់រដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី ខអម រអឿន និង ប្ពារ ឆ ន ប្េមទាងំេសតតុាង រស់សាកសី រ ៊ិត ររឿន5304  កនុងកា សននិដ្ឋា ន

ថា ោត់បានរង្ហា ញ និងបានខណនាសំតីេីកា តាម កខាម ងំ5305។ ជាងមីមតងរទៀត រខៀវ សំផន បានអន វតតវធីិ្សា

ស្តសតរប្ជើសរ ើសជាខផនកៗតាមកា ចង់បាន រដ្ឋយេ ំបានេិោ ណារេើេសតតុាងទាងំអស់ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើកនុងកា យេ់រឃើញថា ជាខផនកមួយថ្នតួនាទី និងម ខតំខណង រស់ោត់ 

រខៀវ សំផន បាន ួមរញ្ចូេររប្ងៀនវគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយសតីេីកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ“ខាម ងំ” និង

ខសវង ក“ជនកបត់”រៅចរនាា ះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៨5306។ រខៀវ សំផន បានរេើក

កា ជំទាស់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករៅនឹងកា យេ់រឃើញរនះរៅកនុងសា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ោត់5307  រដ្ឋយ

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចខផអករៅរេើសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន និង ឯក រហន ខដេ

បានសនមតថា ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ខសវង ក“ខាម ងំ” 5308 និងថា េសតតុាងដថ្ទរទៀតបានរង្ហា ញថា“ោត់

បាននិោយតិចតួច” និងេ ំបាននិោយ“អវីអាប្កក់”កនុងអំ ុងរេេថ្នវគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយរនាះ

រ ើយ5309។ រដ្ឋយ ំឭកថា េសតតុាង រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីរដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េ់ េ ំខមនមិនអាចរជឿ

ទ កចិតតបានរនាះរទ និងថា អាចប្តូវបានទទួេរដ្ឋយរូក ួមជាមួយនឹង េសតតុាង រស់សាកសី និងអនកជំនាញ 

រធ្វើជាមរធ្ាបាយសប្មារ់កា រង្ហា ញនូវកា េិតទាក់ទងរៅនឹងកា រោទប្រកាន់រេើជនជារ់រោទ5310 អងគ

 
5304 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០២៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៥៣៤, ១៥៣៥, ១៧៥៧, 

១៧៥៨, ១៧៩៤-១៧៩៧, ១៨៦៤។  

5305 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧២។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកថាខណឌ ដូចោន ថា “រៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ោត់បានផតេ់ប្រឹការដ្ឋយផ្លេ េ់ខាួនថា រោេរំណងថ្នរដិវតតនគ៍ឺ

រដើមបី‘េ ររំបាត់ ររ េន់ នេ់ […] េ ររំបាត់េួកមូេធ្ន និងសកដិេូមិ [និង] រញ្ាវនត’” កា យេ់រឃើញខដេោត់បានចងអេុ

រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា ផតេ់ប្រេេ។ សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) 

កថាខណឌ  ២០២៦។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា េិនិតយរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញថា ប្រេេថ្នចរមាើយបានមកេី

រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ប្ពារ ឆ ន។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៦១។ 

5306 សូមរមើេ ជាឧទាហ ណ៍ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦០៧ និងកា រោងខដេប្តូវបានដក

ប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5307 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៤-១៧៦២។ 

5308 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៥៤-១៧៥៩។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខថ្ងៃទី ៣ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ២២។ 

5309 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៧៦០-១៧៦២។ 

5310 សាេដីការណដ ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣១២-៣១៤។  
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ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា រខៀវ សំផន ប្តឹមខតបានរេើករ ើងនូវកា រកប្សាយមួយខរររផសង

ថ្នេសតតុាងរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំសមរហត ផេរនាះរ ើយ។ ដូរចនះ រខៀវ សំ

ផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវមូេរហត ដូចរមតចបានជាកា សំអាងរៅរេើេសតតុាងជាក់លាក់រនះអាចរមា

ឃៈរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បាន ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួមរេមើស

តាម យៈកា ខណនាសំតីេីកា អន វតតន៍រនាះ។ 

1883.ពាក់េ័នធរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានជប្មុញជាសាធា ណៈនូវ

កា រំរេញតាមរោេរៅរសដាកិចចកនុងសហក ណ៍ ររើរទាះរីជាោត់បានដឹងនូវេកខខណឌ ដ៏គួ ឱយេ័យ នធត់

រនាះក៏រដ្ឋយច ះ រខៀវ សំផន បានរេើកសាជាងមីមតងរទៀតថា េសតតុាងរនាះប្តូវបានរំថ្េា និងេ ំបានរង្ហា ញថា 

រនះជារដិវតតន៍មួយខដេមានេកខណៈជារទរេមើសរនាះរ ើយ5311។ ដូចបានេិភ្លកាខាងរប្កាម អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេ កេ ំរឃើញនូវកំហ សខដេតប្មូវឱយមានកា អនតរាគមន៍រេើរណត ឹងសាទ កខកនុងកា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដាកមមរៅតាមសហក ណ៍ 

និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5312។ ខផអករេើេសតតុាងចំរពាះម ខ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នសមរហត ផេ

ថា ោត់បានធានាប្បាកដថា រដ្ឋយខផអកតាមខផនកា រសដាកិចច និងរងកររងកើនផេថ្នរកសក មមយុនីសដកមពជុា 

ប្សូវអងក ប្តូវបាននារំចញកនុងកប្មិតអតិរ មា ខណៈរេេខដេដឹងថា ប្រជាជនកំេ ងជួរប្រទះកា អត់ោា ន 

និងសាា ររ់ដ្ឋយសា  កនុងចំរណាមរនាះ កា ខវះរសបៀង និងេកខខណឌ គួ ឱយ នធត់កនុងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក 

ណ៍5313។ កា ដឹងរនះរៅរេេរូក ួមជាមួយនឹងអតែរទដកប្សង់ទាងំប្សុងរចញេីរទឧរទេសនាមផ្លេ េ់

 រស់ោត់ជារប្ចើនអំេីកា ជប្មុញតាម យៈកា ររញ្ចញមតិជាសាធា ណៈដេ់អនកចូេ ួមថា ប្តូវឱយេួករគ

រនតរធ្វើកា “ទាងំយរ់ថ្ងៃ […] ឥតសប្មាក និងេះរង់ឱយខាា ងំរំផ ត” រដើមបីសរប្មចរោេរៅរសដាកិចចរងក

ររងកើនផេ5314  ដូចបានោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយសាកសដីថ្ទរទៀត5315 ររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់

 
5311 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០១៩, ២០២០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៤០៨-១៤៣៧, 

១៤៩០-១៥២២, ១៧៥៤-១៨០៣។ 

5312 សូមរមើេ ខផនក VIII.ខ.៨.គ (កា ដឹង និងរចតនា រស់ រខៀវ សំផន - សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា )។ 

5313 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៦។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៣៩១៦ រជើងទំេ័  ១៣០៦៧, ១៣០៧២។ 

5314 សូមរមើេ ជាេិរសស សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៦ រជើងទំេ័  ១៣០៦៧។ 

5315 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៦ រជើងទំេ័  ១៣០៧២។ 

01718998
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា រធ្វើរសចកដីសននិដ្ឋា នសមរហត ផេថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកកនុងរោេ

រំណង ួមរេមើសតាម យៈកា ជប្មុញ កា រញ្ញា ក់អះអាង និងកា ោបំ្ទរនាះ។ 

1884.ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានអំពាវនាវដេ់ប្រជាជនឱយផ្លា ស់រត ូអា មមណ៍ផ្លេ េ់ខាួន

ជាមួយឪេ កមាត យមករជឿជាក់រេើអងគកា  និងររងកើតប្រជាជន5316 រខៀវ សំផន បានអះអាងប្រហាក់

ប្រខហេោន រនះខដ រដ្ឋយេ ំបានរេើកមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកប្សាយេ ំ

ប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងរនះ5317។ អំណះអំណាងទាងំរនះប្តូវបានេិោ ណា និងរដិរសធ្រោេកនុងសាេដីកា

រនះ។ ជាងមីមតងរទៀត សា ណា រស់ោត់ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះ ប្តឹមខតផតេ់កា រកប្សាយមួយខរររផសង

ខដេេ ំបានរង្ហា ញនូវភ្លេេ ំសមរហត ផេណាមួយកនុងរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ

ថា ោត់បានខណនាទំាក់ទងរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍ខដេជាខផនកថ្នរោេនរោបាយររងកើនប្រជា

ជនកនុងកិចចប្រជ ំរៅវតតឧណាណ រលាម និងថា ោត់រដ្ឋយផ្លេ េ់បានជប្មុញរោេនរោបាយរនះកនុងរទឧរទេស

នាម រស់ោត់ ខដេខផអកតាមសកខីកមម រស់ ជា រ ៀរ និងបានោបំ្ទរខនែមរដ្ឋយ  ស់ ស  យ និងសរមតចនររា

តដមសីហន 5318។ 

1885.អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា  ួមចំខណកសំខាន់កនុងរោេរំណង ួមរេមើសថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ប្តូវរដិរសធ្

រោេ។ 

៨. កា ដងឹ នងិរចតនា រស ់រខៀវ សផំន 

1886.រនាេ រ់េីបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន គឺជាសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខដេរោេរំណង ឬរោេរៅ

រនាះ គឺរដើមបីខប្រកាា យប្ររទសកមពជុារៅជារសដាកិចចកសិកមមខាួនទីេឹងខាួនខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតន៍នូវ

 វិធី្សាស្តសតរេមើស និងថា ោត់បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់តាម យៈប្គរ់ប្គង និងកា ដ្ឋក់ឱយកា អន វតតន៍

ដំរណើ កា តាម យៈរោេនរោបាយនានា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មាន

 
5316 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៦៨។ 

5317 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០២២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១០៩៨-១៣៩៨។ សូមរមើេ

ផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២៨-១៩៣១។ ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ២៣-២៦។ 

5318 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៥៦៩-៣៥៧១, ៤២៤៧, ៤២៤៨។ សូមរមើេខាងរេើ ខផនក 

VII.ឆ.៣.ខ.iv.ខ.ឃ។ 

01718999
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រចតនាចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមខដេោត់បាន ួមចំខណកជាមួយនឹងសមាជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួម និងថា រនះគឺជារចតនាខដេោត់“បាន ួមចំខណកជាមួយសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមដថ្ទរទៀត

5319។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់រខនែមរទៀតថា កា  ួមចំខណក រស់ោត់ខដេកនុងរោេរណំង

រដើមបីជប្មុញរោេរំណង ួមតាម យៈកា ោបំ្ទ និងកា រេើកសេួយរោេរំណង ួម កា រេើកទឹកចិតត កា 

ញុះញង់ និងកា ផតេ់ធ្មាម ន  ូរដេ់រោេនរោបាយជាមូេដ្ឋា ន និងកា ដ្ឋក់ដំរណើ កា  កា ប្គរ់ប្គង និង

កា ខណនាសំតីេីកា អន វតតន៍រោេរំណង ួមតាម យៈរោេនរោបាយមូេដ្ឋា នរនាះ” គឺជាេសតតុាងរង្ហា ញ

ផងខដ នូវរចតនាកនុងកា ចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម5320។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផង

ខដ ថា ោត់បាន ួមចំខណកធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេ ួមរញ្ចូេេកខខណឌ តប្មូវថ្នរចតនារ ើសរអើង និងជាក់

លាក់ រស់សមាជិកសហឧប្កិដាកមម ួមដថ្ទរទៀត កនុងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាមូេដ្ឋា នខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេ

តាម យៈរោេរំណង ួមរនាះ5321។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន 

អំេីឧប្កិដាកមមទាងំរនះ5322 កនុងចំរណាមកតាដ ដថ្ទរទៀត កនុងកា រង្ហា ញថា េកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសអំតតរនាម័

តិសប្មារ់សហឧប្កិដាកមម ួមប្តូវបានរំរេញ។ 

1887.រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ៅនឹងកា យេ់រឃើញទាងំរនះខដេថា ោត់មានរចតនាោបំ្ទ និងចូេ ួមកនុងរោេ

រំណង ួមខដេមានេកខណៈជារទរេមើស5323 និងរខនែមថា រោេរំណង ួមរនះេ ំខមនជារទរេមើស នងិ

ដូរចនះ េ ំអាចកាា យជាសហឧប្កិដាកមម ួមរ ើយ។ ោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ ស

កនុងកា “េិោ ណាថា កា  ួមចំខណកកនុងរោេរំណង ួមខដេេ ំខមនជារទរេមើសបានរធ្វើឱយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអាចយេ់រឃើញសតីេីកា  ួមចំខណករៅកនុងរោេនរោបាយរេមើស រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះ

ោំបាច់ប្តូវរង្ហា ញនូវរចតនាកនុងកា ចូេ ួមកនុងទិដាភ្លេរេមើសថ្នរោេរំណង ួម និងកនុងរ ឿងកតីរចចរុបនន កនុង

ទិដាភ្លេរេមើសថ្នរោេនរោបាយ”5324។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

 
5319 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៨-៤២៧៩។ 

5320 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៩។ 

5321 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៩-៤៣០៧។ កា យេ់រឃើញរនះេ ំដ្ឋក់រញ្ចូេរចតនា

ប្រេ័យេូជសាសន៍ជាក់លាក់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រំផ្លា ញប្កុមជនជាតិេនធ ុនិងកាន់សាសនា ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនាះេ ំបានរង្ហា ញរ ើយ។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  

៤២០៤-៤២៥៤។ 

5322 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៤-៤២៥៤។ 

5323 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០៣១, ២០៤១-២០៤៣។ 

5324 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០៣២។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បានអន វតតេ ំប្តឹមប្តូវកនុងកា សននិដ្ឋា នរេើរចតនារេមើស តាម យៈកា េិោ ណាថា កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា

រដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា សននិដ្ឋា ននូវរចតនារេមើសផ្លេ េ់ រស់ោត់ កនុងកា ប្រប្េឹតតរទ

ឧប្កិដាទាងំរនាះ5325។ ោត់បានអះអាងថា រសចកតីសននិដ្ឋា នណាមួយអំេីរចតនា រស់ោត់កនុងកា ប្រប្េឹតតរទ

ឧប្កិដាគរបបី្តូវបានខផអករៅរេើអំរេើ ឬកា ចូេ ួមជាក់លាក់ផ្លេ េ់ខាួន រស់ោត់កនុងទិដាភ្លេរេមើសថ្នរោេ

រំណង ួម ជាជាងខផអករេើអំរេើ រស់អនកចូេ ួមដថ្ទរទៀតថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខដេ ងកា រោទប្រកាន់

រនាះ5326។ ោត់បានជំទាស់រខនែមរទៀតថា រចតនា រស់ោត់គរបីប្តូវបានវាយតថ្មាពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដា

ជាក់លាក់ជាជាងខផអករេើ“រទឧប្កិដា”ជាទូរៅ5327 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

សននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹង និងមានរចតនាប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរៅសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5328 មនេី សនតិ

ស ខ និងកខនាងសមាា រ់មន សស ប្េមទាងំកនុងរេេរបាសសមាអ ត5329 ចំរពាះប្កុមជាក់លាក់ណាមួយ5330 ឬ

តាម យៈរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍5331។ រខនែមរេើរនះ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

មានកំហ សកនុងកា រញ្ញា ក់ថា កប្មិតថ្នកា ដឹងខដេជាេកខខណឌ តប្មូវមានេកខណៈរផសងៗោន តាមរេេ

រវលានីមួយៗ និងកនុងកា ខផអករេើេសតតុាងថ្នកា ដឹង រស់ោត់នូវឧប្កិដាកមមរនាេ រ់េីបានរកើតរ ើងកនុងកា 

រង្ហា ញនូវធាត អតតរនាម័តិរប្កាមទប្មង់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម5332។ 

1888.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់មានរចតនាោបំ្ទរោេរំណង ួម ខដេមានេកខណៈជារទរេមើស5333 

និងថា ោត់ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតេ ំប្តឹមប្តូវកនុងកា សននិដ្ឋា នរេើ

រចតនារេមើសរប្កាមទប្មង់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម5334។ សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតររខនែមរទៀតថា ោត់

 
5325 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៣៣-២០៣៧។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ សវនាកា រណដ ឹងសាទ កខ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ១៥។ 

5326 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៣៥, ២០៣៦។ 

5327 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០៣៨។ 

5328 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨១៦-១៨៤៨, ២០៣៩-២០៥២។ 

5329 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៤៩-១៨៧៨, ២០៥៣-២០៦១។ 

5330 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៩-១៩២៧, ២០៦២-២១១៣។ 

5331 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៩-១៩២៧, ២០៦២-២១១៣។ 

5332 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០៤-១៨០៧, ១៩៣២-១៩៣៧។ 

5333 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១០០-១១០២។ 

5334 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១០៣-១១០៥។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សកនុងរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា ដឹង រស់ោត់

ខដេរង្ហា ញនូវរចតនា រស់ោត់5335 ឬពាក់េ័នធរៅនឹងរចតនា រស់ោត់កនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើប្កុម

រោេរៅ5336 កនុងអំ ុងរេេថ្នកា របាសសមាអ ត និងរៅតាមមនេី សនតិស ខ និងកខនាងសមាា រម់ន សស5337 

និងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5338 និងពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ ួមរញ្ចូេកា 

 ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ5339។ 

1889.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា រចតនាគឺជាខផនកោំបាច់ថ្នកា យេ់រឃើញអំេីកា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់ រខៀវ សំផន។ រដ្ឋយរធ្ៀរជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញខផនកអងគរហត ខដេថា ជន

ជារ់រោទ និងជនដថ្ទរទៀត បានជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងសហឧប្កិដាកមម ួម រចតនាប្តូវខតរង្ហា ញឱយហួសេី

 វិមតិសងស័យថា ម នរេេជនជារ់រោទអាចប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធេីរទឧប្កិដាខដេបានខផអករៅរេើកា ទទួេ

ខ សប្តូវរនាះ ធាត ផសអំតតរនាម័តិ រស់ោត់ ឬរចតនារេមើស ប្តូវខតប្គរដណដ រ់ធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា និង

ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ5340។ ជនជារ់រោទ និងសមាជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមប្តូវខត មួ

ចំខណក“រចតនាកនុងកា រធ្វើឱយរោេរំណង ួមរនាះមានប្រសិទធភ្លេ” រដ្ឋយដឹងអំេីឧប្កិដាកមមខដេរោទជា

រញ្ញា រនាះ និងកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកតី5341។ មា៉ាងវិញរទៀត ររើរទាះរីតាមវិធី្សាស្តសតរផសងៗោន ក៏រដ្ឋយ ក៏ជន

ជារ់រោទប្តូវខតបានរធ្វើរៅរេើរោេរំណង ឬរោេរៅដូចោន ខដ ។  

1890.ដូចបានរេើករ ើងខាងរេើ រខៀវ សំផន េ ំបានរដិរសធ្ថា ោត់ និងសមាជិកដថ្ទរទៀតថ្នប្កុម ួមរនាះបាន

 ួមចំខណករចតនា ួមកនុងកា ខកខប្រប្ររទសកមពជុារៅជាសងគមកសិកមមខាួនទីេឹងខាួនោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ

តាម យៈរដិវតតន៍សងគមនិយមរ ើយ រ៉ា ខនតោត់បានអះអាងថា េួកោត់េ ំខដេមានរំណងប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម

ជាេកខណៈរ គគេ ឬជាប្កុម និងថា រោេរំណង ួមេ ំមានេកខណៈមហនតរាយ និងរដើមបីអតែប្ររោជន៍

 
5335 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១០៦-១១៣០។ 

5336 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១៣១-១១៨៣។ 

5337 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១៨៤-១១៩៨។ 

5338 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១១៩៩-១២៤០។ 

5339 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៤១-១២៤៦។ 

5340 សាេដីការណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០៥៣។ 

5341 សាេដីការណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០៥៤ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកតី Kvočka និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៨២។ 

01719002
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ប្រជាជនកមពជុាទាងំមូេ។ ោត់បានអះអាងថា ឧប្កិដាកមមខដេអាចរកើតរ ើងកនុងដំរណើ កា ថ្នកា អន វតតន៍

រោេរំណង ួម េ ំជារ់ពាក់េ័នធ និងបានរកើតរ ើងរដ្ឋយោត់េ ំបានដឹង ឬបានចូេ ួម។  

1891.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខផអករេើកា វាយតថ្មាេសតតុាងជា ួមចំរពាះម ខខាួន ោត់េ ំអាច

និោយថា មិនបានដឹងនូវអវីខដេបានរកើតរ ើងរៅមូេដ្ឋា នថ្នកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  សហក ណ៍ និងមនេី សនតិស ខ

រនាះរទ ខដេរនះបាន ួមរញ្ចូេេ័ត៌មានមិនប្តឹមរង្ហា ញអំេីេកខខណឌ  ស់រៅ និងរធ្វើកា ធ្ៃន់ធ្ៃ កនុងសហក 

ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំ កា ករមេច និងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងផងខដ  ខដេបានរកើត

រ ើងរៅមនេី សនតិស ខ និងកខនាងករមេចរនាះ រង្ហា ញនូវអាន ភ្លេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើ

ប្កុមជាក់លាក់ និងរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហចំ៍រពាះប្រជាជនទូរៅ5342។ កា សនិនដ្ឋា នរនះ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខផនកខាះបានខផអករៅរេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា តាម យៈតួនាទីជាន់ខពស់ រស់ោត់កនុង

រកសក មមយុនីសតកមពជុា និងជាប្រធានគណៈប្រធាន ដាោរ់តាងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៧  ហូតមក និងតួនាទី រស់ោត់

កនុងមនេី  ៨៧០ ខដេជាមជឈមណឌ េកាេមា៉ា ស ីនរញ្ញា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា និងតាម យៈកា ចូេ

 ួមជាញឹកញារ់ រស់ោត់ោ៉ា ងរហាចណាស់េី សបាដ ហ៍មតងកនុងកិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេជាសាែ

រ័នកំេូេកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ោត់បានទទួេ បាយកា ណ៍រទៀងទាត់។ រខនែមរេើរនះ រដ្ឋយខផអករេើ

កា េិនិតយហមត់ចត់រេើេសតតុាងសនធឹកសនាធ រ់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានផតេ់សំអាងរហត ថា តាម យៈ

សកមមភ្លេ រស់ោត់ និងកា ដឹងខដេ ងកា រោទប្រកាន់រនះ រទឧរទេសនាមោបំ្ទខដេោត់បានផតេ់រេញ

មួយអំ ុងរេេរនាះ វគគរណតុ ះរណាដ េខដេោត់បានផតេ់ដេ់កមាម េិបាេ និងកា ដឹង រស់ោត់នូវ

ប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ កា សននិដ្ឋា នសមរហត ផេខតមួយគត់ គឺថា ោត់មានរំណងចូេ ួមកនុង និងផតេ់ប្រសិទធ

ភ្លេដេ់រោេរំណង ួមខដេប្តូវបានសរប្មចតាម យៈកនុងចំរណាមរនាះ កា រធ្វើឱយេ័យតក់សាតុ កា ដក

ហូតសិទធិ និងកា រងខិតរងខំោ៉ា ងខាា ងំកនុងកប្មិតោ៉ា ងទូេំទូលាយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់

ថា កតាត មួយរទៀតខដេប្តូវបានេិោ ណាគឺកា េិតខដេថា រខៀវ សំផន បានរនតកាត់ការ់ម ខនាទីជាន់ខពស់ 

រៅរេេខដេោត់ប្បាកដជាបានដឹងអំេីកា អត់ោា នប្ទង់ប្ទាយធំ្ និងកា ដកហូតនូវមតិប្រឆំ្ង ឬោបំ្ទកា 

ផ្លា ស់រដូ  និងថា ោត់បានដឹងថា អនករៅជ ំវិញខាួនោត់ដូចជាអនក ួមកា ង្ហ ជិតសនិទធ ខដេមានប្រវតតិ ួរជា

អនកោបំ្ទរដិវតតន៍ និងខផនកា  ួម បានបាត់ខាួន រដ្ឋយសា េួករគប្តូវបានោត់ទ កថា ជាជនកបត់ ឬជាខាម ងំ។  

ររើរទាះរីជាកា យេ់រឃើញរនះប្តូវបានជំទាស់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កនីមួយៗ និងជា ួមក៏រដ្ឋយ ក៏ទ ហីក ណ៍ថ្នរ

ណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតរេើកសារ ើងវិញនូវកា ជំទាស់ រស់ោត់រៅនឹងកា កំណត់េកខណៈ

 
5342 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៨-៤២៧៩, ៤២៨២, ៤២៨៧, ៤២៩០, ៤២៩៥, ៤២៩៨, 

៤៣០៣, ៤៣០៥-៤៣០៦។ 

01719003
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ថ្នរោេរំណង ួមថាជារទរេមើស និងរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងរៅកនុងសា ណារណត ឹងសាទ កខ

 រស់ោត់ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ ួចរហើយរៅខាងរេើ5343។ 

ក. កា អះអាងថា ជារចតនា“ រស់អនកដថ្ទ” 

1892.រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា រង្ហា ញនូវរចតនា រស់ោត់ចូេ ួមកនុង

“ទិដាភ្លេរេមើស”ថ្នរោេរំណង ួម និងថា “កា ទទួេខ សប្តូវប្េហមទណឌ ចំរពាះអំរេើ រស់អនកដថ្ទ”ប្តូវ

បានដ្ឋក់មករេើ ូរោត់សប្មារ់រទឧប្កិដា រស់អនកដថ្ទ។ តាមកា េិនិតយរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសា

លាដំរូងរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិភ្លគោ៉ា ងរេញរេញ និងបានអន វតតនូវេកខខណឌ តប្មូវ

ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមសប្មារ់រទឧប្កិដានីមួយៗខដេបានរោទប្រកាន់5344។ រទ

ឧប្កិដាជាក់លាក់ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយោ៉ា ងប្តឹមប្តូវថារតើ រខៀវ សំផន មានធាត ផស ំ

អតតរនាម័តិ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ មានដូចជា៖ រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សស

ោត កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌

ដថ្ទរទៀតថ្នកា វាយប្រហា រេើរសចកតីថ្ងាងនូ  រស់មន សស និងអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា 

ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នទំនរ់១មករា និង

កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះកំេង់ឆ្ន ំង5345, រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអរំេើ

មន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា 

រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា វាយប្រហា រេើរសច

កតីថ្ងាងនូ  រស់មន សសជាតិ និងអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំរៅ

មនេី ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ5346, ឧប្កិដាកមមប្រេ័យេូជសាសន៍រេើជន

ជាតិោម ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចរធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា ននូវរចតនាជាក់លាក់បាន និងរេើជនជាតិ

រវៀតណាម ខដេផេយុរៅវិញអងគជំន ំជប្មះអាចសននិដ្ឋា ននូវរចតនាជាក់លាក់បាន5347, រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុងមនេី 

ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា និ រទស កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ សាសនា និង/

 
5343 សូមរមើេខាងរេើ  ខផនក VIII.ខ.២។ 

5344 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨០-៤៣០៨ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5345 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨១, ៤២៨២។ 

5346 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៤-៤២៨៧។ 

5347 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩០, ៤២៩៤។ 

01719004
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ឬេូជសាសន៍ និង/ឬអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណា

ម និង/ឬអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 5348, កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺ

ខណវចំរពាះអនកជារ់ឃ ំជនជាតិរវៀតណាមរៅមនេី ស-២១  ួមទាងំតាម យៈកា រធ្វើមន សសោតរដ្ឋយ

រចតនា កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើបារ កា រងកឱយមានកា ឈ្ឺោរ់ ឬេយសនកមមធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬស ខ

ភ្លេ កា ដកហូតអនកជារ់ឃ ំជាជនស ីវិេ ឬរឈ្ា ើយសឹករដ្ឋយរចតនានូវសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរទៀង

ទាត់ប្តឹមប្តូវ និងកា ឃ ំោំងរដ្ឋយខ សចារ់5349, និងរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអរំេើ

អមន សសធ្មដ៌ថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍នាះ5350។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា េិនិតយដ៏ោំបាច់ និងសំខាន់រនះប្តូវបានរធ្វើរ ើងទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ 

រខៀវ សំផន កនុងនាមជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ និងអនកចូេ ួមោ៉ា ងសកមមកនុងសាែ រ័នខដេជាររះដូងថ្នរកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជិតសនិទធជាមួយរមដឹកនាកំំេូេៗ។ រនះមិនប្តឹមខតជាកា រង្ហា ញ

រេើសេីធ្មមតាខដេថាឧប្កិដាកមមប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយោ ើផ្លេ េ់រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំតប្មូវផងខដ នូវ

កា វាយតថ្មាខផនកចារ់ហមត់ចត់រេើរញ្ញា ថារតើ ោត់អាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវចំរពាះឧប្កិដាកមមទាងំ

រនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា។  

1893.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTR ថា រដ្ឋយសា 

កា រង្ហា ញឱយរឃើញចាស់លាស់នូវរចតនារេមើស េ ំសូវមានជាញឹកញារ់កនុងរ ិរទថ្នកា ជំន ំជប្មះរ ឿងកតី

ប្េហមទណឌ  រទើររចតនាតប្មូវតាមធ្មមតាអាចប្តូវបានសននិដ្ឋា នរចញេីអងគរហត  និងកាេៈរទសៈពាក់េន័ធ5351 

និងថា កា ដឹងនូវរទឧប្កិដា និងរូកជាមួយកា ចូេ ួមខដេបានរនតកនុងសហឧប្កិដាកមម ួម អាចប្តូវបាន

សននិដ្ឋា នថាជារចតនា រស់រ គគេរនាះ5352។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនះ រដ្ឋយផេយុរៅនឹងកា អះអាង រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នរចតនារេមើស រស់ោត់តាម យៈរចតនា រស់

អនកដថ្ទរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នរចតនា រស់ោត់រចញេីអំរេើ និងសកមមភ្លេផ្លេ េ់ រស់

 
5348 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៩, ៤២៩២, ៤២៩៣, ៤២៩៧, ៤២៩៨, ៤៣០០-៤៣០២។ 

5349 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩៥។ 

5350 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៤, ៤៣០៥។ 

5351 សាេដីការ ឿងកដី Kayishema និង Ruzidana (ICTR) កថាខណឌ  ១៥៩, ១៩៨។  

5352 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karemera និង Ngirumpatse អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-44-

A សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ (“សាេដីការ ឿងកដី Karemera និង Ngirumpatse (ICTR)”) កថាខណឌ  ៦៣២។ 

01719005
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ោត់ និងបានរោងកនុងចំរណាមរនាះរៅរេើ៖ “រសចកតីសាទ  រស់ោត់ចំរពាះកា អន វតតន៍ខផនកា  រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា […] [ររើរទាះរីជា] កា ដឹង រស់ោត់អំេីេកខខណឌ កា ង្ហ  និងកា  ស់រៅគួ ឱយេ័យ

 នធត់ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រដ្ឋយរចតនារៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ពាសរេញប្ររទស” ប្េមទាងំ

“កា ជប្មុញទឹកចិតតកមាម េិបាេឱយដ្ឋក់កា ង្ហ រខនែមរេើប្រជាជនងមី និងេ ំផតេ់អាហា ប្គរ់ប្ោន់ ខណៈ

រេេោបំ្ទេកខខណឌ េ ំរសមើភ្លេោន រេើសប្តូវវណណ ៈខដេប្តូវបានសនមតថា មានរប្ោះថាន ក់ដេ់កា វិវ ឍន៍ រស់

រកសក មមយុនីសតកមពជុា”5353 និង“កា  ួមចំខណក រស់ោត់កនុងកា របាសសមាអ តទូទាងំប្ររទស”5354 នងិ

“កា ជប្មុញកមាម េិបាេឱយកំណត់អតតសញ្ញា ណខាម ងំខដេរធ្វើឱយរំាងសេះកិចចកា  រស់រកស ររញ្ិះកំហឹង និង

‘ប្រុងប្រយ័តន’ចំរពាះខាម ងំ និងប្េមានថា ជនកបត់នឹងប្តូវករមេច”5355 និងកា ខដេ“ោត់ប្តូវបានជូនដំណឹង

រដ្ឋយផ្លេ េ់អំេីកា ឃ ំោងំតាមអំរេើចិតត និងេកខខណឌ ថ្នកា ដ្ឋក់ឱយសែិតរប្កាមកា ឃ ំោងំរៅកនុងរខតតប្េះ

 វិហា  និង“កា រប្រើប្បាស់សិទធិអំណាចរេើកខេងសាច់ញាតិ រស់ោត់រចញេីេកខខណឌ រនាះ” ( ួមទាងំ

សមាជិកថ្នប្កុមប្គួសា  រស់ប្រេនធោត់)5356 និង“កា ខងាងអំេីជនជាតិរវៀតណាម” និង“កា អំពាវនាវឱយ

រញ្ាូនប្រជាជនរវៀតណាមរចញេីកមពជុាប្ត រ់រៅប្ររទសរវៀតណាម វិញតាងំេីដំរូងថ្ន ររកមពជុាប្រជា

ធិ្ររតយយ”5357 និង“ពាកយរេចន៍ និងសកមមភ្លេកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយខដេរង្ហា ញ

នូវកា មាក់ង្ហយរេើជនជាតិរវៀតណាម និងរចតនាផ្លេ េ់កនុងកា សមាា រ់ជនជាតិរវៀតណាម កនុងប្ទង់ប្ទាយ

ធំ្កនុងកមពជុាោរ់តាំងេីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧  ហូតដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩”5358 និង“ោបំ្ទ

សកមមភ្លេរំេ័នតសាែ នភ្លេធ្មមតា កនុងរោេរំណងផតេ់ធ្មាម ន  ូរថ្ន ដ្ឋា េិបាេររណាដ ះអាសនន ខដេប្គរ់

ប្គងរដ្ឋយរកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេរៅេីរប្កាយរនះ បានោរ់ផសឹកប្េះសងឃកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្ […] ម ន

រេេរញ្ឈរ់កា រេើកតរមកើងេីប្េះសងឃ ទនេឹមនឹងកា ជប្មុញឲ្យមានកា រ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រៅ

តាមេកខណៈខដេមិនសមប្សររៅនឹងប្រថ្េណីប្េះេ ទធសាសនា”5359 និង“កា អំពាវនាវ រស់ោត់ឱយ

ករមេចថាន ក់ដឹកនា ំររសាធា ណ ដាខខម  និងជាអនកោំប្ទដ៏រសាម ះប្តង់ថ្នរោេនរោបាយរ ើសរអើង រស់

 
5353 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨១។ 

5354 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៤។ 

5355 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៥។ 

5356 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៥។ 

5357 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩២។ 

5358 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩៣។ 

5359 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៩៧។ 
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រកសរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”5360 និង“កា ខណនាផំ្លេ េ់ខាួន រស់ោត់ថា ប្គរ់

ប្កសួងប្តូវខតរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដើមបីឱយគូប្សក ររងកើតកូនសប្មារ់កា ពា ប្ររទសជាតិ”5361

។ អំរេើ/សកមមភ្លេទាងំអស់រនះេីសំណាក់ រខៀវ សំផន ខដេតាមេកខណៈដ្ឋច់រដ្ឋយខ កនីមួយៗ េ ំគួ ឱយ

រជឿជាក់ប្គរ់ប្ោន់រនាះ អាចរធ្វើឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងទាញកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេជា ួមថា 

រខៀវ សំផន មានរចតនាឱយរទឧប្កិដារកើតរ ើងតាម យៈរោេរំណង ួម។ 

ខ. កា ដឹងខដេរង្ហា ញនូវរចតនា 

1894.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTR ថា តួនាទី

ជាន់ខពស់រូក ួមជាមួយនឹងកា ខដេរគដឹងឮប្គរ់ោន ជាសាធា ណៈនូវអំរេើរេមើសខដេបានលាតប្តដ្ឋង អាច

ររងកើតបានជាមូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កា សននិដ្ឋា ននូវកា ដឹងអំេីរទឧប្កិដា5362។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ 

រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានសំអាងរៅរេើេសតតុាងថ្នកា 

ដឹងប្រតិសកមម (ex post facto ) នូវឧប្កិដាកមមម នៗ កនុងកា រង្ហា ញនូវធាត ផសអំតតរនាម័តិ រស់ោត់រប្កាម

ទប្មង់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម5363។ ជាឧទាហ ណ៍ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រដ្ឋយ

េិោ ណារេើទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជិតសនិទធ រស់ោត់ ជាេិរសស ជាមួយនឹង រអៀង សា ើ និងប្កសួងកិចចកា 

រ រទស” ោត់េ ំអាចថាមិនដឹងនូវេិខិតខដេរផាើេីអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ និងគណៈកមាម ធិ្កា 

អងគកា សហប្រជាជាតិសតីេីសិទធិមន សសខដេបានសខមដងកតីបា មារេើ បាយកា ណ៍ថ្នកា សមាា រ់មន សសរប្ៅ

ប្រេ័នធត លាកា  និងកា រធ្វើបាររេើជនស ីវិេ5364។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញរនះថា 

ជា“កា បា៉ា ន់សាម នស ទធសាធ្” និងបានអះអាងថា “េ ំមានកា រញ្ញា ក់ថា ោត់បានទទួេ បាយកា ណ៍ទាងំ

រនះ” និង“កា ទំនាក់ទំនងជិតសិនទធជាមួយ រអៀង សា ើ េ ំររងកើតបានេសតតុាងរង្ហា ញអំេីកា ដឹង រស់ោត់

រ ើយ”5365។ ោត់បានរដិរសធ្ផងខដ នូវកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើកា ខងាង រស់

 
5360 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០០។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤៣០២។ 

5361 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៤។ 

5362 សាេដកីារ ឿងកតី Karemera និង Ngirumpatse (ICTR) កថាខណឌ  ៦៣០។ 

5363 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨០៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ២០៣១-២០៣៨។ សូមរមើេ

ផងខដ  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣២-១៩៣៧។ 

5364 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥០។ 

5365 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣២។ 
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ោត់រប្កាយកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ កិចចសមាា សន៍ និងកា ដឹងអំេីស នេ កថា រស់កមាម េិបាេជាន់ខពស់ ថាជា

កា បា៉ា ន់សាម ន ជា“ក ណីទូរៅ” ឬ“កា សននិដ្ឋា នជាទូរៅ” រដ្ឋយសា េសតតុាងទាងំរនះេ ំបានរង្ហា ញថា មាន

រទឧប្កិដាជាក់លាក់អវីខាះខដេោត់បានដឹងរប្កាយមករនាះរទ5366 ប្េមទាងំកា េិោ ណារេើខាឹមសា ថ្នទង់/

យ វជនរដវិតត េីរប្ពាះ“េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់បានទទួេឯកសា ផសេវផាយទាងំរនះ និងជាេិរសស

ថា ោត់បានអានចំណ ចនីមួយៗរ ើយ”5367។  

1895.ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា រខៀវ សំផន ភ្លន់ប្ច ំ វាងកា បា៉ា ន់សាម ន 

និងដំរណើ កា ថ្នកា ទាញយករសចកតីសននិដ្ឋា ន ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចរធ្វើរៅបានរដ្ឋយរស ើ 

ដរារណាកា សនិនដ្ឋា នរនាះមានេកខណៈសមប្សរ និងបានខផអករេើអងគរហត ពាក់េ័នធ។ រៅរេេខដេរនេកុ

 រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា រដិរសធ្កា សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅដំណាក់កាេរណដ ឹងសា

ទ កខមានេកខណៈខពស់ សហប្េះរាជអាជាា ក៏មានរនេកុដូចោន ខដ កនុងកា រង្ហា ញធាត ផសនំីមួយៗឱយហួសេី

 វិមតិសងស័យ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកាតេវកិចចកនុងកា ធានាថា កា ប្រប្េឹតត រស់ខាួនមិនឆាង

កាត់រនាេ ត់ប្កហមខដេអន ញ្ញា តសប្មារ់កា សននិដ្ឋា ន ហួសឆាងរៅដេ់កា បា៉ា ន់សាម នខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា

ត។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន បាន  ញប្ោនរនាេ ត់រនាះកាន់ខតឆ្ៃ យកនុងកប្មិតមិនអាចរធ្វើបាន តាម 

យៈកា ទាមទា ជាឧទាហ ណ៍នូវេសតតុាងរខនែមរង្ហា ញថា ោត់បានទទួេរដ្ឋយផ្លេ េ់ និងបានអានមិន

ប្តឹមខតមួយ រ៉ា ខនតេី នូវេិខិតខដេបានរផាើមកឱយោត់ផ្លេ េ់េីអងគកា អនត ជាតិសតីេីសិទធិមន សសេី សំខាន់

រំផ តទូទាងំេិេេរលាក។ រខៀវ សំផន ខដេជាប្រម ខ ដា និងតំណាងម ខមាត់សាធា ណៈថ្ន ររទទួេរនេកុ

កនុងកា ទទួេគណៈប្រតិេូរ រទស មានកាតេវកិចចទទួេកា ជូនដំណឹង និងរឆាើយតររៅនឹងកតីបា មា ឬកា 

រោទប្រកាន់ខដេបានរេើករ ើងរដ្ឋយគណៈប្រតិេូរ រទស និងអងគកា នានា។ កាេៈរទសៈរនះខតមា៉ាង

អាចប្គរ់ប្ោន់ឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នសមរហត ផេថា ោ៉ា ងរហាចណាស់ ោត់

បានអាន និងបានឱយដឹងនូវ បាយកា ណ៍ និងេិខិតខដេសំរៅរេើោត់ រដ្ឋយេ ំោំបាច់រោងរខនែមរៅរេើ

ទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹង រអៀង សា ើ ឬប្កសួងកិចចកា រ រទសរ ើយ5368។  

1896.ដូចោន រនះខដ  កា រោទប្រកាន់ រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងកងវះេសតតុាងខដេរង្ហា ញថា ោត់បានទទួេ ឬអាន

ឯកសា របាះេ មពផាយទង់/យ វជនរដវិតត េ ំគួ ឱយរជឿជាក់បានរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់

 
5366 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣៣-១៩៣៧។ 

5367 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣៤, ១៩៣៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៦៤១-១៦៤៣។ 

5368 សូមរមើេខាងរប្កាម កថាខណឌ  ១៧៩៨។ 
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សមាគ េ់ោ៉ា ងប្តឹមប្តូវថា េ ំខមនរាេ់សមាជិករកសក មមយុនីសតកមពជុាបានទទួេចារ់ចមាងថ្នទសសនាវដតីរនាះ

រទ រដ្ឋយសា ចារ់ចមាងរនាះប្តូវបាន ំឭកថា  ួមចំខណកោន កនុងចំរណាមសមាជិករនាះ5369។ រទាះជាោ៉ា ង

ណាកដី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេនូវកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីខាឹមសា 

កនុងទសសនាវដដីរនាះខផអករេើកា ផសេវផាយោ៉ា ងទូេំទូលាយ5370 និងសា ៈសំខាន់ថ្នតួនាទី រស់ោត់ និងកា 

េិតខដេថា រកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ទ កទសសនាវដដីរនះសំខាន់ ដូរចនះសមាជិក រស់ខាួនប្តូវខតបាន

អាន ខដេជាញឹកញារ់ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងអរ់ ំរៅវគគរ ៀនសូប្តរណដុ ះរណាដ េខផនក

នរោបាយ5371 ខដេវគគខាះោត់បានដឹកនារំដ្ឋយផ្លេ េ់5372។  

1897.ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅ

រេើេសតតុាងប្ររមើេដឹងជាម ន (ex ante) កនុងកា រង្ហា ញនូវកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដាកមមទំនងរកើតរ ើង

រេេអនាគត  ួមទាងំនិរកខររទថាន ក់រណឌ ិត រស់ោត់ និងសកមមភ្លេ និងកា ជារ់ពាក់េ័នធម នកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយជាមួយអនាគតរមដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុា5373។ កនុងកា ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា និរកខររទ រស់ោត់“រង្ហា ញទំរនា ចិតតោបំ្ទរោេនរោបាយរកសក មមយុ

នីសតកមពជុាថ្នកា ប្រមូេផដុំ  ួមទាងំតាម យៈកា ដ្ឋក់ប្រជាជនឱយសែិតរប្កាមគំនិតផដួចរផតើមរងកររងកើនផេ

 រស់ ដា”5374 ោត់បានអះអាងថា និរកខររទ រស់ោត់“េ ំខដេនិោយអំេីកា រងខិតរងខំន ណាមាន ក់ ខដេ

រនះជាកា ផេយុរៅវិញរទ”5375 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុថ្នរោេ

រំណង រស់ោត់“ចង់ររប្មើប្ររទស រស់ោត់ និងខកខប្រសនសឹមៗេីរេើច ះរប្កាម”5376។ ោត់បានរេើក

រ ើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា “ភ្លា រ់ទំនាក់ទំនង វាងោត់ជាមួយនឹងរម

ដឹកនាអំនាគតថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងជំរនឿចិតត រស់េួករគ ភ្លា មៗរៅរេេោត់បានចូេ ួមកនុង‘ប្កុម

 
5369 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៧៥។ 

5370 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៧៩។ 

5371 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៧៧។ 

5372 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧១-៤២៧៣។ 

5373 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៥២-១៦៥៩។ 

5374  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៦៥៣ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២០៦។ 

5375 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៦៥៣។ 

5376 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៦៥៨។  
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មា៉ា កសនិយម’រៅរ៉ា នាម នខខរប្កាយកា មកដេ់ទីប្កុងបា៉ា  ើស”5377 កនុងកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានោំប្ទរកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងរោេនរោបាយរៅម នរេេោត់បានចូេរកស5378 រដ្ឋយសា េ ំមាន“កា រញ្ញា ក់ថា 

រប្កាយរេេប្ត រ់មកកមពជុា ោត់បានជួរជាមួយអនាគតរមដឹកនារំកសក មមយុនីសដកមពជុា”5379។  

1898.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឮកថា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រខៀវ សំផន បានរេើកនូវអំណះអំណាង

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះអំេីកំហ សអងគរហត ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា េិោ ណា

រេើរោេរំណង រស់ោត់កនុងកា ខកខប្រររណត ើ ៗ ប្េមទាងំកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសតីេីទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុារៅម នរេេចូេរកស និង

ថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្អំណះអំណាងទាងំរនះ ួចរហើយ5380។ អាប្ស័យរហត រនះ 

រខៀវ សំផន បានរេើកសារ ើងវិញនូវអំណះអំណាងេីម នខដេេ ំទទួេបានរជាគជ័យ និងប្តឹមខតផតេ់កា 

រកប្សាយេសតតុាងមួយខរររផសងរ៉ា រណាណ ះ  រដ្ឋយោម នរង្ហា ញនូវភ្លេេ ំសមរហត ផេរៅកនុងរសចកតី

សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេមានេកខណៈសមប្សរ និងខ សេីអវីខដេោត់បានរកប្សាយ

រនាះ។ អំណះអំណាង រស់ោត់អំេីរោេកា ណ៍សមាៃ ត់ ខដេោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរញ្ញា ក់េ ំប្តឹមប្តូវ និងរដ្ឋយបា៉ា ន់សាម នថា េ ំបានអន វតតចំរពាះ ូរោត់រនាះ5381 មានេកខណៈប្ចំ

ខដេដូចោន រដ្ឋយសា បានរេើករ ើង ួចមករហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងប្តូវបានរដិរសធ្រោេរៅ

កនុងរណត ឹងសាទ កខ5382។ ជាងមីមតងរទៀត រខៀវ សំផន ប្តឹមខតបានរេើកសារ ើងវិញថា ខផអករេើរោេកា ណ៍

សមាៃ ត់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានររងកើតកា យេ់រឃើញមួយរផសង ខដេរនះចាស់ណាស់េ ំប្គរ់

ប្ោន់កនុងកា រង្ហា ញនូវកំហ សខដេអាចរតឹងសាទ កខបាន។  

1899.រៅប្គរ់កាេៈរទសៈ តាមកា េិនិតយរេើខផនកពាក់េ័នធ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរឃើញមានចំណ ច

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងខតមួយម ខគត់រៅរេើេសតតុាងថ្នកា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កិដាកមម

 
5377 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៥៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៥៦៥, ៥៦៦។ 

5378 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៥៤ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដរំងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៥៧៣, ៤២៥៧។ 

5379 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៥៦។ 

5380 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០០២, ១០០៥។ 

5381 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៦៥០, ១៦៥១។ 

5382 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៧១។ 

01719010



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1113 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រៅម ន ឬរប្កាយកា ប្រប្េឹតតកនុងកា រង្ហា ញនូវរចតនាចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម ឬឧប្កិដាកមមខដេបាន ួម

រញ្ចូេតាម យៈរនាះរ ើយ5383។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ជាក់ខសដងបានរញ្ញា ក់ថា រខៀវ សំផន “បានដឹង

រៅរប្កាយកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះ”5384។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរញ្ញា ក់ផងខដ ថា “កប្មិតថ្ន

កា ដឹងខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ ខ សខរាកោន តាមរេេរវលានីមួយៗ” ដូចកា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន 

រ ើយ5385 រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញថា “កប្មិតថ្នកា ដឹងខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ ខ សខរាកោន អាប្ស័យថារតើ កា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់ជនជារ់រោទមានអតែិភ្លេរៅម ន កនុងរេេដំណាេោន  ឬរប្កាយកា 

ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា”5386។ ររើរទាះរីជាប្ររោគរនាះេ ំមានភ្លេចាស់លាស់កនុងកប្មិត

មួយខដេអាចរធ្វើឱយដំរណើ កា ថ្នកា រកប្សាយកាន់ខតេំបាកក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់

សមាគ េ់ថា រៅរេេេិោ ណាតាមរ ិរទ រខៀវ សំផន ទំនងជាបានយេ់រដ្ឋយប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងចង់មានន័យថា កប្មិតថ្នកា ដឹងខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ ខ សខរាកោន អាប្ស័យរៅរេើទប្មង់ថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូវខដេបានរោទប្រកាន់រនាះ5387។  

1900.អាប្ស័យរហត រនះ ដំរណើ កា ថ្នកា កំណត់ធាត ផសអំតតរនាម័តិ រស់ជនជារ់រោទរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម 

នឹងប្តូវបានរង្ហា ញកាន់ខតចាស់តាម យៈេសតតុាង ឬកា ដឹង រស់ោត់កនុងរេេដំណាេោន ជាមួយនឹងកា 

ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម ខដេរនះគឺជាខផនកដ៏ធំ្ថ្នកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងរ ឿងកតីរចចរុប

ននសតីេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន នូវរោេនរោបាយ េំនាថំ្នអំរេើ និងឧប្កិដាកមមជាក់លាក់5388។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកតី កា ដឹងនូវឧប្កិដាកមមរៅម ន ឬរៅរប្កាយកា ប្រប្េឹតតអាចមានកា ជារ់ពាក់េ័នធផងខដ កនុងកា 

រង្ហា ញធាត ផសអំតតរនាម័តិរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម ជាេិរសស រៅរេេជនជារ់រោទបានដឹងថា រទឧប្កិដា

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង រហើយេ ំបានរធ្វើអវីរដើមបីរញ្ឈរ់រនាះ (ឬបានអន វតតកនុងេកខណៈោំប្ទឧប្កិដាកមមរនាះ) ឬ

បានរនតចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមរនាេ រ់េីបានដឹងនូវឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតកនុងកា ជប្មុញរនាះ

។ ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់សហឧប្កិដាកមម ួម  វិសាេភ្លេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

អាចខផអករៅរេើកា ដឹង រស់ជនជារ់រោទថា ឧប្កិដាកមមប្តូវបានប្រប្េឹតត ួចរហើយ ឬរៅរេេអនាគត ខដេ

 
5383 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៧៩-៤៣០៧។   

5384 សាេប្កមអងគជមន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៥៤ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។  

5385  សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ទំេ័  ៦២៧។ 

5386 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៤។ 

5387 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨០៧។ 

5388 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៩-៤២៤៩។ 
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ជាេសតតុាងមិនផ្លេ េ់កនុងចំរណាមេសតតុាងដថ្ទរទៀតរនាះ ជាោំបាច់អាប្ស័យរៅរេើកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកតី

ជាក់លាក់រនាះ5389។ 

1901.រនះរង្ហា ញចាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើនិរកខររទកនាងមកថាន ក់រណឌ ិត រស់ 

រខៀវ សំផន សប្មារ់កា រង្ហា ញអំេីទំរនា ចិតតកនុងកា អន វតតន៍នូវ វិធានកា រងខិតរងខំរដើមបីឱយមានប្រសិទធភ្លេ

ដេ់កា ផ្លា ស់រដូ រៅជាសងគមក មមយុនីសដ5390។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើរោេនរោបាយ

ខដេប្តូវបានរ ៀរចំរ ើង សាកេបង និងអន វតតកនុងតំរន់“ ំរដ្ឋះ” និងប្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយគណៈមជឈិម

ខដេ រខៀវ សំផន គឺជាសមាជិករប្មុង និងបានរង្ហា ញអំេីេំនាថំ្នកា ប្រប្េឹតតដូចោន ខដេប្តូវបានអន វតត

តាមរដ្ឋយរសាម ះប្តង់ រៅរេេទទួេបានជ័យជរមនះរេើកងទ័េថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា វិធី្សាស្តសតរនះប្រហាក់ប្រខហេោន រៅនឹងអវីខដេបានរកើតរ ើងរប្កាយថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងជាេសតតុាងរង្ហា ញនូវខផនកា  ួមខដេបានយេ់ប្េមរដ្ឋយសហឧប្កិដាកមម

 ួមខដេបានរនត ហូតដេ់រប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើ

កា ដឹង រស់ោត់ផងខដ នូវរទឧប្កិដាទាងំរនាះរៅតាមទីតាងំឧប្កិដាកមមខដេបានរ ៀររារ់នីមួយៗកនុងរ ិរ

ទថ្នកា អះអាង រស់ោត់ខដេថា ោត់េ ំបានដឹងថា េកខខណឌ រៅសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា តប្មូវឱយ

មានកា បាត់រង់ោ៉ា ងដូរោន ះរនាះ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញនូវេសតតុាងថ្នកា ដឹង រស់ោត់

រចញេីសំដីផ្លេ េ់ រស់ោត់រៅរប្កាយកា ដួេ េំ ររខខម ប្កហម ខដេរង្ហា ញនូវកា ទទួេសាគ េ់ រស់

កនុងកិចចសមាា សន៍ និងរសៀវរៅ  ួមទាងំកា ខដេថា សមូហនិយមខដេបានដ្ឋក់ឱយប្រជាជនោម នរស ើភ្លេ

អាចជាកំហ ស និងថា រកសក មមយុនីសដកមពជុាបានដំរណើ កា រេឿនរេករដើមបីឱយ្នម ខរគ៣០ឆ្ន ំសដីេី

រដិវតតន៍រេើសប្ររទសចិន រវៀតណាម និងកូរ ៉ាខាងរជើង។ កនុងរ ិរទរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិ

តយរេើកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន រៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងកនុងអំ ុងរេេកា ប្គរ់ប្គងរួន

ឆ្ន ំ រស់កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងកា ដឹង រស់ោត់រៅរប្កាយប្េឹតតិកា ណ៍ តាម យៈកា ទទួេសាគ េ់ថា

បានដឹងអំេីកា ររាជ័យកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ប្គរ់ប្គងរនាះ។ 

1902.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរងកតរឃើញថា កនុងកា សននិដ្ឋា នថា រខៀវ សំផន មានធាត ផសអំតតរនាម័តិតប្មូវ

រប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាចាស់លាស់ថា ោត់បានដឹងរដ្ឋយផ្លេ េ់

រៅរេេរនាះអំេីកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម និងបាន ួមចំខណករចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតជាមួយនឹងសមាជិកសហ

 
5389 សាេដីការ ឿងកដី Šainović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១០១៦។ 

5390 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៦-៤២០៨។  

01719012
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ឧប្កិដាកមម ួមដថ្ទរទៀត។ ជាឧទាហ ណ៍ ទាក់ទងរៅនឹងរចតនា រស់ោត់ចំរពាះរទឧប្កិដាខដេប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាកនុងចំរណាមរនាះថា 

ោត់“បានដឹងថា ប្រជាជនកំេ ងប្តូវបានខកខប្ររៅជាសងគមកមមក កសិក មួយខដេកំេ ងប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើ

កា ឥតឈ្រ់ឈ្ ”5391  និងថា “កា សាទ  រស់ោត់ោបំ្ទកា អន វតតន៍ខផនកា  រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា

េ ំប្តូវបានរធ្វើឱយធាា ក់ទឹកចិតតរដ្ឋយសា កា ដឹងនូវេកខខណឌ កា ង្ហ  និង ស់រៅដ៏គួ ឱយ នធត់ខដេប្តូវបានដ្ឋក់

រដ្ឋយរចតនារៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទូទាងំប្ររទសរ ើយ”5392។ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ

ខដ  ទាក់ទងរៅនឹងមនេី សនតិស ខ កខនាងសមាា រ់មន សស និងកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុង អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា រខៀវ សំផន “បានរង្ហា ញនូវកា ដឹងោ៉ា ងចាស់នូវកាេៈរទសៈថ្នកា ោរ់ខាួន

រមដឹកនាដំថ្ទរទៀត”5393 និងថា ោត់“បានោបំ្ទរោេកា ណ៍សមាៃ ត់ ដឹងអំេីកា ោរ់ខាួនខដេ ើករាេដ្ឋេ

រៅតាមមូេដ្ឋា នរដ្ឋយខផអករេើកា ពាក់េ័នធេិតប្បាកដ ឬតាមកា សនមតជាមួយខាម ងំ ប្តូវបានជូនដំណឹង

រដ្ឋយផ្លេ េ់អំេីកា ឃ ំោងំតាមអំរេើចិតត និងេកខខណឌ ថ្នកា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំកនុងរខតតប្េះវិហា  និង

បានរប្រើប្បាស់សិទធិអំណាច រស់ោត់រដ្ឋះខេងសាច់ញាតិោត់េីកា ឃ ំោងំរនាះ”5394។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រខៀវ សំផន បានដឹងរៅរេេរនាះអំេីឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតត

កនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរេើជនជាតិោម5395 ជនជាតិរវៀតណាម5396 េ ទធសាសនកិ5397 នងិ

អតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 5398 ប្េមទាងំដឹងឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតប្សរតាមរោេ

នរោបាយទូទាងំប្ររទស រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា ដ្ឋក់រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍5399។ អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រខៀវ សំផន បានដឹងនូវកិចចកា រៅរេេរនាះតាម យៈកា 

 
5391 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨១ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤២១០។  

5392 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨១ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤២១៥, ៤២៣១-៤២៣៤។ 

5393 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤២២២, ៤២២៥-៤២២៩, 

៤២៣៤, ៤២៥៨, ៤២៧២។ 

5394 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៥ រោងរៅរេើ ៤២៣១-៤២៣៤។ 

5395 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣៦។ 

5396 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣៧-៤២៣៩។ 

5397 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤០-៤២៤៣។  

5398 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៤-៤២៤៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤២៩៩-៤៣០២។ 

5399 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៧-៤២៤៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចូេ ួមកិចចប្រជ ំ រស់គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងរដ្ឋយសា ោត់បាន ស់រៅ និងរធ្វើកា ជិតសនិទធជាមួយនឹង រ៉ា េ 

េត នួន ជា ស ន រសន រអឿង សា ើ សមាជិកជារប្ចើនដថ្ទរទៀតថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងគណៈមជឈិម5400។ 

1903.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើអំណះអំណាង រស់ោត់អំេីកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេីកា ដឹងរៅរេេរនាះ និងរចតនាខដេបាន ួមចំខណកកនុង

កា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរោេនរោបាយនីមួយៗ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 

គ. សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  

1904.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងថា 

េកខខណឌ ដ៏អាប្កក់ប្តូវបានដ្ឋក់រដ្ឋយរចតនារៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ពាសរេញប្ររទសកនុង

អំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5401។ ោត់បានអះអាងថា កា យេ់រឃើញរនះបានខផអករេើកា 

រំថ្េារដ្ឋយរចតនា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងនូវសំដី រស់ោត់កនុងរទសមាា សន៍ជាមួយ រហង  សមី ប្េម

ទាងំរទសមាា សន៍េី ដថ្ទរទៀតជាមួយអនករធ្វើរទសមាា សន៍“ខដេេ ំសាគ េ់រ ម្ ះ និងោម នច ះកាេរ ិរចទិ” 

ខដេោត់បានជំទាស់ថា មានខផនកខាះជាេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុខដេរង្ហា ញថា សំដី រស់ោត់បានខផអករេើ

េ័ត៌មានខដេបានទទួេរប្កាយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រ៉ា ខនត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរអើរេើរ ើយ5402

។ ោត់បានអះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរអើរេើរៅនឹងេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុសតីេីកា រិទបាងំនូវ

កងវះរសបៀងអាហា រដ្ឋយអនកប្គរ់ប្គងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5403។  

1905.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរញ្ញា ក់សាជាងមីថា រខៀវ សំផន បានរធ្វើកា រកប្សាយមួយខរររផសងរេើេសតុ

តាង។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ជាកា ប្ររសើ ប្រសិនណាររើអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងជាក់ខសដងបានរញ្ញា ក់ថា គណៈកមាម ធិ្កា សហក ណ៍មួយចំនួន និងរេខារនាះ ហាក់

រីដូចជារំរបា៉ា ងទិននផេប្សូវ និង/ឬរំថ្េាតប្មូវកា រសបៀង រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា 

 
5400 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៨, ៤២១៣-៤២១៤, ៤២១៦, ៤២៨១។ 

5401 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨១៦, ២០៤៥ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៦, ៤២៨១។ 

5402 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨១៦-១៨២៨ រោងរៅរេើកិចចសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន  

ជាមួយនឹង រហង  សមី ោម នកាេរ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/587, កិចចសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ោម នកាេរ ិរចទិ ឯកសា 

រេខ E3/4050 និងកិចចសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ោម នកាេរ ិរចទិ ឯកសា រេខ E3/4043។  

5403 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៥០៧-១៥០៩, ២០៤៤។ 
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អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចប្តូវបានសនមតថា េ ំរអើរេើរេើេសតតុាងជាក់លាក់ណាមួយ រដ្ឋយសា តាម

ធ្មមតាេ ំបានរេើករ ើងរៅកនុងសាេប្កម រស់ខាួនរនាះរ ើយ5404។ ផេយុរៅវិញអងគជំន ំជប្មះប្តូវបានសនមត

ថា បានវាយតថ្មារាេ់េសតតុាងទាងំអស់ខដេបានរេើករង្ហា ញចំរពាះម ខ ដរារណាមានកា រង្ហា ញថា អងគ

ជំន ំជប្មះេ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងរេើេសតតុាងជាក់លាក់ណាមួយរនាះ5405។ កា េ ំរអើរេើរនះប្តូវបានរង្ហា ញឱយ

រឃើញរៅរេេខដេេសតតុាងមានកា ជារ់ពាក់េ័នធចាស់លាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញ េ ំប្តូវបានរដ្ឋះ

ប្សាយកនុងសំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង5406។  

1906.រៅកនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន ខផនកជាក់លាក់ខាះថ្នរទសមាា សន៍ខដេ រខៀវ សំផន បានសនមតថា ជាេសតតុាងរដ្ឋះ

រនេកុេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំរអើរេើរ ើយ រដ្ឋយរហត ថា រទសមាា សន៍រនាះប្តូវបាន

េិភ្លកាតាងំេីដំរូង។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំោំបាច់េិភ្លការាេ់ចំណ ចថ្នេសតតុាងនីមួយៗរដើមបីរធ្វើ

រសចកតីសននិដ្ឋា នរ ើយ។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិភ្លកាោ៉ា ងចាស់លាស់រេើេសតតុាង

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំបានដឹងថា កា សាងសង់រនាះបានរណាត េឱយ“មានកា ខាតរង់ោ៉ា ង

សរមបើមខរររនះ”កនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5407។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងមិនខមនមិនយកចិតតទ កដ្ឋក់ ឬមិនរអើរេើរេើេសតតុាងខដេរង្ហា ញនូវកងវះកា ដឹង រស់ោត់រនាះរទ រ៉ា ខនត 

តាមធ្មមតា អងគជំន ំជប្មះេ ំរជឿជាក់រេើេសតតុាងរនះ និងបានកំណត់រដ្ឋយសមរហត ផេនូវអតែិភ្លេថ្នកា 

អះអាងផេយុ រស់ោត់រដើមបីឱយប្សរតាមកា េាោមដ្ឋក់ខាួនោត់ឱយឆ្ៃ យេីឧប្កិដាកមមរនាះ5408។ រៅប្គរ់

កាេៈរទសៈ ររើរទាះរីជាសា ណា រស់ោត់ខដេរេើករ ើងថា អនកប្គរ់ប្គងមួយចំនួនបានរិទបាងំកងវះ

រសបៀង ប្តូវបានទទួេយកក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំអាចរដិរសធ្កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេ

បានខផអករេើេសតតុាងជា ួម ខដេ ួមរញ្ចូេកា អះអាង រស់ោត់ដថ្ទរទៀត5409ខដេថា ោត់បានដឹងចាស់

 
5404 សាេដីការ ឿងកដី Stanišić និង Župljanin (ICTY) កថាខណឌ  ៥៣៧ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5405 សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដី Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២៣ និងកា រោងខដេប្តូវបានដក

ប្សង់រៅទីរនាះ។  

5406 សូមរមើេ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Siméon NCHAMIHIGO អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-

63-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ កថាខណឌ  ១៦៦ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5407 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១០។ 

5408 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១២។ 

5409 សូមរមើេ កនុងចំរណាមរនាះ កិចចសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/4049 ទំេ័  ១ (“រដើមបីកសាងប្ររទសឱយ

ឆ្រ់ ហ័ស ដំរូងទាេ់ខតរងខំសិនឲ្យចូេសហក ណ៍ ឲ្យរធ្វើសហក ណ៍តាមសម័ប្គចិតតោម នអនកណាចូេរទ។ េីរប្ពាះសហក ណ៍

កប្មិតខពស់រនះ សូមបីខតកសិក ប្កក៏មិនទទួេខដ ។ េីរប្ពាះរធ្វើរហើយ វាអត់បានផេអីមកខាួនឯង វារៅររើកអងក ហូរេីរគដខដ
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នូវេកខខណឌ រោ រៅរៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងបានរនតអំពាវនាវឱយសរប្មចតាមរោេ

រៅរសដាកិចចខដេេ ំអាចរកើតមាន និងរំរេញតាមេកខខណឌ កា ង្ហ “រទាះកនុងតថ្មាណាក៏រដ្ឋយ” និងកា 

ប្គរ់ប្គង រស់ោត់រេើកា នារំចញប្សូវអងក រដ្ឋយដឹងថា មានប្រជាជនរារ់ខសននាក់ប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើកា  

និងប្រមូេផេប្សូវរនាះឥតឈ្រ់សប្មាក ហូតធាា ក់ខាួនឈ្ឺ អត់អាហា  និងខវះថាន ំរេទយ និងបានរណាត េឱយ

កា សាា រ់ប្ទង់ប្ទាយធំ្5410។ 

1907.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បាន

ដឹងអំេីកា រ ើសរអើងខដេបានប្រប្េឹតតរៅរេើប្រជាជនងមីរៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រៅកនុង

អំ ុងរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ បានខផអកោ៉ា ងេិរសសរៅរេើកា រំថ្េាខាឹមសា កនុងរសៀវរៅ រស់ោត់ ខដេ

កនុងរនាះោត់បានផតេ់កា វិភ្លគអំេីប្េឹតតិកា ណ៍ថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រនាេ រ់េីបានអានអតែរទ

 រស់អនកជំនាញមួយចំនួន5411។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរង្ហា ញថា កា យេ់

 

េ។ ដូរចនះទាេ់ខតរងខំសិនអារ ឿងរងខំហនឹង ហនឹងរហើយខដេវានាឲំ្យមានផេរ៉ាះពាេ់ដេ់កសិក សាូតប្តង់ខាះខដ កនុងរ ឿងហនឹង”)

។ រសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ប្រវតតិកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  រស់ខាុំរនតរនាេ រ់ ឯកសា រេខ E3/18 ទំេ័  ៦៨ (“ខាុំ

មានកា ភ្លា ក់ោ៉ា ងខាា ងំេីកា សាម ន រស់ខាុំ គឺរៅរេេខដេខាុំជួរសនេនាជាមួយកមាម េិបាេ រ.ក.ក កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្សារ់ខតរគ

ប្បារ់ខាុំថាមានោត់តំាង “សហក ណ៍កប្មិតខពស់ រៅកនុងតំរន់ ំរដ្ឋះជាទូរៅតាំងេីឆ្ន ំ១៩៧៣។ ររើដូរចនះកា ោត់តំាង ររៀររនះ

មានខតរធ្វើរ ើងរដ្ឋយរងខំចិតត េីរប្ពាះកសិក ប្ររទសណាក៏រដ្ឋយ មិនង្ហយស ខចិតតប្រគេ់រភ្លគផេថ្នកា ខិតខំខរករញើសហូ ញី

ស រស់ខាួនរៅឲ្យអងគកា ណាមួយរទ”)។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅឯកិចចប្រជ ំគំ រ់ខួរ (“រៅប្គរ់កា ដ្ឋា នសាងសង់អាង

សតកុទឹក ប្រឡាយទឹក ឬទំនរ់ទឹកនីមួយៗមានកមមក រធ្វើកា ប្រខហេ ១០.០០០, ១២.០០០, ៣០.០០០ នាក់។ រហត ដូរចនះរហើយ

រទើរកា ង្ហ មានកា  ើកចរប្មើនោ៉ា ងឆ្រ់ ហ័ស”)។ ស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅឯកិចចប្រជ ំគំ រ់ខួរ ឯកសា រេខ E3/201 

(ោត់បានកត់សមាគ េ់ថា គរប្មាងនីមួយៗប្តូវរប្រើមន សស ហូតដេ់ ១០.០០០ នាក់ ២០.០០០ នាក់ ឬ ៣០.០០០ នាក់ រដ្ឋយោម ន

ជំនួយេីរប្គឿងមា៉ា ស ីន រហើយបានជំ  ញ “អងគភ្លេផេិតកមមខដេមានកា  ើកចរប្មើន ួចរហើយ គួ តស ូឲ្យកាន់ខតខាា ងំកាា រ ើងខងម

រទៀត រដើមបីរំរេញឲ្យរេើសខផនកា  អស់េីសមតែភ្លេរេញរេញរំផ ត រស់ខាួន”)។ សា អរអ សាទ ជ័យជមនះរធ្វើរ ើងនាថ្ងៃទី

២១ ខខរមសា  រស់ រខៀវ សំផន តាមវិទយុ ទីប្កុងេនំរេញ (រៅកនុងកប្មងសា េ័ត៌មាន FBIS) ឯកសា រេខ E3/118 ច ះថ្ងៃទី២១ 

ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ERN 00846160-00846162 (សំរៅរៅ“ប្រជាជនទាងំអស់” កសាងទំនរ់ ជីកប្រលាយ និងអាងទឹក រងក

ររងកើនផេ ប្រមូេផេខប្សេី ដងកនុងមួយឆ្ន ំ “រធ្វើកា ទាងំថ្ងៃទាងំយរ់ […] ឥតឈ្រ់សប្មាក”)។ ប្រតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ២០១៣ (ជនជារ់រោទ រខៀវ សំផន) ឯកសា រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៧០ (ទទួេសាគ េ់ថា រសបៀងជាទូរៅ“ខវះ”កនុងអំ ុង

រេេថ្នកមពជុាប្រជាធ្ិររតយយ)។ 

5410 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១០-៤២១៥ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅ

ទីរនាះ។ 

5411 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៣៦-១៨៣៨, ២០៤៦, ២០៤៧ រោងរៅរេើសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៧, ៤២៨១។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រឃើញ រស់ខាួនអំេីកា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរេើប្រជាជនងមីរៅតាមសហក ណ៍ និង

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  េ ំខមនប្តឹមខតបានខផអករេើរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន រ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានខផអករៅរេើ

កា ដឹង រស់ោត់រៅរេេរនាះអំេីរោេនរោបាយខដេរង្ហា ញតាម យៈសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន ខដេ

បានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមថា រខៀវ សំផន បានសងកត់ធ្ៃន់រៅរេេមីទីេងកនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយថា ប្រជាជនងមីប្តូវខតទទួេបានកា ោត់តាងំកា ង្ហ ធ្ៃន់ធ្ៃ ជាង និងអាហា តិចជាង5412។   

1908.រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាេសតតុាងកនុងកា យេ់រឃើញថា 

ោត់បានដឹង“រៅរេេរនាះអំេីេកខខណឌ កា  ស់រៅកនុងសហក ណ៍កនុងរខតតប្េះវិហា ”5413 និងបានេនយេ់

ថា ោត់បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន និងេកខខណឌ រៅរខតតប្េះវិហា “រដ្ឋយថ្ចដនយ” និង“គិតថា កា ោរ់ខាួនរនាះ

គឺជារហត កា ណ៍ដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក”5414។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា កា េនយេ់ រស់ោត់

បានរញ្ញា ក់អះអាង ជាជាងបានរដិរសធ្កា ដឹង រស់ោត់រៅរេេរនាះអំេីកា ោរ់ខាួន និងេកខខណឌ រៅ

រខតតប្េះវិហា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេបាន ួមរញ្ចូេប្រេនធ រស់ោត់ប្បារ់ោត់“ទាងំទឹកខេនក”ថា “រងរអូន

ររងកើត និងសាច់ញាតិប្រេនធោត់ ប្តូវបានរគោរ់ដ្ឋក់រខាន ះថ្ដ រខាន ះរជើងអស់ យៈរេេជាងមួយឆ្ន ំ រ ើង

ដំរៅ រេះ េួយជាមួយនឹងប្រជាជនជារប្ចើនរទៀត”5415។ សាជាងមីរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា 

ប្េឹតតិកា ណ៍រៅរខតតប្េះវិហា េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះ និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

សននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា ោត់បានដឹងជាទូរៅអំេីេកខខណឌ រៅតាមសហក ណ៍ទាំងអស់ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរ ើយ5416។ ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់េីរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅសហក ណ៍រខតតប្េះវិហា  និងេ ំអាចប្តូវបាន(េ ំប្តូវបាន)ដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាទាងំរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏េសតតុាងខដេរង្ហា ញេីកា ដឹង រស់ោត់នូវរទឧប្កិដា និងេកខ

ខណឌ រៅទីរនាះ េិតណាស់ជាេសតតុាងមិនផ្លេ េ់ខដេបានផតេ់នូវធាត ផសខំដេតាម យៈរនះកា ដឹងអំេីរទ

ឧប្កិដា និងេកខខណឌ ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះរៅសហក ណ៍ដថ្ទរទៀត អាចប្តូវបានរធ្វើកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយ

សមរហត ផេខដ ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានឆនាេ ន សិទធិកនុងកា េិោ ណាថា កា 

 
5412 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៦៧។ 

5413 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤២៣២-៤២៣៤។ 

5414 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៣១, ១៨៣២។ 

5415 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៣២។ 

5416 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨២៩-១៨៣៥។ 

01719017
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ដឹង រស់ោត់អំេីេកខខណឌ កា  ស់រៅកនុងសហក ណ៍រខតតប្េះវិហា  មានេកខណៈ“ស ីសង្ហវ ក់”5417ជាមយួ

នឹងរសចកតីសននិដ្ឋា នខដេថា ោត់បានដឹងអំេីេកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏អាប្កក់រៅតាមសហក ណ៍ដថ្ទរទៀត និង

កា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។  

1909.ទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ចំនួនរួនខដេសែិតរប្កាម វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា ចងអេុរង្ហា ញរៅរេើេសតតុាងមួយខដេ

រង្ហា ញថា ោត់បានដឹង ឬមានរចតនាឱយឧប្កិដាកមមណាមួយប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ 

ទំនរ់ប្តពាងំងម ទំនរ់១មករា ឬប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង5418។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ សហប្េះរាជ

អាជាា បានរេើករ ើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានផតេ់សំអាងផាូវចារ់ោបំ្ទអំណះអំណាង រស់ខាួនខដេថា 

សំអាងរហត  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានរង្ហា ញជាក់ខសតងតាមកា ដ្ឋា ននីមួយៗ ឬថាតប្មូវឱយ

រោងរៅរេើកា ដ្ឋា នជាក់លាក់រនាះ5419។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សររ ើយ។  សាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវខតអន ញ្ញា តឱយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេអាចរំរេញកាតេវកិចច រស់ខាួន

បានរដ្ឋយខផអករេើកា កំណត់ប្គរ់ប្ោន់ថារតើ មានេសតតុាងអវីខាះខដេប្តូវបានទទួេយកកនុងកា រង្ហា ញនូវ

ធាត ផសទំាងំអស់ថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះ5420។ រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទប្រកានក់នុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ េីកា ប្រប្េឹតតតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅតាមសហ

ក ណ៍ទាងំអស់ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទូទាងំប្ររទសកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរនាះរទ រ៉ា ខនត

រេើកា ដ្ឋា នជាក់លាក់ចំនួនរួនរ៉ា រណាណ ះ មានដូចជា សហក ណ៍ប្តាំកក់ ទំនរ់ប្តពាំងងម ទំនរ់១មករា និង

ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង។ រហត ដូរចនះ អាប្ស័យរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ផតេ់សំអាង

រហត ប្តឹមប្តូវមួយកនុងកា យេ់រឃើញថា រាេ់ធាត ផសោំំបាច់ទាងំអស់ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរៅតាមកា ដ្ឋា ននីមួយៗរនាះប្តូវបានរំរេញ។ 

1910.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេថា ខផនកថ្នសាេប្កមខដេពាក់េ័នធរៅ

នឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន និងរចតនា បានរង្ហា ញនូវកងវះសំអាងរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ ទំនរ់ប្តពាងំងម ទំនរ់១មករា និងប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង។ 

 
5417 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៦។ 

5418 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៣៩-១៨៤៨, ២០៥១, ២០៥២។ 

5419 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៩៧, ១២០៧, ១២២១, ១២៣១, ១២៣៤។  

5420 សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kordić ទេ់នឹង Čerkez អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-

14/2-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៤ (“សាេដីការ ឿងកដ ីKordić ទេ់នឹង Čerkez (ICTY)”) កថាខណឌ  ៣៨៥។ 

01719018
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រដ្ឋយខផអករេើសា ៈសំខាន់ជាសា វ័នតថ្នធាត ផសរំចតនាកនុងកា រង្ហា ញនូវកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  

និងជាកា រង្ហា ញនូវរចតនាតាមេកខណៈសននិដ្ឋា នរនាះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងគរបីបានេនយេ់កា សននិ

ដ្ឋា ន រស់ខាួនរៅទីរនាះរដ្ឋយមានកា ប្រុងប្រយ័តន និងជាក់លាក់ចំរពាះកខនាងឧប្កិដាកមមនីមួយៗខដេប្តូវ

បានរោទប្រកាន់រនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់កនុងសាេប្កមថា 

“សប្មាររ់ោេរំណងថ្នកា វាយតថ្មារេើកា ដឹងណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានរោទប្រ

កាន់រេើជនជារ់រោទ អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវវាយតថ្មារាេ់េ័ត៌មានចំរពាះម ខ  ួមទាងំទសសនកិចច រស់រម

ដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុាតាមកខនាងឧប្កិដាកមមជាក់លាក់រនាះ”5421។ រខនែមរេើរនះ តាមកា េិនិតយជា មួ

រេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរឃើញថា មានកា យេ់រឃើញខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង

 រស់ រខៀវ សំផន និងទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កិដាកមមរៅតាមកា ដ្ឋា នជាក់លាក់នីមួយៗ ខដេតាម យៈរនះ 

រចតនា រស់ោត់អាចប្តូវបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេ។  

1911.សហក ណ៍ប្តាកំក់ ជាឧទាហ ណ៍ ប្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយរេខាេូមិភ្លគនិ តី តា ម៉ា ក ខដេមានប្សុកកំរណើត

កនុងប្សុកប្តាំកក់ និងជាសមាជិកសំខាន់យូ ឆ្ន ំថ្នគណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រកសក មមយុនីសតកមពុ

ជា5422។ តា ម៉ា ក ខដេខាួនោត់ផ្លេ េ់ជាអនកនា ំរខៀវ សំផន ចូេរកសក មមយុនីសតកមពជុា បានច ះរធ្វើទសសនកិចច

សហក ណ៍ប្តាកំក់ជាប្រោំ និងបានដឹងចាស់អំេីេកខខណឌ រៅទីរនាះ5423។ ដូចរគរៅថា “រងទីរួន” និង 

“មន សសខតមាន ក់គត់ខដេអាចរង្ហអ ក់ រ៉ា េ េត បាន”5424 រនះជាកា សមរហត ផេទាងំប្សុងសប្មារ់អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សននិដ្ឋា នថា តា ម៉ា ក បានផតេ់េ័ត៌មានរដ្ឋយរសាម ះប្តង់ និងរេញរេញដេ់សមមិតត

ប្រធានដថ្ទរទៀត ួមទាងំ រខៀវ សំផន ផងរនាះនូវប្េឹតតិកា ណ៍ និងកា វិវ ឍន៍ទាងំអស់រៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ 

មួយកនុងចំរណាមសហក ណ៍ដថ្ទរទៀតខដេសែិតរប្កាមកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់។ រនះមិនប្តឹមខតរធ្វើ

រ ើងតាមេកខខណឌ ថ្នកា រាយកា ណ៍េីេូមិភ្លគរៅមជឈិមរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរដ្ឋយសា កា ទំនាក់ទំនង

រប្ៅផាូវកា ជាប្រោំកនុងមជឈិមរកសខដេ តា ម៉ា ក និង រខៀវ សំផន មានរនាះ5425។ ប្សុកប្តាកំក់ប្តូវបាន

 
5421 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៦១។ 

5422 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩០៤។ 

5423 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩០៤, ៩០៥។ កូនប្សី រស់ តា ម៉ា ក រ ម្ ះ ខប្េក ខ ម រៅ ោយ 

ខ ម រេខាប្សុកប្តំាកក់ប្រហាក់ប្រខហេមួយឆ្ន ំរប្កាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩២០។ 

5424 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩០៥។ 

5425 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៨២-៤៩៣។ 

01719019
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កំណត់ផងខដ ថា ជា“ប្សុកគំ ូ”ខដេបានទទួេពាន ង្ហវ ន់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ េីគណៈមជឈិមរកសក មមយុនីសតកមពុ

ជាថាជាប្សុកខដេរងកររងកើនផេបានរប្ចើនជាងរគរំផ ត រធ្វើខប្សេី ដងកនុងមួយឆ្ន ំ ររើរទាះរីជាមានកា 

េំបាករវទនា និងគ ណភ្លេដីកនុងកប្មិតទារក៏រដ្ឋយ5426។ រៅមានសហក ណ៍គំ ូេិរសសកនុងឃ ំលាយរ ូ

រៅប្សុកប្តាកំក់ខដេប្តូវបានរង្ហា ញដេ់ជនរ រទសមកទសសនា និងជាចមបងសប្មារ់ប្រជាជនមូេដ្ឋា ន 

និងប្តូវបានរគសាគ េ់ថា ជា ក-១ ចំខណកសហក ណ៍ដថ្ទរទៀតខដេរៅថា ក-៣ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញដេ់ជន

រ រទស គឺសប្មារ់ប្រជាជនងមី5427។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេេកីា 

យេ់រឃើញទាងំរនះប្េមទាងំេីតួនាទី និងម ខតំខណងជាសមាជិកគណៈមជឈិម ប្រម ខ ដា និងតំណាងម ខ

មាត់ឱយ រររនាះជាសាធា ណៈទទួេរនេកុកនុងកា ទទួេគណៈប្រតិេូរ រទស ខដេោត់បានដឹងរដ្ឋយរូក

 ួមជាមួយនឹងកា ប្សុះប្សួេតាម និងរនតកា ចូេ ួម និងរចតនាចង់ឱយមានេកខខណឌ េំបាករវទនាខដេនាំ

ឱយទទួេបានទិននផេខពស់ខ សេីធ្មមតាកនុងប្សុកប្តាកំក់ និងថា ជាេិរសសប្រជាជនងមីបានទទួេ ងផេរ៉ាះ

ពាេ់អវិជាមានខាា ងំរំផ ត។ 

1912.ទាកទ់ងរៅនឹងរៅនឹងទំនរ់១មករា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្រហាក់ប្រខហេោន ថា គ

ណៈប្រតិេូរ រទសមួយចំនួន បានមករធ្វើទសសនកិចចទំនរ់រនះ ខដេប្តូវបានអមដំរណើ រដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់

ខពស់ថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ និងថា ទសសនកិចចរនះកនុងរោេរំណងរដើមបីជូនដំណឹងដេ់ថាន ក់ដឹកនារំកស

ក មមយុនីសតកមពជុាអំេីេកខខណឌ កា  ស់រៅ និងកា ង្ហ រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រនាះ5428។ កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ជាឧទាហ ណ៍ គណៈប្រតិេូស្តសតីប្ររទសឡាវបានរធ្វើទសសនកិចចរៅទំនរ់១មករាជាមួយ រអៀង ធី្ ិ

ទធ5429។ រខៀវ សំផន បានទទួេគណៈប្រតិេូប្ររទសឡាវកនុងទីប្កុងេនំរេញរៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ជាមួយនឹង រអៀង ធី្ ិទធ និង រអៀង សា ើ5430។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា “រអៀង ធី្ ិ

ទធ បានរាយកា ណ៍រៅគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍អំេីេកខខណឌ រៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងសហក ណ៍ទូទាងំប្ររទស។ ររើ

រទាះរីជា រនះទំនងថា រអៀង ធី្ ិទធ បានកត់សមាគ េ់រេើេកខខណឌ ខដេប្រឈ្មរៅទំនរ់១មករាក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំ

មានេសតតុាងផ្លេ េ់រង្ហា ញថា រអៀង ធី្ ិទធ បានជូនដំណឹងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍អំេីេកខខណឌ កា ង្ហ េំបាករៅ

ទំនរ់១មករាជាេិរសសរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ទសសនកិចចដថ្ទរទៀត រស់ នួន ជា បានផតេ់កា ជូន

 
5426 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១២៦, ១១២៧។ 

5427 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១២៨, ១១២៩។ 

5428 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៩១-១៤៩៧។ 

5429 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៩២។ 

5430 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៩៥។ 

01719020
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ដំណឹងរនាះរៅគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍”5431។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារខនែមរទៀតថា សមាព ធ្កនងុ

កា រញ្ចរ់ទំនរ់១មករាតាមកា រប្ោងទ ក ប្តូវបានរង្ហា ញតាម យៈស នេ កថាខងាងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ខដេកនុងរនាះោត់បានកត់សមាគ េ់ថា គរប្មាងនីមួយៗ ប្តូវរប្រើមន សសេី ១០.០០០ រៅ ៣០.០០០ 

នាក់ រដ្ឋយេ ំោំបាច់មានរប្គឿងចប្ក និងទទូេថា ប្រជាជនគរបីប្រឹងខប្រងរធ្វើកា ឱយខាា ងំរ ើងរដើមបីសរប្មច

ខផនកា រងកររងកើនផេឱយបានរេញរេញ5432 ខដេរនះបាននារំៅ កកា ដ្ឋក់េកខខណឌ រធ្វើកា រប្ចើនរមា៉ា ង 

និងធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងម នរដើមបីសរប្មចតាមកាេរ ិរចទិខដេបានរប្ោងទ ករនាះ5433។ ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេនូវកា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនារចញេីអងគរហត ទាងំរនះ។ 

1913.ទាក់ទងរៅនឹងទំនរ់ប្តពាងំងម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា រោងជាក់លាក់រៅរេើកា សរងកត

“រដ្ឋយ ំរេើរចិតត” រស់ រខៀវ សំផន នូវកា សាងសង់ទំនរ់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេមានចំនួនអនករធ្វើកា ចរនាា ះេី 

១០.០០០ រៅ ២០.០០០ នាក់ កនុងកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹងកនុងរេេរនាះអំេីកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម5434។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ោត់បានរធ្វើទសសនកិចចរៅេូមិភ្លគពាយ័េយ និងទំនរ់ប្តពាងំងម

ជាេិរសសកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5435។ កនុងរណត ឹងសាទ កខ រខៀវ សំផន បានរេើក

រ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកា “ភ្លន់ប្ច ំនូវកា ដឹងអំេីអតែិភ្លេថ្នកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ជាមួយនឹង

កា ដឹងអំេីរទឧប្កិដាខដេបានប្រប្េឹតតរៅទីរនាះ”5436។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញខដេថា គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍បានរធ្វើទសសនកិចចេូមិភ្លគពាយ័េយោរ់តាងំេីថ្ងៃទី ២០ ដេ់ថ្ងៃទី ២៤ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងប្តូវបានរាយកា ណ៍ថា “ប្រជាជនងមីកំេ ងជួរប្រទះកា ខវះខាតរសបៀងអាហា ប្េម

ទាងំថាន ំរេទយ”5437។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានទទួេសាគ េ់ថា រខៀវ សំផន ទំនងជាេ ំបានចូេ ួមរៅកនុង

កា រធ្វើទសសនកិចចជាក់លាក់រនាះ រដ្ឋយសា ោត់បានរធ្វើដំរណើ រៅប្ររទសចិន រវៀតណាម និងកូរ ៉ាខាងរជើង

រៅរេេរនាះ រ៉ា ខនតបានរជឿជាក់ថា ខផអកតាមតួនាទីជាន់ខពស់កនុងរកស ោត់បានដឹងអំេី បាយកា ណ៍ និងបាន

 
5431 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៩៥។ 

5432 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥១៧ រោងរៅរេើស នេ កថា រស់ រខៀវ សំផន ថ្នកា  ំឭកខួរ

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា រេខ E3/201។ 

5433 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៥១៧-១៥១៩។  

5434 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៣។ 

5435 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៥៤, ១២៥៩, ១២៦១។ 

5436 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៤២។ 

5437 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៥៦។ 

01719021



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1124 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ចូេ ួមកនុងកា អេិវ ឍន៍ខផនកា  និងរោេនរោបាយខដេបានឆាះុរញ្ញច ងំរៅទីរនាះ5438។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នរខនែមថា គណៈប្រតិេូរ រទសជារប្ចើនបានរធ្វើទសសនកិចចទំនរ់ប្តពាងំងម និងថា 

រខៀវ សំផន បានចូេ ួមកនុងចំរណាមគណៈប្រតិេូរនះ5439។ អងគជំន ំជប្មះបានកត់សមាគ េ់ថា ទាក់ទងរៅ

នឹងទសសនកិចចរនះ “អាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នបានេាោមរិទបាងំទិដាភ្លេមួយចំនួនថ្នសាែ នកា ណ៍ជាក់ខសដងខដេ

អនករធ្វើកា បានប្រឈ្មរៅមូេដ្ឋា នផ្លេ េ់ ដូចបានេនយេ់រដ្ឋយសាកសីមួយចំនួនខដេបានផតេ់សកខីកមមថា  

មានខតអនករធ្វើកា ខដេមានស ខភ្លេេអរ៉ា រណាណ ះខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យឈ្ រៅជួ ជិតនឹងរេាៀវ”5440។ 

ទាកទ់ងរៅនឹងរញ្ញា រនះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា “កា យេ់រឃើញសមរហត ផេខដេ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានររងកើតរនាះ គឺថា […] ប្រសិនររើរគមានរចតនាលាក់បាងំចំរពាះរមដឹកនាខំដេរៅរំរេញ

ទសសនកិចច និង រខៀវ សំផន នូវសាែ នភ្លេេិតប្បាកដ រស់អនករធ្វើកា រៅទំនរ់ប្តពាងំងមរហើយ េួកោត់ទាងំ

អស់េ ំអាចដឹងអំេីកា េិតថ្នេកខខណឌ  ស់រៅ និងកា ង្ហ រៅកា ដ្ឋា នរនាះរទ”5441។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ររើ

រទាះរីជាកា សននិដ្ឋា នរនាះអាចជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងថាន ក់ដឹកនាចំ ះរំរេញទសសនកិចចក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំអាចេប្ងីក

ឱយពាក់េ័នធរៅនឹង រខៀវ សំផន ខដេអាចប្តូវបានោត់ទ ករដ្ឋយសមរហត ផេថា បានចូេ ួមកនុងសកមម

ភ្លេខកាងរនាំ ជាេិរសសខផអករេើកា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំ

ផន បានោបំ្ទជាសាធា ណៈនូវកា រំភ្លន់រធ្វើដូចសាែ នភ្លេធ្មមតាដេ់សហគមន៍អនត ជាតិ5442។ ដូរចនះ រខៀវ 

សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងរសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដ្ឋយោម នកា រង្ហា ញ

នូវភ្លេមិនសមរហត ផេរ ើយ។  

1914.ច ងរប្កាយ ទាក់ទងរៅនឹងប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង រខៀវ សំផន បានអះអាងថា ក ណីជាក់លាក់

នីមួយៗថ្នទីតាំង ដូចខាងរេើ មានដូចទីតាងំរោធា ជាកា េ ំអាចរៅ ួចខដេថា ោត់បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមរៅទីរនាះ រដ្ឋយសា ោត់ោម នសិទធិអំណាចពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រោធា ឬកា ប្គរ់ប្គងប្រសិទធ

ភ្លេណាមួយរេើរោធា5443។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា សប្មារ់អតែិភ្លេថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួម ចំនួនរ គគេជារប្ចើនខដេជនជារ់រោទបានប្រប្េឹតតជាមួយកនុងកា ជប្មុ

 
5438 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រជើងទំេ័  ៤២៨៩។ 

5439 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៥៨, ១២៥៩។ 

5440 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១២៦០។ 

5441 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៤៤។ 

5442 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៨, ៤២៤១, ៤២៦៨, ៤២៩៧។ 

5443 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៤៧, ១៨៤៨។ 

01719022
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ញរោេរំណង ួមរេមើស េ ំោំបាច់ប្តូវខតររងកើតរ ើងកនុង ចនាសមព័នធរោធា នរោបាយ ឬ ដាបាេរនាះ

រទ5444។ រខនែមរេើរនះ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា ប្េលានយនតរហាះរនាះដំរងូ

រ ើយរប្រើប្បាស់កនុងរោេរំណងជាគរប្មាងរោធា កា សាងសង់រនាះប្តូវបានោត់តាងំរៅរេើកងេេ

រេខ ៥០២ (ទ័េអាកាស) និងបានោរ់រផដើមកនុងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រៅរេេមាន

កា របាសសមាអ តេូមិភ្លគឧតដ  និងរូព៌ាបានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ កា ដ្ឋា នរនះបានដ្ឋក់

មន សសរេញអនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ខាម ងំរដ្ឋយប្តូវបានដកឋានៈ និងរញ្ាូនរៅរធ្វើកា រដើមបី“េ តដំ និង

ខកខប្រខាួន”5445។ ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង ប្តូវបានប្គរ់ប្គងរដ្ឋយរមរញ្ញា កា កងេេ ៥០២ ស  ូ

រម៉ាត ខដេរៅទីប្កុងេនំរេញបានច ះជាប្រោំេិនិតយកា ដ្ឋា នរនាះ5446។ ស ូ រម៉ាត បានចូេ ួមរទៀងទាត់កនុងកិចច

ប្រជ ំខដេកនុងរនាះោត់បានទទួេកា ខណនា ំនិងបានរាយកា ណ៍រៅ ស ន រសន នាយអគគរសនាធិ្កា  អំេី

រញ្ញា មួយចំនួន ួមទាងំសាែ នភ្លេសប្តូវ កា រងកររងកើនផេ េកខខណឌ ស ខភ្លេ និងកា ផគត់ផគង់រសបៀងកនុង

ខផនកថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់5447។ ស ន រសន បានចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងបានរាយ

កា ណ៍រនតអំេីរញ្ញា រោធា និងកា កា ពា ជាតិ និងបានរញ្ាូនផងខដ នូវសា ជាលាយេកខណ៍អកស  និង

 បាយកា ណ៍ខដេបានទទួេេីរមរញ្ញា កា រោធារៅរមដឹកនាដំថ្ទរទៀតថ្នរកសក មមយុនីសតរដ្ឋយមាន

ចំណា ផ្លេ េ់ថ្ដ និងសំរណើស ំកា ខណនាំ5448។ រោងតាមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឱយដឹងថា រខៀវ សំ

ផន មានវតតមានរៅកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេកា សាងសង់ប្េលានយនតរហាះរោធាកនុងរខតតកំេង់

ឆ្ន ំងប្តូវបានរ ៀរចំខផនកា កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥5449 និងមានវតតមានកនុងកិចចប្រជ ំរប្កាយមករទៀតខដេ

កនុងរនាះ ស ន រសន បានរាយកា ណ៍អំេីកា វិវ ឍន៍ថ្នកា សាងសង់ប្េលានយនតរហាះរនាះ5450។  បាយ

កា ណ៍សតីេីសាែ នភ្លេកនុងេូមិភ្លគរសចិម ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង ប្តូវបាន

រញ្ាូនរៅអងគកា ថាន ក់រេើរដ្ឋយគណៈេូមិភ្លគរសចិម5451។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“រជឿ

 
5444 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកដី Ntakirutimana និង Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  ៤៦៦ រោងរៅរេើសាេដីកា

រ ឿងកតីTadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៧ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5445 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៣៥, ៣៩២៣។ 

5446 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨០, ១៧២៦។  

5447 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៦។ 

5448 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥០៨, ១៧២៧។ 

5449 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៣, ៤២៥៨ និងរជើងទំេ័  ៥៨៥៤។ 

5450 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៧, ៤២៥៨។ 

5451 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧២៧។ 
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ជាក់ថា គណៈប្រតិេូជារប្ចើនថ្នរមដឹកនាជំាន់ខពស់ បានរធ្វើទសសនកិចចកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រនាះ”5452។ ខផអកតាម

កា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា កតាត ទាងំរនះរូក ួមជាមួយនឹងកនុងចំរណាមរនាះ 

តួនាទីជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ប្េម

ទាងំកា ោបំ្ទជាសាធា ណៈ រស់ោត់ដេ់កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ និងរបាសសមាអ តខាម ងំ បានផតេ់មូេ

ដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ខដេតាម យៈរនះកា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនាសប្មារ់កា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរៅប្េលានយនត

រហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំងអាចប្តូវបានសននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេ។ 

1915.អាប្ស័យរហត រនះ កា រេើករ ើង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង និងរចតនា រស់ោត់

កនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

ឃ. មនេី សនតិស ខ ទីតាងំសមាា រ់មន សស និងកា របាសសមាអ ត 

1916.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា ោត់បានដឹង និងមាន

រចតនាឱយមានកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះរៅតាមមនេី សនតិស ខជាក់លាក់នីមួយៗខដេជាកមមវតែថុ្នកិចចដំរណើ

 កា នីតិវិធី្កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២5453។ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“េ ំខដេរេើក

រ ើង”ថា ោត់បានដឹងថា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកំេ ងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខ ស-២១ 

ប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង ឬេនំរប្កាេ និងថា “ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះេ ំអាចរង្ហា ញនូវរចតនាផ្លេ េ់ណា

មួយកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេបានរេើករ ើងខាងរេើ”5454។ ោត់បានរខនែមថា “កា េិោ ណាខដេថា 

កា របាសសមាអ ត‘បានផាភ្លា រ់ោ៉ា ងសអិតេមួតជាមួយនឹងរោេនរោបាយររងកើត និងប្រតិរតតិកា មនេី សនតិ

ស ខ និងកខនាងសមាា រ់មន សស’ បានចងកាតេវកិចចអងគជំន ំជប្មះឱយរង្ហា ញនូវរចតនា រស់ោត់កនុងកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមខដេោត់ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេតាមមនេី សនតិស ខនីមួយៗរនាះ”5455។ រខនែមរេើរនះ ោត់

បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា ននូវរចតនា រស់ោត់កនុងកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមរចញេីកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួម និងរោេនរោបាយសតីេីសប្តូវ រដ្ឋយសា កា 

 
5452 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៧៨៨។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា ខាួនេ ំសែិតកនុងតួនាទីកំណត់ឱយជាក់លាក់ថារតើ ន ណាគឺខផនកថ្នគណៈប្រតិេរូនាះ។ 

5453 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៤៩-១៨៥៦, ២០៥៤-២០៥៧។ 

5454 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥២, ១៨៥៤-១៨៥៦។ 

5455 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០៥៤។ 
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ចូេ ួម និងរចតនារនះគឺជាសមាសភ្លគដ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នកា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហឧប្កិដាកមម មួ5456។ 

ជាកា រឆាើយតរ សហប្េះរាជអាជាា បានរញ្ញា ក់សាជាងមីថា រខៀវ សំផន បានភ្លន់ប្ច ំធាត ផសអំតតរនាម័តិ

ខដេតប្មូវសប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ខដេតាមកា អះអាងរនាះថា េ ំតប្មូវឱយមាន

កា ដឹងអំេីរហត កា ណ៍ថ្នឧប្កិដាកមមជាក់លាក់រនាះរទ5457។  

1917.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា រចតនាសប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួមអាចប្តូវបាន

សននិដ្ឋា នតាម យៈកា ដឹង រស់ជនជារ់រោទនូវឧប្កិដាកមម រស់ប្កុម ួមរនាះ និងកា ចូេ ួមរនត រស់ខាួនកនុង

សហឧប្កិដាកមម ួមរនាះ5458។ ដូរចនះ ររើរទាះរីជាកា ដឹង រស់ោត់ និងកា ចូេ ួមរនាះេ ំខមនជាសមាស

ភ្លគោំបាច់ថ្នធាត ផសតំប្មូវថ្នរចតនារេមើស រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាងផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏រចតនារនះអាចប្តូវ

បានសននិដ្ឋា នរចញេីកតាត នានាខផអករេើកាេៈរទសៈដូចជាកា ដឹងអំេីឧប្កិដាកមម ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរោេ

រំណង ួមរដ្ឋយរូក ួមជាមួយនឹងកា រនតចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមរនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ រខៀវ សំផន 

បានអះអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចខផអករៅរេើកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុង

រោេរំណង ួម រដើមបសីននិដ្ឋា នរចតនា រស់ោត់សប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាខដេជាមូេដ្ឋា នរនាះរ ើយ។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ោត់បានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយប្តឹមប្តូវថា “កា ដឹងអំេីឧប្កិដាកមមេ ំខមនជាធាត ផសោំំបាច់

ថ្ន[កា ទទួេខ សប្តូវរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម]”រ ើយ5459។  

1918.រខៀវ សំផន បានចងអេុរង្ហា ញរដ្ឋយស េេភ្លេផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានផតេ់សំអាង

រហត ចាស់លាស់សប្មារ់កា យេ់រឃើញថា ោត់មានរចតនាចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះតាម 

យៈសហឧប្កិដាកមម ួមរៅតាមមនេី សនតិស ខជាក់លាក់នីមួយៗកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 

ទាកទ់ងនឹងរញ្ញា រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ខផអកតាមយ តតិសាស្តសតខដេសហប្េះរាជ

អាជាា បានរោងរៅរេើកនុងកា អះអាងថា ភ្លេជាក់លាក់រនះេ ំប្តូវបានតប្មូវរនាះ រង្ហា ញថា សហប្េះរាជ

អាជាា បានប្ចរេ់រញ្ចូេោន  វាងភ្លេជាក់លាក់ថ្នទប្មង់មួយខដេរទឧប្កិដាប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង ជាមួយ

នឹងភ្លេជាក់លាក់ខដេតប្មូវឱយមានកា រង្ហា ញទីកខនាងរទឧប្កិដា។ កនុងរ ឿងកតី Prlić ជាឧទាហ ណ៍ អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY “រៅរេេ ំឭករសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា 

 
5456 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០៦០។ 

5457 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១០៩៧, ១១៩៥ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5458 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៨៩៣ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកតី Karemera និង Ngirumpatse (ICTR) កថាខណឌ  

៦៣២។ 

5459 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥២។ 

01719025
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Praljak ‘ប្បាកដជាបានដឹង’ និងថា ‘ោត់ោ៉ា ងរហាចណាស់បានដឹង’ថា េកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំកនុង

េនធនាោ  Gabela និង Dretelj មានរញ្ញា ោ៉ា ងអាប្កក់ និងធ្ៃន់ធ្ៃ ”រនាះ បានសននិដ្ឋា នថា “ររើរទាះរីជាអងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរធ្វើកា វិភ្លគចាស់លាស់រខនែមរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដាជាក់លាក់ក៏រដ្ឋយ 

ក៏េ ំរឃើញមានកំហ សណាមួយរ ើយ”5460។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Prlić បានរោងរៅរេើរ ឿងកតី Stanišić 

និង Župljanin ខដេសហប្េះរាជអាជាា បានខផអករៅរេើផងខដ  និង កនុងរ ឿងកតីរនះអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្ន

ត លាកា  ICTY បានកំណត់ថា “េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវថា សមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមបានយេ់ប្សរ

តាមទប្មង់ជាក់លាក់មួយខដេតាម យៈរនាះ កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំរេើរ គគេខដេេ ំខមនជាជនជាតិខស រ 

ប្តូវបានរធ្វើឱយមានប្រសិទធភ្លេ ឬថា ជនជារ់រោទ Župljanin មានរចតនាចង់ឱយ រកើតមាននូវអំរេើជាក់

លាក់ថ្នកា រងខិតរងខំខដេរងកកា ផ្លា ស់ទីរ គគេទាងំរនាះរ ើយ ដរារណាមានកា រង្ហា ញថា ជនជារ់រោទ 

Župljanin មានរចតនាផ្លា ស់ទីជន ងរប្ោះរដ្ឋយរងខំ”5461។ យ តតិសាស្តសតរនះបានកប្មិតចាស់លាស់ប្តឹម

កា េិភ្លកាថា សមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមោំបាច់ប្តូវមានរចតនាចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម

រ៉ា រណាណ ះ ដូចបានរោទប្រកាន់ និង ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួមរេមើសរដើមបីដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវ

រប្កាមទប្មង់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម និងេ ំបាច់ជាអំរេើជាក់លាក់ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរទឧប្កិដាទាងំរនាះរ ើ

យ។ កនុងយ តតិសាស្តសតរនះេ ំរឃើញមានកា រេើករ ើងថា ជនជារ់រោទបាន ួមចំខណករចតនាកនុងកា ចូេ ួម

កនុងរោេរំណង ួមរេមើស រហើយឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេរនាះេ ំោំបាច់ជាក់លាក់ផងខដ អំេីទី

តាងំឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រនាះរទ។  

1919.ទាក់ទងរៅនឹងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

េីកា ប្រប្េឹតតតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមនូវឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅមនេី សនតិស ខទាងំអស់ និង

កខនាងសមាា រ់មន សសទូទាងំប្ររទសកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរនាះរទ រ៉ា ខនតរេើខតទីតាងំ

ជាក់លាក់រួនកខនាងរ៉ា រណាណ ះ ដូចជា មនេី សនតិស ខ ស-២១ ប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ។ ដូរចនះ 

អាប្ស័យរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា ផតេ់សំអាងរហត ប្តឹមប្តូវកនុងកា យេ់រឃើញថា ធាត ផស ំ

ោំបាច់ទាងំអស់ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅទីកខនាងនីមួយៗរនះប្តូវបានរំរេញ។ កា 

េិនិតយរេើខផនកថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន និងរចតនា 

បានរង្ហា ញនូវកងវះសំអាងរហត ប្រហាក់ប្រខហេោន ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅមនេី 

សនតិស ខ ស-២១ ប្កាងំតាោន់ អូ កខនសង និងេនំរប្កាេ។  រៅរេេរញ្ញា ក់សារ ើងវិញនូវសា ៈសំខាន់ថ្ន

 
5460 សាេដីការ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២០៧៤។ 

5461 សាេដីការ ឿងកតី Stanišić និង Župljanin (ICTY) កថាខណឌ  ៩១៧។ 

01719026
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ធាត ផសរំចតនារេមើស និងកា កំណត់តាម យៈកា រធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នរនាះ និងកត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានោត់ទ កតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមកា ប្គរ់ប្គងរេើមនេី សនតិស ខកនុង

 វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២5462 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានោត់ទ កថា រនះអាប្ស័យជា

េិរសសរេើអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េនយេ់នូវកា សននិដ្ឋា ន រស់ខាួនអំេីធាត ផសអំតតរនាម័តិរប្កាម

សហឧប្កិដាកមម ួម រដ្ឋយមានរសចកតីេមអិត និងជាក់លាក់អំេីទីតាងំឧប្កិដាកមមនីមួយៗខដេប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់រនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា េិនិតយជា ួមរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរង្ហា ញថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នបានរដ្ឋយសមរហត ផេតាម យៈកា យេ់រឃើញខដេថា រខៀវ សំផន 

មានរចតនាចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរៅមនេី សនតិស ខ ស-២១ ប្កាងំតាោន់ អូ 

កខនសង និងេនំរប្កាេ។  

1920.មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់មានទីតាងំសែិតរៅកនុងប្សុកតាំកក់5463 ដូរចនះសែិតរប្កាមកា ប្គរ់ប្គង រស់ តា ម៉ា 

ក រេខាេូមិភ្លគនិ តី5464 ខដេមានរដើមកំរណើតរៅប្សុកប្តាកំក់ ប្េមទាងំជាសមាជិកសំខាន់យូ ឆ្ន ំថ្នគ

ណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងខាួនោត់ផ្លេ េ់បាននា ំ រខៀវ សំផន ឱយចូេរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងឆ្ន ំ 

១៩៦៩5465។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា តា ម៉ា ក បានរធ្វើទសសនកិចចរៅប្កាងំតាោន់“ោ៉ា ង

រហាចណាស់េី រៅរីដង” និងបានទទួេកា ជូនដំណឹងអំេីកិចចប្រតិរតតិកា រៅទីរនាះ5466។ ដូរចនះ ទាកទ់ង

រៅនឹងសហក ណ៍ប្តាំកក់ ខដេបានេិភ្លកាខាងរេើ5467  ួមទាងំេកខខណឌ ថ្នកា រាយកា ណ៍េីេូមិភ្លគរៅ

មជឈិមរកស និងទំនាក់រប្ៅេកខខណឌ រនាះរៅកនុងមជឈិមរកស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នរដ្ឋយ

សមរហត ផេថា តា ម៉ា ក បានជូនដំណឹងរដ្ឋយរសាម ះប្តង់ និងរេញរេញដេ់សមមិតតប្រធានរផសងៗរទៀត

និងសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម  ួមទាងំ រខៀវ សំផន អំេីប្េឹតតិកា ណ៍ និងកា វិវ ឍន៍នានា ដូចជាកា ោរ់

ខាួន កា សួ យកចរមាើយោ៉ា ងរោ រៅ និង“កា ករមេច” ឬកា សមាា រ់អនកខដេប្តូវបានសនមតថា ជាខាម ងំរៅ

មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់។  

 
5462 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០, ៤២១៩។ 

5463 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៦៨៣។ 

5464 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧០៩។ 

5465 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩០៤។ 

5466 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧០៨, ២៧០៩។ 

5467 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៨៣-៥៨៨។ 

01719027
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1921.មនេី សនតិស ខអូ កខនសងមានទីតាងំសែិតរៅេូមិភ្លគឦសាន និងប្តូវបានប្រតិរតតិកា រដ្ឋយកងរេេរោធា

មជឈិមរេខ ៨០១5468។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកិចចប្រតិរតតិ

កា  រស់មនេី សនតិស ខអូ កខនសងរនះ  បាយកា ណ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សួ យកចរមាើយអនកជារ់ឃ ំ និង

ចរមាើយសា ភ្លេប្តូវបានរញ្ាូនផ្លេ េ់រៅ រៅ សារ ឿន រមរញ្ញា កា កងេេរេខ ៨០១ ខដេរាយកា ណ៍

រនតរៅ ស ន រសន រៅទីរញ្ញា កា អគគរសនាធិ្កា កនុងប្កុងេនំរេញខដេបានរញ្ាូន បាយកា ណ៍រនះរៅគណៈ

អចិថ្ស្តនតយ៍រកសក មមយុនីសតកមពជុា5469។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ថា ស ន រសន ប្តូវបានជូនដំណឹង

អំេីសាែ នកា ណ៍កនុងកងេេរេខ ៨០១  ួមទាងំកា សួ យកចរមាើយអនកជារ់ឃ ំកនុងមនេី សនតិស ខអូ កខនសង 

និងថា កនុងនាមជានាយអគគរសនាធិ្កា  ស ន រសន មានសិទធិអំណាចរេើមនេី សនតិស ខអូ កខនសងទាងំមូេ និង

ជារទៀងទាត់បានរញ្ាូនេ័ត៌មានរៅអងគកា ម នរេេផតេ់កា ខណនាដំេ់ថាន ក់រប្កាម  ួមទាងំមនេី សនតិស ខអូ 

កខនសងផងរនាះ5470។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជឿជាក់ផងខដ ថា គណៈេូមិភ្លគឦសានបានរាយកា ណ៍

អំេីកា វិវ ឍន៍ថ្នកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងទូទាងំេូមិភ្លគ និងកនុងកងេេរេខ ៨០១ រដ្ឋយផ្លេ េ់រៅមជឈិម

រកស5471។ ដូរចនះ ដូចោន រៅនឹងប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំងខដេបានេិភ្លកាខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នបានរដ្ឋយសមរហត ផេនូវកា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនាចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមរៅមនេី សនតិស ខអូ កខនសងរដ្ឋយខផអកកនុងចំរណាមរនាះរេើតួនាទីជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន និង

កា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ប្េមទាងំកា ោបំ្ទ រស់ោត់ជាសាធា ណៈដេ់កា ខសវង កអតត

សញ្ញា ណ និងកា របាសសមាអ តខាម ងំ។ 

1922.មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេមានទីតាងំសែិតរៅកនុងតំរន់ ១០៥ រខតតមណឌ គី ើ េីរដើមរ ើយសែិតរប្កាមប្ករខ័ណឌ

ខផនក ដាបាេ រស់េូមិភ្លគឦសាន និងដេ់ច ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានកាា យជាតំរន់សវយ័ត5472។ រេខាតំរន់ ១០៥ 

បានរាយកា ណ៍ផ្លេ េ់រៅមជឈិមរកសរៅមនេី  ៨៧០ ខផអកតាមេកខខណឌ ថ្នកា ប្រតិរតតិកា តំរន់ អំេី

េកខខណឌ កសិកមម កា រងកររងកើនផេ និងសាែ នភ្លេខាម ងំ និងបានរសនើស ំកា ផគត់ផគង់រខនែម និងកា ខណនាសំតីេី

កា ប្រប្េឹតតរៅរេើទាហានរវៀតណាមខដេោរ់បាន និងរនាេ រ់មកបានទទួេកា ខណនាបំ្ត រ់មកវិញេី

 
5468 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៣, ២៨៦៦, ២៨៦៧។ 

5469 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៨៣, ២៨៦៩-២៨៧៥។ 

5470 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៧៥។ 

5471 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៨៤។ 

5472 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០២៥, ៣០៣៤។ 

01719028
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មជឈិមរកសខដេ ួមមាន រ៉ា េ េត និង នួន ជា5473។ រេខាតំរន់ ១០៥ បានរញ្ាូន បាយកា ណ៍រៅឱយ រខៀវ 

សំផន សតីេីរញ្ញា ខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធនឹងសនតិស ខ មានដូចជា សងគមកិចច និងសមាា  ៈរ ិកាខ រេទយ រហើយបាន

ទទួេកា រឆាើយតរេី រខៀវ សំផន5474។ រខនែមរេើកា អន វតតន៍តាមខខស យៈទំនាក់ទំនងជាលាយេកខណ៍

អកស ជាមួយមជឈិមរកស រេខាតំរន់ ១០៥ បានរធ្វើដំរណើ ផងខដ រៅេនំរេញរដើមបីរាយកា ណ៍រដ្ឋយផ្លេ េ់ 

និងបានចូេ ួមកិចចប្រជ ំ និងមហាសននិបាតរកសសំខាន់ដថ្ទរទៀត និងរនាេ រ់មកបានរកាះប្រជ ំជាមួយកមាម េិ

បាេកងេេ និងតំរន់រប្កាយរេេប្ត រ់មកេនំរប្កាេវិញរដើមបីររើកវគគរណតុ ះរណាត េរ ៀនសូប្ត និង

ផសេវផាយរសចកតីខណនា ំរស់មជឈិមរកសសតីេីសាែ នភ្លេខាម ងំ5475។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរជឿជាក់

ថា កា ោរ់ខាួន និងកា ឃ ំោងំរ គគេខដេជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹងខាម ងំតាមកា សនមតកនុងតំរន់ ១០៥ ជា

េិរសស រៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងដំរណើ កា ជាប្រេ័នធប្សរតាមរោេរៅថ្នកា រារំាង

កា ចូេថ្ដជាមួយរវៀតណាម5476។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់រខនែមរទៀតថា រទរញ្ញា ោរ់ខាួន 

ឃ ខំាួន និងសមាា រ់កមាម េិបាេតំរន់ ១០៥ ប្តូវបានរធ្វើរ ើងរប្កាមសិទធិអំណាច និងកា ប្គរ់ប្គង រស់គណៈ

អចិថ្ស្តនតយ៍រកសក មមយុនីសតកមពជុា5477 រទរញ្ញា ខដេរេខាតំរន់ ១០៥ រនាេ រ់មកប្តូវបានតប្មូវឱយអន វតត5478 

និងថា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេប្តូវបានអន វតតរដ្ឋយអាជាា ធ្ មូេដ្ឋា នកមពជុាប្រជាធិ្ររត

យយ ឬរដ្ឋយមានកា អន ញ្ញា ត ោបំ្ទ ឬកា យេ់ប្េម រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា5479។ កតាត ទាងំរនះរូក ួម

កនុងចំរណាមរនាះ ជាមួយនឹងតួនាទីចមបង រស់ រខៀវ សំផន កនុងរកស គណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងមជឈិម និងមនេី  

៨៧០ ប្េមទាងំកា រណតុ ះរណាត េ និងរទឧរទេសនាជប្មុញឱយមានកា ប្រុងប្រយ័តននឹងខាម ងំដូចជា ជនជាតិ

រវៀតណាម  បានផតេ់មូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត 

ផេថា ោត់បានដឹង និងមានរចតនាចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ។  

1923.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា មនេី ស-២១ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជា“ឧរក ណ៍ផ្លត ច់កា ” រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងមជឈិមរកស ប្េមទាងំគណៈមជឈិម និងគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេមានអាណតតិេិរសស

 
5473 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៣៥, ៣០៣៦, ៣០៤០។ 

5474 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៣៧, ៣០៤០។  

5475 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៣៨, ៣០៤០។ 

5476 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៦៥។ 

5477 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣០៨០។ 

5478 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១០៨។ 

5479 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣១៦២។ 

01719029
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សប្មារ់កា ឃ ខំាួន កា សួ ចរមាើយ កា យកចរមាើយសា ភ្លេ និង“កា ករមេច”អនកជារ់ឃ ំខដេប្តូវបាន

សងស័យថា ជាខាម ងំ និងប្តូវបានោរខ់ាួនមកេីទូទាងំប្ររទសកមពជុា5480។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា មនេី ស-២១ ប្តូវបានោបំ្ទខផនកសមាា  ៈរដ្ឋយរសនាធិ្កា  រ៉ា ខនតប្តូវបានភ្លា រ់រៅនឹង និង

ប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់រដ្ឋយគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ និងរមដឹកនាកំមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ជាទមាា រ់តាម យៈរទរញ្ញា  និង

 បាយកា ណ៍េី ស ន រសន អគគរសនាធិ្កា  និង នួន ជា5481។ ស ន រសន ជាអនកប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់រេើ កាងំ 

រហកកអា វ រៅ   ច ប្រធានមនេី ស-២១  ហូតដេ់ថ្ងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅរេេខដេ នួន ជា 

បានកាន់ការ់ និងប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់រេើ កាំង រហកកអា វ រៅ   ច5482។ កាំង រហកកអា វ រៅ   ច បានផតេ់សកខី

កមមថា គណៈមជឈិមបានរធ្វើរសចកតីសរប្មចោរ់ខាួន5483 និងរោេនរោបាយទូរៅគឺថា រៅរេេរមប្គួសា 

ប្តូវបានោត់ទ កជាជនកបត់ រតីប្រេនធ និងកូនប្តូវបានសមាា រ់រោេផងខដ 5484 រដ្ឋយសា កា េ័យខាា ច រស់

រកសថា កូននឹងរធ្វើកា សងសឹក5485។ អនកជារ់ឃ ំខាះបានអងវ  កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច ឱយស ំរកសរេើក

ខេងរទាសេួករគ មានដូចជា ហួត សមបតតិ ខដេបានស រស េិខិតរៅ រខៀវ សំផន រៅថ្ងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ សា ភ្លេកំហ ស សខមដងកា រសាកសាដ យ និងរសនើស ំឱយ“អងគកា រមតាត អន រប្ោះដេ់ខាុំបាទផង 

សូមទ កជីវិតដេ់ខាុំបាទផង” ឬរសនើស ំថា ប្រសិនររើមិនអាចអន រប្ោះឱយោត់រទ ស ំ កាប្រេនធកូនោត់

ផង5486។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េសតតុាងរនះ កនុងចំរណាមដថ្ទរទៀត“បានរង្ហា ញនវូ

តួនាទីសំខាន់ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា ផសេវផាយរោេនរោបាយ និងរំពាក់រំរ៉ានមរនាគមវិជាា

 ួមមួយខណនាកិំចចកា  រស់កមាម េិបាេរៅមនេី ស-២១ […] ខដេប្តូវបានផតេ់ភ្ល កិចចកនុងកា សួ ចរមាើយ

អនកខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាខាម ងំ និងយកចរមាើយសា ភ្លេសប្មារ់រកស”5487។ កា រធ្វើទា  ណកមមប្តូវ

បានរប្រើប្បាស់រដើមបីយកចរមាើយសា ភ្លេ ខដេរនាេ រ់មកប្តូវបានដ្ឋក់ជូនរៅថាន ក់រេើសប្មារ់កា សរប្មច 

 
5480 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៨៣, ២១៨៤, ២២៣៦, ២២៣៧, ២៣៥០, ២៣៧២។ 

5481 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០, ២១៩១។ 

5482 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៩៣។ 

5483 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៨៣។ 

5484 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៣១។ 

5485 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៣០។ 

5486 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៧៩។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

រញ្ញា ក់ថា ខាួនេ ំអាចកំណត់ថារតើ េិខិតរនះប្តូវបានរញ្ាូនរៅ ឬទទួេរដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ 

5487 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២១៨០។ 

01719030
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងចំណាត់កា 5488។ ចរមាើយសា ភ្លេ  ូរងត និងខខសវើរដអូថ្នរឈ្ា ើយសឹកជនជាតិរវៀតណាម ជាប្កុមខដេ

ធំ្ជាងរគរំផ តថ្នអនកជារ់ឃ ំរៅមនេី ស-២១ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្មារ់រោេរំណងរោសនា និងអរ់ ំ

ខដេតាមកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា រនះេ ំអាចរគចផ តេីកា ោរ់អា មមណ៍ រស់រម

ដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុា ដូចជា រខៀវ សំផន ខដេមានវតតមានរៅវគគរ ៀនសូប្តនរោបាយជារប្ចើន និង

រដ្ឋយផ្លេ េ់បានរធ្វើរទឧរទេសនាមសតីេីកា ប្រុងប្រយ័តនរេើខាម ងំជនជាតិរវៀតណាម5489។ កតាត ទាងំរនះរកូ

 ួមកនុងចំរណាមរនាះជាមួយនឹងតួនាទីចមបង រស់ រខៀវ សំផន កនុងរកស និងតួនាទីេិរសសកនុងប្កុមតូចថ្ន

សមាជិករកសក មមយុនីសដកមពជុាខដេបានទទួេកា ជូនដំណឹងចាស់លាស់ ប្េមទាំងកា ចូេ ួម រស់ោត់

ជាប្រោំ និងវតតមានកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍5490បានផតេ់មូេដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់ និងរជឿទ កចិតតបាន

សប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នសមរហត ផេថា ោត់បានដឹង និងមានរចតនាចង់ឱយ

មានកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរៅមនេី សនតិស ខស-២១។ 

1924.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េំហូ រចញចូេថ្នអនកជារ់ឃ ំរៅមនេី ស-២១ បានឆាះុរញ្ញច ងំ

នូវកា របាសសមាអ តថ្ផេកនុងជារប្ចើនថ្នរកសក មមយុនីសតកមពជុា និងថា កា របាសសមាអ តរនះបានរងកឱយមានកា 

រញ្ាូនអនកជារ់ឃ ំកនុងចំនួនោ៉ា ងរប្ចើន និងកា ោរ់ខាួនរខនែមរទៀតថ្នកមាម េិបាេកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពុ

ជាប្រជាធិ្ររតយយ5491។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន និង

កា សាា រ់អតីតកមាម េិបាេជាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេ ួមមមានកនុងចំរណាមរនាះ រសឿ វា៉ាស ី (“រ ឿ

ន”), ោន់ ចប្កី, សួស រៅ (“ឈ្ូក”), ក យ ធួ្ន, ខកវ មាស, ហ ូ នឹម, ជូ រជត (“ស ី”), វន រវ៉ាត, រសា េឹម 

និង វឹង ខឆម (“េួង”) ប្េមទាងំកា របាសសមាអ តកមាម េិបាេថាន ក់ទារខដេ ើករាេដ្ឋេ និងកា សមាា រ់

ប្រជាជនកនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5492។ ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សំអាងរៅរេើសំដី រស់ោត់រប្កាយកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ 

កនុងកា រង្ហា ញថា ោត់បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន និងកា សាា រ់កមាម េិបាេជាន់ខពស់5493 ប្េមទាងំរេើេសតតុាង

 
5488 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៣៧២-២៤៣១។  

5489 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣៨, ៣៤០, ២៤៦២, ២៤៧២-២៤៧៧, ២៥៥៦, ២៦០៧, 

៣៣៩០, ៣៣៩៣, ៣៣៩៤, ៣៣៩៩-៣៤០១, ៣៤០៦។  

5490 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៤០។ 

5491 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២២៥៥។ 

5492 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ៤២២០-៤២៣៥។ 

5493 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥៧-១៨៧៣, ២០៥៣, ២០៥៥-២០៥៧។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រៅរខតតប្េះវិហា កនុងកា សននិដ្ឋា នកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា របាសសមាអ តកមាម េិបាេថាន ក់

ទារទូទាងំប្ររទស5494។   

1925.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចេិោ ណារេើកា ដឹងរប្កាយរៅប្េឹតតិ

កា ណ៍រៅរេេកំណត់ថារតើ ជនជារ់រោទមានរចតនាតប្មូវកនុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតតរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា5495។ កនុងរ ឿងកដីរចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើេសតតុាងខដេ រខៀវ សំផន បាន

រេើករង្ហា ញនូវរណដ ឹងសាទ កខទាក់ទងរៅនឹងកា អះអាង រស់ោត់អំេីកា មិនរអើរេើរៅរេើកា ោរ់ខាួនកនុង

រេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ និងបានយេ់រឃើញថា េ ំគួ ឱយរជឿជាក់បានរ ើយ5496។ ជាឧទាហ ណ៍ ោត់បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរំថ្េាសំដី រស់ោត់ខដេបានរេើករ ើងកនុងឆ្ន ំ ២០០៧ ថា ោត់

“បានសរងកតរឃើញថា សមាជិកខាះថ្នគណៈមជឈិមបានបាត់ខាួនមតងមួយៗ”5497កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់

បានទទួេសាគ េ់ “ថាបានរឃើញ”5498កា ោរខ់ាួន និងបានអះអាងថា “មានភ្លេខ សខរាកោន ចាស់លាស់

 វាងកា ខដេខេងបានរឃើញរ គគេរនាះតរៅរទៀត ជាមួយនឹងកា ខដេបានរឃើញកា ោរ់ខាួនេួករគ”5499

។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រសចកតីដកប្សង់រចញេីរសៀវរៅផ្លេ េ់ខាួន រស់ោត់រង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានរប្រើ

ប្បាស់ពាកយរេចន៍ថ្ន“កា បាត់ខាួន” និង“កា ោរ់ខាួន”ជំនួសោន ខដេទំនងជាថា ពាកយរនះមានអតែន័យរសមើោន ៖ 

“រប្កាយរេេមានកា ោរ់ចងសមាជិកគណៈមជឈឹមណាមួយ […] ជំរនឿ រស់គណៈថាន ក់ដឹកនារំេើ រ៉ា េ 

េត ហាក់ដូចជាមិន រង្ហគ ះ រងគើរទ។ កា បាត់ម ខអនកទាងំអស់រនាះមតងមួយៗហាក់ដូចជាប្តូវបានសមាជិកគ

ណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រផសងរទៀត ខដេរគដឹងរ ឿងោត់ទ កជាក ណីដ្ឋច់េីោន  រហើយជា វិធានកា ប្តឹមប្តូវ”5500។ 

ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះខដ  ោត់បានរោទប្រកាន់អំេីកា រកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវកនុងកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានទទួេសាគ េ់ថា “គណៈមជឈិម‘មិនដេ់ពាក់កណាត េ’ប្តូវបានកមាច ត់

 
5494 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៤-១៨៧៨, ២០៥៨, ២០៥៩។ 

5495 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៨២។ 

5496 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២០។ 

5497 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥៨ រោងរៅរេើកំណត់រហត សាដ រច់រមាើយ រស់ រខៀវ សំ

ផន ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា រេខ E3/210 ទំេ័  ២-៣ ERN 00156689-00156690 (រសចកតីរញ្ញា ក់រដើម)។  

5498 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥៨ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ៤២២០។ 

5499 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥៩។ 

5500 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២៣ រោងរៅរេើរសៀវរៅនិេនធរដ្ឋយ រខៀវ សំផន ប្រវតតិសា

ស្តសតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  រស់ខាុំជារនតរនាេ រ់ ឯកសា រេខ E3/18 ទំេ័  ៦៣, ៦៤។  
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រោេកនុងកា របាសសមាអ ត  ួមជាមួយនឹង‘ជិតពាក់កណាត េថ្នគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍’”5501 និងបានអះអាងថា 

“តួរេខសមាជិកទាងំរនាះប្តូវោន រៅនឹង‘ភ្លន ក់ង្ហ រវៀតណាម’ខដេរងករ់រៅកនុងជួ គណៈទាងំេី រនាះ”5502

។ អំណះអំណាងរនះមិនប្តឹមខតជាកា រកប្សាយមួយខរររផសងរៅរេើកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំបានោបំ្ទរខនែមដេ់កា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន 

និងកា សមាា រ់រនាះ រដ្ឋយេ ំគិតថា ជន ងរប្ោះរនាះប្តូវបានោត់ទ កជាភ្លន ក់ង្ហ រវៀតណាម ជនកបត់ ឬអវី

រផសងរនាះរទ។ កា អះអាងអំេីកា រំថ្េា ប្េមទាងំកា រោទប្រកាន់កំហ សជាទូរៅខដេេ ំសមរហត ផេថា 

កិចចសមាា សន៍ខដេបានរធ្វើរ ើងរប្កាយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ េ ំអាចោបំ្ទកា យេ់រឃើញអំេីកា ដឹង

 រស់ោត់កនុងរេេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ ជាកា រេើកេ ំប្តឹមប្តូវ និងប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1926.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងនូវកំហ សជាក់លាក់មួយចំនួនកនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនងឹកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា ោរ់ខាួន និងកា សមាា រ់ រសឿ វា៉ាស ី (“រ ឿន”), ោន់ ចប្កី, ស ូ រៅ 

(“ឈ្ូក”), ក យ ធួ្ន, ខកវ មាស, ហ ូ នឹម, ជូ រជត (“ស ី”) វន រវ៉ាត, រសា េឹម និង វឹង ខឆម (“េួង”)។ កា 

រោទប្រកានកំ់ហ សរនះភ្លគរប្ចើនខផអករេើអំណះអំណាងនានា ខដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា ណារណត ឹង

សាទ កខ។ ជាឧទាហ ណ៍ កនុងកា ោរខ់ាួន រ ឿន និងកា សមាា រ់រប្កាយមករនាះ រខៀវ សំផន បានអះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចសននិដ្ឋា នកា ដឹង រស់ោត់រចញេី“ទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ និងកា ខដេរៅ

រកៀកជាមួយ រ៉ា េ េត និង នួន ជា”5503 និងថា “ោម នអវីអាចរធ្វើឱយមានកា យេ់រឃើញថា ោត់បានកានក់ារ់

ម ខតំខណងប្គរ់ប្គងកនុងគណៈកមាម ធិ្កា ពាណិជាកមមរនាេ រ់េីកា របាសសមាអ តកមាម េិបាេថ្នប្កសួងរនះ

រ ើយ”5504។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ និងបានរដិរសធ្ ួចរាេ់កា រោទប្រកានទ់ាងំ

រនះខាងរេើ5505។ ទាក់ទងរៅនឹងកា កំណត់អំេីកា ដឹងនូវវាសនា រស់ ោន់ ចប្កី, ឈ្ូក, ក យ ធួ្ន, និង 

ខកវ មាស រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំគរបីខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណដ ឹង

 ដារបរវណី ខអម រអឿន រដ្ឋយសា កងវះថ្នភ្លេអាចរជឿជាក់បាន5506 និងេ ំគួ បានខផអករេើខាឹមសា ថ្នទសស

 
5501 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦០ រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៤២២២។ 

5502 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦០។ 

5503 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៦៨៤-១៦៨៦។ 

5504 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦៣ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៧៧០-១៧៩៨។ 

5505 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ក.៤.ខ និង VIII.ក.៤.ក.i។ 

5506 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៦៩០-១៨០៣។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

នាវដដីទង់រដិវតត ខដេបានរថាក េរទាសជាសាធា ណៈរេើ ោន់ ចប្កី, ឈ្ូក និង ខកវ មាស រដ្ឋយសា េ ំមាន

កា រង្ហា ញថា ោត់បានទទួេ និងបានអានទសសនាវដដីរនាះ5507។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះ

ប្សាយ ួចរាេ់រហើយ និងបានរដិរសធ្អំណះអំណាងទាងំរនះ5508។ កា ជំទាស់ រស់ោត់រៅនឹងរសចកតី

សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេីកា ោរ់ខាួន ហ ូ នឹម និងកា សមាា រ់រៅ

រេេរនាះ បានរោងប្រហាក់ប្រខហេោន ខដ រៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងេីម ន ួចរហើយសតីេី

កងវះភ្លេអាចរជឿជាក់បាន រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី ជា រ ៀរ5509 ខដេប្តូវបានរដិរសធ្ ួចខាងរេើ5510

។ ទាក់ទងរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង ហ ូ នឹម, ស ី, វន រវ៉ាត, រសា 

េឹម និង េួង ោត់បានរេើករ ើងសាជាងមីរខនែមរទៀតនូវកា រោទប្រកាន់ខដេេ ំប្តឹមប្តូវអំេីកា រំថ្េាេសតុ

តាង ឬកំហ សកនុងកា ខផអករៅរេើសំដី រស់ោត់រប្កាយ ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ កនុងកា រធ្វើរសចកតី

សននិដ្ឋា នអំេីកា ដឹង រស់ោត់រៅរេេរនាះ5511។  

1927.រៅប្គរ់កាេៈរទសៈទាងំអស់ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបាន ំឭកថា រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់ 

និងដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីអំរេើថ្នកា ោរ់ខាួន ឬសមាា រ់រ គគេជាក់លាក់ទាងំរនាះ ខដេតំណាងឱយកា របាសសមាអ ត

កមាម េិបាេខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា ោត់បានដឹងអំេីរ ឿងរនះ និងនាឱំយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងអាចសននិដ្ឋា នបានថា ោត់បាន ួមចំខណករចតនាចង់ឱយមានកា របាសសមាអ តរនាះរកើតរ ើង។ 

ដូរចនះ ររើរទាះរីជាមានកំហ សរៅកនុងកា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានដឹងអំេីកា របាសសមាអ តមួយ 

ឬរប្ចើន ឬទាងំអស់ថ្នកមាម េិបាេជាន់ខពស់ជាក់លាក់ទាំងរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏កំហ សរនះេ ំអាចរដិរសធ្រសចកតី

សននិដ្ឋា នជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា កា របាសសមាអ តកប្មិតខពស់រនាះបានរកើតរ ើងជារ ឿ

យៗ និងថា រខៀវ សំផន មានរចតនា ួមចំខណកកនុងរនាះខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា 

របាសសមាអ តថាន ក់ទារ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកា រំថ្េា និងកា សំអាងេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតុ

តាងរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នប្េឹតតិកា ណ៍រៅរខតតប្េះវិហា  ប្តូវបានេិភ្លកា និងរដិរសធ្រោេទាក់ទងរៅនឹង

 
5507 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៦៤១-១៦៤៣។ 

5508 ទាក់ទងរៅនឹងភ្លេគួ ឱយរជឿជាក់បាន រស់ ខអម រអឿន សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៧៥១-១៧៥៥។ ទាក់ទងរៅនឹងកា 

េិនិតយទសសនាវដដីទង់រដិវតត សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៨៩៦។ 

5509 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៦៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១២៣៣-១២៤២។ 

5510 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៤១៩-១៤២៣។ 

5511 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៦៦-១៨៧៣។ 
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ខផនកសតីេីសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ខាងរេើ5512។ ោត់បានអះអាងរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវផងខដ ថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នកា ដឹងរនះរចញេី“ប្េឹតតិកា ណ៍ខតមួយ”5513 រដ្ឋយបានអន វតតវិធិ្សាស្តសត

រប្ជើសរ ើសរំខណកខដេចង់បាននូវេសតតុាងកនុងកំណត់ប្តា ខដេបាន ួមរញ្ចូេកា រេើករ ើងផ្លេ េ់ខាួនោត់

អំេីកា ដឹងនូវកា របាសសមាអ តខដេ ើករាេរនាះ5514។  

1928.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន សតីេីកំហ សទាក់ទងរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់ និង

រចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតពាក់េ័នធរៅនឹងមនេី សនតិស ខ ទីតាងំសមាា រ់ និងកា របាសសមាអ តប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ង. ប្កុមជាក់លាក់ 

1929.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹង និង

មានរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិោម5515 ជនជាតិរវៀតណាម5516 េ ទធសាសនកិ5517 និង

អតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 5518។ កា ជំទាស់ជា ួមខដេោត់បានរេើករ ើងពាក់េ័នធរៅនងឹ

កា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើប្កុមទាងំអស់រនាះ គឺថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

េ ំអាចខផអករៅរេើកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុងសហឧប្កិដាកមម ួមរដើមបីរង្ហា ញរចតនា រស់ោត់រនាះរ ើយ5519 

រដ្ឋយសា “រនះគឺជាធាត ផសដំ្ឋច់រដ្ឋយខ កថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ”5520។ អងគជំន ំជប្មះត លា

 
5512 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៩០៨។ 

5513 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៧៤។ 

5514 សូមរមើេ ជាឧទាហ ណ៍ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២២១ រោងរៅរេើរទសមាា សន៍

 រស់ រខៀវ សំផន ឯកសា រេខ E3/203  (“រនះជាកា វាយរយើងខាុំេីខាងកនុង ជាកា រ៉ា នរ៉ាងវាយរយើងខាុំេីខាងកនុង រ៉ា ខនតរញ្ញា រនះ

ក៏រយើងខាុំបានប្រយ ទធ រហើយប្រយ ទធយកឈ្ន ះ រហើយប្រយ ទធជារ់ រហើយដេ់ឆ្ន ំ៧៧-៧៨ រយើងខាុំរដ្ឋះប្សាយេួករនះបានជាមូេ

ដ្ឋា ន រ ៀរ យសភ្លេកា ណ៍រៅកនុងប្ររទស ឲ្យប្រជាជនរយើងរេញចិតតរេញរងាើម”) និង ៤២៣១ រោងរៅរេើកិចចសមាា សន៍

 រស់ រខៀវ សំផន  ឯកសា រេខ E3/4041 ERN 00782543-00782544 (“អនកខដេទទួេខ សប្តូវតាមមូេដ្ឋា នវាស ទធខត

មានខខស ខសប្សឡាយៗហនឹងណាា៎ ។ […] អារនះរហើយខដេវារប្ចើន។ មាន ក់ៗណាា៎  ោរ់មាន ក់មិនដឹងជារ់ខខសរ៉ា នាម ននាក់? រួនដរ់ថ្មា

នាក់ោ៉ា ងរហាច តាមខាុំរមើេ។ រនះរហើយខដេវានាឲំ្យ រប្ចើន”)។ 

5515 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៩-១៨៨៥, ២០៦២-២០៧៤។ 

5516 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨៦-១៩០៩, ២០៧៥-២០៩០។ 

5517 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១០-១៩២០, ២០៩១-២០៩៨។ 

5518 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២១-១៩២៧, ២០៩៩-២១១៣។ 

5519 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៦៧, ២០៩០, ២០៩៦, ២១០៧។ 

5520 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ២០៩០។ 
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កា កំេូេ ំឭកនូវកា រញ្ញា ក់ រស់ខាួនខាងរេើខដេថា កា ដឹងនូវរទឧប្កិដារូក ួមជាមួយនឹងកា រនតចូេ ួម

កនុងកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមរនាះ មានេកខណៈប្បាកដទាក់ទងរៅនឹងរចតនា រស់រ គគេ5521។ រៅកនុងរ ឿងកតី

រចចរុបនន អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករេើកា ចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមរូក ួមជាមួយនឹងកតាត ពាក់

េ័នធដថ្ទរទៀតដូចជាកា ដឹង រស់ោត់អំេីរទឧប្កិដារដើមបីសននិដ្ឋា ននូវរចតនា រស់ោត់។ អាប្ស័យរហត រនះ 

កា ជំទាស់ រស់ោត់ទាកទ់ងនឹងរញ្ញា រនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1930.ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជាតិោម រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់បានដឹង ឬប្តូវបានជ

ប្មុញរដ្ឋយរចតនារេមើសខដេជាេកខខណឌ តប្មូវសប្មារ់រទឧប្កិដានីមួយៗខដេោត់ប្តូវបានរោទប្រកាន់

រនាះ5522 និងថា កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមរនាះ េ ំខមន

ជា“កា យេ់រឃើញសមរហត ផេខតមួយខដេអាចរធ្វើរៅបានរនាះរទ”5523។ ោត់បានអះអាងរខនែមរទៀត

ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចរធ្វើកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយសមរហត ផេនូវរចតនា រស់ោត់កនុងកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិោម រដ្ឋយខផអកខតមួយម ខរេើអតែិភ្លេថ្នរោេនរោបាយរ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹង 

“សប្តូវ”រ៉ា រណាណ ះរទ5524 និងថា កងវះសំអាងរហត រេញរេញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា សននិ

ដ្ឋា នបានដូរោន ះ គឺជាកា រង្ហា ញនូវកងវះេសតតុាងផ្លេ េ់ ឬមិនផ្លេ េ់ថ្នរចតនា រស់ោត់ទាក់ទងនឹងរញ្ញា រនះ

5525។ 

1931.តាមកា េិនិតយរេើខផនកខដេពាក់េ័នធថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរឃើញថា មូេដ្ឋា នសំអាង

ចាស់លាស់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មានរចតនាប្រប្េឹតតរទ

ឧប្កិដារេើជនជាតិោម គឺកា ខដេោត់មានរចតនាជាក់លាក់រ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវ និងបានោបំ្ទរោេ

នរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា តាម ក ោរ់ខាួន ដ្ឋក់ឱយដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក និង“ករមេច”សប្តូវរនាះ 

និងកា ខដេរោេនរោបាយរ ើសរអើងរនាះប្តូវបានអន វតតចំរពាះជនជាតិោមតាម យៈកា ប្រប្េឹតតនូវឧប្កិ

ដាកមមរនាះ5526។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សំអាងរហត រនាះរដ្ឋយផ្លេ េ់ មានេកខ

 
5521 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៨៩៣ រោងរៅរេើសាេដីការ ឿងកតី Karemera និង Ngirumpatse (ICTR) កថាខណឌ  

៦៣២។ 

5522 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៧៩, ១៨៨០, ១៨៨៥, ២០៦២, ២០៧០, ២០៧៤។ 

5523 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨១, ១៨៨៣, ១៨៨៤។  

5524 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៦៣-២០៦៦, ២០៦៨, ២០៦៩។  

5525 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៦២, ២០៦៩-២០៧៤។ 

5526 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៨៩។ 

01719036
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ណៈេ ំសូវ ឹងមំាកនុងកា រង្ហា ញរដ្ឋយជាក់លាក់អំេីធាត ផសខំដេោំបាច់ទាក់ទងនឹងរចតនារេមើស និងយេ់

ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ថា កា យេ់រឃើញខដេថា ោត់មានរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹង

សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមតជាទូរៅ និងបានោបំ្ទកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវរនាះ េ ំអាចនារំៅ

 កកា សននិដ្ឋា នថា ោត់ប្បាកដជាមានរចតនាប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិោមជាេិរសសតាមធ្មមតារដ្ឋយ

សា ឧប្កិដាកមមរនាះជាក់ខសដងបានរកើតរ ើងរនាះរទ។   

1932.រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំយេ់ប្សរថា កងវះសំអាងរហត រនាះជាោំបាច់បានឆាះុ

រញ្ញច ងំនូវកងវះេសតតុាងខដេអាចរង្ហា ញនូវរចតនារនាះរទ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីកា ប្រប្េឹតតនូវឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិោមរដ្ឋយខផអករេើកា រូក ួមចូេោន នូវ៖ អតែិ

ភ្លេថ្នរោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេបានកំណត់រោេរៅជាក់លាក់រេើជនជាតិោម ខដេ

ជាប្កុមជាតិេនធ ុនិងប្រតិរតតិសាសនា រហើយរោេនរោបាយរនះប្តូវបានអន វតតតាម យៈកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដា

កមមរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា នរ ើសរអើង រដើមបីទទួេបានសងគមមួយរសមើោន ោម នកា ខរងខចកវណណ ៈ និងោម នកា 

ប្រតិរតតិសាសនា5527 និងតួនាទី រស់ោត់ជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ខដេមានេកខណៈេិរសសកនុងមជឈិមរកស

ខដេរធ្វើឱយោត់“ទទួេបានេ័ត៌មានសមាៃ ត់ថ្នកា អន វតតន៍រោេនរោបាយមានរោេរៅររងកើតសងគមកមម

ក កសិក មួយរសមើោន  និងោម នប្រតិរតតិសាសនា”5528។ េសតតុាងរនះបានរង្ហា ញថា ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងជន

ជាតិោមប្តូវបានប្រប្េឹតតកនុងប្ទងប់្ទាយធំ្ និង ើករាេដ្ឋេកនុងេកខណៈជាប្រេ័នធ មានកា រ ៀរចំ និងគិត

ទ កជាម ន5529 និងបានរង្ហា ញកនុងចំរណាមរនាះរខនែមរទៀតថាៈ រទរញ្ញា កំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោម 

 ួមទាងំរទរញ្ញា របាសសមាអ តេួករគរនាះ “រកើតរចញេីថាន ក់រេើ”5530 ជនជាតិោមប្តូវបានផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខ ំ

រំខរក និងកមាច ត់រដ្ឋយកងកមាា ំងរកសក មមយុនីសតកមពជុា5531 រហើយរកសក មមយុនីសតកមពជុាបានហាមោត់

កា ប្រតិរតតិសាសនា និងវរបធ្ម៌ជនជាតិោមរៅតាមទីកខនាងនានាទូទាងំប្ររទសកមពជុាកនុងអំ ុងរេេថ្ន

 ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ5532។ រខនែមរេើរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា ខក េក សមាជកិ

 
5527 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៩០, ៤២៣៦។ 

5528 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៣៦។ 

5529 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៣០៦, ៣៣០៨, ៣៣១១-៣៣១៣, ៣៣១៦, ៣៣១៨, 

៣៣២៣, ៣៣២៩, ៣៣៣៩។ 

5530 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨, ៣២៧៥, ៣២៩០, ៣៣០៧។ 

5531 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២៦១-៣២៨៦, ៣៣២២។ 

5532 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣២២៨, ៣២៣៨, ៣២៤៥, ៣២៥០, ៣៣២៨។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សហឧប្កិដាកមម ួមខដេជាសមាជិកប្តូវបានទ កចិតតរដ្ឋយរកសក មមយុនីសតកមពជុារេញមួយអំ ុងរេេថ្នកមពុ

ជាប្រជាធិ្ររតយយ និងជិតសនិទធជាមួយនឹងមជឈិមរកស និងបានប្រកាន់ខាា រ់អន វតតតាម ចនាសមព័នធថ្នកា ផតេ់

កា រាយកា ណ៍ គឺជារ គគេសំខាន់រៅកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិោម និងបានប្រប្េឹតដរដ្ឋយឥត

លាក់រេៀមខផអកតាមកំណត់ប្តាផ្លេ េ់ខាួនោត់5533។ រដ្ឋយរហត ថា តួនាទីថាន ក់ដឹកនាកំំេូេ រស់ រខៀវ សំ

ផន កនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា េសតតុាងរនាះមានេកខណៈ

ប្គរ់ប្ោន់អាចឱយត លាកា អងគរហត សមរហត ផេមួយរធ្វើកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមខដេ

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើជនជាតិោម និងថា ខផអករេើកា ដឹងរនះរដ្ឋយរូក ួមជាមួយនឹងកា រនតោបំ្ទ រស់ោត់ 

និងកា ចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ោត់បាន ួមចំខណករចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដា

កមមរនាះ។  

1933.ទាក់ទងរៅនឹងេ ទធសាសនិក រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងប្រហាក់ប្រខហេោន ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខកខានកនុងកា េនយេ់រហត ដូចរមតចបានជារោេនរោបាយកនុងកា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃ អាចរង្ហា ញកា ដឹង

 រស់ោត់អំេីរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកសាសនា ឬរចតនាកនុងកា រ ើសរអើងរេើេ ទធសាសនិករៅ

ប្សុកប្តាំកក់ និងេ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ថា រនះគឺជាកា យេ់រឃើញសមរហត ផេខតមួយគត់អាចរធ្វើរៅ

បាន ឬថារតើរទឧប្កិដាជាក់លាក់អវីខាះខដេតាមកា រោទប្រកាន់ថា ោត់បានដឹងរនាះ5534។ ោត់បានអះអាង

ថា េ ំមានេសតតុាងោបំ្ទកា រញ្ញា ក់ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេី“កា ខកាងរនាំរធ្វើដូចធ្មមតា” ឬថា 

ោត់បានដឹង ឬមានរចតនាថា ប្េះសងឃ និងេ ទធសាសនិកប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ោរ់ខាួន ោរ់ផសឹក ឬ

រ ើសរអើងរៅរេើរៅប្សុកប្តាកំក់រ ើយ5535។  

1934.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រេញមួយអំ ុងរេេថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ រោេ

នរោបាយខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងរដ្ឋយមជឈិមរដើមបីេ ររំបាត់កា ប្រតិរតតិ រស់េ ទធសាសនិក និងហាម

ោត់កា ប្រតិរតតិសាសនាប្េះេ ទធកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ មានអតែិភ្លេ5536 និងថា រកសក មមយុនីសតកមពជុា

មានរចតនាេ ររំបាត់សាសនាប្េះេ ទធរចញេីសងគមកមពជុា និងថា កា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃ គឺជាមរធ្ាបាយ

 
5533 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៤៦៩, ២២១៧, ៣២០២, ៣២២៣-៣២២៤, ៣២៧២-

៣២៧៤, ៣២៩០, ៤០៦៩។ 

5534 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១២-១៩១៥, ២០៩៣, ២០៩៥។  

5535 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩១១, ១៩១៦-១៩២០, ២០៩១, ២០៩២, ២០៩៤, ២០៩៧, 

២០៩៨។ 

5536 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០១៥-៤០១៧។  

01719038
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គិតទ កជាម នកនុងកា សរប្មចរោេរំណងរនាះ5537។  អាប្ស័យរហត រនះ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន នវូ

កា ោរ់ផសឹកប្េះសងឃថា េ ំខមនជា“រោេនរោបាយ”រនាះ ជាកា ភ្លន់ប្ច ំ។ ផេយុរៅវិញ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានកំណត់ថា កា ោរ់ផសឹករដ្ឋយរងខំនូវប្េះសងឃរារ់ យអងគ ស ីសង្ហវ ក់ោន ជាមួយនឹង“េំនា”ំ

  ើករាេដ្ឋេ និងទូរៅពាសរេញប្សុកប្តាំកក់ ខដេរនះជាខផនកថ្នកា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកសក មមយុ

នីសតកមពជុាកំណត់រោេរៅរេើេ ទធសាសនិកសប្មារ់ោត់ទ កជាសប្តូវ5538។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន

ផតេ់សំអាងរហត ជាលាយេកខណ៍អកស េមអិតនូវមូេរហត ខដេអងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើកា ោរ់

ផសឹករនាះ  មួជាមួយនឹង វិធានកា រ ើសរអើងដថ្ទរទៀតកនុងប្សុកប្តាំកក់ ដូចជា កា ករមេចនិមិតត ូរតំណាងប្េះ

េ ទធសាសនា កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនអតីតប្េះសងឃ កា  ឹរអូសយកវតត និងកា ហាមោត់រេើកា ប្រតិរតតិេ ទធ

សាសនា ឬជំរនឿសាសនា ខដេអាចរសមើនឹងអំរេើរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនាខដេជា

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ5539។ រនះគឺជារទឧប្កិដាជាក់លាក់ខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា 

បានដឹងកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតតរនាះ5540។  

1935.រសចកតីសននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កិដារេើេ ទធសាសនិកបានខផអក

ជាចមបងរេើកា យេ់រឃើញថា៖ កា ោបំ្ទ រស់ោត់ខដេថា េ ទធសាសនារៅខតជាសាសនា រស់ ដា ប្េម

ទាងំកា ថាវ យរងគំប្េះសងឃ“េ ំបានរង្ហា ញអវីរប្ៅេីជាេបិចកេកនុងរោេរំណងោបំ្ទធ្មាម ន  ូរថ្ន ដ្ឋា េិបា

េររណាត ះអាសននខដេប្គរ់ប្គងរដ្ឋយរកសក មមយុនីសតកមពជុា”5541។ ោត់“បានរនតោំប្ទជាសាធា ណៈនវូ

កា ខកាងរនាំរធ្វើដូចធ្មមតា” ខណៈរេេប្េះសងឃកំេ ងប្តូវបានោរ់ផសឹកកនុងប្ទងប់្ទាយធំ្ទូទាងំប្ររទស និង

“បានរេើករ ើងអំេីកា ធានាជាសកេរៅកនុង ដាធ្មមន ញ្ាថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយរេើសិទធិរោ េប្រតិរតតិ

‘ប្គរ់សាសនា’ រេើកខេងខត‘សាសនាប្រតិកិ ិោ’ខដេតាមកា ជាក់ខសដងេ ទធសាសនាប្តូវបានោត់ទ ក

ខរររនាះ”5542 និង រនាេ រ់េីជ័យជមនះ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ោត់បានរញ្ឈរ់ភ្លា មៗនូវកា រេើកតរមកើង

ប្េះសងឃេ ទធសាសនា ខេងមានកា រេើករ ើងរនតរទៀតរៅកនុងស នេ កថា រស់ោត់5543។ កា ជំទាស់ រស់

 
5537 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៩៣, ៤២៤០។ 

5538 សូមរមើេ ឧ. សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១០៥, ១១៨៣, ៤០១៥។ 

5539 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១០៨៤-១១០៩, ១១៨៣-១១៨៧។ 

5540 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤០-៤២៤៣។ 

5541 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤០។ 

5542 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤១។ 

5543 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤២។ 
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ោត់ខដេថា េ ំមានេសតតុាងអវីរសាះោបំ្ទកា រេើករ ើងអំេី“កា ខកាងរនាំរធ្វើដូចធ្មមតា” បានផេយុរៅនឹងកា 

ទទួេសាគ េ់ រស់ នួន ជា កនុងស នេ កថា រស់ោត់ខងាងរៅកាន់រកសេេក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា កកនុងខខ ក

កកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ សតីអំេីវិធិ្សាស្តសត រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្នកា របាកររញិ្ញតរ ិនប្រសរ់រដើមបីសរប្មច

រោេរៅរកសថា៖ “រយើងខងមទាងំបានរធ្វើកា រៅកនុងចេនាប្េះសងឃ រធ្វើឲ្យប្េះសងឃរដើ តាមរយើង រដ្ឋយ

និោយថា រយើងនឹងកា ពា ប្ររទសនិងសាសនា រស់រយើង” និង“រយើងបានរប្រើប្បាស់ទិសរសាា កខដេ

ប្រឆំ្ងនឹងកា ជិះជាន់េីរ រទសរេើវរបធ្ម៌កមពជុា។ រនាេ រ់មកប្េះសងឃបានកាា យជនរសនហាជាតិ ោបំ្ទ

រយើងរដ្ឋយមិនដឹងខាួន”5544។ 

1936.មានេសតតុាងរង្ហា ញផងខដ កនុងចំរណាមរនាះថាៈ ឯកសា រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេច ះ

កាេរ ិរចទិថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរេើករ ើងថា ប្េះសងឃេី ៩០ រៅ ៩៥ % បានលាោក

សិកាខ រទ ួចរហើយ និងបានកំេ ងរធ្វើកា រៅតាមខប្ស និងបានកត់សមាគ េ់ថា វណណ ៈេិរសសរនះខេងរងកកដី

បា មាតរៅរទៀតរ ើយ5545។ កា រំផាិចរំផ្លា ញនិមិតត ូរប្េះេ ទធសាសនាកនុងប្សុកប្តាំកក់ប្តូវបានដឹងឮទរូៅ

5546។ កា េិតខដេថា េ ទធសាសនា“ប្តូវបានរបាសសមាអ តទាងំប្សុង” និងទីវតតអារាមប្តូវបានខកខប្រ

សប្មារ់រោេរំណងេ ំខមនសាសនា បានដឹងឮដេ់អនកសា េ័ត៌មានរ រទស5547។ ខផអករេើេសតតុាងជា មួ

ខដេសា ណា រស់ រខៀវ សំផន េ ំបានរអើរេើ និងតួនាទីធ្ំដំខពង់ខពស់ រស់ោត់កនុងរកសក មមយុនីសតកមពជុា អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា ជាកា សមរហត ផេសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដិរសធ្អំ

ណះអំណាងខដេថា ោត់េ ំបានដឹងអវីអំេីកា ប្រតិរតតិសាសនាកនុងកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេពាក់េ័នធរៅ

នឹងេ ទធសាសនា និងអាប្ស័យរហត រនះយេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅ

រេើេ ទធសាសនិកកនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ។ ខផអកតាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេរឃើញថា កា ដឹងទាងំរនះរូក ួមជាមួយនឹងកា រនតោបំ្ទ រស់ រខៀវ សំផន និងកា ចូេ ួមកនុង

រោេរំណង ួម រស់សហឧប្កិដាកមម ួម មានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់អាចឱយត លាកា អងគរហត សមរហត ផេ

មួយសននិដ្ឋា នបានថា រសចកតីសននិដ្ឋា នសមរហត ផេខតមួយគឺថា ោត់បាន ួមចំខណករចតនា រស់ោត់កនុង

កា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមទាងំរនាះ។  

 
5544 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤១០៤ និងកា រោងខដេប្តូវបានដកប្សង់រៅទីរនាះ។ 

5545 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧៥៧, ៣៨៥០, ៤១០៤។ 

5546 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១០៧។ 

5547 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១០៨, ៤០១៥។ 

01719040
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1937.រខៀវ សំផន បានអះអាងផងខដ ថា េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់បានដឹងរៅរេេរនាះអំេីកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមរេើអតីតអនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយ

បានរប្រើប្បាស់កា រេើករ ើង រស់ោត់ និងស នេ កថារៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងកា 

សននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវនូវកា ដឹងអំេីរទឧប្កិដាកនុងរេេប្រប្េឹតតរនាះ5548។ ោត់បានអះអាងថា កា រេើក

រ ើង និងស នេ កថាទាងំរនាះប្េមទាងំសា អរអ ជ័យជមនះថ្ងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវបានកប្មិត 

និងបានរធ្វើរ ើងកនុងរ ិរទថ្នសស្តង្ហគ មស ីវិេប្រឆំ្ងនឹងទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម រៅម ន ររកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតយយ5549 រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយេ ំមានមូេដ្ឋា នថា 

ោត់មានតួនាទីខដេអាចរធ្វើរសចកតីសរប្មចរៅកនុងកា ធានាជ័យជមនះ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មះបានទទួេសាគ េ់ថា ោត់េ ំមានតួនាទីកនុងជួ រោធា

រនាះ5550។ ោត់បានជំទាស់រខនែមរទៀតថា កា សមាា រ់រមដឹកនាថំ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  ប្តូវបានជំន ំជប្មះ

ជាក់លាក់ ួចរហើយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងថា កា ជំន ំជប្មះសារ ើងវិញ រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរេើអងគរហត ដខដេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បាន ំរលាេរោេកា ណ៍ោម នកា កាត់រទាសេី 

ដងរេើរទរេមើសខតមួយ5551។  

1938.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអាចសំអាងរៅរេើេសតតុាងរង្ហា ញនូវអំរេើ

 រស់ រខៀវ សំផន រៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា អំរេើរនាះគឺជាខផនកមួយថ្នកា រ ៀរចំ

នានា និងកា  ួមចំខណកខដេបានេនាា តរៅកនុងកា អន វតតន៍រោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខដេបាន

រនតរៅរប្កាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានផតេ់ជាខផាផ្លក តាម យៈរទឧប្កិដាពាក់េ័នធខដេប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងកនុង វិសាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក.5552។ អំណះអំណាង រស់ោត់ខដេ

ថា ស នេ កថា រស់ោត់អំពាវនាវជាសាធា ណៈឱយករមេចរមដឹកនាជំាន់ខពស់ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និង

អនករប្កាមរង្ហគ រ់ ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្នសស្តង្ហគ មស ីវិេ េ ំបានរារំាងណាមួយដេ់កា សននិដ្ឋា ន

ខដេថា រប្កាយជ័យជមនះ រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា រខៀវ សំផន បានដឹង និងមានរចតនាថា អតីតអនក ដា

 
5548 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២១, ១៩២៣, ១៩២៧, ២១០២, ២១០៤-២១០៦, ២១០៨-

២១១៣។ 

5549 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២៤-១៩២៦, ២១០២, ២១០៩។ 

5550 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២២, ២១០១។ 

5551 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១០៣, ២១០៩។ 

5552 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ២១៧, ២២១។ 
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កា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្មារ់កា ករមេច។ សា ណា រស់ោត់េ ំបានរអើរេើ

រៅរេើេសតតុាងថ្នកា ទទួេសាគ េ់ រស់ រអៀង សា ើ ខដេថា ប្រខហេរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ថាន ក់ដឹកនារំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានដ្ឋក់ឱយរៅជាផាូវកា នូវ“រសចកតីសរប្មចករមេច”អតីតសមាជិកថ្ន ររ

សាធា ណ ដាខខម ខដេរៅរសសសេ់ រដើមបីរារំាងកា ប្រឆំ្ងនឹងរដិវតតន៍ ប្េមទាងំេសតតុាងខដេថា រសចកតី

សរប្មចប្តូវបានអន វតតជាប្ទឹសដី  ួមរញ្ចូេទាងំកា អន វតតន៍រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ និងមនេី សនតិស ខប្កាងំតា

ោន់5553។ េសតតុាងក៏បានរង្ហា ញផងខដ ថា កនុងអងគមីទេីង និងវគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយកនុងខខ ឧសភ្ល 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់រកសក មមយុនីសតកមពជុា ួមទាងំ រខៀវ សំផន បាននិោយអំេីវតតមាន រស់សប្តូវ

កនុងប្ររទសរដ្ឋយ ួមរញ្ចូេទាងំអនកខដេអាចជាទាហានកនុង ររម នៗ និងថា នាយអគគរសនាធិ្កា  ស ន 

រសន បានរញ្ញា ឱយតាម ក និងោរ់ខាួនអតីតទាហានថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម 5554។ ខផអករេើតួនាទីថាន ក់

ដឹកនាជំាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ររើរទាះរីអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានខផអករេើេសតតុាងជារប្ចើនរនះខតមួយម ខក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខតប្គរ់ប្ោន់អាចឱយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសននិដ្ឋា នបានហួសវិមតិសងស័យថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើអតីតអនក

 ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  និងថា រដ្ឋយខផអករេើកា ដឹងទាងំរនះរូក ួមជាមួយនឹងកា រនតោបំ្ទ រស់

ោត់ និងកា ចូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ោត់បាន ួមចំខណករចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតត

ឧប្កិដាកមមរនាះ។ ររើរទាះរីជាថារតើ ោត់ជារ គគេសំខាន់កនុងកា ធានានូវជ័យជមនះ រស់រកសក មមយុនីសតកមពុ

ជារៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដ  ឬោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានកា រ៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីសននិដ្ឋា នរនះ

រ ើយ។ រខនែមរេើរនះ កា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេថា 

“កា សមាា រ់អនក ដាកា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម  គឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួម” ប្តូវបានកប្មិត

ចាស់លាស់ប្តឹម“កា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញរ៉ា រណាណ ះ”5555និងេ ំខមនរៅរេើរទរោទ

នានាខដេររងកើតបានជាខផនកថ្ន វិសាេភ្លេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាះរទ។ អាប្ស័យរហត រនះ សា ណា រ

ស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងនឹងកា ដឹង រស់ោត់ និងរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើអនក ដាកា ថ្ន ររសា

ធា ណ ដាខខម ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

1939.ទាក់ទងរៅនឹងជនជាតិរវៀតណាម រខៀវ សំផន បាន ំឭកនូវអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា 

ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនាា តរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវតាមចារ់នូវ វិសាេ

 
5553 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៣៤, ៤០៥៣។ 

5554 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤០៣៨, ៤២៧២។ 

5555 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៥៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ភ្លេថ្នថ្នដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ រដើមបីដ្ឋក់រញ្ចូេអងគរហត ងមី និងប្េឹតតិកា ណ៍ខដេជាធាត ផស ំ

ោំបាច់ថ្នកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាមកនុងប្សុកប្តាកំក់ រខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង ប្េមទាងំរទប្រេ័យ

េូជសាសន៍ និងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរេើជនជាតិរវៀតណាមរៅរប្ៅរខតតថ្ប្េខវង និងសាវ យរ ៀង5556

។ ោត់បានរោងផងខដ រៅរេើអំណះអំណាងេីម នខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគ

រហត ខដេេ ំអាចឱយអងគជំន ំជប្មះរង្ហា ញថា រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើមន សស

ោត កា និ រទស កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកេូជសាសន៍ និងរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម5557  ួមទាងំរៅមនេី ស-២១ ផងរនាះ5558។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

បានរដ្ឋះប្សាយ និងបានរដិរសធ្អំណះអំណាងរនះកនុងខផនកពាក់េ័នធខាងរេើ5559។ 

1940.ជាជរប្មើស ោត់បានរេើករ ើងថា ររើរទាះរីជារទឧប្កិដាខដេបានរេើករ ើងខាងរេើប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើ

ជនជាតិរវៀតណាមក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំមានេសតតុាងរង្ហា ញថា ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កិដារនាះកនុងរេេខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតត ឬតាម យៈរនាះអាចសននិដ្ឋា នអំេីរចតនា រស់ោត់ចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតរនះបានរ ើយ5560។ 

ជាេិរសស ោត់បានផតេ់អងគរហត ជារប្ចើនខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំខដេបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា 

ោត់បានដឹងនូវរញ្ញា រនាះ5561 និងបានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“េ ំខដេបានរញ្ញា ក់ថារតើ រទ

ឧប្កិដាអវ ី [ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមកនុងអំ ុងរេេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ] ខដេោត់

បានដឹងរនាះ និងមូេរហត ដូចរមតចបានជាោត់ដឹងរទឧប្កិដារនះ”5562។ ោត់បានជំទាស់រខនែមរទៀតថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា សននិដ្ឋា នថា ោត់បានញុះញង់ឱយមានកា សអរ់ និងកា និ រទស

ប្រជាជនរវៀតណាមខដេជាជាតិេនធរុនាះ រដ្ឋយសា បានរំថ្េា ឬរកប្សាយខ សនូវកា ខងាងជាសាធា ណៈ

 រស់ោត់ និងបានខផអករៅរេើេសតតុាងខដេមានតថ្មាទារ ដូចជា សកខីកមម រស់ ឯក រហន ប្រតិោ ឹកថ្ន

 
5556 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៨៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៨០-៣៨៥, ៤៣៥-៤៣៨, 

៥២០, ៥២១។ 

5557 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៨៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៦៨៦-៧១៨, ៧៤៨-៧៥៦, 

៩៦៦-១០៩៧។ 

5558 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩០៤-១៩០៩, ២០៨៩, ២០៩០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  

១៦៥០, ១៦៥១, ១៧០៤-១៧៥៣។  

5559 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ខ.២, ខផនក VII.ឃ, ខផនក VII.ជ។ 

5560 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៨៧, ២០៧៧។ 

5561 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៨៨។ 

5562 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ   ១៨៨៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

កិចចសមាា សន៍ រស់ រៅ សា ឹម ជាមួយនឹងវិទយុសរមាងសហ ដាអារម ិក ប្រតិោ ឹកថ្នកប្មងសា េ័ត៌មាន 

SWB, FBIS, និងទសសនាវដដីបារំាងប្េមទាងំកា របាះេ មពផាយរកសក មមយុនីសតកមពជុារៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ដេ់ ១៩៧៩ ខដេខាឹមសា ថ្នឯកសា ទាងំរនះរៅប្គរ់កាេៈរទសៈេ ំអាចឱយត លាកា អងគរហត សមរហត 

ផេរធ្វើកា សននិដ្ឋា នដូចអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ើយ5563។ ជាេិសស ោត់បានជំទាស់ថា ររើរទាះរីជាខាមឹ

សា ថ្នស នេ កថា រស់ោត់ និងឯកសា ដថ្ទរទៀតចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានឆាះុរញ្ញច ងំប្តឹម

ប្តូវក៏រដ្ឋយ ក៏េ ំអាចរធ្វើរសចកតីសននិដ្ឋា នសមរហត ផេខតមួយគត់ថា ោត់មានរចតនាជាក់លាក់កនុងកា 

ករមេច ឬរ ើសរអើងរេើប្កុមជនជាតិរវៀតណាមខផអករេើមូេដ្ឋា នជាតិេនធ ុ ឬេូជសាសន៍ខដ  និងបានអះអាង

ថា កា ខងាង រស់ោត់េ ំខមនកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិរវៀតណាមជាទូរៅរនាះរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញរេើ

ខតជនជាតិរវៀតណាមខដេជា“េួក ា្ នពានទឹកដី” “េួកវាតទីនិយម” “េួករលាម េសស្តង្ហគ ម” ឬ“ភ្លន ក់ង្ហ ”

កនុងប្ករខ័ណឌ ថ្នកា ប្រទូសរា៉ាយប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្5564។  

1941.ជារឋម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើង

នូវកងវះថ្នភ្លេជាក់លាក់ រដ្ឋយសា េ ំមានេកខខណឌ តប្មូវសប្មារ់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយរញ្ញា ក់

ចាស់លាស់នូវ“មូេរហត ដូចរមតច” ឬ“រៅរេេណា”ខដេោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កិដារេើជនជាតិរវៀតណា

ម ខដេោត់ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះ។ ដូចបាន ំឭកខាងរេើ រដើមបីដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវរប្កាម

ទប្មង់ថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងោំបាច់ប្តឹមខតកំណត់ថា សមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម

 ួមមានរចតនាប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា ដូចបានរោទប្រកាន់ និង ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួមរេមើស

រ៉ា រណាណ ះ ជាជាងអំរេើជាក់លាក់នីមួយៗ រស់ោ ើផ្លេ េ់ខដេជាមូេដ្ឋា នថ្នរទឧប្កិដាទាងំរនាះ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដ្ឋយប្តឹមប្តូវថា រខៀវ សំផន បានដឹងរៅរេេរនាះ និងបាន ួមចំខណក

រចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរេើជនជាតិរវៀតណាមខដេោត់ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ។ េ ំមាន

េកខខណឌ តប្មូវកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹង ឬមានរចតនារេើអងគរហត ជាក់លាក់ទាងំអស់ខដេជា

មូេដ្ឋា នថ្នរទឧប្កិដានីមួយៗរនាះរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា អំណះអំណាង រស់

ោត់អំេីតថ្មាជាេសតតុាង និងកា រកប្សាយរេើេសតតុាងខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើ

រនាះគឺជាខផនកសំខាន់ទូរៅថ្នអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា ណារណត ឹង

សាទ កខ រស់ោត់ ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានខរងខចកប្តឹមប្តូវ វាងកា រេើករ ើងប្រឆំ្ងនឹង

 
5563 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩០-១៩០៣, ២០៧៥-២០៨០។ 

5564 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២០៨១-២០៨៨។ 
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 ដារវៀតណាមខដេជាសប្តូវ ជាមួយនឹងប្រជាជនរវៀតណាមខដេជាប្កុមជាតិេនធកុនុងកមពជុារ ើយ5565។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ និងរដិរសធ្កា ជំទាស់ទាងំរនះខាងរេើ5566។  

1942.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់ និង

រចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតរេើប្កុមជាក់លាក់ ដូចជា ជនជាតិោម េ ទធសាសនិក ជនជាតិរវៀតណាម និងអតីត

អនក ដាកា ថ្ន ររសាធា ណ ដាខខម ប្តូវរដិរសធ្រោេ។  

ច. រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍

1943.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹង និងមានរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម

ខដេជាខផនកថ្នរោេនរោបាយទូទាងំប្ររទស រស់រកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា ដ្ឋក់រទរញ្ញា រ ៀរ

អាពាហេ៍ិពាហ៍5567។ កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារឃើញថា 

ោត់បានោបំ្ទជាសាធា ណៈដេ់រោេនរោបាយរកសក មមយុនីសតកមពជុាសតីេីកា ររងកើនឆ្រ់ ហ័សនូវចំនួន

ប្រជាជនថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ខដេកនុងរេេដំណាេោន រនាះបានជប្មុញប្រជាជនឱយេះរង់អា មមណ៍

ខដេខាួនមានចំរពាះឪេ កមាត យមករជឿជាក់រេើអងគកា  វិញ5568។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណា

រខនែមរទៀតថា កា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់កនុងរោេនរោបាយរនះប្តូវបានរញ្ញា ក់អះអាងរខនែមរដ្ឋយស

រមតចនររាតតមសីហន  ខដេបាន ំឭកអំេីកា ផគ ូផគងស្តសតីរកមងជាមួយនឹងរោធ្ិនេិកា ថា ជាកា េះរង់ចំរពាះ

ជាតិ5569។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រៅកិចចប្រជ ំវតតឧណាណ រលាមកនុងច ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ោត់ផ្លេ េ់បានខណនាថំា ប្គរ់ប្កសួងប្តូវរ ៀរចំកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ រដើមបីឱយរតីប្រេនធររងកើត

កូនសប្មារ់កា កា ពា ប្ររទស5570 និងថា េិតណាស់កា ខណនារំនះប្តូវបានអន វតត  ួមទាងំកនុងប្កសួង

 
5565 សូមរមើេ សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៩៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១០៥៨-១០៩៧, 

១៥៥១-១៥៦០។ 

5566 សូមរមើេខាងរេើ  ខផនក VIII.ខ.៥.ក។ 

5567 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៩, ៤៣០៥។ 

5568 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨, ៤៣០៤។ 

5569 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៨។ 

5570 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៧, ៤៣០៤។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ពាណិជាកមមផងរនាះ ខដេ រខៀវ សំផន ជាអនកប្គរ់ប្គងផ្លេ េ់ និងកា កំណត់ចំនួនជាអរបរ មាប្រោំខខ ប្តូវ

រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហប៍ាន ១០០ គូកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨5571។  

1944.រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សជារប្ចើនកនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់

បានដឹង និងមានរចតនាប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេជាខផនកថ្នរោេនរោបាយរេមើសថ្នរទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហ៍5572។ ោត់បានជំទាស់ថា កា យេ់រឃើញរនះបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា វាយតថ្មាេរមអៀងរេើេសតុ

តាង រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានវិនិចិ័យ ួចរហើយនូវអងគរហត ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយ

ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១5573។ ោត់បានអះអាងរខនែមថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករេើសកខីកមមដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់ ជា រ ៀរ ខដេគរបីប្តូវរដិរសធ្រោេរដ្ឋយ

សា កងវះគួ ឱយរជឿជាក់បាន កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរេើកិចចប្រជ ំរៅវតតឧណាណ រលាមខដេតាមកា 

សនមតថា ោត់រធ្វើជាអធិ្រតី5574 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរកប្សាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើេសតតុាងអេំី

ររងកើនចំនួនប្រជាជន កា កំណត់ចំនួនអរបរ មា និងកា េះរង់អា មមណ៍ផ្លេ េ់ខាួនរដើមបអីងគកា  ខដេេ ំមាន

កា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ5575។ រខនែមរេើរនះ ោត់បានអះអាងថា កា 

ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងកា រធ្វើពាណិជាកមម និងកា រប្រើប្បាស់ពាកយរេចន៍ទូរៅ“មជឈិមរកស” 

ឬ “អងគកា ” េ ំអាចរង្ហា ញទំនាក់ទំនង ឬកា ដឹង រស់ោត់នូវរោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយ

រងខំរ ើយ5576។ កនុងកា ោបំ្ទកា ជំទាស់ទាងំរនះ ខដេភ្លគរប្ចើនប្តឹមខតជាកា រកប្សាយមួយខរររផសង

រេើេសតតុាង រខៀវ សំផន បានខផអកទាងំប្សុងរៅរេើអំណះអំណាងខដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា ណា

រណដ ឹងសាទ កខ ខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដ្ឋះប្សាយ និងរដិរសធ្កនុងខផនកពាក់េ័នធខាងរេើ5577

។  

 
5571 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២៤៧។ 

5572 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២៨-១៩៣១, ២១១៤-២១១៨។ 

5573 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២៨, ២១១៥, ២១១៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១១៨៩-

១២៨០, ១៣៤១-១៣៩៨។ 

5574 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩២៩, ២១១៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១២៣៣-១២៤២។ 

5575 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣០, ២១១៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១២២១-១២៣២។ 

5576 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៩៣០, ១៩៣១ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១២៤៤-១២៨០, 

១៦១៨-១៨០៣។ 

5577 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក V.គ.២។ 

01719046
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1945.អាប្ស័យរហត រនះ កា រោទប្រកាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង និងរចតនា រស់

ោត់កនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមថ្នកា ដ្ឋក់រទរញ្ញា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ ៍ប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

៩. រញ្ញា រេើករ ើងតាមគំនតិផដួចរផដើម រសខ់ាួនពាកេ់ន័ធរៅនងឹកា អន វតតសហឧប្កដិាកមម មួចរំពាះរទឧប្កដិា

ខដេបានប្រប្េតឹតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ 

1946.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កថា ជាកា ោំបាច់កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ខដេជាសា ៈសំខាន់ទូរៅ

សប្មារ់យ តតិសាស្តសត រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេរនះបានរកើតរចញេីសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រ៉ា ខនតេ ំ

ប្តូវបានរេើករ ើងរដ្ឋយភ្លគីណាមួយរៅដំណាក់កាេរណត ឹងសាទ កខ។ ររើរទាះរីជាសិទធិអំណាច រស់អងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវបានអន ញ្ញា តកនុងកប្មិតប្តឹមខតរញ្ញា ខដេប្តូវបានរតឹងឧទធ ណ៍រដ្ឋយភ្លគីក៏

រដ្ឋយ ក៏រដ្ឋយប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTR និង ICTY5578 អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ថា កនុងក ណីេិរសស អងគជំន ំជប្មះអាចរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា តាមគំនិតផតួចរផតើម

 រស់ខាួន ខដេេ ំបាន្នរៅ កកា រមាឃៈសាេប្កមរនាះរទ រ៉ា ខនតមានសា ៈសំខាន់ទូរៅចំរពាះយ តតិសា

ស្តសត រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ រនះ5579។ កា រប្រើប្បាស់សិទធិអំណាចរនះ គឺជាឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ រហើយប្រសិនររើអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្កនុងកា រដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះ មតិរោរេ់

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅខតជាកា ប្រកាសផាូវកា រេើរញ្ញា រនាះ និងរៅខតមានអាន ភ្លេ5580។  

1947.រញ្ញា ចំរពាះម ខ គឺពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេអាចអន វតតបានថ្នកា ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួមរេើរទឧប្កិដា

រដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ដូចជា រទឧប្កិដាខដេោ ើបានដឹងអំេីហានិេ័យថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នរទឧប្កិដា

អាចរកើតរចញេីអំរេើសកមម ឬអកមម រស់ខាួន រហើយរៅខតទទួេយេទធផេរនាះ5581។ រចតនាប្ររោេេ ំ

 
5578 សាេដីការ ឿងកដ ីKrnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Akayesu អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-A សាេប្កម ថ្ងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០១ (“សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Akayesu (ICTR)”) កថា

ខណឌ  ១៧-១៩។ 

5579 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ១៥។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  

១១៣៨។ 

5580 សូមរមើេ សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ២៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(F36) កថាខណឌ  ១១៣៩។ 

5581 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga អងគរ រ ជំន ជំប្មះ I (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 រសចកតីសរប្មចសតេីី

កា រញ្ញា ក់រទរោទ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៧ កថាខណឌ  ៣៥២។ សូមរមើេផងខដ  រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដីBemba ប្សរ

តាមមាប្តា ៦១(៧)(ក) និង (ខ) កថាខណឌ  ៣៦៣។ 

01719047
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

បាន ួមរញ្ចូេរទដ្ឋា នថ្នកា មិនយកចិតតទ កដ្ឋក់ណាមួយ ឬទាងំប្សុងរនាះរទ5582។ ជាកា រឆាើយតររៅនងឹ

អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករ ើងថា សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ I តប្មូវឱយមានកា រង្ហា ញេ

សតតុាងថ្នរចតនាផ្លេ េ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណង ួម និងរទឧប្កិដាខដេជាមូេដ្ឋា នរនាះ5583 អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានកំណត់ថា “េកខខណឌ តប្មូវថ្នកប្មិតរចតនារប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួមគឺរចតនាផ្លេ េ់” និង

ថា “រចតនាប្ររោេ (dolus eventualis) េ ំប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កា យេ់រឃើញអំេីសហឧប្កិដាកមម ួម

ចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. រនាះរទ”5584។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា រទឧប្កិដាថ្ន

អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ េ ំសែិត

កនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម និងអាប្ស័យរហត រនះបានរធ្វើកា វិភ្លគរេើកា ទទួេខ សប្តូវ

 រស់ រខៀវ សំផន ចំរពាះរទឧប្កិដារនះរប្កាមទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវថ្នកា ជួយទំន ករប្មុងរៅវញិ5585

 
5582 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៣៩០-៣៩១ ចំណ ចខដេអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានដក

ប្សង់ និងអន ម័តកា កំណត់និយមន័យខដេបានរប្រើប្បាស់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នរ ឿងកតី Stakić៖ 

កា កំណត់និយមន័យររចចករទសថ្នរចតនាប្ររោេ dolus eventualis មានដូចតរៅ៖ ប្រសិនររើោ ើមានឥ ិោរង

ខដេរធ្វើឱយរប្ោះថាន ក់ដេ់អាយ ជីវិត អំរេើមន សសោត រស់ោត់គឺជារចតនា រដ្ឋយសា ោត់បាន“សប្មរសប្មួេខាួន

ោត់” ឬ“ប្សុះប្សួេ”ជាមួយនឹងេវនីយភ្លេថ្នកា សាា រ់រនាះ។ ដូរចនះ ប្រសិនររើអំរេើមន សសោតប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

រដ្ឋយមាន“កា េ ំរអើរេើចាស់លាស់ចំរពាះតថ្មាថ្នអាយ ជីវិត រស់មន សស” សូមបីខតអំរេើរនាះមានហានិេ័យតិចតួចកតីក៏

អាចរសមើនឹងអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាខដ ។  

5583 រសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៤៥២, ៤៥៩-៤៦២, ៤៧០, 

៤៩៨។ 

5584 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១៥។ 

5585 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១១: 

រប្កាយកា េិោ ណារេើេ័សតតុាងទាងំអស់និងខផអកតាមតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងសហឧប្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជប្មះយេ់

រឃើញថា ភ្លគរប្ចើន កា ប្រប្េឹតតតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម ឆាះុរញ្ញច ងំបានប្តឹមប្តូវនិងសមប្សរេីកា ទទួេខ សប្តូវ

 រស់ រខៀវ សំផន រេើឧប្កិដាកមមខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម។ សប្មារ់ឧប្កិដាកមមទាំងរនះ អងគជំន ំជប្មះ

នឹងមិនវិភ្លគរេើកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន រប្កាមទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រខនែម

រទៀតរ ើយ។ ពាក់េ័នធនឹងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងមន សសជាតិតាម យៈកា សមាា រ់ ង្ហគ េខដេបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា

រដ្ឋយប្ររោេ ខដេបានរកើតរ ើងរៅសហក ណ៍ប្តំាកក់ កា ដ្ឋា នកា ង្ហ ទំនរ់ ១ មករា កា ដ្ឋា នកា ង្ហ ទំនរ់ប្តពាងំងម 

កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរោធាកំេង់ឆ្ន ំង មនេី សនតិស ខ ស-២១ មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងមនេី សនតិស ខេនំ

រប្កាេ អងគជំន ំជប្មះ ំេឹករ ើងវិញថា វាមិនសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួមរ ើយ។ អងគជំន ំជប្មះនឹងេិោ ណាេី

កា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន រេើឧប្កិដាកមមទាងំរនះរប្កាមទប្មង់ថ្នកា ជួយនិងជំ  ញ រប្ពាះអងគជំន ំជប្មះយេ់
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។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានរអើរេើ

រេើកា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេថា ជនជារ់រោទអាចប្តូវ

បានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវសប្មារ់រទឧប្កិដាខដេេ ំខមនជារចតនាផ្លេ េ់ រ៉ា ខនតប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈ

រោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម។  

1948.កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់ថា “ប្ររេទខផនកចារ់[ថ្នសហ

ឧប្កិដាកមម ួម]ខដេអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានកំណត់អតតសញ្ញា ណកនុងរ ឿងកតី Tadić 

ទំនងជាបានខផអកជាចមបងរេើកា វាយតថ្មាអងគរហត ថ្នរ ឿងកតីជាមូេដ្ឋា ន។ ប្ររេទរនះេ ំប្តូវបានរប្រើប្បាស់

ចាស់លាស់រៅកនុងយ តតិសាស្តសតរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  និងេ ំខមនជាកា កំណត់និយមន័យចាស់

លាស់ខផនកចារ់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេ ំប្តួតោន រនាះរ ើយ”5586។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់រឃើញថា 

រៅកនុងសាែ នភ្លេខដេជនជារ់រោទេ ំបានមានធាត ផសសំតាន ម័តថ្នឧប្កិដាកមមអនត ជាតិ ខដេប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់ រ៉ា ខនតបានប្រប្េឹតតរ ើង ួមោន ជាមួយអនកដថ្ទរទៀត “កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ ខដេបានខផអក

រេើកា  ួមចំខណកកនុងកា អន វតតន៍រោេរំណង ួមរេមើស កនុងរេេខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរោទចំរពាះម ខ 

ប្តូវបានកប្មិតប្តឹមរទឧប្កិដា ខដេជាក់ខសដងប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួម”5587រ៉ា រណាណ ះ 

រដ្ឋយសា កា ទទួេខ សប្តូវរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួមសប្មារ់រទឧប្កិដា ខដេេ ំសែិតកនុងរោេរំណង ួម 

(ដូចជា សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ (៣) េ ំខមនជាខផនកថ្នចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ ើយ។ 

ខផអករេើរសចកតីសននិដ្ឋា នខដេថា កា ទទួេខ សប្តូវរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម អាចប្តឹមខតមានអតែិភ្លេ

សប្មារ់រទឧប្កិដាខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់ថា 

“េកខណៈវិនិចិ័យសប្មារ់កា សរប្មចថារតើ រទឧប្កិដាមួយណាខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេ

រំណង ួមរនាះ គឺកា ជារ់ពាក់េ័នធោ៉ា ងខាា ងំ”5588។ អងគជំន ំជប្មះបាន ំឭកថា រោេរំណង ួមអាច“រសមើ

នឹង” ឬ“ពាក់េ័នធ”រៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា៖5589  

 

រឃើញថា កា ទទួេខ សប្តូវរនះ ឆាះុរញ្ញច ងំប្តឹមប្តូវរំផ តេីតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន រធ្ៀរនឹងកា រធ្វើមន សសោតទាងំ

រនះ។ 

5586 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៧៧៥។ 

5587 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៧។ 

5588 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៧។ 

5589 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៩៧។ 
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រោេរណំង មួមានកា “ជារព់ាក់េ័នធ”រៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា ប្រសិនររើរទឧប្កិដារនាះ គឺជា

មរធ្ាបាយរដើមបីសរប្មចរោេរៅច ងរប្កាយមួយ  (ខដេរោេរៅរនះអាចេ ំខមនជារទរេមើស)។ រៅកនុង

កាេៈរទសៈខរររនះ េ ោំំបាច់ថា អនកខដេយេ់ប្សរជាមួយរោេរណំង មួជាក់ខសតងប្តូវខតមានរចតនា

ចង់ឱយមានកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារនាះរទ ដរារណាអនកទាងំរនាះបានទទួេសាគ េ់ថា រទឧប្កិដានឹងប្តូវ

ប្រប្េឹតតរដើមបីសរប្មចរោេរណំងសមាៃ ត់។ រនះអាច មួរញ្ចូេរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានគតិទ កជាម នរធ្វើជា

មរធ្ាបាយកនុងកា សរប្មចរោេរណំង ួមណាមួយរនាះ ររើរទាះរីជាកា ប្រប្េឹតតេ មំានេកខណៈចាស់

លាស់ក៏រដ្ឋយ។ ឧទាហ ណ៍ ប្រសិនររើប្កុមមួយបានប្េមរប្េៀងោន ចូេេួចកនុងផេះមយួ រហើយកនុងក ណី

ោំបាច់ប្តូវសមាា រ់មន សសប្រសនិររើថ្ចដនយមានកា តថ្ដ។ រនះជាកា េ ំសមប្សរទាងំប្សុងកនុងកា សននិដ្ឋា ន

ថា កា រធ្វើមន សសោតជាយថារហត រនាះេ ំប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង មួ រដ្ឋយសា េ មំាន

ភ្លេចាស់លាស់ថា មានកា សមាា រម់ន សសនឹងរកើតជាក់ខសតងរៅកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ចេូេួចរនាះរ ើយ

។ ផេយុរៅវញិ កនុងកាេៈរទសៈរនះ រទមន សសោត គជឺាធាត ផសថំ្នខផនកា ខដេបានរប្ោងទ ក ររើ

រទាះរជីាសមាជិកថ្នប្កុមរនាះេ ំបានដឹង ថារតើមានកា សមាា រ់មន សសជាក់ខសតង ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះក៏រដ្ឋ

យ។ ដរូចនះ ប្រសិនររើរោេរៅថ្នរោេរណំង មួអាចសរប្មចបានេ ះប្តាខតមានកា ប្រប្េតឹតរទឧប្កិដា និង

រៅខតមានកា ប្េមរប្េៀងោន រនតសរប្មចរោេរៅរនះរដ្ឋយេ គំិតេីរញ្ញា ពាក់េន័ធរនាះ រទឧប្កិដាទាងំរនះ

មាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួម រប្ពាះររើរទាះរជីាេ មំានរចតនាផ្លេ េ់ក៏រដ្ឋយ ក៏រទឧប្កិដារនះប្តូវ

បានរប្ោងទ ករដ្ឋយរោេរណំង មួខដ 5590
។  

1949.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់ថា កា ខដេរទឧប្កិដាប្តូវបានគិតទ កជាម នតាម យៈរោេរំណង

 ួម ជាមបងគឺជារញ្ញា អងគរហត  រ៉ា ខនត“អវីខដេជាកា កត់សមាគ េ់រនាះគឺថា រោេរំណង ួមអាច ួមរញ្ចូេ

រទឧប្កិដាខដេកនុងរនាះ ររើរទាះរីជាកា ប្រប្េឹតតរនាះេ ំខមនជារចតនា ឬដឹងចាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខត

ប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាមួយចំនួនខដេោ ើបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេខដ  និងដូរចនះ 

េ ំោំបាច់មានរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា និងេ ំមានភ្លេជាក់លាក់ដឹងថារទរេមើសនឹងរកើតមានរ ើង

រនាះរ ើយ”5591។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់ថា៖ 

ប្រសិនររើរទមន សសោតប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម ោបំាច់ប្តូវរង្ហា ញឱយរឃើញថា 

ជនជាររ់ោទមានរោេរៅអន វតតរោេរំណង ួមនាឱំយជន ងរប្ោះសាា រ់ ឬបានដឹងថា កា សាា រ់មន សស

ប្បាកដជារកើតមានជាក់ចាស់ រដ្ឋយសា កា អន វតតន៍រោេរំណង ួមរនាះ(រចតនាផ្លេ េ់) ឬថា ជនជារ់

 
5590 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៨។ 

5591 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៨។ 

01719050
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រោទបានដឹងថា កា សាា រជ់ន ងរប្ោះ គឺជាផេវបិាកខដេអាចរកើតមាន រដ្ឋយសា កា អន វតតនរ៍ោេ

រំណង ួមរនាះ រ៉ា ខនតរៅខតរនតអន វតតររើរទាះរជីាោ៉ា ងរនះកត ីរដ្ឋយទទួេយកេទធភ្លេថ្នកា សាា រខ់ដេអាច

រកើតរ ើង(រចតនាប្ររោេ)
5592

។ 

1950.េិតណាស់ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានោត់ទ កថា ជាកា សមប្សរកនុងកា 

ខកខប្រកា កំណត់ប្ររេទរទរេមើស រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នកា សាា រ់មួយចំនួនខដេបានរកើតរ ើង

កនុងអំ ុងរេេថ្នកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី  េីកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅនឹងជារទឧប្កិដាថ្នអំរេើ

មន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ និងបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កិដាទាំង

រនះប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួម និងថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវថ្នសហ

ឧប្កិដាកមម ួមចំរពាះរទឧប្កិដារនះ5593។ 

1951.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានទទួេសាគ េ់រសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ រ៉ា ខនតផេយុរៅ

 វិញបានសំអាងរៅរេើយ តតិសាស្តសតតាមកា រប្ជើសរ ើស រស់ខាួនរចញេីត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិមិនអ

ចិថ្ស្តនតយ៍៖ 

អងគជនំ ំជប្មះបានកត់សមាគ េថ់ា េកខខណឌ តប្មវូថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់សហឧប្កិដាកមម ួម មានេកខ

ណៈខ សោន រៅតាមប្ររេទ នងិជាេិរសស អាប្ស័យរេើថារតើឧប្កិដាកមមទាងំរនាះប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម 

យៈរោេរំណង ួមខដ  ឬោ៉ា ងណា។ រទាះរីជាសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ទី I តប្មូវថា ឧប្កិដាកមមទាងំ

រនាះប្តូវ មួរញ្ចូេតាម យៈរោេរណំង ួមក៏រដ្ឋយ ក៏សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មងទ់ ី III ជារ់ពាក់េ័នធនឹង

ឧប្កិដាកមមនានាខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅរប្ៅប្ករខ័ណឌ រោេរំណង ួមខដេជាផេវបិាកេីធ្មមជាតិ និងអាច

ប្ររមើេដឹងជាម នចំរពាះផេវបិាកថ្នរោេរណំង ួមរនះ។ រដ្ឋយខផអករេើកា ខរងខចកដ្ឋច់េីោន ខរររនះ 

យ តតិសាស្តសតអនត ជាតិបានកំណត់ថា សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មងទ់ ីI តប្មូវឲ្យមានរចតនាផ្លេ េ ់ចំខណកឯសហ

ឧប្កិដាកមម ួមទប្មងទ់ី III តប្មវូប្តឹមខតថា ជនជាររ់ោទបានដឹងថា ឧប្កិដាកមមទាងំរនះគឺជាផេវបិាកខដេ

អាចរកើតរចញេីកា អន វតតរោេរណំង មួរនះ និងមានរចតនាទទួេយកហានិេ័យចំរពាះឧប្កិដាកមមទាងំរនះ

អាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង(រចតនារដ្ឋយប្ររោេ)។ ឧទាហ ណ៍ រៅកនុងរ ឿងកតី Stanišić នងិ Simatović 

អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងថ្នត លាកា  ICTY បានរេើករ ើងថា “ត លាកា អន វតតតាម […] ខដេថា សហ

ឧប្កិដាកមម ួមទប្មងទ់ី I តប្មវូឲ្យមានរចតនាផ្លេ េ ់ និងថា កា រធ្វសប្រខហស ឬរចតនាប្ររោេ េ ំប្គរ់

ប្ោន់រនាះរ ើយ”។ ឧទាហ ណ ៍ រៅកនុងរ ឿងកតី Karemera និង Ngirumpatse អងគជនំ ំជប្មះត លាកា 

 
5592 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៥៤ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5593 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៥៦១-៥៦២, ៨៦៨, ១០៨៨-១០៨៩។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

កំេូេត លាកា  ICTR បានរេើករ ើងថា៖ “រញ្ញា ថ្ន“កា អាចដឹងជាម ន” គឺពាក់េ័នធនឹងទប្មងទ់ូលាយថ្នសហ

ឧប្កិដាកមម ួម ខដេមនិខមនជាទប្មងម់ូេដ្ឋា នថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមរនាះរទ”។ អងគជំន ជំប្មះត លាកា កំេូេ

ថ្នត លាកា  ICTY បានរញ្ញា ក់រៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនដថ្ទរទៀត ថា “េទធភ្លេកនុងកា េាក ណ”៍ គឺ

ជារទដ្ឋា នថ្នធាត ផសអំតតរនាម័ត ិខដេមនិប្តឹមប្តូវរនាះរ ើយ រៅកនុងសហឧប្កិដាកមម មួទប្មងទ់ ីI រហើយថា 

អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងបានកំណត់ោ៉ា ងប្តឹមប្តូវថា ជនជារ់រោទ Sainović “បានដឹងខដេខ សេេីទធ

ភ្លេកនុងកា ដឹងជាម នអេំីកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដានានា និងបាន ួមចំខណករចតនាប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមជាមួយនឹង

សមាជិកដថ្ទរទៀតថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម”។ 

អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងបានយេ់រឃើញថា រចតនា(ប្ររោេ) ខដេររងកើតបានជាកា កំណត់និយមន័យ

ថ្នសហឧប្កិដាកមម មួទប្មងទ់ី III េ ំអាចខប្រកាា យជាសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មងទ់ី I បានរនាះរទ។ រដ្ឋយសា រៅ

កនុងអំ ុងរេេពាក់េ័នធថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ សហឧប្កិដាកមម មួទប្មងទ់ ី III មិនខមនជាខផនកថ្នចារទ់ំរនៀម

ទមាា រ់អនត ជាតរិហត រនះ រចតនា(ប្ររោេ)មនិប្គរ់ប្ោនស់ប្មារ់កា យេ់រឃើញអេំីសហឧប្កិដាកមម ួម

ចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. រ ើយ។ អាប្ស័យរហត រនះ ប្សរតាមរសចកតីសននិដ្ឋា ននានា រសរ់មធាវើកា ពា កតី រខៀវ 

សំផន អងគជំន ជំប្មះយេ់រឃើញថា េកខខណឌ តប្មវូថ្នកប្មិតរចតនារៅកនុងសហឧប្កិដាកមម មួទប្មងទ់ ី I គឺ

រចតនាផ្លេ េ់5594។ 

1952.ជាសំខាន់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវថា ប្តឹមខតកា ដឹងជាម នថាមានកា 

ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា រទឧប្កិដារនាះជាសវ័យប្រវតតិេ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួមរ ើយ។ រនះជាកា 

េ ំរអើរេើរៅរេើសាែ នកា ណ៍ខដេកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះ ប្តូវបានយេ់ប្េមជា ួម និងរដ្ឋយរចតនាេី

សំណាក់អនកចូេ ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមទាងំអស់ ដូចបានរេើករ ើងរៅកនុងឧទាហ ណ៍ខដេបានផតេ់

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អំេីប្កុមមួយខដេបានចូេេួចកនុងផេះមួយ និង

បានយេ់ប្េមរប្រើប្បាស់អំរេើរប្ោះថាន ក់ដេ់អាយ ជីវិតកនុងក ណីោំបាច់។ កនុងសាែ នភ្លេរនះ រដ្ឋយសា អនក

ចូេ ួមសហឧប្កិដាេមម ួមទាងំអស់បាន ួមចំខណកកា ឯកភ្លេ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដា

កមមរដ្ឋយរចតនាប្ររោេកនុងកា ជប្មុញរោេរំណង ួម ឧប្កិដាកមមរនាះប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈ

រោេរំណង ួម។ 

1953.យ តតិសាស្តសតខដេបានដកប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអកមិនផ្លេ េ់រៅរេើសាេដីកាថ្នរ ឿងកតី 

Tadić។ រៅរេេកំណត់និយមន័យរេើធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេអាចអន វតតបានសប្មារ់ទប្មង់ទាងំរីថ្ន

សហឧប្កិដាកមម ួមអងគជំន ំជប្មះបានកំណត់និយមន័យកនុងចារ់ទំរនៀមទមាា រ់អនត ជាតិ អងគជំន ំជប្មះឧទធ 

 
5594 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៧១៤-៣៧១៥។ 

01719052
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ណ៍ថ្នរ ឿងកតី Tadić បានរញ្ញា ក់ថា “ធាត ផសអំតតរនាម័តិមានេកខណៈខ សខរាកោន អាប្ស័យរៅរេើប្ររេទថ្ន

ខផនកា  ួមខដេប្តូវេិោ ណា។ ទាក់ទងរៅនឹងប្ររេទទីមួយ អវីខដេតប្មូវរនាះគឺរចតនាកនុងកា ប្រប្េឹតត

រទឧប្កិដាជាក់លាក់មួយ (ខដេរនះគឺជារចតនា ួមេីសំណាក់សហោ ើទាងំអស់)”5595។ រនះមានេកខណៈ

ខ សខរាកេីសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ III ខដេខផអកតាមអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍រនាះថា៖  

អវីខដេតប្មូវរនាះគឺរចតនាកនុងកា ចូេ ួមកនុង និងកា ជប្មញុសកមមភ្លេរេមើស ឬរោេរណំងរេមើស រស់

ប្កុម និងកា  មួចំខណកកនុងសហឧប្កិដាកមម មួ ឬកនុងប្េឹតតកិា ណ៍នានាថ្នកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរដ្ឋយប្កុម

រនាះ។ រខនែមរេើរនះ កា ទទួេខ សប្តូវចំរពាះរទឧប្កិដាខដេខាួនេ ំបានយេ់ប្េមរៅកនុងរោេរំណង ួម 

មានអតែិភ្លេខផអកតាមកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកតី ដរារណា (១) មានកា អាចដឹងជាម នថា ឧប្កិដាកមមរនាះអាច

ប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយសមាជិកមាន ក់ ឬរប្ចើននាក់ថ្នប្កុមរនាះ និង(២) ជនជារ់រោទមានរចតនាទទួេ

យកហានិេ័យរនាះ5596។ 

1954.រ ឿងកតី Tadić បានរដ្ឋះប្សាយរេើសាែ នកា ណ៍ខដេជនជារ់រោទ Tadić  គឺជាខផនកមួយថ្នប្កុមប្រដ្ឋរ់

អាវ ធ្ពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយប្រហា រេើេូមិេី ខដេរនះជាខផនកថ្នយ ទធនាកា របាសសមាអ តប្កុមជនជាតិេនធុ

ខដេេ ំខមនជាជនជាតិខស ររចញេីតំរន់រនាះ5597។ រ  សប្បាំនាក់ប្តូវបានសមាា រ់រដ្ឋយសា េទធផេថ្នកា 

វាយប្រហា រនាះ រ៉ា ខនតអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំអាចកំណត់បានថារតើ ជនជារ់រោទ Tadić ផ្លេ េ់ខាួនរនាះ

បាន ួមចំខណកកនុងកា សមាា រ់រនាះខដ  ឬោ៉ា ងណារ ើយ5598 ររើរទាះរីជាោត់ផ្លេ េ់ខាួន“បាន ួមចំខណក

ោ៉ា ងសកមមកនុងកា វាយដំោ៉ា ងរោ រៅ និងរដ្ឋយហិងា”រេើរ  សរួននាក់ខដេរនះជាខផនកថ្នកា វាយ

ប្រហា រនាះក៏រដ្ឋយ5599។ កា សមាា រ់រនាះេ ំប្តូវបានយេ់រឃើញថា ជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមរេមើស

រ ើយ5600។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  CTY បានេិោ ណាថារតើ កា សមាា រ់

រនាះគឺផេវិបាកខដេអាចដឹងជាម នបានតាមធ្មមតាថ្នកា វាយប្រហា រេើេូមិរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា ខដេ

ជនជារ់រោទ Tadić អាចទទួេខ សប្តូវតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ III។  

 
5595 សាេដីការ ឿងកដTីadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5596 សាេដីការ ឿងកដTីadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៨ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

5597 សាេដីការ ឿងកដTីadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៧៥, ១៧៨។ 

5598 សាេដីការ ឿងកដTីadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៧៩។ 

5599 សាេប្កមរ ឿងកដីTadić (ICTY) កថាខណឌ  ៣៧៤។ 

5600 សាេដីការ ឿងកដTីadić (ICTY) កថាខណឌ  ២៣១។ 

01719053
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1955.រៅរេេអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នរ ឿងកតី Tadić បានរធ្វើកា កំណត់ថារតើ ជនជារ់រោទ Tadić អាចទទួេ

ខ សប្តូវសប្មារ់ឧប្កិដាកមមខដេរៅរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា កា រផ្លដ តជាចមបង

 រស់ខាួន េ ំខមនរៅរេើកប្មិតថ្នរចតនាតប្មូវសប្មារ់ឧប្កិដាកមមរៅកនុងរោេរណំង ួមរនាះរទ។ កា 

រញ្ញា ក់ រស់ខាួនខដេថា ឧប្កិដាកមមរនាះប្បាកដជាបានប្រប្េឹតដរដ្ឋយរចតនា (ខដេអងគជំន ំជប្មះេ ំបានេមអិត 

ឬេនយេ់) អាចប្តូវបានយេ់ថា ជាេកខខណឌ តប្មូវធ្មមតាខដេសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមបាន ួម

ចំខណកធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេតប្មូវសប្មារ់រទឧប្កិដាមូេដ្ឋា នរនាះ5601។  

1956.េិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះមួយចំនួនថ្នត លាកា  ICTY បានរកប្សាយតាមវិធី្សាស្តសតដូចោន រនះ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងថ្នរ ឿងកតី Brđanin និង Talić ខដេប្តូវបានដកប្សង់ និងយេ់ប្សររដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងកនុងរ ឿងកតី Krstić5602 បានរញ្ញា ក់ថា៖ 

រចតនា រសជ់នជារ់រោទខដេប្តូវរង្ហា ញរដ្ឋយអយយកា  មានេកខណៈខ សខរាកោន អាប្សយ័រេើរញ្ញា ថារតើ 

រទឧប្កិដាខដេរោទប្រកាន់រនាះ៖ 

(ក) សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរណំងសហឧប្កិដាកមម ួម ឬ 

(ខ) រចញឆ្ៃ យេរីោេរណំងសហឧប្កិដាកមមរនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតគឺជាផេវិបាកខដេអាចដឹងជាម នតាម

ធ្មមតាថ្នសហឧប្កិដាកមមរនាះ។ 

ប្រសិនររើឧប្កិដាកមមខដេប្តូវបានរោទប្រកានរ់នាះសែិតកនុង វសិាេភ្លេរោេរំណងថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម 

អយយកា ប្តូវខតរង្ហា ញថា ជនជារ់រោទបាន ួមចំខណកជាមយួនឹងរ គគេខដេបានប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរដ្ឋយផ្លេ េ់

នូវរចតនាខដេជាេកខខណឌ តប្មូវសប្មាររ់ទឧប្កិដារនាះ5603។ 

 
5601 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៥៣: “តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ សប្មារ់

ជនជារ់រោទមានេិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាខដេបានខផអករេើកា ទទួេខ សប្តូវរប្កាមសញ្ញា ណថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម រចតនា រស់

ោត់ប្តូវខតប្គរដណត រ់ធាត ផសថំ្នឧប្កិដាកមម និងធាត ផសថំ្នទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ”។ 

5602 សាេប្កមរ ឿងកដី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៦១៣។  

5603 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brđanin និង Talić អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-99-36 រសចកតី

សរប្មចសតីេីទប្មង់ថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដេប្តូវបានខកខប្ររខនែម និងសរំណើ រស់អយយកា ស ំខកខប្រ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០០១ កថាខណឌ  ៣១ (រសចកតីរញ្ញា ក់រខនែម)។ យ តតិសាស្តសតរប្កាយមកបានរញ្ញា ក់ថា ោ ើផ្លេ េ់ថ្នឧប្កិដាកមមេ ំោំបាច់ជាស

មាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមរនាះរទ។ “អវីខដេសំខាន់កនុងប្ររេទទីមួយថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម គឺេ ំខមនរញ្ញា ថារតើរ គគេរនាះមាន

01719054
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1957.េ ំមានអងគជំន ំជប្មះថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ រធ្វើកា វិភ្លគរេើរញ្ញា ថារតើ ឧប្កិដាកមមខដេសែិតកនុង

 វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម អាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ ររើ

រទាះរីជាមានអងគជំន ំជប្មះខាះ រៅរេេរោងរៅរេើរ ឿងកតី Tadić ឬរ ឿងកតីដថ្ទរទៀតខដេបានរោងរៅ

រេើរ ឿងTadić ដខដេរនះ បានរញ្ញា ក់រដ្ឋយោម នកា វិភ្លគជាក់ខសដងណាមួយថា រចតនាផ្លេ េ់គឺជាេកខ

ខណឌ តប្មូវរនាះរ ើយ5604។ 

1958.អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នរ ឿងកតី Tadić ជាក់ខសដងេ ំបានរញ្ញា ក់ថា “រចតនាផ្លេ េ់”គឺជាេកខខណឌ តប្មូវ

សប្មារ់សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ I រនាះរទ រ៉ា ខនតផេយុរៅវិញថា ជា“រចតនារេមើសខតមួយ” ឬ “រចតនា ួម

ោន ”5605។ រចតនាប្ររោេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាទប្មង់មួយថ្នរចតនា។ ដូចអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេេូ

បានេនយេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា “កា រងកឱយមានកា សាា រ់រដ្ឋយសា រចតនាខដេរប្កាមកប្មិតរចត

 

ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នរទឧប្កិដាជាក់លាក់ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រ៉ា ខនតថារតើ ឧប្កិដាកមមរនាះររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នរោេ

រំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា”។  សាេដីការ ឿងកដី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៤១០។ 

5604 សូមរមើេ រ ឿងកដី Karemera និង Ngirumpatse  កថាខណឌ   ៥៦៤ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍យេ់រឃើញថា េ ំមានមូេ

ដ្ឋា នប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ជំទាស់ រស់ Karemera ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិភ្លការេើរញ្ញា ថារតើ ោត់អាចដឹងជា

ម នបានថា អាវ ធ្រ រាណប្តូវបានជាវតាម យៈកញ្ចរ់ងវិកា កនុងរោេរំណងករមេចប្រជាជន Tutsi។ រញ្ញា ថ្ន’ភ្លេអាចដឹងជា

ម នបាន’ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់េនាា តថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម េ ំខមនទប្មង់មូេដ្ឋា នខដេបានខផអកកនុងកា ដ្ឋក់េិ  ទធ Karemera 

រនាះរទ។ អាប្ស័យរហត រនះ អំណះអំណាង រស់ Karemera ប្តូវរដិរសធ្រោេ”)។ សាេដីការ ឿងកដ ីŠainović និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ១០១៤ (“អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ប្េួយបា មាថា កនុងកា សំអាងរៅរេើកា ដឹង រស់ Šainović 

អំេីប្េឹតតិកា ណ៍ខដេបានរកើតរ ើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៨ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ភ្លសាខដេរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះ

អាចមានកំហ សអងគចារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទដ្ឋា នថ្នអតតរនាម័តិសប្មារ់សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ I។ ជាេិរសស កា រោង រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើេទធភ្លេ រស់ Šainović “កនុងកា បា៉ា ន់សាម ន”សាែ នកា ណ៍កនុងឆ្ន ំ ១៩៩៩ ដូចោន នឹងរទដ្ឋា នសតីេី

កា ដឹងជាម នខដេមានរៅកនុងេកខខណឌ ធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់សហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ III។ រោងតាមសហឧប្កិដាកមម ួម

ទប្មង់ I ជនជារ់រោទប្តូវខត ួមចំខណកសប្មារ់កា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេបានរោទប្រកាន់កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ និងេ ំ

ខមនប្តឹមខតអាចដឹងជាម ននូវកា រកើតរ ើងរនាះរទ”)។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stanišić និង Simutović អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង I (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-69-T សាេប្កម (ភ្លគ II) ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ រជើងទំេ័  ២១៩៣ (“អងគ

ជំន ំជប្មះរនត […] ថា ទប្មង់ទីមួយថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមតប្មូវឱយមានរចតនាជាេកខណៈផ្លេ េ់ និងថា កា រធ្វសប្រខហស ឬ

រចតនាប្ររោេ dolus eventualis េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់”)។ 

5605 សាេដីការ ឿងកដី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៦, ២២០។ 

01719055
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នាផ្លេ េ់ រ៉ា ខនតរេើសេីកា រធ្វសប្រខហសធ្មមតា (ដូចជា រចតនាប្ររោេ ឬកា មិនរអើរេើនឹងផេវិបាក) ប្តូវ

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  និងប្តូវបានោត់ទ កថា  ជាកា រធ្វើមន សសោតរដ្ឋយរចតនា”5606។  

1959.ជាកា េ ំប្តឹមប្តូវកនុងកា តប្មូវឱយមានកប្មិតធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់ទប្មង់ថ្នកា ចូេ ួមខពស់ជាងស

ប្មារ់ឧប្កិដាកមមមូេដ្ឋា ន។ ប្រសិនររើរ គគេមាន ក់ទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈរ គគេសប្មារ់កា ប្រប្េឹតតរដ្ឋយ

រចតនាប្ររោេ នូវរទឧប្កិដាថ្នកា រធ្វើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ រ គគេរនាះ គរបីប្តូវ

ដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវដូចោន សប្មារ់កា ចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមខដេបានប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាខតមួយដូច

ោន រនាះ។ ដូចកា េនយេ់ រស់អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកតី Tadić ថា “កា ដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហមទណឌ ខតរេើរ គគេខដេជាោ ើមាន ក់បានប្រប្េឹតតជាសតាន ម័តនូវអំរេើរេមើស គឺជាកា េ ំេិោ ណារេើតួ

នាទីខដេជាសហោ ើជាមួយរ គគេដថ្ទរទៀតខដេមានរេេខាះបានជួយោ ើរនាះរដ្ឋយផ្លេ េ់រដើមបីអាច

ប្រប្េឹតតអំរេើរេមើសរនាះបាន”5607។  

 
5606 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤០៩។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដ ីStakić (ICTY) កថាខណឌ  

៥៨៧ េនយេ់ថា “ចារ់អាេាឺម៉ាង់យករចតនាប្ររោេ dolus eventualis ជាកា ប្គរ់ប្ោន់កនុងកា ររងកើតបានជាអំរេើមន សស

ោតរដ្ឋយរចតនា” និងកា យេ់រឃើញខដេថា dolus eventualis រំរេញតាមេកខខណឌ ថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់អំរេើ

មន សសោតខដេជាកា  ំរលាេរំពានរេើចារ់ ឬទមាា រ់ថ្នសស្តង្ហគ ម។ សូមរមើេផងខដ  អនកនិេនធ Johan D. Van der Vyver 

“ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ និងរោេគំនិតថ្នធាត ផសអំតតរនាម័តិ” (ឆ្ន ំ ២០០៤) 12(1) U Miami Int’l & Comp. L. Rev. 

រេើកទី ៥៧ ទំេ័  ៦១-៦៣:  

សញ្ញា ណថ្នអំរេើខ សឆគង មានរចតនា(dolus) ឬកា រធ្វសប្រខហស(culpa)។ អំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា គឺ

រៅរេេខដេោ ើបានគិតទ កជាម ននូវអំរេើរេមើស និង/ឬផេវិបាករប្ោះថាន ក់ថ្នអំរេើរនាះ។ កា រធ្វសប្រខហសរង្ហា ញនូវ

ទំរនា ចិតត រស់រ គគេខដេប្រប្េឹតតអំរេើរេមើស និងររើរទាះរីជារ គគេខដេបានប្រប្េឹតតអំរេើរនាះេ ំមានរចតនាប្រប្េឹតតខ ស

ចារ់ក៏រដ្ឋយ ឬរងកផេវិបាកខដេមានរប្ោះថាន ក់រ ើយ ខដេកា រធ្វើដូរោន ះ ោ ើបានប្បាស់ោកេីទរងវើខដេប្តូវបាន ំេឹង

ទ ករដ្ឋយរ គគេសមរហត ផេកនុងកាេៈរទសៈដូចោន ។ រ គគេខដេប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនា អាចដឹងជាម ននូវអនីតាន កូ

េភ្លេ និងផេវិបាករប្ោះថាន ក់ថ្នអំរេើ រស់ខាួន ចំខណករ គគេខដេប្រប្េឹតតរដ្ឋយរធ្វសប្រខហស េ ំបានយេ់ដឹងនូវអនី

តាន កូេភ្លេ ឬផេវិបាកខដេរប្ោះថាន ក់ថ្នអំរេើ រស់ខាួនរ ើយ រៅរេេខដេរ គគេសមរហត ផេកនងុកាេៈរទសៈធ្មម

តាអាចដឹងជាម នបាន និងអាចររញ្ាៀសអំរេើអនីតាន កូេភ្លេរនាះ ឬផេវិបាកខដេរប្ោះថាន ក់ថ្នអំរេើរនាះបាន។ […] 

រចតនាអាចមានកនុងទប្មង់មួយកនុងចំរណាមទប្មង់ទាងំរីរនាះ និងរដើមបីខរងខចកចាស់លាស់នូវអតែិភ្លេ ឬណតែិភ្លេថ្ន

រចតនាកនុងកា រងកឱយមានផេវិបាករប្ោះថាន ក់ខដេរកើតរចញេីអំរេើសកមម ឬអកមម [មាន រចតនាផ្លេ េ់ dolus directus, 

រចតនាមិនផ្លេ េ់ dolus indirectus, និង រចតនាប្ររោេ dolus eventualis ខចករចញរីទប្មង់]។ 

5607 សាេដីការ ឿងកដ ីTadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩២។ 

01719056
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1960.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំបានោត់ទ កវិធី្សាស្តសតរនះថាជា“កា ខកខប្ររោេគំនិតថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ

ជាេកខណៈរ គគេសប្មារ់អំរេើរេមើសជា ួម”5608។ េកខខណឌ សប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវេ ំប្តូវបានរនាេ រច ះ

តាម យៈកា េិោ ណាថា រ គគេមាន ក់អាចទទួេខ សប្តូវសប្មារ់ឧប្កិដាកមមណាមួយកនុងខផនកា  ួមដរារ

ណាមានកា ដឹងជាម នបានតាមធ្មមតានូវកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះរទ5609។ កនុងកា ដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវ

តាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម អនកចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមប្តូវខតមានធាត ផសអំតតរនាម័តិខដេជាេកខ

ខណឌ តប្មវូសប្មារ់រទឧប្កិដាជាមូេដ្ឋា នខដេជារ់មកជាមួយរៅកនុងខផនកា  ួមរនាះ5610។ ជាឧទាហ ណ៍ 

រ គគេមាន ក់េ ំអាចប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមសប្មារ់រទប្រេ័យេូជសាសន៍

ខដេអាចដឹងជាម ន រ៉ា ខនតេ ំមានរចតនា រដ្ឋយសា រទឧប្កិដាប្រេ័យេូជសាសន៍រនះតប្មូវឱយមានរចតនាផ្លេ

េ់។ 

1961.រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេទទួេសាគ េ់ថា រៅរេេខដេរោេរំណង ួមប្តូវបាន

សននិដ្ឋា នរចញេីប្េឹតតិកា ណ៍ រនះមានសា ៈសំខាន់ជាេិរសសកនុងកា កំណត់ថា រតើរទរេមើសមួយណាសែិត

កនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម និងថារតើ មានកា ឯកភ្លេោន ថ្នរចតនាេីអនកចូេ ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម

 ួមពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កិដារនាះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រៅរេេអនកចូេ ួមសហឧប្កិដាកមម ួមបានទទួេយកកា 

ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមខដេជារោេរៅ ជាផេវិបាកមិនអាចរជៀស ួចថ្នរោេរំណងរឋម ឬជាយថារហត 

ខដេបានប្រប្េឹតដរ ើងរដ្ឋយកា មិនរអើរេើនូវផេវិបាក5611។ រនះគឺរដ្ឋយសា េទធផេនឹងមានេកខណៈខ ស

ខរាកោន ខាា ងំអាប្ស័យរេើរញ្ញា ថារតើរទឧប្កិដាខដេរោទជារញ្ញា រនះ ប្តូវបានោត់ទ កថា សែិតកនុង វិសាេ

ភ្លេថ្នរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ដូចកា េនយេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថា “រញ្ញា ថារតើរទ

ឧប្កិដាប្តូវបានគិតទ កជាម នតាម យៈរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះ ជាចមបង គឺជារញ្ញា អងគរហត 

ខដេរដ្ឋយសា េ ំមានកា ប្េមរប្េៀងចាស់លាស់ តប្មូវឱយរធ្វើកា វាយតថ្មារដ្ឋយេិោ ណារេើរាេ់កាេៈ

រទសៈពាក់េ័នធទាងំអស់  ួមទាងំរោេរៅជា ួមថ្នរោេរំណង ួម និងេវនីយភ្លេខដេរោេរំណង ួម

 
5608 សូមរមើេ អនកនិេនធ Cóman Kenny “យ តតិសាស្តសតរនតវិវ ឍ:  វិរសាធ្នកមម រស់ អ.វ.ត.ក.រេើកា ទទួេខ សប្តូវថ្នរោេ

រំណង ួម”កនុង(ឆ្ន ំ ២០១៨) អតែរទថ្នយ តតិធ្ម៌ប្េហមទណឌ អនត ជាតិទី ១៦ ទំេ័  ៦២៣, ៦២៤។ 

5609 អនកអតាែ ធ្ិរាយខាះហាក់រីដូចជារជឿជាក់។ សូមរមើេ  អនកនិេនធ Elinor Fry និង Elies van Sliedregt “ប្កុមរោេរៅ 

កា  ំរលាេរសេសនែវៈ និងរចតនាប្ររោេ Dolus Eventualis” កនុង (ឆ្ន ំ ២០២០) អតែរទថ្នយ តតិធ្ម៌ប្េហមទណឌ អនត ជាតិទី 

១៨ ទំេ័  ៧០១, ៧១៩។ 

5610 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១០៥៣។ 

5611 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៩។ 

01719057
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អាចសរប្មចបាន េ ះប្តាខតមានកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា”5612។ ររើរទាះរីជាអតែិភ្លេថ្នរោេរំណង ួម រទ

ឧប្កិដាខដេប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួម និងកា ប្េមរប្េៀងោន ថ្នរចតនាទាក់ទងរៅនឹងកា 

ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម អាចរង្ហា ញរដ្ឋយប្ររោេ និងអាចសននិដ្ឋា នបានតាម យៈេសតតុាងក៏រដ្ឋយ ក៏ប្តូវខតរធ្វើ

រ ើងរដ្ឋយសមរហត ផេខតមួយគត់រដ្ឋយខផអករេើេសតតុាងខដេមានរនាះ។  

1962.រដ្ឋយសា មានកំហ សកនុងកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតតរនាម័តិ

ខដេតប្មូវសប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួម និងកា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា ទទួេខ ស

ប្តូវជាេកខណៈរ គគេ រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេ

បានប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេកនុងសហឧប្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណា

រេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនា

ប្ររោេ សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ ប្រសិនររើអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ប្តូវបានោត់ទ កថាជាខផនកថ្នរោ

េរំណង ួម អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មារេើកា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់

រទឧប្កិដារនះតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កា 

ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមបានឆាះុរញ្ញច ងំោ៉ា ងប្តឹមប្តូវ និងសមប្សររំផ តនូវកា ទទួេ

ខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់រទឧប្កិដាខដេសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម”5613។ ប្រសិន

ររើអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ទទួេខ សប្តូវរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម អងគជំន ំ

ជប្មះនឹងប្តូវខកខប្រកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េីរទជួយទំន ករប្មុងដេ់អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេបានប្រប្េឹតដរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ រៅជាកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនះតាម 

យៈសហឧប្កិដាកមម ួម។ 

1963. វិធាន ១១០(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង បានអន ញ្ញា តអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខកខប្រប្ររេទរទរោទខដេមាន

រៅកនុងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដើមបីឱយប្សរជាមួយនឹងទប្មង់ងមីថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ5614 

 
5612 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៨។ 

5613 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១១។ 

5614 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៤៩៣ ចំណ ចខដេអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង រកប្សាយ វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុងថា: 

ភ្លគីេ ំបានជំទាស់ថា  វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង អន ញ្ញា តឱយមានកា ខកខប្រកា កំណត់ប្ររេទរទរោទ និងទប្មង់ថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូវខដេបាន ួមរញ្ចូេកនុងដីកាដំរណាះប្សាយខដេបានខកខប្រ។ រៅរេេរទរបញ្ាតតិប្រហាក់ប្រខហេ
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ដរារណា អងគជំន ំជប្មះេ ំប្តូវខកខប្រហួសេីអងគរហត ទាំងរនាះ5615 ឬ ំរលាេរំពានរេើសិទធិទទួេបានកា 

ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ។ សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ រស់ជនជារ់រោទ េ ំប្តូវបាន ំរលាេរំពានរដ្ឋយ

កា ខកខប្រប្ររេទរទរោទរនះរទ រដ្ឋយសា ជនជារ់រោទបានដឹងអំេីេទធភ្លេថ្នកា ខកខប្ររនះ និងប្តូវ

បានផតេ់ឱកាសប្គរ់ប្ោន់កនុងកា កា ពា អតែប្ររោជន៍ រស់ខាួន5616។ រៅកនុងរ ឿងកតីរចចរុបនន ដូចបានរេើក

រ ើងកនុងខផនក V.ខ ខារេើ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរោទប្រកាន់េីរទសមាា រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិ រ៉ា ខនតប្តូវបានជូនដំណឹងថា អងគរហត ខដេប្តូវបានោត់ទ កថាជារទសមាា រ់ ង្ហគ េ អាចប្តូវបានខកខប្រ

រៅជារទមន សសោតផងខដ  និងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា អំរេើមន សស

ោតខដេជាឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិអាចប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ5617។ រខៀវ សំ

ផន បានដឹងថា អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ផងខដ ថា រទឧប្កិដាខដេប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ អាចដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវតាម យៈសហឧប្កិដាកមម5618។ អាប្ស័យរហត 

រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណាថា កា ខកខប្រប្ររេទរទរោទរនះេ ំបាន ំរលាេរំពានរេើសិទធិ

 រស់ រខៀវ សំផន កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរដ្ឋយប្តឹមប្តូវរនាះរ ើយ។  

ក. ថារតើ រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូេអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ ខដ  ឬោ៉ា ងណា 

 

ោន កនុងប្រេ័នធចារ់កមពជុាេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់នូវកា ខកខប្រទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ អងគជំន ំជប្មះរជឿជាក់ថា កា 

ខកខប្រប្ររេទរនះអាចរធ្វើរៅបានប្សរតាម វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង។ 

 វិធាន ៩៨(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង គឺដូចោន រៅនឹង វិធាន ១១០(២) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង រ៉ា ខនតប្តូវអន វតតចំរពាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងជា

ជាងអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ។ 

5615 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៤៩៣-៤៩៦។ 

5616 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៤៩៧-៥០០ ចំណ ចខដេអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេិនិតយរេើមាប្តា ៣៥ (ងមី) ថ្នចារ់សតីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. យ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ECtHR រទរបញ្ាតតិ ៥៥ 

ថ្ន ICC និងយ តតិសាស្តសត ICC និងបានកំណត់ថា សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ រស់ជនជារ់រោទ េ ំប្តូវបាន ំរលាេរំពាន

រដ្ឋយសា កា ខកខប្រប្ររេទរទរោទខដេជនជារ់រោទបានដឹងនូវេទធភ្លេថ្នកា កំណត់សារ ើងវិញ និងប្តូវបានផតេ់នូវឱកាស

ប្គរ់ប្ោន់កនុងកា កា ពា អតែប្ររោជន៍ខាួន។ 

5617 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៤០៩។ 

5618 សូមរមើេ រសចកតីសននិដ្ឋា នរញ្ចរក់ិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន (E457/6/4/1) កថាខណឌ  ៤៥២, ៤៥៩-៤៦២, 

៤៧០, ៤៩៨ ខដេកនុងរនាះរាេ់រញ្ញា ប្តូវបានរដ្ឋះប្សាយ។  

01719059
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1964.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិខដេប្តូវបានប្រប្េឹតដរ ើរដ្ឋយរចតនាប្ររោេរនាះ ខដេបានរកើតរ ើងតាមទីកខនាងខាងរប្កាមរនះ 

សែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម ខដ  ឬោ៉ា ងណាដូចជា៖ (១) សហក ណ៍

ប្តាកំក់ (២) កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា (៣) កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម (៤) កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលាន

យនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង (៥) មនេី សនតិស ខស-២១ (៦) មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និង (៧) មនេី សនតិស ខេនំ

រប្កាេ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយ

រចតនាប្ររោេរៅតាមទីតាងំទាងំរនះ េ ំសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួម រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះ

មានកំហ សកនុងកា េិោ ណាថា កា ទទួេខ សប្តូវតាម យៈសហឧដប្កិដាកមម ួម េ ំអាចប្សររៅនឹងឧប្កិដា

កមមខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេរនាះរទ5619។ 

1965.អំរេើមន សសោតទាងំរនះប្តូវបានយេ់រឃើញថាបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅនិងកា 

ង្ហ ធ្ៃន់ធ្ៃ រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5620 ប្េមទាងំេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់ថ្នកា ឃ ំោងំ ( ួមទាងំ

 វិធី្សាស្តសតថ្នកា សួ យកចរមាើយខដេបានរប្រើប្បាស់) រៅតាមមនេី សនតិស ខ5621។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា េកខខណឌ  ស់រៅ និងកា ង្ហ ដ៏ធ្ៃន់ធ្ៃ រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ប្តូវបាន

រប្រើប្បាស់ជាមរធ្ាបាយជប្មុញរោេរំណង ួម រដ្ឋយសា “មានសា ៈសំខានក់នុងកា ប្គរ់ប្គង រស់ ដា

អំណាចរកសក មមយុនីសតកមពជុារេើអនករធ្វើកា  និងកា អន វតតន៍រោេរំណងរដិវតតន៍”5622។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំដ៏អាប្កក់គឺជាមរធ្ាបាយរប្រើ

ប្បាស់រដើមបីប្គរ់ប្គងរេើអនកជារ់ឃ ំោងំ និងប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាមរធ្ាបាយជប្មុញរោេរំណង ួម5623

។ អាប្ស័យរហត រនះ តប្មូវឱយមានកា េិនិតយរេើរញ្ញា ថារតើ សមាជិកសហឧប្កិដាកមម ួម រដ្ឋយផ្លេ េ់ ឬ

 
5619 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩២១, ៣៩៧៧។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញផង

ខដ ថា អំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ រ៉ា ខនតបានេិភ្លកាកនុងខផនក VII.៥.

ង  ខាងរេើ កា យេ់រឃើញរនះប្តូវរដិរសធ្រោេ។ 

5620 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១១៤៥ (សហក ណ៍ប្សុកប្តំាកក)់ ១៣៨៤, ១៣៨៨ (កា ដ្ឋា នរធ្វើ

កា ទំនរ់ប្តពាងំងម) ១៦៧០, ១៦៧២ (កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា) និង ១៨០០, ១៨០៤ (កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះ

រខតតកំេង់ឆ្ន ំង)។ 

5621 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៦៨ (មនេី សនតិស ខ ស-២១) ២៨១៥ (មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោ

ន់) និង ៣១១៦ (មនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ)។ 

5622 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩២៦។ 

5623 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩៨៥។ 

01719060
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រដ្ឋយប្ររោេ បាន ួមចំខណកកា យេ់ដឹង និងកា ទទួេយកនូវកា សាា រ់ខដេអាចដឹងជាម នបានរដ្ឋយ

សា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ ទាងំរនះ ខដ  ឬោ៉ា ងណា5624។  

1966.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ផ្លេ េ់ខាួនបានយេ់ដឹងថា កា សាា រ់រនាះទំនងជារ

ណាត េមកេីេកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខនានា5625។ 

អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណាថា កា ដឹង រស់ោត់អំេីេវនីយភ្លេខពស់ថ្នកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម មួយខផនក គឺ

រដ្ឋយសា ភ្លេសនិទធសាន េជាមួយនឹងមជឈិមរកស5626 និងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា គណៈមជឈិម នងិជា

េិរសសគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍“បានទទួេកា ជូនដំណឹងរេញរេញអំេីរញ្ញា ខដេរ៉ាះពាេ់ដេ់កា  ស់រៅ រស់

អនករធ្វើកា  និងកសិក តាមមូេដ្ឋា ន សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា ន  ួមទាងំកងវះរសបៀងអាហា  រញ្ញា ស ខភ្លេ និង

ថាន ំរេទយរេញមួយអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”5627។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់

រឃើញរខនែមរទៀតថា នួន ជា កនុងចំរណាមសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម“រៅប្គរ់រេេបានដឹងអំេីធាត ផស ំ

ថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ និងបាន

ជួយសប្មួេដេ់កា ប្រប្េឹតតអំរេើរនាះ”5628។ េសតតុាងខដេបានអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានខផអករៅរេើ 

េ ំខមនមានេកខណៈេិរសសសប្មារ់ខត រខៀវ សំផន និង នួន ជា រនាះរទ។ រនះប្បាកដជាមានកា េិោ ណា

ថា េួកោត់េ ំខមនជាសមាជិកថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខតេី នាក់រ៉ា រណាណ ះរទ ខដេបាន ួមចំខណកកា យេ់ដឹង

ថា កា សាា រ់ទំនងជារកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រនាះ។ ផេយុរៅវិញរនះគឺជាកា យេ់ដឹងធ្មមតា

កនុងចំរណាមអនកចូេ ួមសហឧប្កិដាកមម ួមទាងំអស់។ អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ

ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេរៅសហក ណ៍ប្តាំកក់ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា កា 

 
5624 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨០៩: “អវីខដេគរបីរញ្ញា ក់គឺថា […] មានកា ប្តូវ ៉ាូវោន ថ្ន

រចតនា ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កិដារនះខដេអនកទាងំរនាះបានយេ់ប្េមជាមួយនឹងរោេរំណង ួម។ ដូរចនះ សមាជិកថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួមប្បាកដជាទទួេយកកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះ ខដេជារោេរំណង ជាផេវិបាករជៀសេ ំ ួចថ្នរោេរំណងរឋម ឬជា

យថារហត ខដេបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយកា មិនរអើរេើរេើផេវិបាក”។ 

5625 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៥, ៤៣១៧។ អំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត  កនុងកា ររងកើតកា យេ់រឃើញរនះ នឹងប្តូវរដ្ឋះប្សាយកនុងខផនកខាងរប្កាម។ 

5626 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៨។ 

5627 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៣៩១៣។ 

5628 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤១៨៣។ 

01719061
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នសាងសង់ប្េលានយនតរហាះរខតតកំេង់ឆ្ន ំង មនេី សនតិស ខស-២១ និងមនេី 

សនតិស ខប្កាងំតាោន់ ប្តូវបាន ួមរញ្ចូេតាម យៈរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម។ 

ខ. កា ទទួេខ សប្តូវតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម រស់ រខៀវ សំផន សប្មារ់អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ 

1967.កនុងកា ដ្ឋក់ឱយទទួេខ សប្តូវតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមសប្មារ់អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ រខៀវ សំផន ប្តូវខតបាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់

កនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម ួម រហើយោត់ប្តូវខតមានធាត ផសអំតតរនាម័តិតប្មូវកនុងរ ឿងកតីរនះដូច

បានេិភ្លកាខាងរេើថា ោត់បានដឹងអំេីេវនីយភ្លេខពស់ថ្នកា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់

េកខខណឌ ថ្នកា  ស់រៅ និងកា រធ្វើកា ធ្ៃន់ធ្ៃ រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងេកខខណឌ ដ៏អាប្កក់

ថ្នកា ឃ ំោងំរៅតាមមនេី សនតិស ខ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានតមកេ់កា កំណត់ រស់អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន ួមចំខណកោ៉ា ងសំខាន់រៅកនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួម5629។  

1968.ដូចបានរេើករ ើងខាងរដើម រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយបានដកអំរេើមន សសោត

ទាងំរនះរចញេីរោេរំណង ួម រទើរអងគជំន ំជប្មះវាយតថ្មាថា រខៀវ សំផន ទទួេខ សប្តូវចំរពាះកា ជួយ

ទំន ករប្មុងដេ់អំរេើមន សសោតទាងំរនាះរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ។ រៅកនុងកា េិោ ណា រស់ខាួនអំេីធាត 

ផសអំតតរនាម័តិសប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវនូវកា ជួយទំន ករប្មុង អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីេវនីយខពស់ថ្នកា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ 5630។ 

អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករ ើងពាក់េ័នធ

រៅនឹងកា យេ់រឃើញរនះ។ 

1969.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា ចូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន កនុងកិចចប្រជ ំរផសងៗ រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុា និងទសសនកិចច រស់ោត់រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  ខដេោត់ “បានសរងកត

រឃើញនូវេកខខណឌ  ស់រៅ និងកា រធ្វើកា ដ៏អាប្កក់ រស់កមមក កសិក   ួមទាងំកា អត់អាហា  និងជងឺំ”5631

 
5629 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VIII.ខ.៧។ 

5630 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៥-៤៣១៧។ 

5631 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៣-៤៣១៤។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

។ ខផអករេើចំណ ចរនះ និងកា េិភ្លកាដំរូងកនុងខផនក ១៨.១.១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់

េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីេវនីយភ្លេខពស់ថ្នឧប្កិដាកមមដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

“រជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា កា សាា រ់ទំនងជារណាត េមកេីេកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់រៅតាមសហ

ក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ”5632។ ពាក់េ័នធនឹងកា សាា រ់ខដេរណាដ េមកេីេកខខណឌ តាមមនេី សនតិស ខ អងគ

ជំន ំជប្មះ ំឭកថា៖  

រខៀវ សផំន បានដឹងេីកា ោរខ់ាួន កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ោំងំ កា រធ្វើបារ និងកា សមាា រ់ខាម ងំេិតប្បាកដ ឬ

ខាម ងំតាមកា សនមត រស់ រ.ក.ក.។ រដ្ឋយសា ខតឋានៈរេចរធាា   រស់ោត់កនុងជួ រកស រខៀវ សផំន បាន

ចូេ ួម និងោបំ្ទកិចចប្រជ ំ រសស់ាែ រន័រធ្វើរសចកតីសរប្មចខដេមានកា េិភ្លកាេរីជាគវាសនា រសខ់ាម ងំ និង

កា ចូេ ួមកនុងដរំណើ កា រធ្វើរសចកតីសរប្មចចិតត រស់ រ.ក.ក.។ រប្ៅេីរនះ រខៀវ សផំន បានអំពាវនាវរដ្ឋយ

ររើកចំហឲ្យមានកា សមាា រអ់នកខដេកបត់រកសឬរដិវតតន៍។ កនុងកា េិភ្លកាខាងរេើ ជាទរូៅ រខៀវ សផំន 

បានដឹងេសីាែ នភ្លេអត់ោា ន កា េ ររបំាត់មិនឲ្យមានថាន ំសងកូវប្គរ់ប្ោន់ឬមានប្រសិទធភ្លេ និងកា រធ្វើទ កខ

រទាសរេើខាម ងំងេិតប្បាកដឬតាមកា សនមត រស ់ រ.ក.ក. រដ្ឋយកមាម េិបាេរៅសហក ណ៍   និងកា ដ្ឋា ន

កា ង្ហ រៅទទូាងំកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ កនុងកា អន វតតដ្ឋច់ខាតនូវរោេនរោបាយ រសរ់កស។ អងគជនំ ំជប្មះ

យេ់រឃើញថា រខៀវ សផំន បានដឹងេីេវនីយភ្លេចាស់លាសថ់ា កា អន វតតរនះបានេប្ងីករៅដេម់នេី សនតិ

ស ខនានា5633។ 

1970.ខផអកតាមកា ដឹងឮ រស់ោត់អំេីកា របាសសមាអ តរៅកប្មិតខពស់ និងកប្មិតទារ និងរចតនា ួម រស់ោត់កនុង

កា ប្រប្េឹតតសហឧប្កិដាកមម ួម នូវឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងមន សសជាតិតាម យៈកា សមាា រ់អនកទាងំរនាះ  អងគ

ជំន ំជប្មះយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា កា សាា រ់នឹងរកើតរ ើងរដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់េកខខណឌ រៅតាម

មនេី សនតិស ខ5634។ 

1971.រខៀវ សំផន បានរោទប្រកាន់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត រដ្ឋយសា េ ំមានេសតតុាង

កនុងកប្មិតខដេតប្មូវថា ោត់បានដឹងអំេីេវនីយភ្លេេិតប្បាកដថា កា សាា រ់រនាះរណាត េមកេីេកខខណឌ

ខដេបានដ្ឋក់តាមសហក ណ៍ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខ5635។ ោត់បានរោទប្រកាន់ថា អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា បានសំអាងរៅរេើកា យេ់រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងកនុងខផនក 

 
5632 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៥។ 

5633 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៦។ 
5634 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៦-៤៣១៧។ 

5635 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥៣, ២១៣៧, ២១៤០។ 

01719063
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១៨.១.១ ថ្នសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹងថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា 

េកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់តាមសហក ណ៍ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខ5636។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកា សាា រ់

រដ្ឋយសា េកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់តាមមនេី សនតិស ខ ោត់បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយបាន ំឭកកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹងអំេីកា របាសសមាអ ត5637។ ោត់បាន

រខនែមថា េ ំមានេសតតុាងោំប្ទកា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានដឹងអំេីេវនីយភ្លេថា កា សាា រ់នឹងរកើត

មានរដ្ឋយសា េកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5638 ឬថា ោត់បានដឹងថា កា 

អន វតតន៍ទាក់ទងរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតរេើសប្តូវទំនងជារណាដ េឱយមានកា សាា រ់កនុងមនេី សនតិស ខ5639។  

1972.សហប្េះរាជអាជាា បានអះអាងថា កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន “េ ំប្តឹមប្តូវ និងោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទ” 

រដ្ឋយសា ោត់“ខកខានកនុងកា រេើកអំណះអំណាងោបំ្ទប្តឹមប្តូវ” និងេ ំបានរង្ហា ញកំហ សខដេនាឱំយ

សាេប្កមរនាះរមាឃៈ ឬរណាត េឱយមានភ្លេមិនយ តតិធ្ម៌រ ើយ5640។ សហប្េះរាជអាជាា បានរញ្ញា ក់រ ើង

 វិញនូវកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង5641 និងថា រខៀវ សំផន “ខកខានកនុងកា រេើកអំណះ

អំណាងខដេរង្ហា ញនូវកំហ ស”កនុងកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេថា ោត់មានធាត 

ផសអំតតរនាម័តិពាក់េ័នធរនាះ5642។ 

1973.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ប្តឹមខតេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹង

កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងេ ំបានរេើករ ើងនូវអំណះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងមូេ

រហត ដូចរមដចបានជាកា យេ់រឃើញរនាះេ ំសមរហត ផេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំ

ជប្មះបានរញ្ញា ក់េីដំរូង ួចរហើយថា អងគជំន ំជប្មះនឹងប្តូវអន វតត“រទដ្ឋា នសតីេីភ្លេសមរហត ផេកនុងកា 

 
5636 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៣៨, ២១៤០។ 

5637 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤០។ 

5638 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៣៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៨០៨-១៨១០។ 

5639 សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៨០៨-១៨១៥។ សូមរមើេ

ផងខដ  សា ណារណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ១៨៥៣។ 

5640 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៧៧, ១២៨១។ 

5641 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៨២, រជើងទំេ័  ៤៦៩០-៤៦៨១, ៤៦៩៣ រោងរៅរេើសាេ

ប្កមអងគជំន ំប្ជះសាលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៣១៦-៤៣១៧។ សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៧៨ 

រោងរៅរេើសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២០៦-៤២០៨, ៤២១០-៤២១១, ៤២១២, ៤២១៤, 

៤២១៦, ៤២៥៨, ៤៣១៣-៤៣១៤។ 

5642 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៧៩, ១២៨៣។ 

01719064
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េិនិតយរេើកា យេ់រឃើញខដេ ងកា ជំទាស់ខផនកអងគរហត  រ៉ា ខនតេ ំខមនរេើរញ្ញា ថារតើកា យេ់រឃើញរនាះ

ប្តូវ ឬខ សរនាះរទ”5643។ ដូរចនះ“អំណះអំណាង ខដេប្តូវបានកប្មិតប្តឹមខតកា មិនយេ់ប្សរជាមួយនងឹ

កា សននិដ្ឋា ន រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង […] េ ំមានេកខណៈប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រដិរសធ្កា យេ់រឃើញ

ខផនកអងគរហត រនះបានរ ើយ”5644។  

1974.ររើរទាះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងប្តឹមប្តូវថា កា យេ់រឃើញខដេបានររងកើតរ ើងកនុងខផនក ១៨.១.១ 

ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើខផនកខាះ េ ំខមនររងកើតរ ើងជាកា រឆាើយតររៅនឹង

កា ដឹងអំេីកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់តាមសហក ណ៍ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខក៏

រដ្ឋយ ក៏កា យេ់រឃើញទាំងរនះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹងអំេីកា សាា រ់ខដ ។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

បានេិោ ណារេើេសតតុាងថ្នកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីេវនីយភ្លេខពស់ថ្នកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមដថ្ទ

រទៀតកនុង វិសាេភ្លេថ្នរោេរំណង ួមតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមោ៉ា ងេមអិតកនុងខផនករនាះ។ អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ោត់បាន“ដឹងអំេីកងវះរសបៀងអាហា ប្ទង់ប្ទាយធំ្រៅតាមសហក 

ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ”5645។ អងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើេសតតុាងខដេោត់បានសរងកតរឃើញរដ្ឋយ

ផ្លេ េ់នូវេកខខណឌ តាមកា ដ្ឋា នរធ្វើកា 5646 និងបានរឃើញនូវេកខខណឌ គួ ឱយ នធត់ទាងំរនាះ5647។ តាម យៈ

កា ទទួេសាគ េ់ផ្លេ េ់ខាួន និងកា េិេណ៌នារនាេ រ់េីកា ដួេ េំថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ រខៀវ សំផន 

បានរឃើញ“កា អត់អាហា ” “ខវះថាន ំរេទយ” និង“ប្រជាជនខដេប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើកា រដ្ឋយឥតអាហា  ខ

ណៈរេេខដេេួករគរហវហត់រដើ រសេើ ដួេ រ៉ា ខនតររើរទាះជាោ៉ា ងរនះកតី ក៏េួករគប្តូវបានរងខំឱយរធ្វើកា ធ្ៃន់

រទៀត”5648។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ជាេទធផេថា ោត់“បានដឹងអំេីេកខខណឌ កា ង្ហ ដ៏

អាប្កក់រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា កនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ”5649 និង“បាន

ដឹងអំេីឧប្កិដាកមមខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងប្សរតាមរោេនរោបាយកនុងកា ររងកើត និងប្រតិរតតិសហក ណ៍ 

 
5643 សូមរមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៨៨។ សាេដីការណត ឹងសាទ កខសំណ ំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ  

១៧។ 

5644 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ៩០។  

5645 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១២។ 

5646 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៣។ 

5647 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៤។ 

5648 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៤ ដកប្សង់កិចចសមាា សន៍ រស់ រខៀវ សំផន ោម នកាេរ ិរចទិ 

ឯកសា រេខ E3/4050 ERN 00786553។ 

5649 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៦។ 

01719065
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ”5650។ រនះបានខផអករេើមូេដ្ឋា នថ្នកា យេ់រឃើញទាងំរនះប្េមទាងំកា ដឹង រស់ រខៀវ 

សំផន ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈអំរេើ រស់ោត់  ួមទាងំកា ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រកសក មមយុនី

សតកមពជុា ស នេ កថាផាយតាមវិទយុ និងវគគរណតុ ះរណាត េនរោបាយដេ់កមាម េិបាេរកសក មមយុនីសតកមពជុា 

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសននិដ្ឋា នថា “ោត់បានដឹងថា កា សាា រ់ទំនងជារកើតមានរដ្ឋយសា េកខ

ខណឌ ខដេបានដ្ឋក់តាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ”5651។ 

1975.ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដឹង រស់ោត់អំេីេវនីយភ្លេថ្នកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ ថ្នកា ឃ ំោងំ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយ

បានសំអាងរៅរេើកា ដឹង រស់ោត់អំេីកា របាសសមាអ តរដើមបីរង្ហា ញនូវកា ដឹងតាមមនេី សនតិស ខនានា។ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេនយេ់រហត ដូចរមតចបានជា កា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីកា ោរ់ខាួន កា 

ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើបារ ឬកា សមាា រ់ខាម ងំេិតប្បាកដ ឬតាមកា សនមត កាា យរៅជាកា ដឹងថា 

េកខខណឌ ខដេបានដ្ឋក់តាមមនេី សនតិស ខ ទំនងជានាឱំយមន សសសាា រ់។ កា ដឹងអំេីកា សាា រ់ខដេបានរកើត

រ ើងតាម យៈកា សមាា រ់ េ ំបានរង្ហា ញនូវកា ដឹងអំេីកា សាា រ់រដ្ឋយសា េកខខណឌ អាប្កក់ថ្នកា ឃ ំោងំ

រនាះរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីេវនី

យភ្លេខពស់ខដេថា េកខខណឌ ធ្ៃន់ធ្ៃ រៅតាមសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  បានេនាា តដេ់មនេី សនតិ

ស ខ5652។ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា េនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមតចបានជាកា យេ់រឃើញរនាះេ ំសមរហត 

ផេ។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា ប្រសិនររើ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីេវនីយភ្លេថ្ន

កា សាា រ់ខដេបានរកើតរ ើងកនុងសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធ្វើកា  រដ្ឋយសា កា រងអត់អាហា  ខវះកា ខងទាំ

ខផនករវជាសាស្តសត និងអនាម័យ ោត់ប្បាកដជាបានដឹងប្រហាក់ប្រខហេោន អំេីេវនីយភ្លេថ្នេកខខណឌ ទាងំ

រនាះខដេនាឱំយមានកា សាា រ់រៅកនុងមនេី សនតិស ខខដ ។ ចំណ ចខដេសំខាន់ចំរពាះកា យេ់រឃើញទាងំអស់

សតីេីកា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន គឺតួនាទី រស់ោត់ជាអនកចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំកប្មិតខពស់រំផ ត រស់រកស

ក មមយុនីសតកមពជុា ខដេតាមកំណត់រហត ខាីៗរង្ហា ញថា រាេ់រញ្ញា សតីេីអតែប្ររោជន៍ និងកដីបា មាប្តូវបាន

េិភ្លកាជារទៀងទាត់។  

 
5650 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤២១៨។ 

5651 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៥។ 

5652 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៦។ 

01719066
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1976.រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរដិរសធ្សា ណា រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សខផនកអងគរហត កនុងកា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីេវនីយភ្លេខពស់

ថ្នកា សាា រ់រៅសហក ណ៍ប្តាកំក់ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា កា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់ប្តពាងំងម កា ដ្ឋា នសាង

សង់ប្េលានយនតរហាះរខតដកំេង់ឆ្ន ំង មនេី សនតិស ខស-២១ និងមនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង

រដ្ឋយរចតនាប្ររោេរៅទីតាងំឧប្កិដាកមមខាងរេើ ប្តូវបាន ួមរញ្ចូេកនុងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដា

កមម ួម និងថា រខៀវ សំផន ទទួេខ សប្តូវចំរពាះរទឧប្កិដារនះតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេសរប្មចខកខប្រទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវខដេរោទជារញ្ញា រនះេីកា ជួយទំន ករប្មុងរៅ

ជាកា ទទួេខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួម ខដេរនះជាកា ខកខប្រនូវកា កំណត់ប្ររេទរទរោទខដេបាន

រ ៀររារក់នុងដីកាដំរណាះប្សាយ។ អាប្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះេ ំោំបាច់រធ្វើកា េិោ ណារខនែមរទៀត

រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ជួយទំន ករប្មុងរនះរ ើយ។ 

IX. ការម្រកា្ពទា្ 

1977.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់រេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រកាស

រទាស ខដេជាដំណាក់កាេសំខាន់ច ងរប្កាយថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្កនុងរ ឿងកដីរនះ។ 

1978.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានតំណាងម ខមាត់ជាសាធា ណៈឱយកមពជុា

ប្រជាធិ្ររតរយយតាម យៈតួនាទី៖ ដំរូងជាឧរនាយក ដាមស្តនតីថ្នរាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិ និងោរ់តាំងេី

រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជាប្រធានគណៈប្រធាន ដា5653។ កា ទទួេខ សប្តូវថ្នតួនាទី រស់ោត់បានេប្ងីកដេ់

ប្រតិរតតិកា សនូេ រស់រកស និង ដា ួមទាងំកា ប្គរ់ប្គងរេើកិចចកា ពាណិជាកមម និងជំនួញ រស់ប្ររទស និង

កា រណដុ ះរណាដ េអរ់ ំខផនកនរោបាយ5654។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងយេ់រឃើញថា៖ 

 រខៀវ សផំន “មនិប្តឹមខតសែិតកនុងប្កុមតូចថ្នសមាជិករកសក មមយនីសដកមពជុាខដេទទេួបានេ័ត៌មានប្គរ់

 ប្ោន់ រដ្ឋយសា ជាសមាជិកថ្នគណៈមជឈិមរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំមានតួនាទេីិរសសកនុងរកសតាម យៈកា 

 ចូេ ួមកនុងកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍ខដេេិភ្លការេើរញ្ញា នានា និងរធ្វើរសចកដីសរប្មចសខំាន់ៗ”5655។  

 
5653 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

5654 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

5655 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៦២៤។ 

01719067
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ោត់បានរធ្វើកា  និងមានទំនាក់ទំនងជិតសនិទធជាមួយឥសស ជនកំេូេៗកនុងរកសក មមយនីសដកមពជុា និងបាន ួច

ផ តេីកា របាសសមាអ តនានារេើកមាម េិបាេជាន់ខពស់5656។ ោត់គឺជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ និងជាអនកសមគំនិត

ជាមួយរមដឹកនាដំថ្ទរទៀតថ្នរកសក មមយនីសដកមពជុា5657។ 

1979.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន មានេិ  ទធរដ្ឋយសា ជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ រស់

រកសក មមយនីសដកមពជុាខដេបានប្រប្េឹតតតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួមនូវ (១) រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា និ រទស កា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុងមនេី 

ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ សាសនា និងេូជសាសន៍ 

និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់រ គគេ និងអំរេើខដេប្តូវបាន

កំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ (២) រទប្រេ័យេូជ

សាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់សមាជិកជនជាតិរវៀតណាមថ្នប្កុមជាតិេនធ ុ និងជាតិសាសន៍ (៣) កា  ំរលាេ

រំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវតាម យៈអំរេើមន សសោតគិតទ កជាម ន កា រធ្វើទា  ណកមម អំរេើ

អមន សសធ្ម៌ កា រងកេយនកមម ឬកា ឈ្ឺោរ់ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬស ខភ្លេ និងកា ដកហូតរដ្ឋយរចតនានូវ

សិទធិ រស់រឈ្ា ើយសឹក និងជនស ីវិេកនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ និងរទៀងទាត់ និងកា ឃ ំោងំ

ខ សចារ់រេើជនស ីវិេខដេមានខចងកនុងអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវរៅមនេី សនតិស ខ ស-២១5658។ អងគជនំ ំ

ជប្មះបាន ករឃើញថា រខៀវ សំផន មានេិ  ទធេីរទជយួទំន ករប្មុងដេ់អំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅតាមសហក ណ៍ កា ដ្ឋា នរធ្វើកា  និងមនេី សនតិស ខមួយចំនួន

ដថ្ទរទៀត5659។ 

1980.រទឧប្កិដាទាងំរនះបានរកើតរ ើងរេញមួយអំ ុងរេេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. ោរ់តាងំេីថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ថ្ងៃទី ០៧ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩  និងកនុងរ ិរទថ្ន ររោរសងកត់ខដេ

បានផ្លា ស់ទីប្រជាជនរដ្ឋយរងខំ និងរងខំឱយប្រជាជនរធ្វើកា  និង ស់រៅប្សរតាមរោេរំណង រស់រកសក មម

 
5656 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៨៩, ៦០៣-៦០៤។ 

5657 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦-៤៣០៧។ 

5658 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣០៦-៤៣០៧, ៤៣២៦-៤៣២៧។ 

5659 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣១៨, ៤៣២៨។ 

01719068
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

យនីសដកមពជុា5660 និងបានរធ្វើឱយប្រជាជនកមពជុាជាងមួយលាននាក់សាា រ់បាត់រង់ជីវិត5661។ ប្រសិនររើោម ន

េសតតុាងជាឯកសា រៅរសសសេ់5662ខដេភ្លគរប្ចើនប្តូវបានរំផ្លា ញរោេរនាះរទ5663 នឹងោម នអវរីង្ហា ញ

នូវរទឧប្កិដាទាងំរនះ និងតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន រប្ៅខតេីសកខីកមម រស់អនក ួចជីវិតេី រររនាះខដេមានវ័

យចំណាស់ៗ និងបាក់សាត និងអដិាធាត  រស់អនកសាា រ់រនាះរ៉ា រណាណ ះ។ 

1981.រខៀវ សំផន រចចរុបននមានអាយ  ៩១ ឆ្ន ំ5664 និងបានជារក់នុងមនេី ឃ ំោងំោរ់តាងំេីច ងឆ្ន ំ ២០០៧ ដំរងូ

កនុងអំ ុងរេេថ្នកិចចរស ើរសួ តាមផាូវត លាកា  និងរប្កាយមករេញមួយអំ ុងរេេថ្នកា ជំន ំជប្មះកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រចចរុបនន ោត់សែិតរៅកនុងមនេី ឃ ំោងំអន វតតរទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត 

ខដេបានប្រកាសរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង និងប្តូវបានតមកេ់រៅរណដ ឹងសាទ កខកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ សប្មារ់រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្ន អំរេើមន សសោត កា រធ្វើទ កខរ ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមាៀសទីប្កុងេនំរេញភ្លា

 
5660 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៧៦ ទំេ័  ២២៣០-២២៣១ (ខផនកសរប្មចរសចកដី)។ 

5661 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៩៧: 

រៅកនុងឆ្ន ំ២០០៨ មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាបានកំណត់អតតសញ្ញា ណអដិាធាត មន សសប្រមាណជា ១.៣០០.០០០ នាក់ 

រៅកនុងទីតំាង រៅត ករ់សាកសេ ួមរៅទូទាងំប្ររទសកមពជុាចំនួន ៣៩០ កខនាង។ មានតរួេខបា៉ា ន់ប្រមាណជារប្ចើនអំេី

ចំនួនមន សសសាា រ់ខដេបានរងករ ើងរដ្ឋយរោេនរោបាយនិងកា ប្រប្េឹតត រស់ រ.ក.ក.។ តួរេខបា៉ា ន់ប្រមាណទាងំរនាះ

រញ្ញា ក់នូវចំនួនមន សសសាា រ់េី ៦០០.០០០ នាក់ រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់។ រៅកនុង ងវង់តួរេខរនះ អនកជំនាញជារប្ចើន

ទទួេយកតួរេខបា៉ា ន់ប្រមាណថ្នចំនួនអនកសាា រ់េី ១.៥០០.០០០ រៅ ២.០០០.០០០ នាក់ ថាជាចំនួនខដេេិតប្បាកដរំផ 

ត។រទាះរីជាោ៉ា ងណា អងគជំន ំជប្មះបាន មាឹករ ើងវិញនូវកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនថាអវតតមានទិននន័យសែិតិពាក់េ័នធនិង

ខដេអាចទ កចិតតបានសប្មារ់រោេរំណងថ្នកា វាយតថ្មារេើចំនួនម ណភ្លេជាក់លាក់ខដេជារ់ទាក់ទងនឹង រ.ក.ក. 

នាឲំ្យមានភ្លេមិនចាស់លាស់ជ ំវិញកា រប្រើប្បាស់េ័សតតុាងប្រជាសាស្តសត។  

5662 អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា “រដ្ឋយេិោ ណារៅរេើរវលាខដេកនាងផ តរៅ ោរ់តំាងេី ររកមពជុាប្រជាធ្រិ

រតយយ ឯកសា ខដេបានកត់ប្តានូវប្េឹតតិកា ណ៍នាសម័យកាេរនាះ ខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់ គឺជាប្រេេដ៏សំខាន់រំផ តកនុង

ចំរណាមប្រេេេ័សតតុាង។ ឯកសា នាសម័យកាេរនាះខដេមានរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះ  ួមមាន កំណត់រហត ថ្នកិចចប្រជ ំ ឬ

ឯកសា ទំនាក់ទំនងកា ង្ហ  ខដេអងគជំន ំជប្មះមិនបានសាត រ់សកខីកមមរដ្ឋយផ្លេ េ់”។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(E465) កថាខណឌ  ៥៧។ 

5663 អងគជំន ជំប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រដ្ឋយសា ខតកងកមាា ំងរវៀតណាមចូេទីប្កុងេនំរេញោ៉ា ងឆ្រ់ ហ័សរេក 

និងកា របាះ រង់រោេមនេី សនតិស ខ ស-២១ ោ៉ា ងរេឿន រគមិនបានរធ្វើអវីចំរពាះឯកសា ខដេរៅរសសសេ់រនាះរទ។ […] កាងំ 

រហកកអា វ រៅ   ច ប្តូវបាន នួន ជា និង ស ន រសន សតីររនាេ ស រដ្ឋយសា ខតមិនបានរំផ្លា ញរោេឯកសា មនេី សនតិស ខ ស-

២១”។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៥៥៩។ 

5664 រខៀវ សំផន រកើតរៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៣១។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៥៦៤។ 
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មៗរប្កាយកា ដួេ េំទីប្កុងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងសប្មារ់រទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោតពាក់េ័នធរៅនឹងកា ផ្លា ស់ទីប្រជាជនដំណាក់កាេទីេី ខដេបានរកើត

រ ើងរៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧5665។ 

1982.កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដ្ឋក់រទាស រខៀវ សំផន ជារ់េនធនាោ អស់មួយ

ជីវិត និងបានរញ្ចូេោន ជាមួយកា ដ្ឋក់រទាស រស់ោត់អស់មួយជីវិតខដេបានប្រកាសរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅជារទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតខតមួយ5666។  

ក. ចារព់ាកេ់ន័ធរៅនងឹកា ដ្ឋករ់ទាសរមដកឹនាជំានខ់ពស ់

1983.ចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក  និងចារ់កមពជុា េ ំបានខចងេីរោេរំណងថ្នកា ដ្ឋក់រទាសរ ើយ។ អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់េីដំរូងនូវភ្លេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាសរៅ អ.វ.ត.ក. គឺរដើមបីជា

កា សងជំងឺចិតត និងរដើមបីរារំាងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម5667។ អងគជំន ំជប្មះជារប្ចើនថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិប្រហាក់ប្រខហេោន បានេិោ ណារេើរោេរំណងចមបងថ្នកា ដ្ឋក់រទាសគឺរដើមបីសងជំងឺចិតត 

និងរារំាងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម5668។ 

1984.កនុងរ ឿងកដី ០០១, ០០២/០១ និង ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរោងផងខដ រៅរេើសា ៈសំខាន់

ថ្នកា ធានាដេ់ជន ងរប្ោះខដេរៅ ស់រានមានជីវិត ប្កុមប្គួសា រស់េួករគ សាកសី និងសាធា ណជនថា 

ចារប់្តូវបានអន វតតោ៉ា ងមានប្រសិទធភ្លេ និងអន វតតចំរពាះមន សសប្គរ់ ូររដ្ឋយេ ំគិតេីឋានៈ ឬតួនាទី

 
5665 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៩។ 

5666 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤០២។ 

5667 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៨០។ 

5668 សាេដីការ ឿងកដី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ៧៧៥។ សាេដីការ ឿងកដី Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

(ICTR) កថាខណឌ  ១០៥៧។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ayyash អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (STL) សំណ ំរ ឿងរេខ STL-11-

01/S/TC សាេប្កមប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី ១១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០ (“សាេប្កមរ ឿងកដី Ayyash (STL)”) កថាខណឌ  ១២២។ រ ឿង

កដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Al Mahdi  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង VIII (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12/01/15 សាេប្កម និង

កា ប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ កថាខណឌ  ៦៦។ សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Ntaganda (ICC) កថា

ខណឌ  ៩-១០។ 
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រ ើយ5669។ រៅត លាកា  ICTY រនះប្តូវបានសំរៅរៅរេើថា ជា“កា រារំាងវិជាមានជាទូរៅ និងជាេកខណៈ

រ គគេ” រហើយសា ៈសំខាន់រនះប្តូវបានេនយេ់ដូចខាងរប្កាមថា៖ 

 រោេរណំងសំខានរ់ំផ តថ្នកា ដ្ឋក់រទាសខដេបានប្រកាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិគឺរដើមបី

 រញ្ញា ក់ឱយកាន់ខតចាស់ថា ប្រេ័នធគតិយ តតអនត ជាតិប្តូវបានអន វតត និងេប្ងឹង។ រោេរណំងថ្នកា ដ្ឋក់

 រទាសរនះគឺសរំៅរៅរេើកា អរ់ ំអេំរីទាស និងរផាើជាសា មយួថា រោេកា ណ៍ចារអ់នត ជាតិសដីេមីន សស

 ធ្ម៌ ប្តូវខតរោ េរៅប្គរ់កាេៈរទសៈ។ កនុងកា រធ្វើដរូចនះ រោេរណំងថ្នកា ដ្ឋក់រទាសបានេាោមដ្ឋក់

 រញ្ចូេរោេកា ណ៍ទាងំរនះ នងិកា ទាមទា ខផនកសេីធ្មត៌ាមកា ចង់បាន រសស់ាធា ណជន5670។ 

1985.ប្សរជាមួយនឹងកា ផតនាេ រទាស កា ទរ់សាក ត់ និងកា រារំាងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម រោេរំណងដថ្ទរទៀតថ្ន

កា ដ្ឋក់រទាសខដេប្តូវបានេិោ ណារដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ បាន ួមរញ្ចូេភ្លេគួ ឱយ

អាមា៉ា ស់ និងកា រថាក េរទាសជាសាធា ណៈរដ្ឋយសហគមន៍អនត ជាតិ និងកា េ រលាងរទាស5671។ 

1986.រខនែមរេើរោេរំណងសំខាន់ៗថ្នកា ដ្ឋក់រទាសរនះ រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ រសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខ

ចារ់ សមាមាប្ត និងរោេកា ណ៍ឯកតតកមមថ្នរទាស ប្តូវខតបានេិោ ណារៅកនុងកា ដ្ឋក់រទាសផងខដ ។ 

១. រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេ 

 
5669 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៥៧៩។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ១០៦៧។ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៤៨។ 

5670 សាេដីការ ឿងកដី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ១០៧៣។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរ ឿងកដី Nikolić បានរញ្ញា ក់

ប្រហាក់ប្រខហេោន ថា៖  

រោេរំណងសំខាន់មួយកនុងចរំណាមរនាះថ្នកា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ គឺរដើមបីជះឥទធិពារេើកា 

ដឹងអំេីចារ់ រស់ជនជារ់រោទ ជន ងរប្ោះ និងសាច់ញាតិ សាកសី និងសា ណជនរដើមបីរធ្វើឱយេួករគរជឿជាក់ថា ប្រេ័នធ

ចារ់ប្តូវបានេប្ងឹង និងអន វតត។ រខនែមរេើរនះ ដំរណើ កា ថ្នកា ដ្ឋក់រទាស គឺកនុងរោេរំណងរផាើជាសា ថា ចារ់ និង

 វិធានខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាសកេ ប្តូវខតរោ េរដ្ឋយមន សសប្គរ់ ូរ។ ‘រ គគេប្គរ់ ូរប្តូវខតមានសិទធិរសមើោន

ចំរពាះម ខត លាកា  និងត លាកា ប្េហមទណឌ ’។ រោេកា ណ៍ជាមូេដ្ឋា នរនះបានជប្មុញអនកចារ់ និងសាធា ណជន

ទូរៅឱយទទួេយកចារ់ និង វិធានទាងំរនះជាមូេដ្ឋា នថ្នគំនិត រស់េួករគ។ 

សាប្កមរ ឿងកដី Nikolić (ICTY) កថាខណឌ  ១៣៩ ដកប្សង់មាប្តា ១៤ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ 

5671 សាេដីការ ឿងកដី Kordić និង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ១០៧៣។ សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី Blaškić (ICTY) 

កថាខណឌ  ៦៧៨។ 

01719071
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

1987.រោេកា ណ៍នីតាន កូេភ្លេគឺជាខផនកថ្នចារ់កមពជុារចចរុបនន និងជាខផនកថ្នចារ់អនត ជាតិ និងចារ់កមពជុា

រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩5672។ រោេកា ណ៍រនះមិនប្តឹមខតតប្មូវថា រទឧប្កិដាប្តូវខតមានអតែិភ្លេចំរពាះ

ម ខចារ់ជាធ្ មានរៅម នរេេអំរេើរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង ោម នរទរេមើសររើោម នចារ់ខចងរ៉ា រណាណ ះរទ 

ខងមទាងំថា រទាសសប្មារ់រទឧប្កិដាទាងំរនាះប្តូវខតបានដឹងឮជាម ន ោម នរទាសររើោម នចារ់។ រោេ

រំណងគឺរដើមបីធានាបាននូវភ្លេជាក់លាក់កនុងកប្មិតអរបរ មា ទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាស និងធានាថា 

រ គគេអាចយេ់ដឹងអំេរីទាសខដេខាួនបាន ំេឹងទ កប្រសិនររើ ករឃើញថាមានេិ  ទធេរីទឧប្កិដាជាក់លាក់

ណាមួយរនាះ។ រោេកា ណ៍រនះតប្មូវផងខដ ថា ប្រសិនររើចារ់រចចរុបននដ្ឋក់រទាសប្សាេជាងចារ់ខដេ

មានអតែិភ្លេរៅខណៈរេេប្រប្េឹតតរទរេមើសរនាះ ប្តូវអន វតតរទាសប្សាេជាងរោេកា ណ៍អន វតតរទាស

ប្សាេជាង5673។ 

1988.ររើរទាះរីជាអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម េ ំប្តូវបានោត់

ទ កជារទរេមើសកនុងចារ់កមពជុារៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏អំរេើទាងំរនះមានអតែិភ្លេជារទរេមើសកនុង

ចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ។ រនះជាកា រោ េរោេកា ណ៍ោម នរទរេមើសររើោម នចារ់ខចង5674។ ទាក់ទង

រៅនឹងរោេកា ណ៍ោម នរទាសររើោម នចារ់ខចង រដ្ឋយសា រទឧប្កិដាទាងំរនះេ ំមានអតែិភ្លេកនុងចារ់កមពុ

ជា ោម នកា ដ្ឋក់រទាសកនុងចារ់កមពជុាខដេជាក់លាក់សប្មារ់រទឧប្កិដាទាងំរនះរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណា

កដី មាប្តា ២១ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ ខដេបានចូេជាធ្ មានកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥5675 បានខចង

 
5672 សូមរមើេ មាប្តា ៦ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦។ មាប្តា ៣ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ២០០៩។ មាប្តា ១៥(១) 

ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ សូមរមើេផងខដ  មាប្តា ១១(២) ថ្នរសចកដីប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិ

មន សស UDHR។ មាប្តា ៩ ថ្នអន សញ្ញា អារម ិកសដីេីសិទធិមន សស ACHR។ មាប្តា ៧(១) ថ្នអន សញ្ញា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស

ECHR។ មាប្តា ៧(២) ថ្នធ្មមន ញ្ាទវីរអាប្ហិវកសដីេីសិទធិមន សស និងប្រជាជន ACHPR។ មាប្តា ៣១ ថ្ន ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុា ប្េម

ទាងំមាប្តា ១២(២) ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. និងមាប្តា ៣៣ ងមី ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. តប្មូវឱយ អ.វ.ត.ក. រប្រើ

ប្បាស់យ តាត ធ្ិកា ប្សរតាមមាប្តា ១៥ ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។  

5673 មាប្តា ១០ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុា។ មាប្តា ១៥(១) ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ 

5674 អងគរ រ ជំន ំជប្មះបានរដិរសធ្អណំះអំណាង រស់រមធាវើកា ពា កដី រអៀង សា ើ ខដេថា អ.វ.ត.ក.  ប្តូវខតរោ េរោេ

កា ណ៍នីតាន កូេភ្លេកនុងចារ់កមពជុា ខដេមានេកខណៈ ឹតតបិតជាចារ់ខដេបានកំណត់កនុងមាប្តា ១៥(១) ថ្នកតិកាសញ្ញា

អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ និងតប្មូវឱយមានអតែិភ្លេថ្នរទឧប្កិដាកនុងចារ់កមពជុារៅម នកា ប្រប្េឹតតរនាះ។ រសចកដី

សរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/1/30) កថាខណឌ  ២១៣-

២២៥។ 

5675 សូមរមើេ សំណ ំរ ឿង ០០១ េ័ត៌មានអំេីប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ និងសំរណើស ំរញ្ញា ក់ភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នប្កមខដេមាន

អាន ភ្លេផាូវចារ់ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកសា រេខ E91/5 ERN 00365511។ 

01719072
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សប្មារ់កា ដ្ឋក់រទាសប្េហមទណឌ ថ្នកា រធ្វើឱយសាា រ់ កា  រងខំឱយរធ្វើកា ជាអចិថ្ស្តនតយ៍ ឬកា រងខំឱយរធ្វើកា 

សប្មារ់រេេកំណត់ណាមួយ ប្តូវដ្ឋក់រទាសេីរទឧប្កិដាធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ ត។ រខនែមរេើរនះ អងគរ រ ជំន ំជប្មះបាន

រោងរៅរេើមាប្តា II ថ្នរោេកា ណ៍ Nuremberg ខដេរញ្ញា ក់ថា រនះជារោេកា ណ៍ចារ់ទំរនៀម

ទមាា រ់អនត ជាតិខដេខចងថា “កា ខដេចារ់កនុងប្សុកេ ំបានដ្ឋក់រទាសរេើអំរេើខដេជារទឧប្កិដារប្កាម

ចារ់អនត ជាតិ េ ំអាចឱយរ គគេខដេបានប្រប្េឹតតអំរេើរនាះ ួចផ តេីកា ទទួេប្តូវរប្កាមចារ់អនត ជាតិរ ើយ

”5676។ រៅត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ រទាសអតិរ មាសប្មារ់ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ នងិ

ឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម គឺកា ប្រហា ជីវិត5677។ េ ំមានកា រោទប្រកាន់អនត ជាតិេីរទប្រេ័យេូជសាសន៍រៅ

ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥។  

1989.សាស្តសតោ យ Schabas បានេនយេ់ថា ត លាកា  ICTY និង ICTR ប្តូវបានខណនាឱំយេិោ ណារេើកា ដ្ឋក់

រទាសកនុងអតីតប្ររទសយូរហាគ សាា វើ និងប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋនីមួយៗរដ្ឋយរោ េតាមរោេកា ណ៍ោម នរទាស

ររើោម នចារ់ខចង។ ោត់បានរញ្ញា ក់ថា៖ 

 កា បា មាអេំីរញ្ញា ប្រតិសកមមមានកា េំបាកយេ់រដ្ឋយរហត ថា រញ្ញា រនះតាមកា សនមតប្តូវបានរដ្ឋះ

 ប្សាយ ួចរាេរ់ៅត លាកា  Nuremberg។ ជនជាររ់ោទរៅកនុងកា ជំន ជំប្មះរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទី

 េី  បានទទួេររាជយ័កនុងកា ជំទាសរ់ៅរេើរោេកា ណ៍ោម នរទរេមើសររើោម នចារខ់ចង។ ប្រខហេរនះ

 រដ្ឋយសា ប្តូវបានរគរជឿជាទរូៅដូចកា អធិ្រាយផាវូកា កនុង បាយកា ណ៍ចារថ់្នកា ជនំ ំជប្មះឧប្កិដាជន

 សស្តង្ហគ មថា ‘ចារ់អនត ជាតិកំណត់ថា ឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មអាចប្តូវបានដ្ឋក់រទាសប្រហា ជីវតិ ររើរទាះរជីា

 ជនរនាះបានប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាអវក៏ីរដ្ឋយ’។ េិតណាស់ រោេគំនិតខដេថា កា ជំទាសរ់េើរោេកា ណ៍ោម ន

 រទរេមើសររើោម នចារ់ខចង អាចទទួេរជាគជ័យប្តឹមកប្មិតមយួ ររើរទាះរីជាមានអតែិភ្លេជាលាយេកខណ៍

 
5676 រសចកដីសរប្មចរេើសរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ (D427/1/30) កថាខណឌ  ២៤៥ ដក

ប្សង់គណៈកមមកា ចារ់អនត ជាតិរោេកា ណ៍ចារ់អនត ជាតិខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុងធ្មមន ញ្ាថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ  

Nuremberg និងកនុងសាេប្កម រស់ត លាកា រនះ  គណៈកមមកា នីតិអនត ជាតិ៖ ឆ្ន ំ ១៩៥០ រោេកា ណ៍ II។ សហរៅប្កម

រស ើរអរងកតបានេិោ ណាផងខដ រេើ ររថ្នកា ប្រកាសរទាស រស់ អ.វ.ត.ក. ថាប្សរជាមួយនឹងរោេកា ណ៍ោម នរទរេមើស

ររើោម នចារ់ ។ សូមរមើេ ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ (D427) កថាខណឌ  ១៣០៤។ 

5677 មាប្តា ២៧ ថ្នធ្មមន ញ្ា រស់ត លាកា  IMT ខដេភ្លា រ់រៅនឹងកិចចប្េមរប្េៀង វាង ដ្ឋា េិបាេថ្នចប្កេេអង់រគាសជាមួយនងឹ

រអៀ  ង់រឆៀងខាងតបូង និង វាង ដ្ឋា េិបាេសាធា ណ ដាបារំាងជាមួយនឹងសាធា ណ ដាសងគមនិយមសហភ្លេសូរវៀតសប្មារ់

កា កា រសចកដី និងកាត់រទាសរមឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់ថ្នេួកអាក់ស ីសអឺ ៉ា រ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ ឯកសា រេខ 82 

U.N.T.S. 280។ 

01719073
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

អកស ក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ោម នកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមជាលាយេកខណ៍អកស ណាមួយខដេជារ់ជាមួយរនាះ គឺជាកា ផេយុោន  

និងមនិសមរហត ផេ5678។ 

1990.សាស្តសាត ោ យ Schabas បានេនយេ់ថា ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សសបានផតេ់រោេកា ណ៍រំេាឺមានអតែ

ប្ររោជនព៍ាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនះរៅកនុងរ ឿងកដីេី ទាក់ទងរៅនឹងប្រេ័នធចារ់អង់កាូសាក់ស ង រស់ប្ររទស

អង់រគាស និងអតែិភ្លេថ្នរទរេមើសថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈសហេ័ទធររើរទាះរីជានតែិភ្លេចារ់ខចងជា

លាយេកខណ៍អកស ក៏រដ្ឋយ។ ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សសបានេិោ ណាថា “ចារ់”សប្មារ់រោេរំណ

ងថ្នរោេកា ណ៍ោម នរទរេមើសររើោម នចារ់ខចង បាន ួមរញ្ចូេចារ់ខដេេ ំប្តូវបានខចងជាលាយេកខណ៍

អកស 5679។ សាស្តសាត ោ យ Schabas បានកត់សមាគ េ់ថា៖ 

 “ជាសខំាន ់ ររើរទាះរីជាត លាកា រនះបានរដ្ឋះប្សាយអតែិភ្លេថ្នរទរេមើសរដ្ឋយខាួនឯងផ្លេ េក៏់រដ្ឋយ ក៏េ ំ

 បានេិោ ណារេើកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមសមប្សរ ខដ  រៅបានសនមតថា រទរេមើសរនាះប្េមទាងំកា ដ្ឋក់រទាស

 អតិរ មាប្តូវបានដឹងឮផងខដ ។  […] ដរូចនះ ត លាកា អ ឺ៉ា រសដីេីសិទធមិន សសអាចនឹងមានកា េំបាកខាះកនុង

 កា ដ្ឋក់រទាសខដេខផអករេើរោេកា ណ៍ចារ់ទូរៅ ឬចារ់ទំរនៀមទមាា រ់ ដូចរ ឿងកដីរៅត លាកា  

 Nuremberg”5680។ 

1991.សាស្តសាត ោ យ Schabas បានរោងរៅរេើសាេប្កមឆ្ន ំ ១៩៤៩  រស់ត លាកា ឧទធ ណ៍េិរសស រស់

ប្ររទសហូ ង់5681 ខដេប្តូវបានដកប្សង់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដ ី

Erdemović រដ្ឋយយេ់ប្សរជាមួយប្តង់ចំណ ច៖ 

 ខដេជនជាររ់ោទបានោត់ទ កកា ដ្ឋក់រទាសថា ជាកា ខ សចារ់ រដ្ឋយសា អរំេើ រស់ោត់ររើរទាះរជីា

 រេមើសចារ់ករ៏ដ្ឋយ ក៏ខវះកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមខផនកចារ់ខដេបានគូសរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ និងប្តូវបានរញ្ាតតិេី

 ដំរូងរនាះ កា ជំទាសរ់នះេ ំទទេួបានរជាគជ័យរ ើយ។ រោេកា ណខ៍ដេថា អរំេើេ ំអាចដ្ឋក់រទាសបាន

 រដ្ឋយខផអករេើនតែិភ្លេរទរបញ្ាតតិប្េហមទណឌ ខដេបានររងកើតរ ើងរៅម នអរំេើរនាះ គឺកនងុរោេរណំង

 
5678 អនកនិេនធ William Schabas “កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ៖ វិធ្ីសាស្តសតសដីេីសិទធិមន សស” (១៩៩៧) 7 

Duke J. ចងប្កង និងចារ់អនត ជាតិ រេខ ៤៦១, ទំេ័  ៤៧៥ (“អនកនិេនធ Schabas ៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ”) ដកប្សង់គណៈកមមកា អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីសស្តង្ហគ ម៖  បាយកា ណ៍ចារ់សដីេីកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ ម 

១, ២០០ (ឆ្ន ំ ១៩៤៩)។ 

5679 អនកនិេនធ៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៤៧៤។ 

5680 អនកនិេនធ៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៤៧៥។ 

5681 អនកនិេនធ៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ រជើងទំេ័  ៤០។ 

01719074
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 ររងកើតកា ធានាបាននូវសនតិស ខខផនកចារ ់និងរស ើភ្លេ រស់រ គគេ។ អតែប្ររោជន៍ខផនកចារ់រនះ នឹងមាន

 រប្ោះថាន ក់ប្រសិនររើអំរេើខដេមានវមិតិសងស័យទាក់ទងរៅនងឹកា ដ្ឋក់រទាសខដេសមនឹងទទួេរនាះ ប្តូវ

 បានោត់ទ កថា អាចដ្ឋក់រទាសបានរប្កាយប្េឹតតិកា ណ៍រនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី េ មំានអវីខដេដ្ឋច់ខាតរៅ

 កនុងរកាេកា ណរ៍នាះរ ើយ។ កា អន វតតនរ៍ោេកា ណ៍រនះអាចទទួេ ងផេរ៉ាះពាេ់េីរោេកា ណ៍ដថ្ទ

 រទៀតខដេកា ទទួេសាគ េថ់្នរោេកា ណ ៍ ជារព់ាក់េន័ធដូចោន រៅនឹងអតែប្ររោជន៍សខំានថ់្នយ តតិធ្ម៌។ 

 អតែប្ររោជន៍ទាងំរនះេ បំានអន ញ្ញា តថា កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ ហួសរហត រេើរោេកា ណ៍ខដេប្តូវបាន

 ទទួេសាគ េ់ជាទរូៅថ្នចារអ់នត ជាតិ(ច ិតេកខណៈរេមើសខដេប្តូវបានរង្ហា ញហួសេីវមិតិសងស័យ ួច

 រាេ់រហើយខណៈរេេខដេរទរេមើសរនាះប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង) េ ំគរបីប្តូវបានោត់ទ កថា អាចដ្ឋក់

 រទាសបានរដ្ឋយខផអកខតរេើមេូដ្ឋា នថា នតែិភ្លេថ្នកា ដ្ឋក់រទាសេីម ន5682។ 

1992.ដូរចនះ ររើរទាះរីជាកា ដ្ឋក់រទាសេីរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងឧប្កិដាកមមស

ស្តង្ហគ ម េ ំប្តូបានរញ្ាតតិចាស់លាស់កនុងចារ់កមពជុាក៏រដ្ឋយ ក៏ោម នកា  ំរលាេរំពានរេើរោេកា ណ៍ោម ន

រទាសររើោម នចារ់ខចងខដ ។ មានរទឧប្កិដាខដេប្តូវប្រប្េឹតតរ ើងរៅចរនាា ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

រហើយកា ទទួេខ សប្តូវរនាះេ ំអាចរគចផ តតាម យៈកងវះនូវកា ដ្ឋក់រទាសជាលាយេកខណ៍អកស កនុងចារ់

កនុងប្សុកបានរ ើយ។ 

1993.កនុងរ ឿងកដី ០០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកាតេវកិចច រស់ខាួនកនុងកា ធានាថា “ប្រសិនររើ 

រប្កាយេីមានកា ប្រប្េឹតតរទរេមើស រទរបញ្ាតតិប្តូវបានររងកើតរ ើងកនុងចារ់សប្មារ់កា ដ្ឋក់រទាសខដេ

ប្សាេជាង រនាះជនជារ់នឹងទទួេបានអតែប្ររោជន៍រនះ”5683។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិនិតយរេើ

រោេកា ណ៍ខណនាអំនត ជាតិពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាសសប្មារ់ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា 

 ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ និងបានកំណត់ថា កា ដ្ឋក់រទាសខដេអាចអន វតតបាន

ចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក. សប្មារ់រទឧប្កិដាទាងំរនះ េ ំបាន ំរលាេរំពានរេើមាប្តា ១៥(១) ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត 

ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ5684។ អងគជំន ំជប្មះេ ំបានេិោ ណារេើរទប្រេ័យេូជសាសន៍ េីរប្ពាះ 

កាងំ រហកកអា វ រៅ   ច េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់េីរទឧប្កិដារនះ រ៉ា ខនតរទប្រេ័យេូជសាសន៍រនះេ ំកាត់

 
5682  រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Erdemović អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-22-T សាេប្កម

ប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ កថាខណឌ  ៣៨ ដកប្សង់ Rauter ត លាកា ឧទធ ណ៍េិរសស ប្ររទសហូ ង់ ថ្ងៃទី 

១២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៤៩ ILR ១៩៤៩ ទំេ័  ៥៤២-៥៤៣។ 

5683 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៥៧៣។ 

5684 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៥៧៣។ 

01719075
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រនែយអាន ភ្លេថ្នកា ដ្ឋក់រទាសកនុងកប្មិតប្សាេជាងរទឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ឬឧប្កិដាកមមស

ស្តង្ហគ មកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ និងថា រៅ អ.វ.ត.ក. រទាសអតិរ មាខដេប្តូវអន វតតសប្មារ់រទ

ប្រេ័យេូជសាសន៍ គឺជារ់េ័នធនាោ អស់មួយជីវិត5685 ដូរចនះ កា អន វតតរទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវតិ

បានរោ េតាមរោេកា ណ៍រនះ។ 

២. រោេកា ណ៍រសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខចារ់ សមាមាប្ត និងរោេកា ណ៍ឯកតតកមមថ្នរទាស 

1994.រោេកា ណ៍សមភ្លេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាសខដេជនជារ់រោទ គរបីប្តូវបានដ្ឋក់ឱយទទួេខ ស

ប្តូវរសមើភ្លេោន 5686។ មាប្តា ៣១ ថ្ន ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុាខចងថា “ប្រជាេេ ដាខខម មានភ្លេរសមើោន ចំរពាះម ខ

ចារ់ មានសិទធិរស ើភ្លេ និងក ណីយកិចចដូចោន ទាងំអស់ រដ្ឋយឥតប្រកាន់េូជសាសន៍ េណ៌សមបុ  រេទ 

ភ្លសា ជំរនឿសាសនា និនាន កា នរោបាយ រដើមកំរណើត ជាតិ ឋានៈសងគម ធ្នធាន ឬសាែ នភ្លេឯរទៀត

រ ើយ”។ 

1995.រោេកា ណ៍សមាមាប្តកនុងកា ដ្ឋក់រទាស ខដេជារោេកា ណ៍មូេដ្ឋា នកនុងចារ់សដីេីសិទធិមន សស5687 

មានន័យថា រទាសខដេប្តូវបានដ្ឋក់រៅរេើេិ  ទធភ្លេរនាេ រ់េីកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ ប្តូវខតមានេកខណៈស

 
5685 មាប្តា ៣៩ ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.។ 

5686 គណៈកមាម ធ្ិកា អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីសិទធិមន សសបានរញ្ញា ក់ថា “សិទធិរសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខត លាកា  និងត លាកា 

ប្េហមទណឌ  ជាទូរៅ […] ធានាថា ភ្លគីកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ី ប្តូវបានប្រប្េឹតតរៅរេើរដ្ឋយោម នកា រ ើសរអើង។ គណៈកមាម ធ្ិ

កា សដីេីសិទធិមន សស “អន សាសន៍ទូរៅ រេខ ៣២ មាប្តា ១៤៖ សិទធិរសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខត លាកា  និងត លាកា ប្េហមទណឌ  និង

ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ” ឯកសា អងគកា សហប្រជាជាតិ រេខ CCPR/C/GC/32 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

កថាខណឌ  ៨។ 

5687 រោងតាមសាស្តសាត ោ យ Schabas “មានប្តា ៧ [ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ] បាន ួមរញ្ចូេ

សញ្ញា ណថ្នសមាមាប្តកនុងកា ដ្ឋក់រទាសប្េហមទណឌ ”។ អនកនិេនធ៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  

៤៦៨។ កា រង្ហា ញរខនែមរនះ មាប្តា ៤៩ ថ្នធ្មមន ញ្ាសដីេីសិទធិជាមូេដ្ឋា នថ្នសហភ្លេអឺ ៉ា របានតប្មូវប្រហាក់ប្រខហេោន ថា 

“ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា ដ្ឋក់រទាសមិនប្តូវោម នេកខណៈសមាមាប្តរៅនឹងអំរេើរេមើសរនាះរទ”។ អាប្ស័យរហត រនះ ត លាកា  ECtHR 

កនុងរ ឿងកដី Soering ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស បានយេ់រឃើញថា កា រធ្វើរតារ័នខដេបានរសនើរ ើងអាចនាឱំយមានកា ប្រប្េឹតត

រដ្ឋយអមន សសធ្ម៌រប្កាមមាប្តា ៣ ថ្នអន សញ្ញា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សសរដ្ឋយសា អតែិភ្លេថ្ន“ហានិេ័យជាក់ខសដង”ខដេថា កា 

ដ្ឋក់រទាសខដេទំនងជារធ្វើរ ើងកនងុ ដាខដេបានរសនើរនាះ អាចេ ំមានេកខណៈសមាមាប្តរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតតរ ើង។ សូមរមើេ រ ឿងកដី Soering ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស  ត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 14038/88 សាេ

ប្កមថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨៩ កថាខណឌ  ១០៤, ១១១។ 

01719076



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1179 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

មាមាប្តរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងសាែ នភ្លេ រស់ជនជារ់រោទ5688។ ទាក់ទងរៅនឹងចារ់អនត 

ជាតិសដីេីមន សសធ្ម៌ មាប្តា ៦៧ ថ្នអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវរេើកទីរួន បានខចងថា ត លាកា “ប្តូវអន វតត

នូវរទរបញ្ាតតិចារ់ទាងំរនាះ […] ខដេប្សរតាមរោេកា ណ៍ទូរៅថ្នចារ់ ជាេិរសសរោេកា ណ៍

ខដេខចងថា កា ដ្ឋក់រទាសប្តូវខតមានេកខណៈសមាមាប្តរៅនឹងរទរេមើស”។  

1996.ររើរទាះរីជា“រទាស‘អាចប្តូវបានគិតថា រៅជាមិនចាស់លាស់ ឬធ្ៃន់ធ្ៃ ហួសរហត  ប្រសិនររើេ ំមានសមា

មាប្តសមរហត ផេថ្នរទាសខដេប្តូវបានដ្ឋក់រៅកនុងកាេៈរទសៈប្សរដៀងោន សប្មារ់រទរេមើសខតមួយ

ដូចោន ’”5689ក៏រដ្ឋយ ក៏រោេកា ណ៍រំេាឺខដេបានផដេ់តាម យៈកា ដ្ឋក់រទាសខដេបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយត លា

កា ប្េហមទណឌ ថ្ទរទៀតកនុងរ ឿងកដីរផសងៗរនាះ មានកប្មិតតិចតួច រៅរេេកា រប្រៀររធ្ៀរបានរធ្វើរ ើងខត

រៅរេើក ណីខដេរទរេមើសមានេកខណៈដូចោន  និងប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងកាេៈរទសៈប្សរដៀងោន  និង

រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវសប្មរសប្មួេកា ដ្ឋក់រទាសឱយប្តូវតាមកាេៈរទសៈរ គគេខដេ

ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធ និងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា រដ្ឋយមានកា េិោ ណាសមប្សររៅរេើរ ឿងកដីទាងំមេូ5690

។ “រៅរេេមានេកខណៈខ សខរាកោន ខាា ងំជាងេកខណៈប្សរដៀងោន  ឬកតាត សប្មាេ និងទមៃន់រទាសខ ស

ខរាកោន  កា ដ្ឋក់រទាសខ សោន អាចប្តូវបានផតេ់យ តតិកមម”5691។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា ដ្ឋក់រទាស រស់

ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិកនុងរ ឿងកដីខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហេោន  គឺជាកតាត

មួយខដេអងគជំន ំជប្មះប្តូវខតេិោ ណារៅរេេរប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិ រស់ខាួនកនុងកា ដ្ឋក់រទាស5692។ 

1997.រោេកា ណ៍ឯកតតកមមថ្នរទាស តប្មូវថា កាេៈរទសៈរ គគេខដេប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធ ប្តូវខតបានេិោ ណា

រៅកនុងកា ដ្ឋក់រទាស។ មាប្តា ៩៦ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ២០០៩ ខចងអំេី“រោេកា ណ៍ឯកតតកមមថ្ន

រទាស”៖ “ត លាកា ប្រកាសរទាស រដ្ឋយខផអករេើសាែ នទមៃន់ និងកាេៈរទសៈថ្នរទរេមើស រៅរេើរ គគេិក

េកខណៈថ្នជនជារ់រោទ រៅរេើសភ្លេផាូវចិតត រៅរេើធ្នធាន និងរនេកុរៅរេើមូេរហត  ប្េមទាងំរៅរេើ

កិ ិោមា ោទ រស់ជនរេមើស រប្កាយរេេប្រប្េឹតតរទរេមើស ជាអាទិ៍ ចំរពាះជន ងរប្ោះ”។ កនុងប្រេ័នធ

 
5688 អនកនិេនធ Silvia D’Ascoli៖ កា ដ្ឋក់រទាសកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ៖  ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍អងគកា សហ

ប្រជាជាតិ និងទិដាភ្លេអនាគតសប្មារ់ត លាកា  ICC (ឆ្ន ំ ២០១១) ទំេ័  ២១-២២។ 

5689 សាេដីការ ឿងកដីNikolić (ICTY) កថាខណឌ  ១៦ ដកប្សង់រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Jelisić  អងគជំន ជំប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-10-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០១ កថាខណឌ  ៩៦។ 

5690 សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដីNikolić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩។  

5691 សាេដីការ ឿងកដីNikolić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩។ 

5692 សូមរមើេ សាេដីការ ឿងកដីKrstić (ICTY) កថាខណឌ  ២៤៨។ 

01719077
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 រស់ប្ររទសមួយចំនួន រោេកា ណ៍រនះប្តូវបានោត់ទ កថា រោេកា ណ៍ខណនារំំេាឺកនុងក ណីនីមួយៗ

5693។ 

1998.រោេកា ណ៍ខដេបានរេើករ ើងខាងរេើរនះ បានរង្ហា ញអំេីកា ដ្ឋក់រទាសរៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអ

ចិថ្ស្តនតយ៍។ កនុងប្ររទសបារំាង រោេកា ណ៍ថ្នសមាមាប្ត  និងរោេកា ណ៍ឯកតតកមមថ្នរទាស មានេកខណៈ

ដូច ដាធ្មមន ញ្ា5694។ កនុងអំ ុងរេេថ្នកា រធ្វើរសចកដីប្ពាងេកខនតិកៈ រស់ត លាកា  ICTY គណៈកមាម ធិ្កា 

 រស់គណៈវិនិចិ័យបារំាង៖  

បានទទូចឱយរោ េ‘រោេកា ណ៍មេូដ្ឋា នថ្នសមាមាប្ត នងិឯកតតកមមថ្នរទាស’ និងបានរសនើរ ើងថា 

ត លាកា ប្េហមទណឌ អាចេោិ ណារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទរេមើស (រចតនា កា គិតទ កជាម ន មេូរហត  និង

រោេរណំង រស់ោ ើ ផនត់គំនតិ ជាអាទិ៍) តថ្មាខដេប្តូវបានកា ពា តាម យៈកា ោត់ទ កអរំេើរនាះជា

រទឧប្កិដាធ្ៃន់ធ្ៃ (រសចកដថី្ងាងនូ  រស់មន សស សិទធមិានជីវិត សរ់ៅ សិទធិទទួេបានរូ ណភ្លេផាវូចិតត និង/

ឬផាូវកាយ សទិធិជាមាច សរ់េើប្ទេយសមបតតិ)  វសិាេភ្លេថ្នេយសនកមមខដេប្តូវបានរងករ ើង(ជាក់ខសដង ឬ

 
5693 អនកនិេនធ Silvia D’Ascoli៖ កា ដ្ឋក់រទាសកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៥៤ រោងរៅរេើប្ររទសបារំាង អ ីតាេី 

និងប្ររទសេ័ ទ យហាគ េ់។ 

5694 សូមរមើេ អនកនិេនធ Jacqueline Hodgson និង Laurène Soubise “កា យេ់ដឹងអំេីដំរណើ កា ថ្នកា ដ្ឋក់រទាសកនងុ

ប្ររទសបារំាង”(ឆ្ន ំ ២០១៦) 45 ឧប្កិដាកមម និងយ តតិធ្ម៌ ទំេ័  ២២១, ២៤១ (“Hodgson និង Soubise៖ កា យេ់ដឹងអំេីដំរណើ 

កា ថ្នកា ដ្ឋក់រទាសកនុងប្ររទសបារំាង”)៖ 

រោេកា ណ៍ថ្នឯកតតកមមប្តូវបានររងកើតជាប្ទឹសដីរៅច ងសតវតស ៍ទីដរ់ប្បាំរួនរដ្ឋយរលាក Raymond Saleilles ខដេ

បានអះអាងថា ជាកា ខដេេ ំអាចរធ្វើរៅបានកនុងកំណតរ់ទាស   ឹងឆកឹងជាម នរនាះ រដ្ឋយសា កា ដ្ឋក់រទាសគរបីប្តូវបាន

សប្មរសប្មួេរៅតាមកាេៈរទសៈនីមួយៗជាជាងប្តូវបានកំណត់តាមចារ់ជាអ ូរិយស ទធសាធ្ រដ្ឋយេ ំគិតេីេកខណៈ

ខ សខរាកោន ថ្នរ ឿងកដី និងរ គគេនមីួយៗ (Ottenhof ២០០១)។ រោេកា ណ៍រនះប្តូវបាន  ឹតរនតឹងរេញមួយអំ ុងរេេ

ថ្នសតវតស ៍ទីថ្មា ជាេិរសស រដ្ឋយេិោ ណារេើអាយ  រស់ជនរេមើស និងកា ររងកើត ររថ្នកា ដ្ឋក់រទាសមួយសប្មារ់អ

នីតិជនខដេទីរំផ តមានប្កមប្េហមទណឌ ងមី ចូេជាធ្ មានកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៤។ រទាសអរបរ មាប្តូវបានដករចញទាងំប្សុង 

និងខផនកងមីទាងំប្សុងប្តូវបានកំណត់សប្មារ់‘ឯកតតកមមថ្នរទាស’។ ត លាកា  ដាធ្មមន ញ្ា រស់បារំាង Conseil 

Constitutionnel បានទទួេយកឋានៈជាធ្មមន ញ្ាថ្នរោេកា ណ៍ឯកតតកមមរនះ រដ្ឋយបានសននិដ្ឋា នរចញេីរោេកា ណ៍

រនះនូវសមាមាប្ត និងភ្លេោំបាច់ខដេមានខចងកនុងមាប្តា ៨ ថ្នរសចកដីប្រកាសអំេីសិទធិ រស់មន សស និងប្រជាជន] ខដេ

ជាខផនកថ្ន ដាធ្មមន ញ្ា រស់បារំាងោរ់តំាងេីឆ្ន ំ ១៩៥៨ (រសចកដីសរប្មចរេើ 2005-520 DC ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៥ កថាខណឌ  ៣)។ 

01719078
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កា គំរាមកំខហង ចំនួនរ គគេខដេពាក់េន័ធ តថ្មាថ្នប្ទេយសមបតតិខដេខូចខាត) ប្េមទាងំកិ  ោិមា ោទ

 រសជ់នរេមើស សាវតា  និងសាែ នភ្លេផ្លេ េ់ខាួន និងទរងវើរប្កាយកា ប្រប្េឹតតរទរេមើស5695។ 

1999.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ បានេិោ ណាថា៖ 

 អងគជនំ ំជប្មះកណំត់រទាសរដ្ឋយេិោ ណារេើកាេៈរទសៈទាងំមូេកនុងរ ឿងកដីនមីួយៗ ខដេប្តូវបាន វិនិចិ័យ 

  ួមទាងំភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងសាែ នភ្លេជាេកខណៈរ គគេ រសជ់នជាររ់ោទ រ៉ា ខនតេ បំានសរំៅរៅរេើ

 កប្មិតថ្នរទាសខដេប្តូវបានកំណត់ជាម នរដ្ឋយកតាត ខាងរប្ៅ ឬសាែ នទមៃន់រទាស និងសប្មាេរទាសខដេ

 ប្តូវបានកំណត់ជាម នរនាះរ ើយ។ រនះមានន័យថា កនុងកា ដ្ឋក់រទាស រៅប្កមអនត ជាតិប្តូវបានតប្មូវឱយ

 រប្រើប្បាស់ឆនាេ ន សិទធិកនុងកប្មិតខពស ់ខដេរេើសេេីកខណៈធ្មមតាសប្មារ់រ ឿងកដីកនុងប្សុក5696។ 

2000.អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី Krstić បានរញ្ញា ក់ថា ររើរទាះរីជាយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTY និង 

ICTR បានររងកើតកតាត ពាក់េ័នធជារប្ចើនកនុងកា េិោ ណារេើកា ដ្ឋក់រទាសក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខត “‘េ ំសមប្សរ

កនុងកា ផតេ់រោេកា ណ៍ខណនាបំ្បាកដប្រជាថ្នកា ដ្ឋក់រទាសសប្មារ់កា សំអាងរៅរេើរៅរេេអនាគត

ខដ ’រដ្ឋយរហត ថា កា ដ្ឋក់រទាសគឺជារសចកដីសរប្មចរដ្ឋយឆនាេ ន សិទធិ”5697។ ខ សោន រៅនឹងសាែ នភ្លេកនងុ

ចប្កេេអង់រគាស ប្កុមប្រឹកាថ្នកា ដ្ឋក់រទាសប្តូវបានររងកើតរ ើងរដើមបីរេើកកមពស់ភ្លេស ីសង្ហវ ក់ោន ឱយ

ប្ររសើ រ ើងកនុងកា ដ្ឋក់រទាស5698។ ប្កុមប្រឹការនះបានរចញរោេកា ណ៍ខណនាខំដេរញ្ញា ក់ជាក់លាក់

រេើកប្មិតថ្នកា ដ្ឋក់រទាសឱយសមប្សរសប្មារ់ទររេមើសនីមួយៗ។ រទរេមើសនីមួយៗប្តូវបានខរងខចក

តាមប្ររេទខដេឆាះុរញ្ញច ងំកប្មិតរផសងៗោន ថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  រហើយកប្មិតថ្នកា ដ្ឋក់រទាសប្តូវបានរំខរក

តាមប្ររេទ។ មានចំណ ចោរ់រផដើមផងខដ រៅកនុងប្ររេទនីមួយៗរនះរដើមបីខផអករៅរេើកនុងកា គណនា

រទាស ខដេរប្កាយមកនឹងប្តូវបានសរប្មចរដ្ឋយខផអករេើកតាត សប្មាេរទាស និងសាែ នទមៃន់រទាស និងកា 

 
5695 អនកនិេនធ Schabas៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៤៨៦  ដកប្សង់េិខិតច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

១៩៩៣ រផាើេីតំណាងអចិថ្ស្តនតយ៍បារំាងរៅអងគកា សហប្រជាជាតិជូនចំរពាះអគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហប្រជាជាតិ U.N. SCOR 

កថាខណឌ  ១២៩-១៣១ ឯកសា រេខ  U.N. Doc. S/25266 (១៩៩៣)។ 

5696 អនកនិេនធ D’Ascoli៖ កា ដ្ឋក់រទាសកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ១៣។ 

5697 សាេដីការ ឿងកដីKrstić (ICTY) កថាខណឌ  ២៤២។  

5698 េ័ត៌មានអំេីប្កុមប្រឹកាដ្ឋករ់ទាសមានកនុងរគហទំេ័ ៖ https://www.sentencingcouncil.org.uk/។  

01719079

https://www.sentencingcouncil.org.uk/
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ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីម នៗ5699។ ផេយុរៅវិញ កា អន វតតន៍រៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ ដូចោន រៅនឹងកា 

អន វតតន៍រៅប្ររទសបារំាងខដ  រៅប្កមេ ំបានរប្រើប្បាស់រោេកា ណ៍ខណនាសំប្មារ់កា ដ្ឋក់រទាសរ ើយ

5700។ រៅប្កមមានរស ើភ្លេកនុងកា រប្ជើសរ ើសកប្មិតថ្នរទាស និងេ ំោំបាច់ផតេ់រហត ផេសប្មារ់កា 

សរប្មចដ្ឋក់រទាសរនាះរទ5701។ 

2001.ររើរទាះរីជារៅប្កមរៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ មានឆនាេ ន សិទធិទូេំទូលាយ ររើខផអកតាមអតីត

រៅប្កមថ្នត លាកា  ICTY ក៏រដ្ឋយ ក៏េំនាថំ្នកា ដ្ឋក់រទាសខដេស ីសង្ហវ ក់ោន បានរេចរចញជា ូររាង

រ ើងរៅត លាកា ប្េហមទណឌ ទាងំរនាះ ខដេរង្ហា ញចាស់លាស់រសេើ ខតទាងំប្សុងថា រៅប្កមបានមាន

រោេគំនិត ួមោន អំេីកប្មិតថ្នកា ដ្ឋក់រទាសសមប្សរ។ រៅប្កម Harhoff បានសននិដ្ឋា នថា មានកា ខរង

ខចកជារី ឬរួនកប្មិតរផសងៗោន រៅកនុងកា ដ្ឋក់រទាស៖  

– កប្មិតរទាសជារ់េនធនាោ ខដេទាររំផ តគោឺរេ់ី ៣ ដេ ់៦ ឬ ៨ ឆ្ន ំ និងប្គរដណដ ររ់េើអំរេើរេមើស

ខតមួយខដេមានទំហំតូចខដេដករចញរទប្រេ័យេជូសាសន៍ (ជាអាទិ៍ មានខតកា  រំលាេរំពានរេើ

ចារ់ និងទំរនៀមទមាា រស់ស្តង្ហគ ម និងអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ (ឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ មខដេជាកា សម

ប្សរ) និងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ) និង (ក) ចំននួជន ងរប្ោះ ប្េមទាងំ (ខ)  វសិាេភ្លេថ្នយ តាត

ធិ្កា រេេរវលា និងេូមសិាស្តសតថ្នរទឧប្កិដាមានកប្មិតតិចតួច និង (គ) ោ ើេ បំានប្រប្េឹតតអំរេើ

រោ រៅកនុងកប្មិតណាមួយរៅរេើជន ងរប្ោះ។ 

– កប្មិតរនាេ រថ់្នកា ដ្ឋក់រទាសជារេ់នធនាោ គោឺរេ់ ី ៨ ដេ់ ២០ ឆ្ន ំ និងប្គរដណដ រ់ពាក់កណាដ េ

ខផនកខាងរប្កាមថ្នប្ររេទដ្ឋក់រទាសកប្មិតកណាដ េ។ រទឧប្កិដារៅកប្មិតរនះ តាមធ្មមតាេ បំាន ួម

រញ្ចូេរទប្រេយ័េជូសាសន ៍ រ៉ា ខនតកា ដ្ឋក់រទាសកប្មិតរនះនឹងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរេមើសខដេមាន

 
5699 ភ្លន ក់ង្ហ រសរវកមមរោទប្រកាន់ប្េហមទណឌ  (Crown Prosecution Service) “កា ដ្ឋក់រទាស៖ ទិដាភ្លេទូរៅ រោេកា ណ៍

ទូរៅ និងរទាសជារ់េនធនាោ ខដេតប្មូវ” បានរធ្វើរចចរុបននភ្លេថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ មានរគហទំេ័ ៖ 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/sentencing-overview។  

5700 សូមរមើេ អនកនិេនធ Hodgson និង Soubise៖ កា យេ់ដឹងអំេីដំរណើ កា ដ្ឋក់រទាសកនុងប្ររទសបារំាង ទំេ័  ២៤២-២៤២ 

ខដេរញ្ញា ក់ថា អនកខាះកនុងប្ររទសបារំាងបានតវា៉ាឱយមានាកា ររងកើរោេកា ណ៍ខណនាដំ្ឋក់រទាសប្រេ័នធអង់កាូសាក់ស ង ខដេខាះ

រទៀតរជឿថា រនះបាន ឹតតបិតរោេកា ណ៍ឯកតតកមមថ្នរទាស និងអាចរងកឱយមានអនករទាសរប្ចើនកនុងេនធនាោ ។ 

5701 ត លាកា រណត ឹងសាទ កខបានរញ្ញា ក់ថា ដរាររៅប្កមសែិតកនុង វិសាេភ្លេថ្នចារ់ រៅប្កមរៅខតមានឆនាេ ន សិទធិដ្ឋច់ខាតកនុង

កា ដ្ឋក់រទាសខដេខាួនេ ំខមនជាអនកទទួេខ សប្តូវរ ើយ។ រ ឿងកដីប្េហមទណឌ ថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៩១ សំណ ំរ ឿងរេខ 89-

84987(ឆ្ន ំ ១៩៩១) េ ំបានផសេវផាយ (ត លាកា រណដ ឹងសាទ កខ អងគជំន ំជប្មះប្េហមទណឌ  ប្ររទសបារំាង)។ សូមរមើេផងខដ  

អនកនិេនធ Hodgson និង Soubise៖ កា យេ់ដឹងអំេីដំរណើ កា ដ្ឋករ់ទាសកនុងប្ររទសបារំាង ទំេ័  ២២៤, ២៣៥។ 

01719080

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/sentencing-overview
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ជន ងរប្ោះរប្ចើនជាង និងរទឧប្កិដាខាះរទៀតេនាា តដេ់ វសិាេភ្លេថ្នយ តាត ធិ្កា រេេរវលា និងេូមសិា

ស្តសត និងកា ជារ់ពាក់េន័ធរៅនឹងអំរេើសាហាវរោ រៅ ឬកា មិនរអើរេើរេើផេវបិាក។ 

– កា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ ប្ររេទទរីីគឺោរ់េ ី ២២ ដេ ់ ប្រខហេ ៣៥ ឆ្ន ំ និងប្គរដណដ រ់រេើ

ពាក់កណាដ េខផនកខាងរេើថ្នប្ររេទកប្មិតកណាដ េ។ អរំេើរេមើសរៅកប្មិតរនះ អាច មួរញ្ចូេរទ

ប្រេ័យេជូសាសន៍ និងជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើរេមើសខដេបានប្រប្េឹតតរៅរេើជន ងរប្ោះកនុងកប្មិតធំ្

រធ្ង កនុង យៈរេេយូ កនុងទតីាងំេូមិសាស្តសតទូេទំូលាយ និងមានអំរេើសាហាវរោ រៅ ឬកា មិនរអើរេើ

រេើផេវិបាកកនុងកប្មិតខពស។់ 

– កប្មិតទីរនួថ្នកា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ គឺោរេ់ីប្រខហេ ៣៥ ដេ់មួយជីវិត និងប្គរដណដ រ់រាេ់

អំរេើរេមើសទាងំអសខ់ដេមានភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងកប្មិតទីរី5702។ 

2002.រៅប្កម Harhoff បានកត់សមាគ េ់ផងខដ រេើនិនាន កា កនុងកា ដ្ឋក់រទាសធ្ៃន់ធ្ៃ ជាងរៅរេើោ ើកនុងកប្មិត

ទារ និងកប្មិតខពស់ខដេខ សេីជនរេមើសកនុងកប្មិតកណាត េ។ ោត់បានោត់ទ កថា រនះរដ្ឋយសា សិទធិ

អំណាច រស់រ គគេរនាះរូក ួមជាមួយនឹងកា ជារ់ពាក់េ័នធផ្លេ េ់ខាួនរៅកនុងឧប្កិដាកមម និងបានកត់សមាគ េ់

ថា ទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ គឺជាកតាត ជារ់ពាក់េ័នធផងខដ 5703។ 

2003.ររើរទាះរីជារទាសជានិចចកាេប្តូវខតមានេកខណៈឯកតតកមមរដ្ឋយេិោ ណារេើេកខណៈេិរសសថ្នរ ឿងកដី 

និងេ ំអាចនិោយបានថា កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេថ្នរទឧប្កិដាអនត ជាតិជាក់លាក់មួយប្តូវជារ់េនធនាោ អស់មួយ

ជីវិតក៏រដ្ឋយ ក៏ជាកា ជារ់ពាក់េ័នធកនុងកា េិោ ណាថា ជនជារ់រោទទាងំអស់ខដេប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ

រដ្ឋយសា កា ប្រប្េឹតតអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍រៅត លាកា  ICTY ស ទធខតទទួេរទាសជារ់េនធនាោ អស់

មួយជីវិតខដ 5704។ រនះអាចប្តូវបានេនយេ់តាម យៈកា េិតខដេថា រទប្រេ័យេូជសាសន៍ខដេប្តូវបាន

ដ្ឋក់រញ្ចូេរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុងរ ឿងកដី Krstić៖  

 
5702 អនកនិេនធ Frederik Harhoff “កា ដឹង និងស េវិនិចយិកនុងកា ដ្ឋក់រទាស៖ កា សតកុទ កថ្នកា ដ្ឋក់រទាសប្េហមទណឌ អនត 

ជាតិ”កនុងកា របាះេ មពផាយរដ្ឋយ Ola Engdahl និង Ove Bring ចារ់សស្តង្ហគ ម៖ ចារ់ខដេមានអតែិភ្លេ និងគួ រកើតមាន 

(២០០៨) ទំេ័  ១៣៤-១៣៥។ 

5703 អនកនិេនធ Harhoff៖ កា ដឹង និងស េវិនិចយិកនុងកា ដ្ឋក់រទាស ទំេ័  ១៣៥-១៣៧។ 

5704 ទាងំរនះគឺជាជនជារ់រោទ Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Zdravko Tolimir, Ratko Mladić និង Radovan 

Karadžić។ Radislav Krstić និង Drago Nikolić ខដេបានជួយទំន ករប្មុងអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ និងេ ំមានរចតនាប្រេ័យ

េូជសាសន៍ ទទួេរទាសជារ់េនធនាោ  ៣៥ ឆ្ន ំ។ រៅត លាកា  ICTR ខដេមានកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទប្រេ័យេូជសាសន៍រប្ចើន

01719081
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ប្តូវបានសប្មិតសប្មំាងសប្មារ់ខតកា រថាក េរទាសេរិសស និងកា រធ្វើឱយអាមា៉ា ស់ជាសាធា ណៈ។ រទ

ឧប្កិដារនះមាន វសិាេភ្លេគួ ឱយតក់សាតុ ោ ើបានកំណត់អតតសញ្ញា ណប្កុមមន សសទាងំមូេសប្មារ់កា 

សមាា រឱ់យផ តេជូ។ អនកខដេររងកើត និងអន វតតអរំេើប្រេ័យេូជសាសន៍រនះ រ៉ា នរ៉ាងដកហតូអតែិភ្លេជា

រប្ចើនប្ររេទថ្នមន សសជាតិ ដូចជា ជាតិ សាសន៍ ជាតិេនធ ុនិងសាសនា។ រនះគឺជារទឧប្កិដាមួយប្រឆំ្ង

មន សសជាតិប្គរ់ប្ររេទ េយសនកមមថ្នអំរេើរនះមិនប្តឹមខត រធ្វើឱយរ៉ាះពាេ់ដេ់ប្កុមខដេប្តូវបានកំណត់

រោេរៅសប្មារ់កា រផំ្លា ញរ៉ា រណាណ ះរទ ខងមទាងំរេើមន សសជាតិទាងំអស់5705។ 

2004.រៅ អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរញ្ញា ក់េីដំរូងថា កតាត រឋមកនុងកា ងាឹងខងាងរេើកា ដ្ឋក់

រទាស គឺភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរដ្ឋយជនជារ់រោទ និងថាកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេ

ធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា កាេៈរទសៈេិរសសថ្នរ ឿងកដីរូក ួមជាមួយនឹងទប្មង់ និងកប្មិតថ្នកា ចូេ ួម រស់ជន

ជារ់រោទ ប្តូវខតយកមកេិោ ណា5706។ កតាត ខដេប្តូវេិោ ណាពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ  ួមរញ្ចូេចំនួន និង

ភ្លេង្ហយទទួេ ងរប្ោះ រស់ជន ងរប្ោះ  ផេរ៉ាះពាេ់ថ្នរទឧប្កិដារៅរេើជន ងរប្ោះ និងសាច់ញាតិ

 

ជាង កា ដ្ឋក់រទាសខ សខរាកោន ។ ជនជារ់រោទភ្លគរប្ចើនថ្នរទប្រេ័យេូជសាសន៍ បានទទួេរទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយ

ជីវិត  ួមមាន Jean Kambanda, Édouard Karemera, Clément Kayishema, Mathieu Nigirumpatse, Eliézer Nyitegeka, 

Callixte Nzabonimana, Jean-Paul Akayesu, Ildephonse Hategekimana, Jean de Dieu Kamuhanda, Alfred 

Musema, Athanase Seromba, Emmanuel Ndindabahizi និង Georges Rutaganda។ 

រដ្ឋយសា ភ្លគរប្ចើនថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានជំន ំជប្មះរៅត លាកា  ICTR មានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ខាា ងំ និងជានិចចកាេរ

ណាត េឱយសាា រ់ជន ងរប្ោះរារ់ យ ឬពាន់នាក់ និងអនកទាងំរនះទំនងជាទទួេរទាសធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ តកនុងយ តាត ធ្ិកា កនុងប្សុក 

រៅប្កមថ្នត លាកា  ICTR ហាក់រីដូចជាខញកឱយរឃើញខ សខរាេោន  វាងអំរេើរេមើសកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ  និងធ្ៃន់ធ្ៃ ជាង។ កា 

ខវកខញករនះជាចមបងបានរធ្វើរ ើងតាម យៈកា អន វតតន៍រោេកា ណ៍ដ្ឋក់តាមេំដ្ឋរ់ថាន ក់ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកា វាយ

ថ្មារេើភ្លេរេមើស រស់ជនជារ់រោទ ដូចបានរង្ហា ញតាម យៈតួនាទី រស់េួករគកនុងឋានាន ប្កមកនុង ដា និងតួនាទីខដេេួក

រគមានកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមជាក់លាក់រនាះ។ កា ដ្ឋក់រទាសជារ់េ័នធនាោ អស់មួយជីវិតខដេធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ តប្តូវបានរធ្វើ

រ ើងសប្មារ់ខតជនរេមើសកប្មិតធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ ត ដូចជាអនកខដេរ ៀរចំខផនកា  ដឹកនា ំ ឬរញ្ញា  និងអនកខដេប្រប្េឹតតឧប្កិដា

កមមរដ្ឋយកា រប្តកប្តអាេខាា ងំ ឬកា ជាកា សរាយនឹងកា សមាា រ់រនាះ។ អាប្ស័យរហត រនះ រៅប្កមជាញឹកញារ់បាន

រញ្ញា ក់ថា ជនរេមើសខដេទទួេរទាសធ្ៃន់ធ្ៃ រំផ តេីម នកាន់ការ់តនួាទីសិទធិអំណាចជាន់ខពស់ ដូចជា ដាមស្តនតីកនុង ដ្ឋា េិបា

េ។ 

អនកនិេនធ Barbora Hola និង Hollie Nyseth Brehm “កា ដ្ឋក់រទាសអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍៖ កា វិភ្លគជាក់ខសដងប្រហាក់

ប្រខហេោន ថ្នចារ់សដីេីកា ដ្ឋក់រទាស និងកា អន វតតន៍រៅត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់ប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋ (ICTR) ត លា

កា ប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋ និងត លាកា  Gacaca” (២០១៦) ១០(៣) ប្រេ័យេូជសាសន៍ St.  និង Prev. ៥៩, ៦៨។ 

5705 សាេដីការ ឿងកដី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៣៦។ 

5706 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 
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 រស់េួករគ រចតនារ ើសរអើង រស់ជនជារ់រោទរៅរេេេ ំទាន់កាា យជាធាត ផសថំ្នរទឧប្កិដា ទំហំ និងភ្លេ

សាហាវរោ រៅថ្នរទរេមើស និងតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ5707។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានអះ

អាងផងខដ ថា កាេៈរទសៈថ្នសាែ នទមៃន់រទាស និងសាែ នសប្មាេរទាសប្តូវខតេិោ ណា និងថា កា ដ្ឋក់

រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតោត់ទ កជាបានកា  ររើរទាះរីជាមានសាែ នសប្មាេកនុងក ណីខដេ 

តប្មូវឱយរធ្វើដូរោន ះក៏រដ្ឋយ5708។ កនុងរ ឿងកដី ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានអន ម័តរោេកា ណ៍

ខណនា ំរស់ត លាកា  ICC ទាក់ទងរៅនឹងកតាត សប្មាេរទាស និងទមៃន់រទាសខដេបានកំណត់កនុង វិធាន 

១៤៥(២)(ខ) និង១៤៥(២)(ក) ថ្ន វិធាន រស់ត លាកា  ICC សតីេីនីតិវិធី្ និងេសតតុាង5709។ 

2005. វិធាន ១៤៥(២) ថ្ន វិធាន រស់ត លាកា  ICC សដីេីនីតិវិធី្ និងេសតតុាង ខចងថា៖ 

រខនែមរេើកតាត ខដេបានរេើករ ើងខាងរេើ5710 ត លាកា ប្តូវេិោ ណារដ្ឋយសមប្សររេើ៖ 

(ក) សាែ នសប្មាេរទាស៖ 

(i) កាេៈរទសៈខដេេ ំប្គរ់ប្ោន់រធ្វើជាមូេដ្ឋា នសប្មារ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  ដូច

ជាសមតែភ្លេខផនកសាម  តីច ះរខាយខាា ងំ ឬសែិតរប្កាមកា គំរាមកំខហង 

(ii) ទងវី រស់ជនជារ់រោទរប្កាយេីកា ប្រប្េឹតតរនាះ  ួមទាងំកា ខិតខំប្រឹងខប្រង រស់ខាួនសង

សំណងជន ងរប្ោះ និងកិចចសហកា ណាមួយជាមួយត លាកា  

(ខ) សាែ នទមៃនរ់ទាស៖ 

(i) កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេពាក់េន័ធេីដំរូងណាមួយសប្មាររ់ទឧប្កិដារប្កាមយ តាត ធិ្កា  រស់ត លា

កា រនាះ ឬត លាកា ប្រហាក់ប្រខហេ 

 
5707 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 

5708 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៧២, ៣៧៥។ 

5709 សាេប្កមសំណ ំរ ឿងអ ០០២/០១ កថាខណឌ  ១០៦៩-១០៧០។ 

5710 កតាត ទាងំរនះប្តូវបានរ ៀររារ់កនុង វិធាន ១៤៥(១) ខដេតប្មូវថា ត លាកា ប្តូវ៖ 

(ក) េិោ ណាថា ភ្លេជា ួមថ្នកា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ  និងកា ផ្លកេិន័យកនុងក ណីអាចរកើតមានខផអកតាម ៧៧ 

ប្តូវឆាះុរញ្ញច ងំភ្លេរេមើស រស់ជនជារ់រោទ។ (ខ) ងាឹងខងាងរេើកតាត ពាក់េ័នធទាងំអស់  ួមទាងំសាែ នសប្មេរទាស និង

សាែ នទមៃន់រទាស និងេិោ ណារេើកាេៈរទសៈ រស់ជនជារ់រោទ និងរទឧប្កិដា។ (គ) រខនែមរេើកតាត ទាងំរនះខដេបាន

រេើករ ើងកនុងមាប្តា ៧៨ កថាខណឌ  ១ េិោ ណាកនុងចំរណាមរនាះ រេើ វិសាេភ្លេថ្នកា ខូចខាត ជាេិរសស េយសនកមម

ខដេបានរងករេើជន ងរប្ោះ និងប្កុមប្គួសា  រស់េួករគ េកខណៈថ្នអាករបកិ ិោមិនប្សរចារ់ និងមរធ្ាបាយខដេ

បានរប្រើប្បាស់ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម។ កប្មិតថ្នកា ចូេ ួម រស់ជនរេមើស កប្មិតថ្នរចតនា កាេៈរទសៈ រេេរវលា និងទី

កខនាង និងអាយ  កប្មិតវរបធ្ម៌ េកខខណឌ សងគម និងរសដាកិចច រស់ជនរេមើស។ 

01719083
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(ii) កា  ំរលាេអំណាច ឬសមតែកិចចជាផាូវកា  

(iii) កា ប្រប្េឹតតរទរេមើសរៅរេេជន ងរប្ោះជាេរិសសោម នេទធភ្លេកា ពា ខាួន 

(iv) កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដារដ្ឋយអំរេើរោ រៅជាក់លាក់ ឬក ណខីដេមានជន ងរប្ោះជា

រប្ចើន 

(v) កា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាសប្មារ់មេូរហត ណាមួយខដេជារ់ពាក់េន័ធរៅនឹងកា រ ើសរអើង

ខផអករេើមេូដ្ឋា នខដេមានខចងកនុងមាប្តា ២១ កថាខណឌ  ៣ 

(vi) កាេៈរទសៈដថ្ទរទៀតខដេមានេកខណៈប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងកាេៈរទសៈខដេបាន

រេើករ ើងរនាះររើរទាះរីជាេ បំានរ ៀររារអ់ស់ក៏រដ្ឋយ 

2006.រៅត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍ រៅរេេ វិធានសដីេីនីតិវិធី្ និងេសតតុាងេ ំបានរញ្ញា ក់ជាក់លាក់អំេី

សាែ នសប្មាេរទាស និងទមៃន់រទាស កតាត ខដេប្តូវេិោ ណាអំេីសាែ នទមៃន់រទាស បាន ួមរញ្ចូេ៖  

កប្មិតថ្នកា ជារ់ពាក់េ័នធ រសជ់នជាររ់ោទជាោ ើផ្លេ េ់រប្កាមមាប្តា ៧(១) ឬជាអនកសហកា  ឬអនក

ជួយទនំ ករប្មុង តួនាទរីដ្ឋយសម័ប្គចិតត រដ្ឋយឆនេៈ ឬោបំ្ទកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមម ឋានៈ ឬម ខនាទី រស់

ជនជាររ់ោទ ចំននួ និងភ្លេង្ហយទទួេ ងរប្ោះ រស់ជន ងរប្ោះ និងផេរ៉ាះពាេ់ថ្នរទឧប្កិដារៅរេើ

េួករគ ទំហំ និង យៈរេេថ្នអរំេើរេមើស និងកា មិនរអើរេើរេើផេវបិាក អរំេើរោ រៅ ឬអរំេើសាហាវ

យង់ឃន ងថ្នរទឧប្កិដា កប្មិតថ្នកា គិតទ កជាម នថ្នរទរេមើស និងរចតនាថ្នកា រ ើសរអើងខដេោ ើបាន

ប្រប្េឹតតរ ើង5711។ 

2007.កតាត ខដេប្តូវេិោ ណាកនុងសាែ នសប្មាេរទាស ួមរញ្ចូេ៖ 

ទរងវើេអ រសជ់នជាររ់ោទកនុងអំ ុងរេេថ្នកា ប្រប្េឹតតរទឧប្កិដា (ឧទាហ ណ៍ ថារតើ ជនជាររ់ោទ

េាោមរារំាងរទរេមើស រ៉ា ខនតប្តូវបានរងខំឱយចូេ មួ ឬថារតើ ោត់បានជយួដេជ់ន ងរប្ោះ) ទរងវើេអ

 រស់ោត់កនុងមនេី ឃ ោំងំថ្នអងគកា សហប្រជាជាតិ កា ប្រគេខ់ាួនរដ្ឋយសម័ប្គចិតត (ខ សេីកា លាក់ខាួន 

ឬរគចរវះេីយ តតិធ្ម៌)  បាយកា ណ៍ជាររ់ទាសេមី ន រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា រោទប្រកានរ់ទឧប្កិដា

សស្តង្ហគ មអនត ជាតិ កិចចសហកា ោ៉ា ងសំខាន់ រស់ោត់ជាមួយនងឹអយយកា  អាយ  និងេកខខណឌ ស ខភ្លេ

 រស់ោត់ កា សខមដងវិរបដសិា ើ កា ទទួេកំហ ស និងឆនេៈ រស់ោត់កនុងកា ប្បារ់កា េតិ(ប្រសិនររើ

 
5711 អនកនិេនធ Harhoff កា ដឹង និងស េវិនិចយិកនុងកា ដ្ឋក់រទាស ទំេ័  ១៣៧។ 

01719084
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ោត់េិតជាទទួេកំហ ស)  យៈរេេខដេោត់សែិតកនុងកា ឃ ោំងំម នកា ជនំ ជំប្មះ (រេើកខេងខតោត់

បានអូសរនាា យរដ្ឋយរចតនា) និងសាែ នភ្លេប្គសួា  រស់ោត់5712។ 

2008.ចំរពាះរ ឿងកដីកនុងប្សុក  យៈរេេសំខាន់ោរ់តាងំេីកា ប្រប្េឹតតរទរេមើសជួនកាេប្តូវបានោត់ទ កថា ជា

កតាត សប្មាេរទាសរដ្ឋយសា ជនជារ់រោទបាន ស់ជីវិតកនុងេកខណៈរោ េចារ់ោរត់ាងំេីរទឧប្កិដាបាន

រកើតរ ើង រ៉ា ខនតមានកា ជំទាស់ថា កតាត រនះេ ំគរបីអន វតតចំរពាះកា សប្មាេរទាសកនុងក ណីខដេមានកា 

 ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើសិទធិមន សស5713។ 

2009.ររើរទាះរីជារទដ្ឋា នអនត ជាតិសដីេីយ តតិធ្ម៌មានកា ខកខប្រោរ់តាងំេីរេេមានអតែិភ្លេថ្នត លាកា  IMT 

រៅទីប្កុង Nuremberg5714ក៏រដ្ឋយ ក៏រៅខតផតេ់ជាកា ខណនាកំនុងកា េិនិតយអំេីកា ដ្ឋក់រទាសខដ  រដ្ឋយ

សា រនះគឺជាត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិខតមួយខដេរដ្ឋះប្សាយរេើឧប្កិដាកមមធ្ៃន់ធ្ៃ ខដេបានប្រប្េឹតត

 
5712 អនកនិេនធ Harhoff៖ កា ដឹង និងស េវិនិចយិកនុងកា ដ្ឋក់រទាស ទំេ័  ១៣៧-១៣៨។ 

5713 សូមរមើេ រ ឿងកដី Julian ទេ់នឹង Roberts “រេេរវលាថ្នកា ដ្ឋក់រទាស៖ សមាមាប្ត និងកា ដ្ឋក់រទាសថ្នរទឧប្កិដាខដេ

ជាប្រវតតិសាស្តសត” កនុងកា របាះេ មពផាយរដ្ឋយ Michael Tonry ឧប្កិដាជនខេនកមាខ ង និងោម នរធ្មញ៖ រតើកា ដ្ឋក់រទាសស័កដិសម

នឹងរទឧប្កិដា ខដ  រទ? (២០១៩) ទំេ័  ១៧៦:  

រៅរេេរទឧប្កិដាមានេកខណៈរោ រៅរំផ ត(មន សសោតរដ្ឋយរចតនា) កា ស ំសប្មាេរទាសេ ំសូវរជឿជាក់បាន

រនាះរទ។ ឧទាហ ណ៍ កា សប្មាេរទាសជនរេមើសកប្មិតទីមួយទំនងជាអាចរធ្វើរៅបាន រៅរេេមានភ្លេមិនប្បាកដ

ប្រជាអំេីេយសនកមមខដេបានរងករ ើង ឬអំេីផេរ៉ាះពាេ់ទាងំប្សុងថ្នរទឧប្កិដារេើជន ងរប្ោះ។ ភ្លេមិនប្បាកដប្រជា

េ ំអាចរេើករ ើងរដ្ឋយសមរហត ផេកនុងរ ិរទថ្នអំរេើមន សសោតរនាះរ ើយ។ រ គគេប្គរ់ ូរេ ំោំបាច់ប្តូវោរ់ខាួន 

រោទប្រកាន់ និងដ្ឋក់រទាសរៅម នេួករគដឹងនូវអំរេើខ សចារ់ទាងំប្សងុរនាះរទ។ អំណះអំណាងស ំសប្មាេរទាសដូចោន

រនះគរបីអន វតតចំរពាះរទរេមើសជាប្រវតតិសាស្តសត រហើយរនះអាចរញ្ញា ក់ថា ជនរេមើសខដេប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទ

រេមើសដូចជាអំរេើមន សសោត មនិអាចឱយ ួចផ តេីកា សប្មាេរទាសរដ្ឋយសា រេេរវលាកនាងហួសរៅយូ រនាះរទ។ 

រនះអាចជាមូេរហត ខដេកា រោទប្រកាន់អំេីឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ មគរបីជាទូរៅមិនអាចទទួេកា សប្មាេរទាសរដ្ឋយ

សា រេេរវលាកនាងផ តរៅយូ រនាះរទ។ ខាុំអាចដកជនរេមើសទាងំរនាះរចញេីកា សប្មាេរទាសរដ្ឋយខផអករេើមូេដ្ឋា ន

ថា ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ខ សេីធ្មមតាថ្នកា  ំរលាេរំពានរេើសិទធិមន សសទាងំប្សុងបានដករ ឿងកដីរនះរចញេីប្ករខ័ណឌ ភ្លេសមាមា

ប្តថ្នកា ដ្ឋក់រទាសខដេប្តូវបានររងកើតរ ើងសប្មារ់រទឧប្កិដាធ្មមតា។ ចូ េិោ ណា រតើត លាកា អាចកំណត់បានេិត

ប្បាកដនូវកា ដ្ឋក់រទាសខដេសមាមាប្តជាកា រឆាើយតររៅនឹងអំរេើមន សសោតរេើមន សសរារ់ពាន់នាក់បានខដ  ឬរទ?  

5714 ឧទាហ ណ៍ េ ំមានត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ឬ“កប្មិតអនត ជាតិ”សម័យទំរនើរដ្ឋក់រទាសប្រហា ជីវិត ខដេរនះប្តូវបាន

េ ររំបាត់រៅកនុងទីកខនាងជារប្ចើនថ្នេិេេរលាក  ួមទាងំប្ររទសកមពជុាផងខដ  (សូមរមើេ មាប្តា ៣២ ថ្ន ដាធ្មមន ញ្ាកមពជុា) និង

សិទធិទទួេបានកា រសើរ ើរេើកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ និងរទាសរដ្ឋយត លាកា ជាន់ខពស់ប្សរតាមចារ់ ខដេរចចរុបននមានខចងកនុងកតិកា

សញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ (មាប្តា ១៤(៥)) កនុងចំរណាមេិខិត រក ណ៍អនត ជាតិដថ្ទរទៀត។ 

01719085
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រ ើងកនុងប្ទង់ប្ទាយធំ្រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ធ្មមន ញ្ា រស់ត លាកា  IMT េ ំបានកំណត់អំេីរោេកា ណ៍

ខណនាសំដីេីកា ដ្ឋក់រទាស ដូចបានរញ្ញា ក់ជាធ្មមតាកនុងមាប្តា ២៧ ថ្នធ្មមន ញ្ញា រនះថា “ត លាកា ប្េហមទណឌ

ប្តូវខតមានសិទធិដ្ឋក់រទាសប្រហា ជីវិតរេើជនជារ់រោទខផអករេើកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ ឬដ្ឋក់រទាសដថ្ទរទៀត

ខដេត លាកា បានោត់ទ កថា ជាកា ប្តឹមប្តូវ”។ រៅកនុងខផនកថ្នកា ដ្ឋក់រទាសថ្នសាេប្កមរនាះេ ំបានផតេ់

មូេរហត សប្មារ់រទាសខដេជនជារ់រោទនីមួយៗប្តូវទទួេរ ើយ5715។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ខផនកថ្ន

សាេប្កមខដេកំណត់អំេីកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេកនុងរ ឿងកដីខាះបានរ ៀររារ់នូវកតាត ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជា

កា សប្មាេរទាស។ ត លាកា  IMT េ ំបានរដ្ឋះប្សាយកតាត ថ្នសាែ នទមៃន់រទាស និងទំនងជាបានេិោ ណា

ថា េិ  ទធភ្លេសប្មារ់រទរេមើសរនាះ គឺជាកា ផតេ់យ តតិកមមសប្មារ់កា ដ្ឋក់រទាសប្រហា ជីវិត រដ្ឋយោម ន

កតាត ថ្នសាែ នសប្មាេរទាសណាមួយរ ើយ5716។ 

2010.រៅត លាកា  IMT មានកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ ១៩ ក ណី។ ជនជារ់រោទ ១២ នាក់ប្តូវបានដ្ឋក់រទាសប្រហា 

ជីវិត5717។ រីនាក់ប្តូវបានដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត5718 េី នាក់ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ  

យៈរេេ ២០ ឆ្ន ំ5719 មាន ក់ដ្ឋក់រទាសជារេ់នធនាោ  យៈរេេ ១៥5720 និងដថ្ទរទៀតដ្ឋក់រទាសជារេ់ន័ធ

នាោ  យៈរេេ ១០ ឆ្ន ំ5721។ 

2011.មានរទរេមើសរួនខដេប្តូវបានរោទប្រកាន់រដ្ឋយត លាកា  IMT៖ រទរេមើសទីមួយគឺកា ចូេ ួមកនុងខផន

កា  ួម ឬកា សមគំនិតប្រប្េឹតត ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនឹងសនតិភ្លេ ឧប្កិដាកមមស

ស្តង្ហគ ម និងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ រទរេមើសទីេី  គឺជារទឧប្កិដាប្រឆំ្ងនឹងសនតិភ្លេ។ រទរេមើសទី

 
5715 អនកនិេនធ Schabas៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៤៨៤។ 

5716 អនកនិេនធ Schabas៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយត លាកា េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៤៨៤។ 

5717 ជនជារ់រោទ Hermann Wilhelm Goering, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, 

Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart, 

និង Martin Bormann។ 

5718 ជនជារ់រោទ Rudolf Hess, Walther Funk និង Erich Raeder។ 

5719 ជនជារ់រោទ Baldur von Schirach និង Albert Speer។ 

5720 ជនជារ់រោទ Konstantin von Neurath។ 

5721 ជនជារ់រោទ Karl Doenitz។ 
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រីគឺជាឧប្កិដាកមមសស្តង្ហគ ម និងរទរេមើសទីរួនគឺឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ5722។ រទរោទជាក់លាក់ ឬ

ចំនួនថ្នរទរោទខដេជនជារ់រោទប្តូវបាន ករឃើញថា មានេិ  ទធ ទំនងជាេ ំខមនជាកតាត កំណត់រទាសរ ើ

យ។ សែិតកនុងចំរណាម ១២ នាក់ខដេប្តូវបានដ្ឋក់រទាសប្រហា ជីវិត មានប្បាេំី នាក់េ បំ្តូវបាន ករឃើញថា 

មានេិ  ទធេីរទរោទមួយចំនួនខដេខាួនប្តូវបានរោទប្រកាន់រ ើយ5723។ ជនជារ់រោទខដេបានទទួេរទាស

ប្សាេរំផ តកប្មិតទីេី  (ជារ់េនធនាោ  យៈរេេ ១៥ ឆ្ន ំ) ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរោទរួន មួោន 5724

។ 

2012.សែិតកនុងចំរណាមរីនាក់ខដេបានទទួេរទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត ជនជារ់រោទ Rudolf Hess 

ប្តូវបាន ករឃើញថា មានេិ  ទធេីរទរេមើសទីមួយ និងទីេី  រ៉ា ខនតមិនខមនរទរេមើសទីរី និងទីរួន5725។ ជន

ជារ់រោទ Walther Funk េ ំប្តូវបាន ករឃើញថា មានេិ  ទធេីរទរេមើសទីមួយ រ៉ា ខនតមានេិ  ទធេីរទរេមើសទី

េី  ទីរី និងទីរួន5726 និងជនជារ់រោទ Erich Raeder ប្តូវបាន ករឃើញថា មានេិ  ទធេីរទរេមើសទីមួយ ទី

េី  និងទីរី។ ោត់េ ំប្តូវបានរោទប្រកានេ់ីរទរេមើសទីរួនរ ើយ5727។ សាេប្កមេ ំបានេនយេ់មូេរហត 

ដូចរមដចបានជា ជនជារ់រោទ Hess បានទទួេរទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតរ ើយ។ ោត់បានទទួេ

រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតជាជាងរទាសប្រហា ជីវិតេីរប្ពាះោត់បានររើកយនតរហាះឆាងកាត់ប្ររទ

សសកតុរ ន កនុងរោេរំណងច ោសនតិភ្លេជាមួយប្ររទសអង់រគាស ររើរទាះរីជាត លាកា ប្េហមទណឌ

រោធារនាះបានកត់សមាគ េ់ថា “រប្កាយរេេរៅដេ់ប្ររទសអង់រគាស Hess រៅខតោបំ្ទទាងំប្សុងនូវ

សកមមភ្លេ ា្ នពាន រស់អាេាឺម៉ាង់ ហូតដេ់រេេរនាះ និងេាោមផតេ់យ តតិកមមរេើសកមមភ្លេ រស់អា

 
5722 រ ឿងកដីសហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ១៩៤៥ កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (១៩៤៧) ភ្លគ ១ ទំេ័  ២៧-៦៧។  

5723 ជនជារ់រោទ Kaltenbrunner េ បំ្តូវបាន ករឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើមសកប្មិតទី ១, ជនជារ់រោទFrank េ បំ្តូវបាន ក

រឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើមសកប្មិត ១, ជនជារ់រោទ Frick េ ំប្តូវបាន ករឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើមសកប្មិត ១, ជនជារ់រោទ

Streicher េ ំប្តូវបាន ករឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើមសកប្មិត ១, ជនជារ់រោទ Sauckel េ បំ្តូវបាន ករឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើម

សកប្មិត ១ និង ២, ជនជារ់រោទ Seyss-Inquart េ បំ្តូវបាន ករឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើមសកប្មិត ១ និង Bormann េ បំ្តូវ

បាន ករឃើញមានេិ  ទធេីរទរេើមសកប្មិត ១។ 

5724 ជនជារ់រោទ Von Neurath។ 

5725 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ២៨៥ (Hess)។  

5726 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣០៧ (Funk)។  

5727 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣១៧ (Raeder)។  
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េាឺម៉ាង់ទាក់ទងរៅនឹងប្ររទសអូប្ទីស រឆកូសាូវា៉ា គី រ៉ាូ ូញ ន័ រវ៉ា ដ្ឋណឺមា៉ា ក ខរេហសិក និងហូ ង់”5728។ 

កា ដ្ឋក់រទាសជារេ់នធនាោ អស់មួយជីវិត រស់ោត់អាចរដ្ឋយសា កា េិតខដេថា មានកដីបា មាចំរពាះ

រញ្ញា សមតែភ្លេខផនកសាម  តីរេញមួយអំ ុងរេេថ្នកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ ររើរទាះរីជាោត់ប្តូវបានកំណត់

ថាមានសមបទាប្គរ់ប្ោន់ចូេ ួមសវនាកា ក៏រដ្ឋយ5729។  

2013.ចំរពាះជនជារ់រោទ Funk ត លាកា ប្េហមទណឌ រនាះបានរញ្ញា ក់ថា “ររើរទាះរីជាកា េិតថា ោត់បានកាន់

ការ់តួនាទីផាូវកា សំខាន់ក៏រដ្ឋយ ក៏ Funk េ ំខមនជារ គគេរេចរធាា រៅកនុងកមម វិធី្នានាខដេោត់បានចូេ ួម

ខដ ។ រនះគឺជាកតាត សាែ នសប្មាេរទាស ខដេត លាកា ប្េហមទណឌ រនាះបានកត់សមាគ េ់”5730។ Funk បាន

អះអាងថា ោត់េ ំបានដឹងជាម នអំេីឧប្កិដាកមមណាមួយខដេបានរោទប្រកាន់ រ៉ា ខនតរញ្ញា ក់ថា រៅរេេោត់

បានដឹងអំេីឧប្កិដាកមមរនាះ ោត់មានភ្លេអាមា៉ា ស់ោ៉ា ងខាា ងំ5731។ សប្មារ់ជនជារ់រោទ Raeder ត លាកា 

ប្េហមទណឌ រនាះេ ំបានេនយេ់ជាក់លាក់ថារតើ ត លាកា បានេិោ ណារេើកាេៈរទសៈសាែ នសប្មាេរទាស

ណាមួយ ខដ  ឬោ៉ា ងណា រ៉ា ខនតបានកត់សមាគ េ់ថា Raeder ខដេជារមរញ្ញា កា ទ័េរជើងទឹក“ទទួេសាគ េ់

កា ទទួេខ សប្តូវទាងំប្សុង  ហូតដេ់រេេចូេនិវតតនក៍នុងឆ្ន ំ ១៩៤៣”។ ោត់បាន“ទទួេសាគ េ់ថា កងទ័េ

រជើងទឹកបាន ំរលាេរំពានសនធិសញ្ញា  និងបានទទូចថា រនាះគឺជា‘រញ្ញា កិតតិយសសប្មារ់មន សសប្គរ់ ូរ’ 

 
5728 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ២៨៤ (Hess)។ 

5729 អនកនិេនធ Telford Taylor រកាសេយវិចច័យថ្នកា ជំន ំជប្មះ Nuremberg:៖ កំណត់រហត ផ្លេ េ់ខាួន (ឆ្ន ំង ១៩៩៣) ទំេ័  

១៥០, ១៧៧-១៨០, ២៦៨, ៥៦០។ ដូចកា អះអាង រស់អតីត ដាអាជាា មាន ក់រៅ Nuremberg ថា “រហត ដូចរមតចបានជាប្េះ

គ មពី  [រៅប្កមជនជាតិអារម ិក] និង Lawrence [រៅប្កមជនជាតិអង់រគាស] មនិចូេ ួមជាមួយ Nikitchenko [រៅប្កមសហ

ភ្លេសូរវៀត] សប្មារ់កា ដ្ឋក់រទាសប្រហា ជីវិត ? កំណត់ប្តាេ ំបានរំេាឺ រ៉ា ខនតរប្កាយេីកា េិនិតយរេើអាករបកិ ិោមិនប្រប្កតី

 រស់រ  សមាន ក់ខដេេ ំអាចកា ពា ខាួនឯងបានរនាះ មានខតរៅប្កមខដេោម នររះដូងរទរទើរអាចរញ្ាូនរ  សរនាះចូេរឈ្ើរឆ្ក ក”

។ អនកនិេនធ Taylor៖ រកាសេយវិចច័យថ្នកា ជំន ំជប្មះ Nuremberg: ទំេ័  ៥៦០។ 

5730 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣០៦ (Funk) សដីេីកា ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត  ដាអាជាា មាន ក់រៅ Nuremberg រប្កាយ

មកបានស រស ថា “ខាុំោម នវិរបដិសា ើរៅរេេខដេមានអនកអាចរគចផ តេីរឈ្ើរឆ្ក កបាន រ៉ា ខនតខាុំេ ំរឃើញមានមូេដ្ឋា នសប្មារ់

កតាត សប្មាេរទាស Funk ខដេអាចទ កជីវិតឱយោត់រនាះរ ើយ។ េិតណាស់  វិសាេភ្លេថ្នរទឧប្កិដា រស់ Funk ទូេំទូលាយ

ជា Streicher និងជាកា គួ ឱយរទើសចិតតរេេរឃើញ Funk ទទួេបានអតែប្ររោជន៍តាម យៈអំរេើកំសាក រស់ខាួនរៅរេេអនក

ដថ្ទរទៀត ប្តូវប្រឈ្មនឹងកា ប្រហា ជីវិតរដ្ឋយកាា ហាន”។ អនកនិេនធ Taylor៖ រកាសេយវិចច័យថ្នកា ជំន ំជប្មះ Nuremberg

ទំេ័  ៥៩៩។ 

5731 សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៤៧) ភ្លគ XXII ទំេ័  ៣៨៧។ 
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ខដេប្តូវរធ្វើដូរោន ះ និងបានរេើករ ើងថា កា  ំរលាេរំពានគឺជាខផនកមួយតូចតាចរំផ ត រហើយអាេាឺម៉ាង់េ ំ

ទាន់បានកសាងឱយអស់េីេទធភ្លេខដេអន ញ្ញា តរ ើយ”5732។ ត លាកា ប្េហមទណឌ បានកត់សមាគ េ់ផងខដ 

ថា ជនជាររ់ោទ Raeder បានប្រឹងខប្រងរញ្ចុះរញ្ចូេ Hitler ឱយរបាះរង់ខផនកា ា្ នពានរេើសហភ្លេ

សូរវៀត5733។ 

2014.សាេប្កមេ ំបានេនយេ់នូវមូេរហត ដូចរមដចបាន ជនជារ់រោទ Baldur von Schirach ខដេប្តូវបានដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេេីរទរេមើសទីរួន បានទទួេរទាសជារ់េនធនាោ  យៈរេេ ២០ ឆ្ន ំ េីរប្ពាះោត់ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធ

ភ្លេរប្កាមរទរេមើសទីរួនរ៉ា រណាណ ះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី ជនជាររ់ោទ Julius Streicher ប្តូវបានដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេេីរទរេមើសទីរួនផងខដ  រ៉ា ខនតបានទទួេរទាសប្រហា ជីវិត។ ជនជារ់រោទ Albert Speer ខដេ

បានទទួេកា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ  យៈរេេ ២០ ឆ្ន ំ ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធេីរទរេមើសទីរី និងទីរួ

ន។ សាេប្កមបានរញ្ញា ក់ថា៖  

កនុងកា សប្មាេរទាស គួ ទទេួសាគ េ់ថា ជនជាររ់ោទ Speer បានររងកើតឧសាហកមមរទិខេរអ់នករធ្វើកា 

ជារប្ចើនរៅកនុងផេះ និងថា រៅកនុងដំណាក់កាេជិតចរ់សស្តង្ហគ ម ោត់គឺជាមន សសមាន ក់កនុងចំរណាមមន សសេ ី

រៅរីនាក់ខដេហា នប្បារ់ Hitler ថា សស្តង្ហគ មប្តូវបានោញ់ និងប្តូវោត់ វធិានកា រារំាងកា រំផ្លា ញរដ្ឋយ

ឥតន័យរេើឧរក ណ៍ផេិតកមមកនុងទឹកដីខដេបានកាន់ការ ់ នងិកនុងប្ររទសអាេាមឺ៉ាង់។ ោត់បានជំទាសរ់ៅ

នឹងកមមវិធី្រផំ្លា ញអវខីដេមានអតែប្ររោជន៍ចំរពាះសប្តូវរៅកនងុប្ររទសរលាកខាងេិចមួយចំនួន និងកនុង

ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ តាម យៈកា រធ្វើវិទធងសនារដ្ឋយរចតនារេើកមមវិធី្រនាះរដ្ឋយមានហានិេ័យខពសដ់េខ់ាួន5734

។ 

2015.ជនជារ់រោទ Konstantin Von Neurath ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរេមើសទាងំរួន។ ោត់បាន

ទទួេរទាសជារ់េ័នធនាោ  យៈរេេ ១៥ ឆ្ន ំ៖ 

 
5732 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣១៥ (Raeder)។ 

5733 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣១៥ (Raeder)។ ជនជារ់រោទ Raeder “មានមិនសរាយចតិតរដ្ឋយសា កា  ួចផ តេី

រឈ្ើរឆ្ក ក និងបានរញ្ញា ក់ចាសថ់ា ោត់ស ខចិតតសាា រ់ជាជាងជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត”។ អនកនិេនធ Taylor រកាសេយវិចច័យ

ថ្នកា ជំន ំជប្មះ Nuremberg ទំេ័  ៥៩៩។ ោត់“បានរសនើស ំប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គង‘អន រប្ោះរទាស រស់ោត់េីកា ប្រហា ជីវិត

តាម យៈកា បាញ់ប្រហា  មកតាមេកខណៈមានរមតាត ”។ អនកនិេនធ Taylor៖ រកាសេយវិចច័យថ្នកា ជំន ំជប្មះ Nuremberg 

ទំេ័  ៦០២។ 

5734 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣៣៣ (Speer)។  
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រៅកនុងកា សប្មាេរទាស គួ  ឭំកថា ជនជារ់រោទ von Neurath បានរធ្វើអនតរាគមនរ៍ៅរេើរ៉ាេូីស

សនតិស ខ និងប្កុមយកកា ណស៍មាៃ ត់ រស់ណាហសីុ កនុងកា រដ្ឋះខេងជនជាតិរឆកូសាូវា៉ា គីជារប្ចើននាក់

ខដេប្តូវបានោរខ់ាួនរៅថ្ងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៣៩ និងកា រដ្ឋះខេងនសិិតសខដេប្តូវបានោរ់ខាួន

រប្កាយមកកនុង ដវូសាឹករឈ្ើប្ជុះ។ រៅថ្ងៃទ ី២៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៤១ ោត់ប្តូវបានរកាះរៅមកចំរពាះ

ម ខ Hitler និងប្តូវបានប្បារថ់ា ោត់មិនបានរធ្វើឱយខាា ងំប្គរប់្ោន់ និងថា Heydrich ប្តូវបានរញ្ាូនរៅ

ប្ររទសខដេប្តូវបានប្តួតប្តារដើមបីរស្តង្ហក រប្កុមប្រឆំ្ងជនជាតិរឆកូសាូវា៉ា គី។ ជនជារ់រោទ Von 

Neurath បានេាោមរញ្ចុះរញ្ចូេ Hitler ឱយរញ្ឈរ់កា រញ្ាូន Heydrich រ៉ា ខនតេ ំបានសរប្មច និង

រៅរេេោត់េ ំទទួេបានរជាគជ័យរនាះ ោត់បានស ំលាឈ្រ។់ រៅរេេកា លាឈ្រ់ រសោ់ត់េ ំប្តូវ

បានទទួេយក ោត់បានស ំចារ់សប្មាកកា ង្ហ រៅថ្ងៃទ ី២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៤១ និងបានរដិរសធ្រធ្វើ

ជាប្រឹកាេិបាេរនាេ រេ់ីកាេរ ិរចទិរនះ។ កា លាឈ្រ់ រស់ោត់ប្តូវបានទទេួយកជាផាូវកា រៅខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៣5735។ 

2016.ជនជារ់រោទ Von Neurath បានអះអាង និងបានផតេ់េសតតុាងខដេរង្ហា ញថា ោត់េ ំខដេប្រឆំ្ងរៅនឹង

ជនជាតិជីវហវ និងបានប្រឆំ្ងរាេ់ វិធានកា ថ្នអំរេើហិងារេើជនជាតិជវីហវ និងបានប្រឆំ្ងនឹងរោេ

នរោបាយរ ើសរអើងេូជសាសន៍ រស់រកសជាតិសងគមនិយម5736។  

2017.គួ កត់សមាគ េ់ថា ជនជារ់រោទ Speer និង Von Neurath បានជំទាសរ់ៅនឹងរោេនរោបាយមួយចំនួន

 រស់ Hitler និងបានប្រឆំ្ងរដ្ឋយមានហានិេ័យផ្លេ េ់ខាួន5737។  

ខ. កា រេំាពឺាកេ់ន័ធរៅនឹងកា ដ្ឋករ់ទាសកប្មិតទេី ីរេើ រខៀវ សផំន 

 
5735 សាេដីកាត លាកា  IMT ទំេ័  ៣៣៦ (Von Neurath)។ 

5736 សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៤៧) ភ្លគ XVI ទំេ័  ៥៩៦-៥៩៨។ 

5737 ប្រហាក់ប្រខហេោន រនះ កតាត ខដេប្តូវបានេិោ ណាកនុងកា ទទួេយកសំរណើសប្មារ់កា សប្មាេរទាសអនកខដេប្តូវបាន

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេកនុងកា ជំន ំជប្មះរប្កាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  គឺថារតើ ជនជារ់រោទ“មានភ្លេកាា ហានប្រឆំ្ងនឹងរទរញ្ញា

រេមើសខដេរនះអាចប្រឈ្មរប្ោះថាន ក់ផ្លេ េ់ខាួន ខដ  ឬោ៉ា ងណា”។ សូមរមើេ អនកនិេនធ Schabas៖ កា ដ្ឋក់រទាសរដ្ឋយ

ត លាកា េហមទណឌ អនត ជាតិ ទំេ័  ៤៨៥-៤៨៦ ដកប្សង់រសចកដីខងាងកា ណ៍ រស់ឧតតមសនងកា ប្រោំប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ ថ្ងៃទី ៣១ 

ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៥១ រនាេ រ់េីកា ប្រកាសរសចកដីសរប្មចច ងរប្កាយ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅនឹងសំរណើស ំរនធូរនែយរទាសឧប្កិដាកមម

សស្តង្ហគ មខដេជារ់េិ  ទធភ្លេរៅត លាកា  Nuremberg រេខ 15 T.W.C. 1176, 1177 (ឆ្ន ំ ១៩៤៨)។ 

01719090
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2018.ម នរេេេិភ្លកាអំេីទ ហីក ណ៍ថ្នរណដ ឹងសាទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាស អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

ោត់ទ កថា ជាកា ោំបាច់ប្តូវរំេាឺរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងរទាស រស់ រខៀវ សំផន ៖ ថារតើ រចចរុបននោត់អន វតត

រទាសខតមួយជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត ឬរទាសេី ប្តួតោន ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត ខដ  ឬោ៉ា ង

ណា។ រញ្ញា រនះបានរកើតរ ើង រដ្ឋយសា  វិសាេភ្លេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ប្តូវបានរំខរករៅជាសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ ខដេមានរទរោទរ ៀងៗខាួន រដើមបីអតែប្ររោជន៍ង្ហយប្សួេថ្នកា ោត់

ខចងកា ជំន ំជប្មះ5738ខដេរនះគឺជាអវីធាា រ់មានេីម នមករៅ អ.វ.ត.ក. ឬកនុងយ តតិសាស្តសតប្េហមទណឌ អនត 

ជាតិ5739 និងេ ំមានខចងកនុងចារ់កមពជុារ ើយ។  

2019. វិធាន ៨៩ សេួនេី ថ្នវិធានថ្ផេកនុងខចងថា៖  

រៅរេេប្ររោជន៍យ តតិធ្ម៌តប្មូវ រៅដំណាក់កាេណាមួយ អងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូង អាចរង្ហគ រ់ឲ្យ

រំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ពាក់េ័នធនឹងជនជារ់រោទមយួ ូរ ឬរប្ចើន រូ និងខផនកខដេពាក់េន័ធនឹងរទរោទ

ខាះ ឬទាងំអស់ខដេមានរៅកនុងដីការញ្ាូនរ ឿងរៅជនំ ំជប្មះ។ រ ឿងកតីខដេប្តូវបានរំខរក ប្តូវយកមកជនំ ំ

ជប្មះ និងវនិិចិ័យរចញសាេប្កមរៅតាមេំដ្ឋរ់េរំដ្ឋយខដេអងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូងយេ់រឃើញថាស

មប្សរ។ 

2020.ចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. េ ំបានរដ្ឋះប្សាយកា ដ្ឋក់រទាសកនុងរ ឿងកដីខដេប្តូវបានរំខរករ ើយ។ 

2021.កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដ្ឋក់រទាស រខៀវ សំផន ជារ់េនធនាោ អស់មួយ

ជីវិតរនាេ រ់េីបាន ករឃើញថា ោត់មានេិ  ទធេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា សមាា រ់

 ង្ហគ េ  ួមរញ្ចូេអំរេើមន សសោត កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ និងអំរេើអមន សស

ធ្មដ៌ថ្ទរទៀត មានដូចជា កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ កា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ និងកា វាយប្រហា រេើរសចកដី

ថ្ងាងនូ  រស់មន សស5740។ 

 
5738 សូមរមើេ ឧ. រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំឱយរធ្វើកា េិោ ណាសារ ើងវញិ

(E124/7) កថាខណឌ  ៥៖ “[ វិធាន ៨៩ សេួនេី ] ប្តូវបានររងកើតរ ើងកនុងរោេរំណងផតេ់ឱយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងក ណី

ខដេយ តតិធ្ម៌តប្មូវនូវយនតកា រ ៀរចំសវនាកា តាមឆនាេ ន សិទធិខដេតាមគំនិតផតួចរផដើម រស់ខាួនកនុងកា រំខរកកិចចដំរណើ កា នីតិ

 វិធ្ី និងរដើមបីេិនិតយកនុងកា ជំន ំជប្មះរផសងៗនូវខផនកខ សខរាកោន ថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ”។  

5739 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចទីេី  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដី

េីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E284/4/8 កថាខណឌ  ៤០។ 

5740 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ Disposition ទំេ័  ៦២២។ 

01719091
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2022.កនុងកា ប្រកាសរទាសខតមួយប្តួតោន ជារប្ចើនរទជាជាងរទាសមួយសប្មារ់រទរេមើសមួយ5741 អងគជនំ ំ

ជប្មះសាលាដំរូងបានអន វតតតាមសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេកនុងរនាះអងគជំន ំជប្មះបានកំណត់ថា ររើរទាះរីជា

ជនជារ់រោទប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទរេមើសជារប្ចើនក៏រដ្ឋយ ក៏កា ប្រកាសរទាសខតមួយខដេ

ឆាះុរញ្ញច ងំអំរេើរេមើសជា ួមគឺជាកាសមប្សររំផ ត5742។ 

2023.កនុងរ ឿងកដី ០០២/០២ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកត់សមាគ េ់រេើកា េិតថា រខៀវ សំផន កំេ ងអន វតត

រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតសប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងថា រទាសរនាះគឺ

ជាកប្មិតអតិរ មាខដេមានខចងកនុងប្ករខ័ណឌ គតិយ តត រស់ អ.វ.ត.ក. ដូរចនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

េិោ ណា“រេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះប្តូវដ្ឋក់រទាសដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន សប្មារ់េិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់

រោទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២”5743។ គួ កត់សមាគ េ់ថា េ ំមានរទរបញ្ាតតិខចងកនុងចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.

វ.ត.ក. កិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ឬ វិធានថ្ផេកនុង រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេអាចអន វតតបានរេើសាែ នកា រនះ និង

ថា “រោេកា ណ៍ខណនាដំ្ឋក់រទាសរៅកប្មិតអនត ជាតិខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ជាក់លាក់រនះ មាន

កប្មិត” ដូរចនះអងគជំន ំជប្មះបានេិោ ណារេើរទរបញ្ាតតិពាក់េ័នធថ្នចារ់ រស់កមពជុា5744។ 

 
5741 រៅត លាកា  ICC អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវប្រកាសរទាសមួយសប្មារ់រាេ់រទឧប្កិដានីមួយៗប្េមទាងំរទាស ួមោន ។ 

សូមរមើេ មាប្តា ៧៨(៣) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម៖  

រៅរេេរ គគេមាន ក់ប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដារប្ចើន ត លាកា ប្តូវប្រកាសរទាសមួយសប្មារ់រទឧប្កិដានីមួយៗ 

និងរទាស ួមោន  រដ្ឋយរញ្ញា ក់ងិ រវលាជា ួមថ្នកា ជារ់េនធនាោ ។ ងិ រវលារនះ មិនប្តូវរេើសរទាសនីមួយៗខដេខពស់

រំផ តរនាះរទ និងមិនប្តូវរេើសេីកា ជារ់េនធនាោ  យៈរេេ ៣០ ឆ្ន ំ ឬជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតខដេប្សរតាម

មាប្តា ៧៧ កថាខណឌ  ១ (ខ)។  

រៅត លាកា  STL អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានឆនាេ ន សិទធិដ្ឋក់រទាសមួយសប្មារ់រទរោទនីមួយៗ ឬរទាស ួមខតមួយ។ សូម

រមើេ ត លាកា ប្េហមទណឌ េិរសសសប្មារ់ប្ររទសេីរង់  វិធានសដីេីនីតិវិធ្ី និងេសតតុាង រេខ STL-BD-2009-01-Rev.11 ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០  វិធាន ១៧១(ឃ)៖ 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងប្តូវដ្ឋក់រទាសមួយទាក់ទងរៅនឹងរទរោទនីមួយៗកនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ជំប្មះខដេជនជារ់

រោទប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរនាះ និងរង្ហា ញថារតើ រទាសរនាះប្តូវអន វតតប្តួតោន  ឬប្សូរចូេោន  ខដ  ឬោ៉ា ងណា រេើក

ខេងខតអងគជំន ំជប្មះសរប្មចរប្រើប្បាស់សិទធិអំណាច រស់ខាួនដ្ឋក់រទាសខតមួយខដេឆាះុរញ្ញច ងំជា ួមនូវអំរេើរេមើស

 រស់ជនជារ់រោទ។  

5742 សូមរមើេ សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) កថាខណឌ  ៥៨៦-៥៩០។ 

5743 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៥៧។ 

5744 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៥៨។ 

01719092



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1195 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2024.មាប្តា ១៣៨ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាខចងថា៖  

រៅកនុងរេេរោទប្រកាន់ដ្ឋច់េោីន  កាេររើជនជាររ់ោទប្តូវបាន ករឃើញថា មានេ ិ ទធេរីទរេមើសរប្ចើន 

រទាសខដេប្តូវបានប្រកាស ប្តូវអន វតតប្តួតោន រៅកនុងប្េខំដនថ្នអតិរ មាប្សរចារ់ខដេខពសជ់ាងរគ។ រ៉ា ខនត 

ត លាកា ច ងរប្កាយខដេប្តូវសរប្មចអាចប្រកាសឱយអន វតតរទាសប្សូររញ្ចូេោន ទាងំមូេ ឬមួយខផនកថ្ន

រទាសខដេមានប្ររេទដូចោន ។  

រដើមបីអន វតតមាប្តារនះ រៅកនុងក ណរីទាសខដេចារ់កណំត់ជារទាសដ្ឋក់េនធនាោ អសម់យួជីវិត អតិរ 

មាប្សរចារខ់ដេខពស់ជាងរគ ប្តូវបានកំណត់ដ្ឋក់េនធនាោ ប្តឹម ៣០ (សាមសរិ) ឆ្ន ំ ប្រសិនររើជនជារ់

រោទមិនទាន់ប្តូវបានផដនាេ រទាសដ្ឋក់េនធនាោ អសម់ួយជីវិតរទ។  

2025.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ថា កា ដ្ឋក់រទាសរនះតប្មូវថា៖ 

កនុងក ណីខដេរទាសអតិរ ិមាប្សរចារ់ខពសជ់ាងរគ គឺជារ់េនធនាោ អសម់ួយជីវិតប្តូវបានប្រកាស ួច

រហើយរៅកនុងនីតិវិធី្មយួម ន ជាេិរសសរៅរេេខដេនីតិវិធី្ម នរនាះបានចូេជាសាែ េ  រនាេ រ់េកីា រញ្ចរ់

នីតិវិធី្រណត ឹងសាទ កខ រៅកនុងកា អន វតតជាក់ខសតង រទាសរនតរនាេ រ់មករទៀតខដេមានេកខណៈដូចោន  ខដេនឹង

ប្តូវប្រកាសរៅកនុងកា ជំន ំជប្មះរេេរនាេ រ ់ ពាក់េ័នធនឹងរទរេមើសប្តួតោន ជាមួយរទរេមើសខដេប្តូវបានជនំ ំ

ជប្មះ ួចរហើយរៅកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្ម នរនាះ ប្តូវ មួរញ្ចូេោន ជាមួយកា ផតនាេ រទាសម នរដ្ឋយសវ័យ

ប្រវតតិ។ រហត ដូរចនះ េ ិ ទធជនប្តូវទទួេរទាសខតមួយគត់។ កនុងក ណខីរររនះ ចារប់ារំាងបានរោងរៅ ក

សាែ នភ្លេមួយគ ឺកា ប្សរូរទាសរដ្ឋយសវ័យប្រវតតិ។ ទសសនៈរនះប្តូវបានយកមករប្រើប្បាសរ់ៅកនុងចារ់កមពុ

ជា រ៉ា ខនតទសសនៈរនះអាចមានអាន ភ្លេអន វតតប្សរដៀងោន ជាមួយសញ្ញា ណថ្ន“កា ផតនាេ រទាសប្តួតោន ” ផង

ខដ  រៅកនុងប្រេន័ធចារអ់ង់កាូសាក់ស ងខដេសរំៅរៅរេើកា ផតនាេ រទាស ខដេប្តូវអន វតតកនងុរេេខតមួយ

ជាមួយកា ផតនាេ រទាសមយួរទៀត។ រៅកនុងក ណីទាងំេី រនះ េទធផេគឺប្រហាក់ប្រខហេោន  រដ្ឋយសា ខត

េិ  ទធជនប្តូវអន វតតរទាសអតិរ មិាប្សរចារខ់ដេខពស់ជាងរគ5745។ 

2026.អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានកំណត់ថា ឧប្កិដាកមមកនុង វិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ 

គឺជា“រទរេមើសប្តួតោន ”ខផអកតាមចារ់កមពជុា និងថា រខៀវ សំផន ប្តូវបានដ្ឋក់រទាស ួចរាេ់រហើយជារ់

េនធនាោ អស់មួយជីវិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ “កា ដ្ឋក់រទាសជារេ់នធនាោ រខនែមរទៀតកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ គឺជាកា ដ្ឋក់ប្តួតោន ថ្នរទាសជារេ់នធនាោ អស់មួយជីវិត”5746។ រប្កាយេីេិោ ណារេើភ្លេ

 
5745 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៥៩។ 

5746 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៦០។ 

01719093
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

ធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងកតាត សាែ នសប្មាេរទាស និងសាែ នទមៃន់រទាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង“បាន

សរប្មចដ្ឋក់រទាស រខៀវ សំផន ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត។ រដ្ឋយេិោ ណារេើរទាសជារ់េនធនាោ 

អស់មួយជីវិតខដេបានដ្ឋក់រៅរេើ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះសរប្មច ួមរញ្ចូេ

ោន នូវរទាសទាងំេី រៅជារទាសដ្ឋក់េនធនាោ ខតមួយអស់មួយជីវិត”5747។  

2027.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា កា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត និងកា  ួម

រញ្ចូេជាមួយរទាសេនធនាោ អស់មួយជីវិតខដេប្តូវបានដ្ឋក់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេរនះររងកើត

រៅជារទាសខតមួយខដេប្គរដណដ រ់អំរេើរេមើស រស់ រខៀវ សំផន ទាងំមូេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង 

០០២/០២ គឺជាកា សមប្សរ។ 

2028.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ប្រសិនររើសំណ ំរ ឿង ០០២ េ ំប្តូវបានរំខរករៅជាកា ជំន ំ

ជប្មះេី ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន រទរនាះ រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានដ្ឋក់រទាសេី ដងរ ើយ។ កា ដ្ឋក់រទាសរខនែម

ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតខដេប្តួតោន  ឬប្សូរចូេោន  េ ំអាចរធ្វើរៅបានកនុងន័យយ តតិធ្ម៌ េីរប្ពាះសំណ ំ

រ ឿង ០០២ ប្តូវបានរំខរករដើមបីអតែប្ររោជន៍ង្ហយប្សួេកា ោត់ខចងកា ជំន ំជប្មះ។ រខនែមរៅរេើកា រធ្វើ

ឱយអាមា៉ា ស់ ឬបាត់រង់កិតតិយសថ្នកា ដ្ឋក់រទាសរខនែមជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត ខដេប្តូវអន វតតរទាស

េី ប្តូតោន ថ្នកា ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតជាជាងរទាសខតមួយអាចរ៉ាះពាេ់រេើសញ្ញា ណថ្នកដីសងឃឹម

ចំរពាះមន សសមានវ័យចំណាស់ និងអាចរ៉ាះពាេ់រេើឱកាសសប្មារ់កា រដ្ឋះខេងរដ្ឋយមានេកខខណឌ ជា

យថារហត ណាមួយ5748។ 

 
5747 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៤០២។ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់សារ ើងវិញកនុង

ខផនកសរប្មចរសចកដី រស់ខាួន៖ “រដ្ឋយអន រលាមតាមមាប្តា ៣៩ (ងមី) ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. អងគជំន ំជប្មះសរប្មចផត

នាេ រទាសជនជារ់រោទ រខៀវ សំផន ដ្ឋក់េនធនាោ អស់មួយជីវិត។ រដ្ឋយេិោ ណារេើកា ដ្ឋក់េនធនាោ អស់មួយជីវិតរេើ រខៀវ 

សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មះ ួមរញ្ចូេោន នូវកា ផតនាេ រទាសទាងំេី រៅជាកា ផតនាេ រទាសខតមួយដ្ឋក់េនធនាោ 

អស់មួយជីវិត” សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ទំេ័  ២២៣១-២២៣២។ 

5748 មាប្តា ៥១៣ ថ្នប្កមនីតិវិធ្ីប្េហមទណឌ កមពជុាខចងថា ទណឌ ិតខដេប្តូវជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត អាចទទួេកា រដ្ឋះខេង

រដ្ឋយមានេកខខណឌ  ប្រសិនររើទណឌ ិតបានទទួេរទាសជារ់េនធនាោ ោ៉ា ងតិចរំផ ត ២០(ថ្មា)ឆ្ន ំ ួចមករហើយ។ សូមរមើេ សាេ

ដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៨៥-៣៨៨ េនយេ់ថា អ.វ.ត.ក. េ ំមានសមតែកិចចរដ្ឋះប្សាយរញ្ញា រនះ ខដេគរបីប្តូវ

បានសរប្មចប្សរតាមនីតិវិធ្ីជាធ្ មានរៅរេេរនាះ ខដេកា រដ្ឋះខេងមានេកខខណឌ ប្តូវខតបានេិោ ណាសប្មារ់ទណឌ ិតជាក់

លាក់ណាមួយ។ 

01719094
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2029.ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយដ្ឋក់រទាសមួយរប្កាយេីកា  ករឃើញនូវេិ  ទធភ្លេកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ក៏រដ្ឋយ5749 ក៏អងគជំន ំជប្មះមានកា ភ្លន់ប្ច ំតាម យៈសំរៅរៅរេើរទាសប្តួតោន  ឬរទាស

េី ខដេប្តូវអន វតតកនុងរេេខតមួយដូចោន  និងតាម យៈកា ប្រដូចសាែ នកា ណ៍រៅចំរពាះម ខខាួនជាមួយនឹង

សាែ នកា ណ៍ខដេរដ្ឋះប្សាយកនុងចារ់កនុងប្សុក រស់កមពជុាថ្នមាប្តា ១៣៨ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុា។ ដូច

បានកត់សមាគ េ់ខាងរេើ ចារ់កមពជុាេ ំបានខចងសប្មារ់កា រំខរកថ្នរទរោទ និងដូរចនះ េ ំអាចអន វតតបាន

ចំរពាះសាែ នកា ណ៍រចចរុបននរនះរ ើយ។  

2030.ដូចអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេនយេ់េីដំរូង កា រំខរកសំណ ំរ ឿងរនះគឺជាកា រំខរកកិចចដំរណើ កា 

នីតិវិធី្ ខដេរប្កាយមកមានរ ឿងកដីប្េហមទណឌ េី  ឬរេើសេីមួយ5750។ រទាះោ៉ា ងណាកដី កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២ មានដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ ខតមួយ កិចចរស ើរសួ ខតមួយ និងដីកាដំរណាះប្សាយ(ដីកា

រញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ)ខតមួយ។ រទរោទប្តូវបានជំន ំជប្មះដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  រដើមបីអតែប្ររោជន៍ភ្លេ

ង្ហយប្សួេកនុងកា ោត់ខចងកា ជំន ំជប្មះ។ រនះេ ំអាចដូចោន រៅនឹង“កា រោទប្រកាន់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ”

ខដេមានខចងកនុងមាប្តា ១៣៨ ប្កមប្េហមទណឌ កមពជុា។  

2031.សាែ នកា ណ៍រនះដូចោន រៅនឹងកា រោទប្រកាន់ខតមួយរៅកនុងមាប្តា ១៣៧ ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុាខដេ

ខចងថា៖ 

កាេររើរៅកនុងរេេរោទប្រកាន់ខតមួយ ជនជាររ់ោទប្តូវបានរគ ករឃើញថា មានេិ  ទធេរីទរេមើសរប្ចើន 

រទាសនមីួយៗប្តូវបានប្រកាសរ ើង។ រ៉ា ខនត កាេររើរទាសប្តូវបានទទួេមានរប្ចើន រហើយមានប្ររេទដូចោន  

ត លាកា ប្តូវប្រកាសរទាសខតមួយថ្នប្ររេទរនះ រៅកនុងប្េខំដនថ្នអតិរប មាប្សរចារខ់ដេខពស់ជាងរគ។  

រទាសនមីួយៗ ខដេប្រកាសប្តូវោត់ទ កថាជារទាស មួចំរពាះរទរេមើសខដេប្តួតោន រៅកនុងប្េំខដនថ្នអតិរ 

មាប្សរចារ ់អន វតតរៅរេើរទរេមើសនីមយួៗ។  

 
5749 រោងតាមមាប្តា ៣៩ ថ្នចារស់ដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. “ជនទាងំឡាយខដេប្រប្េឹតតរទឧប្កិដាណាមួយដូចមានខចងកនុង

មាប្តា ៣ងមី ៤, ៥,៦, ៧ និងមាប្តា ៨ ថ្នចារ់រនះប្តូវផដនាេ រទាសដ្ឋក់េនធនាោ េី ៥ ឆ្ន ំ  ហូតដេ់មួយជីវិត”។ (រសចកដីរញ្ញា ក់

រខនែម)។ រោងតាម វិធាន ៩៨(៥) ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង “ប្រសិនររើជនជារ់រោទប្តូវបាន ករឃើញមានេិ  ទធ អងគជំន ំជប្មះប្តូវដ្ឋក់

រទាសប្សរតាមកិចចប្េមរប្េៀង និងចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. និង វិធានទាងំរនះ” (រសចកដីរញ្ញា ករ់ខនែម)។ 

5750 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍សដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៤២។ 

01719095
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2032.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កា  ួមរញ្ចូេោន នូវរទាសេី រៅជារទាសខតមួយជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតបាន

អន ញ្ញា តអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរជៀសផ តេីភ្លេមិនប្តឹមប្តូវថ្នកា ប្តួតរទាសខដេដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន ខ

ណៈរេេធានាផងខដ ថា រទាសខតមួយបានឆាះុរញ្ញច ងំអំរេើរេមើសជា ួម រស់ រខៀវ សំផន។  

2033.កា  ួមរញ្ចូេោន នូវរទាស រស់ រខៀវ សំផន ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ជាមួយ

នឹងរទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេោត់បានអន វតតរទាសខតមួយអស់

មួយជីវិត រៅប្គរ់កាេៈរទសៈេ ំអាចកាត់រនែយអាន ភ្លេថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវ

បានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេកនុងរ ឿងកដីនីមួយៗរ ើយ។ រទប្រេ័យេូជសាសន៍ ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ និងកា 

 ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ គឺជាឧប្កិដាកមមសាហាវរោ រៅរំផ តចំរពាះមន សសជា

តិ។ េិតណាស់ ដូចកា កត់សមាគ េ់ប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថា “ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទប្រេ័យ

េូជសាសន៍េ ំអាចរមើេ ំេងបានរទ”5751។ ផេយុរៅវិញ កា ដ្ឋក់រទាសខតមួយបានឆាះុរញ្ញច ងំកា េិតថា 

រៅរេេជនជារ់រោទប្តូវបានដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាជារប្ចើនខដេរកើតរចញេីអំរេើរេមើសដ្ឋច់រដ្ឋយ

ខ កេីោន កនុងរ ឿងកដីមួយ កា ប្រកាសរទាសខតមួយប្តួតោន ជារប្ចើនរទប្តូវរធ្វើរ ើង5752 និងរទាសជារ់េនធ

នាោ អស់មួយជីវិត គឺជារទាសអតិរ មាខដេចារ់អន ញ្ញា តរៅ អ.វ.ត.ក.5753។ 

2034.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរំេាឺថា រខៀវ សំផន រចចរុបននអន វតតរទាសខតមួយជារេ់នធនាោ អស់មួយជីវិត

ខដេប្គរដណដ រ់កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណឌ  រស់ោត់ទាងំមូេសប្មារ់រទឧប្កិដាខដេោត់ប្តូវបាន

ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២។ ោត់េ ំបានអន វតតរទាសេី ប្តួតោន ជារ់េនធនាោ 

អស់មួយជីវិតរនាះរទ។ រទាសខតមួយជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតខដេជារទាសអតិរ មាអន ញ្ញា តរដ្ឋយ

ចារ់ ប្តូវបានកមពជុា និងសហគមន៍អនត ជាតិទាំងមូេោត់ទ កថា ជាកា រង្ហា ញនូវភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នកា  ំរលាេ

រំពានរេើចារ់អនត ជាតិ។ 

 
5751 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៧០។ 

5752 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៥៧: “កនុងក ណីខដេជនជារ់រោទប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធ

ភ្លេជារប្ចើនរទ កា ដ្ឋក់រទាសខតមួយខដេឆាះុរញ្ញច ងំជា ួមនូវអំរេើរេមើស រស់ជនជារ់រោទប្តូវខតរធ្វើរ ើង”។ សូមរមើេផង

ខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E188) កថាខណឌ  ៥៨៦-៥៩០។ 

5753 មាប្តា ៣៩ ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.។ 

01719096
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គ. រទដ្ឋា នថ្នកា េនិតិយរ ើងវញិរេើរណដ ងឹសាទ កខសប្មារក់ា ដ្ឋក់រទាស 

2035.មាប្តា ៣៩ ថ្នចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.  មាប្តា ១០ ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង រស់ អ.វ.ត.ក. និង វិធាន ៩៨ 

ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ផតេ់ជាមូេដ្ឋា នចារ់ខដេអន វតតបានចំរពាះកា ដ្ឋក់រទាស។ រខនែមរេើរនះ  វិធាន ១០៤ 

អាចអន វតតបានរេើរណដ ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងកា ដ្ឋក់រទាស។ 

2036.ទាក់ទងរៅនឹងរទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរេើរណដ ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងកា ដ្ឋក់រទាស អងគជំន ំជប្មះត លាកា 

កំេូេកនុងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ និង ០០២/០១ បានដកប្សង់រដ្ឋយយេ់ប្សរជាមួយ និងអន វតត

រទដ្ឋា នថ្នកា េិនិតយរនះខដេប្តូវបានកំណត់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ រស់ត លាកា  ICTY កនុងរ ឿងកដី 

D. Milošević ខដេថា៖ 

ដោយដោងតាមកាតព្វកិច្ចកនុងការអនវុតតនដ៍ោលការណ៍ឯកតតកមមននរទាស ដ ើមបីឱ្យសមស្សបដៅតាមស្ថា ន

ភាព្របសជ់នជាប់ដោទ នងិស្ថា នទមងន់រទាសននឧស្កិ ឋកមម អងគជនំុំជស្មះស្ថលា ំបូងមានឆន្ទា នុសិទធិ

ោ៉ា ងទូលទំលូាយ កនុងការកណំត់ការផ្តន្ទា រទាសោ៉ា ងសមស្សប រមួបញ្ចូលទងំការថ្លឹងថ្ថ្លងអំព្សី្ថា នទមងន់

រទាស ឬស្ថា នសស្មាលរទាស។ តាម វិធានទដូៅ អងគជំនុជំស្មះត លាកា កំព្លូនឹងមិនដ្វើការថ្កថ្ស្បរទាស

ដ ើយ ដលើកថ្លងថ្តអងគជនំុំជស្មះស្ថលា បំូងមានការភ័នតស្ច្ ំ ថ្ លថ្សតងដច្ញព្ីការដស្បើឆន្ទា នុសិទធិរបស់

ខាួន ឬខកខានមនិបានអនវុតតតាមច្ាប់ជា្រមាន។ មាច ស់បណត ងឹស្ថទុកខស្តូវរង្ហា ញថា អងគជំនុជំស្មះស្ថលា ំ

បូងបានថ្លឹងថ្ថ្លងអពំ្ីកតាត ន្ទន្ទថ្ លមនិជាបព់ាក់ព្ន័ធ ឬដស្ៅស្ថច់្ដរឿង ឬខកខានមនិបានថ្លឹងថ្ថ្លង ឬថ្លឹង

ថ្ថ្លងមិនបានស្រប់ស្ោន់ចំ្ដពាះកតាត ពាក់ព្ន័ធន្ទន្ទ ថ្ លបណ្តត លឱ្យមានកំហ សអងគដេតុោ៉ា ងច្ាស់ថ្ លថ្សតង

ដច្ញព្ីការដស្បើឆន្ទា នុសទិធិរបសខ់ាួន ឬស្តូវរង្ហា ញថា ដសច្កតីសរប្មចរបស់អងគជំនុជំស្មះស្ថលា ំបូងមនិមាន

សំអាងដេតុអវទីល់ថ្តដស្ថះ ឬមានភាព្មិនយុតតិ្មដ៌ ើមបីឱ្យអងគជំនុជំស្មះត លាកា កំព្លូអាច្ដលើកដ ើង

បានថា អងគជនំុំជស្មះសាលាដរំូងព្ិតជាខកខានមនិបានដស្បើឆន្ទា នុសិទធិរបស់ខាួនឱ្យបានស្តឹមស្តូវប្បាកដថ្មន

5754។ 

2037.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវអន វតតរទដ្ឋា នរនះកនុងកា សរប្មចរេើកា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទង

រៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាស។ 

ឃ. កា រោទប្រកាន់កហំ សទាកទ់ងរៅនងឹកា ដ្ឋករ់ទាស 

 
5754 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៥៤ និងសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១០៧ ដក

ប្សង់សាេដីការ ឿងកដី Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ២៩៧។ 

01719097
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2038.រខៀវ សំផន បានរេើកអំណះអំណាងចំនួនរួនសំខាន់ៗជំទាស់រៅនឹងភ្លេប្តឹមប្តូវថ្នកា ដ្ឋក់រទាសរេើោត់

ខដេប្តូវបានសរងខរដូចតរៅ៖ ដំរូង ោត់បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា 

រញ្ញា ក់ថា រោេរំណងរឋមថ្នកា ដ្ឋក់រទាសគឺរដើមបីធានាដេ់ជន ងរប្ោះ សាកសី និងសាធា ណជនថា 

ចារប់្តូវបានអន វតតោ៉ា ងមានប្រសិទធភ្លេរដ្ឋយេ ំគិតេីឋានៈរ ើយ5755។ ោត់បានអះអាងថា រនះគឺជា

រោេរំណងទីេី ថ្នកា ដ្ឋក់រទាស និងរង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀង និងកា ដ្ឋក់រទាសមានេកខណៈធ្ៃន់ធ្ៃ ហួស

រហត  និងរធ្វើជាគំ ូ5756។ 

2039.ទីេី  រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគរហត  និងអងគចារ់រៅកនុងកា 

វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នឧប្កិដាកមមរដ្ឋយសា បានេិោ ណារេើរទឧប្កិដាខដេោត់េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់ 

ឬដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ5757។ ជាេិរសស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុង

មនេី សនតិស ខ5758។ រដ្ឋយសា មានខតរញ្ញា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិសងស័យរ៉ា រណាណ ះ ខដេប្តូវ

េិោ ណាប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទរៅដំណាក់កាេដ្ឋក់រទាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបាន ំរលាេរំពាន

រេើរោេកា ណ៍ថ្នកា ដ្ឋក់រទាស5759។ រខៀវ សំផន បានអះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ

ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើេកខណៈមិនផ្លេ េ់ និងមានកប្មិតថ្នកា ចូេ ួម រស់ោត់កនុងឧប្កិដាកមមរៅ

រេេវាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នឧប្កិដាកមម ខដេរនះជាកា មិនរោ េតាមកា អន វតតថ្នកា ដ្ឋក់រទាស រស់

ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិខដេកា ចូេ ួមរដ្ឋយប្ររោេ ឬមិនផ្លេ េ់តាមធ្មមតានារំៅ កកា ដ្ឋក់

រទាសប្សាេជាង5760។ 

2040.ទីរី រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត កនុងកា វាយ

តថ្មារេើកតាត េី ថ្នសាែ នទមៃន់រទាស៖ (១) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានោត់ទ កកា  ំរលាេតួនាទីថ្នសិទធិ

អំណាច និងឥទធិេេថា ជាសាែ នទមៃន់រទាសខដេផេយុរៅនឹងកា យេ់រឃើញ រស់ខាួនខដេថា ោត់េ ំមាន

សិទធិអំណាចកនុងកា រញ្ញា រដ្ឋយផ្លេ េ់នូវកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះរ ើយ និងតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច រស់ោត់

 
5755 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤៥-២១៤៨។ 

5756 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤៦-២១៤៨។ 

5757 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤៩-២១៥១។ 

5758 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៤៩-២១៥0។ 

5759 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៥១។ 

5760 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៥២-២១៥៧។ 

01719098
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ប្តូវបានេិោ ណាសប្មារ់កា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាកមម5761 និង (២) អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងខកខានកនុងកា រង្ហា ញភ្លេជារ់ពាក់េ័នធ និងទំនាក់ទំនងថ្នកប្មិតវរបធ្ម៌ រស់ោត់ថា ជាសាែ ន

សប្មាេរទាស5762។  

2041.ទីរួន រខៀវ សំផន បានអះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានប្រប្េឹតតកំហ សអងគចារ់ និងអងគរហត កនុង

កា វាយតថ្មា រស់ខាួនរេើកតាត សប្មាេរទាស។ (១) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ខកខានកនុងកា េិោ ណា

សមប្សររៅរេើកិចចសហកា  រស់ោត់ជាមួយ អ.វ.ត.ក.  ួមទាងំកា ចូេ ួមោ៉ា ងសកមមរៅរេេជំន ំ

ជប្មះ អាករបកិ ិោជាគំ ូ រស់ោត់រេញមួយអំ ុងរេេថ្នកា ឃ ំោងំ និងកា ទទួេសាគ េ់ រស់ោត់អំេី

កា  ងទ កខរសាក រស់រដើមណដ ឹង ដារបរវណី5763។ (២) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខកខានកនុងកា ផតេ់ទមៃន់

ប្គរ់ប្ោន់ដេ់វ័យោស់ជរា រស់ោត់ និងេកខខណឌ ស ខភ្លេ និងេទធភ្លេេ ំអាចប្ទាំប្ទកា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំ

ោងំ យៈរេេយូ 5764។ (៣) អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា េ ំបានរធ្វើកា វាយតថ្មាងមីអេំី

តថ្មាខដេប្តូវផតេ់រៅរេើសកខីកមមសដីេីអតតច ិត រស់ោត់ និងខកខានកនុងកា េិោ ណារេើធាត ផសទំាងំអស់

ថ្នរ គគេិកេកខណៈ រស់ោត់ និងេ ំបានរអើរេើរេើសកខីកមមជាឯកចនិេខដេរសៃើចស រសើ ោត់5765។ 

2042.ជាស  រ រខៀវ សំផន បានរេើករ ើងថា កំហ សទាងំរនះបានរមាឃៈរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសដីេីកា ដ្ឋក់រទាសខដេោត់អះអាងថា គរបីប្តូវបានកាត់រនែយប្តឹមកា ដ្ឋក់រទាសជារ់

េនធនាោ កនុង យៈរេេកំណត់5766។ 

2043.សហប្េះរាជអាជាា បានរឆាើយតរថា៖ 

ក. អងគជនំ ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេោិ ណាេីដំរូងរេើកា រញ្ញា ក់ រសអ់ងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំងូនូវចារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរណំងថ្នកា ដ្ឋក់រទាស និងបានោត់ទ កថា ជាកា សមប្សរ និងបានយេ់រឃើញថា េ ំ

 
5761 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៥៨-២១៦២។ 

5762 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៦៣-២១៦៧។ 

5763 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៦៨-២១៧១។ 

5764 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧២-២១៧៧។ 

5765 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៧៨-២១៨៣។ 

5766 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  ២១៨៤-២១៨៥។ 

01719099
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មានកា រង្ហា ញថា កា ដ្ឋក់រទាសរនះមានអតែិភ្លេថ្នភ្លេេរមអៀងប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទរ ើយ5767។ រខៀវ 

សំផន បានរេើករ ើងេ ំប្តឹមប្តូវថា កា ដ្ឋក់រទាសធ្ៃន់ធ្ៃ ហសួរហត  និងរធ្វើជាគំ ។ូ អងគជនំ ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានរោងចាស់លាសរ់ៅរេើកា ដ្ឋក់រទាសឯកតកមមខដេឆាះុរញ្ញច ងំនវូេិ  ទធភ្លេ រស់ជនជារ់

រោទ5768។ 

ខ. អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងបានេោិ ណារេើេសតតុាងថ្នអរំេើហងិាផាូវរេទទាក់ទងខតរៅនឹងេកខខណឌ រៅ

មនេី សនតិស ខប្កាងំតាោន់ និងអាប្ស័យរហត រនះ បានកប្មិតសមប្សរកា េិោ ណាថ្នកា ដ្ឋក់រទាសប្តឹម

រញ្ញា ខដេប្តូវបានរង្ហា ញឱយហួសេីវមិតិសងស័យ5769។ ររើរទាះរីជាអងគជនំ ំជប្មះមានកំហ សក៏រដ្ឋយ ក៏ 

រខៀវ សផំន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញថា កា យេរ់ឃើញមួយរផសងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា

ប្តូវបានរធ្វើរ ើងរដ្ឋយេ ំោបំាច់េិោ ណារេើេសតតុាងរនះខដ  រដ្ឋយសា “រៅខតមានេសតតុាងជារប្ចើនដថ្ទ

រទៀតខដេរង្ហា ញភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ហសួរហត ថ្នរទឧប្កិដារនាះ”5770។ រខៀវ សំផន បានេាោមកាត់រនែយជា

អរបរ មានូវតួនាទី រស់ោត់កនុងសហឧប្កិដាកមម មួ និងេ បំានរអើរេើរៅរេើកា យេ់រឃើញសំខានស់ដីេីកា 

ចូេ ួម រស់ោត់រនាះ5771។  

គ. រខៀវ សផំន បានរំថ្េាសទិធិអណំាចខដេោត់បានរប្រើប្បាសជ់ាក់ខសដង5772។ ររើរទាះរជីា “កា រ ៀរោា  រស់

អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងេ បំានេអឥតរខាច ះ”ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំប្មះបានេិោ ណាសមប្សររៅរេើទិដាភ្លេ

រផសងៗថ្នអំរេើ និងកា ប្រប្េឹតត រស់រ គគេកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើរេមើសទាងំមេូ រដ្ឋយោម ន

កា គិតរញ្ចូេេី ដងនូវកតាត ខតមួយរៅរេេវាយតថ្មារេើកាេៈរទសៈសាែ នទមៃន់រទាសរ ើយ5773។ ររើរទាះ

រីជាកតាត រនះប្តូវបានគិតរញ្ចូេេី ដងក៏រដ្ឋយ ក៏រនះមានផេរ៉ាះពាេ់តិចតួចរៅរេើកា កំណត់អេំីរទាស

សប្មាររ់ទឧប្កិដាទាងំមូេខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើងរនាះ5774។ កប្មិតវរបធ្ម៌ខពស់អាចប្តូវបានោត់ទ កជា

 
5767 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៨៦ រោងរៅរេើសាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) 

កថាខណឌ  ១១០។ 

5768 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៨៧។ 

5769 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩០។ 

5770 ប្រតិោ ឹកច ះថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ F1/11.1 ទំេ័  ៨៥។ សូមរមើេផងខដ  សា ណាតរ រស់

សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩០។ 

5771 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩១។ 

5772 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩៤។ 

5773 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩៦។ 

5774 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩៧។ 
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សាែ នទមៃន់រទាស រហើយអងគជនំ ំជប្មះបានផតេ់យ តតិកមមរេើកា ជារ់ពាក់េ័នធថ្នកប្មិតវរបធ្ម៌ រស់ រខៀវ សំ

ផន5775។  

ឃ. អងគជនំ ំជប្មះសាលាដរំូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា កិចចសហកា  រស ់រខៀវ សំផន ជាមយួ អ.វ.ត.ក. មិន

រេើសេីកប្មិតតប្មូវខផនកចារ់ថ្នកា ចូេ មួអរបរ មាកនុងសវនាកា  រហើយោត់ប្តឹមខតមិនយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងកា វាយតថ្មា រស់អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងរ៉ា រណាណ ះ5776។ រខៀវ សផំន ខកខានកនុងកា េិោ ណា

ថា កា ទទេួសាគ េ់នមីួយៗ រស់ោត់អំេីកា  ងទ កខ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណីប្តូវបានអមរៅរដ្ឋយយ តតិ

កមមសប្មារ់កា ឈ្ឺោរ់ រសេ់កួរគ5777។ កា អះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជនំ ជំប្មះសាលាដរំូង

មានកំហ សកនុងកា ផតេរ់ហត ផេរៅកនុងកា វាយតថ្មាអេំវី័យោស់ជរាថា ជាសាែ នសប្មាេរទាសរនាះ ោម ន

មូេដ្ឋា នោបំ្ទរ ើយ5778 រហើយអងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងបានកត់សមាគ េ់ប្តឹមប្តូវថា រញ្ញា ស ខភ្លេគឺជា

សាែ នសប្មាេរទាសខតកនុងកាេៈរទសៈេិរសសរ៉ា រណាណ ះ5779។ កា េិតខដេថា អងគជំន ជំប្មះសាលាដរំូងេ ំ

បានខកខប្រកា វាយតថ្មាេមី ននវូទមៃនខ់ដេប្តូវផតេ់រៅរេើសាកសីអតតច ិតេ ំខមនជាកំហ ស រហើយ រខៀវ សំ

ផន បានរំថ្េាេសតតុាងអតតច ិតខដេោត់េាោមសំអាងរៅរេើរនាះ5780។ 

2044.ជាស  រ សហប្េះរាជអាជាា បានរេើករ ើងថា កា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាសគរបីប្តូវបានរដិរស

ធ្រោេ5781។ 

2045.សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា ខាួនមានសិទធិកនុងកា រឆាើយតររៅនឹងសា ណាពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់

រទាស5782 និងបានរឆាើយតររៅនឹងអំណះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណងថ្នកា ដ្ឋក់រទាស និងថា អំណះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងមានកំហ សរដ្ឋយសា ខកខានកនុងកា េិោ ណារេើកា អាណិតអាសូ  រស់ រខៀវ សំផន ដេ់

ជន ងរប្ោះថា ជាកតាត សប្មាេរទាស5783។ សហរមធាវើនាមំ ខបានអះអាងថា កា រញ្ញា ក់ រស់អងគជនំ ំ

 
5775 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៩៨។ 

5776 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣០០។ 

5777 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣០០។ 

5778 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣០១។ 

5779 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣០២។ 

5780 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១៣០៤-១៣០៦។ 

5781 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  (F54/1) កថាខណឌ  ១២៨៥, ១២៨៨, ១២៩៣, ១២៩៩, ១៣០៣, ១៣០៧។ 

5782 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៤៥-៨៦៥។ 

5783 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៦៧-៨៨៥។ 
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ជប្មះសាលាដំរូងសដីេីកា ដ្ឋក់រទាសរនាះបានអន វតតតាមចារ់ខដេបានររងកើតរ ើងរៅ អ.វ.ត.ក. និងរ ឿង

កដីយ តតិសាស្តសតថ្នត លាកា ឧទធ ណ៍ រស់ត លាកា  ICTY5784 និងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានតប្មូវឱយ

េិោ ណារេើរោេរំណងថ្នកា ធានាដេ់ជន ងរប្ោះ និងសហគមន៍អនត ជាតិអំេីកា អន វតតន៍ចារ់ប្តឹម

ប្តូវ និងរសមើភ្លេោន 5785។ ពាក់េ័នធរៅនឹងកតាត សប្មាេរទាស សហរមធាវើនាមំ ខបានរេើករ ើងថា រខៀវ សំ

ផន េ ំបានរង្ហា ញ វិរបដិសា ើ ឬកា អាណិតអាសូ  និងផេយុរៅវិញេាោមរដិរសធ្កា សដីររនាេ សមករេើ

ខាួនោត់រដ្ឋយោម នកា រឆាើយតរេិតប្បាកដរៅរេើសំរណើ រស់រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី5786។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេយេ់រឃើញថា រនះជាកា េ ំោំបាច់កនុងកា េិោ ណារេើរញ្ញា ថ្នសិទធិ រស់សហរមធាវើនាំ

ម ខកនុងកា រេើកសា ណាសដីេីរញ្ញា ដ្ឋក់រទាស រដ្ឋយសា អងគជំន ំជប្មះេ ំប្តូវរធ្វើកា េិោ ណារេើអំណះ

អំណាងទាងំរនះ រស់ រខៀវ សំផន ដូចបានេនយេ់ខាងរប្កាម។ 

2046.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងេ ំរធ្វើកា េិោ ណារេើកំហ សខដេបានរោទប្រកាន់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេ

រំណងថ្នកា ដ្ឋក់រទាស។ ដូចបានរេើករ ើងេីដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកា រញ្ញា ក់ដូចោន   រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងពាក់េ័នធនឹងរោេរំណងថ្នកា ដ្ឋក់រទាសកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១5787 និងកា រោទប្រកាន់

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មះមានភ្លេេរមអៀង5788 “េ ំមានកា រង្ហា ញថា កា រេើករ ើង រស់

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង គឺជាកា រង្ហា ញនូវភ្លេេរមអៀងប្រឆំ្ងនឹងោត់រ ើយ”5789។ រខៀវ សំផន េ ំបាន

រង្ហា ញនូវភ្លេេំរមអៀងណាមួយរៅរេើរដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងបានអន វតតេ ំប្តឹមប្តូវនូវរោេកា ណ៍ដ្ឋក់រទាស ឬដ្ឋក់រទាសោត់ហួសេីកប្មិតថ្នកា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហមទណឌ រ ើយ។ 

2047.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំេិោ ណារេើកា រោទប្រកាន់កំហ សកនុងកា វិភ្លគ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ និងកប្មិតថ្នកា ចូេ ួម។ ោម នអវីរប្ៅខតេីកា េាោមេិនិតយ

រ ើងវិញរេើកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់។ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា រខៀវ សំផន គឺជា“ោ ើសំខាន់ខដេទទួេខ សប្តូវសប្មារ់កា ររងកើតរោេនរោបាយរកស” និងថា 

 
5784 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៧១។ 

5785 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៧២-៨៧៥។ 

5786 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខ (F54/2) កថាខណឌ  ៨៧៩-៨៨៥។ 

5787 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ១០៦៧។ 

5788 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F17) កថាខណឌ  ៦៤៧-៦៤៨។ 

5789 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១១០។ 

01719102
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ោត់បានដឹងថា រទឧប្កិដាប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង និងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណង ួមថ្នសហឧប្កិដាកមម

 ួមោរ់តាងំេីរេេោរ់រផតើម និងរេញមួយអំ ុងរេេខដេពាក់េ័នធកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងថា  ោត់

បានអន វតតទិដាភ្លេសំខាន់ខផនករសដាកិចចថ្នរោេរំណង ួម”“រដ្ឋយេ ំគិតេីកា បាត់រង់អាយ ជីវិតមន សស

រ៉ា ណាណ រ ើយតាម យៈកា អន វតតន៍រនាះ”5790 បានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេិតជាបានេិោ ណា

រេើទប្មង់ និងកប្មិតថ្នកា ចូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកា វិភ្លគអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 5791។  

2048.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំេិោ ណារេើកំហ សខដេបានរោទប្រកាន់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិោ ណារេើ

កប្មិតវរបធ្ម៌ថា ជាសាែ នទមៃន់រទាសរ ើយ។ ត លាកា ខដេដ្ឋក់រទាសតប្មូវឱយេិនិតយរេើចំរណះដឹង 

សាវតា  រ េវសិទធិ និងគ ណវិរតតិជាកតាត ពាក់េ័នធ។ រ គគេខដេមានកប្មិតវរបធ្ម៌ដេ់ថាន ក់រណឌ ិត ប្តូវបាន

 ំេឹងថា មានកា យេ់ដឹងអំេីផេវិបាកថ្នរោេនរោបាយ និងអំរេើរនាះ។ តាមកា េិោ ណា រស់អងគជំន ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេរឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេនយេ់ប្តឹមប្តូវនូវភ្លេជារ់ពាក់េ័នធថ្នចំរណះ

ដឹង រស់ រខៀវ សំផន ថា៖ រដ្ឋយសា កប្មិតវរបធ្ម៌រនះ ោត់“អាចយេ់ដឹងចាស់លាស់អំេីសា ៈសំខាន់ 

និងផេវិបាកថ្នអំរេើ រស់ខាួន”5792។  

2049.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេ ំរធ្វើកា េិោ ណារេើកា រោទប្រកាន់កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា រដិរសធ្

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា េិោ ណារេើកិចចសហកា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. កា ប្រប្េឹតតកនុងមនេី ឃ ំ

ោងំ កា សខមដងកា អាណិតអាសូ រៅរេើជន ងរប្ោះ វ័យោស់ជរា សាែ នភ្លេស ខភ្លេ ឬច ិតេកខណៈ

ខផនកសីេធ្ម៌ថា ជាកតាត សាែ នសប្មាេរទាស។ កិចចសហកា  រស់ រខៀវ សំផន ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក. េ ំ

មានកប្មិតប្គរ់ប្ោន់5793 ខដេតប្មូវឱយមានកា សប្មាេរទាសកនុងកា ដ្ឋក់រទាសរ ើយ។ ោត់េ ំបាន

រង្ហា ញេសតតុាងពាក់េ័នធរៅនឹងទរងវើ រស់ោត់កនុងមនេី ឃ ោំងំ កា សខមដងកដីអាណិតអាសូ  រស់ោត់មាន

កប្មិតប្សាេសដួចរសដើងរំផ ត និងោម នរង្ហា ញ វិរបដិសា ើ វ័យោស់ជរា រស់ោត់េ ំតប្មូវឱយទទួេបាននូវកា 

 
5790 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨២។ 

5791 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៤៩។ 

5792 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៩០។ 

5793 អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានកត់សមាគ េ់េីដំរូងរេើកិចចសហកា ជាសំខាន់ខដេអាចជាធាត ផសសំប្មារ់កា សប្មាេ

រទាស និងថា ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិបានផតេ់កា េិោ ណារេើទរងវើេី ប្ររេទខដេជួយរំេាឺកា រស ើរអរងកតខដេមាន

មនេិេសងស័យ  ួមទាងំរទឧប្កិដាខដេេ ំប្តូវបានដឹងេីដំរូងរដ្ឋយអយយកា  កា ទទួេសាគ េ់អងគរហត  កា ជួយរ ៀរចំប្រតិរតតិកា 

ខដេនារំៅ កកា ោរ់ខាួនជនសងស័យដថ្ទរទៀត និងកា យេ់ប្េមផតេ់សកខីកមមជាសាកសីកនុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធ្ីដថ្ទរទៀត។ សូម

រមើេ សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៦៦-៣៦៨។ 

01719103
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សប្មាេរទាសរនាះរ ើយ រញ្ញា ស ខភ្លេអាចប្តូវបានោត់ទ កជាសាែ នសប្មាេរទាសខតកនុងកាេៈរទសៈ

េិរសសរ៉ា រណាណ ះ5794 ខដេ រខៀវ សំផន ខកខានកនុងកា រង្ហា ញ រហើយ រខៀវ សំផន េ ំបានរសនើអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងតាម យៈសា ណារញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ ឬរសចកដីខងាងរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ 

ស ំឱយរធ្វើកា វាយតថ្មាជាងមីនូវតថ្មាខដេប្តូវផតេ់រៅឱយសកខីកមមអតតច ិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រនះគឺជា

ឆនាេ ន សិទធិ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងកា មិនវាយតថ្មារេើេសតតុាងអតតច ិតសាជាងមី ជាេិរសសរៅ

រេេអងគជំន ំជប្មះបានកំណត់ ួចរាេ់រហើយថា េសតតុាងរនះមានតថ្មាតិចតួច5795។ អំណះអំណាងទាងំរនះ

េ ំមានមូេដ្ឋា នប្តឹមប្តូវរ ើយ។ 

2050.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេនឹងប្តូវេិោ ណារេើអំណះអំណាងរផសងរទៀត រស់ រខៀវ សំផន ដូចខាងរប្កា

ម។ 

១. កា រោទប្រកានកំ់ហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា េិោ ណារេើកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងមនេី សនតិស ខ 

2051.កនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើ“ចំនួន និងភ្លេ

ង្ហយទទួេ ងរប្ោះ រស់ជន ងរប្ោះ [និង] ទំហំ និងភ្លេសាហាវរោ រៅថ្នឧប្កិដាកមម”5796។ អងគជនំ ំ

ជប្មះបានរញ្ញា ក់ថា “េកខខណឌ រៅមនេី សនតិស ខ គួ ឱយ នធត់ អនកជារឃ់ បំ្តូវបានដ្ឋក់រខាន ះរជើងជារ់ ហូត 

កប្មបានរៅងូតទឹក និងរងខំឱយររនាេ រង់ដ្ឋក់ធ្ ងតូច ួមោន ។ េួករគទទួេបានររ រាវតិចតួចចំផ ត រហើយ

ប្តូវរងខំឱយរៅរសៃៀមសាៃ ត់ និងប្តូវបានរគវាយដំជាប្រោំ។ អនកជារ់ឃ ំមួយចំនួនប្តូវបានរគ ំរលាេផាូវរេទ”

5797។ កនុងកា ោបំ្ទកា យេ់រឃើញថា “អនកជារ់ឃ ំមួយចំនួនប្តូវបានរគ ំរលាេផាូវរេទ” អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានរោងរៅរេើកថាខណឌ មួយថ្នសាេប្កមខដេអងគជំន ំជប្មះបានររងកើតកា យេ់រឃើញសដីេី

 
5794 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313) កថាខណឌ  ១០៩៥។ សាេដីការ ឿងកដីGalić (ICTY) 

កថាខណឌ  ៤៣៦។ សាេដីការ ឿងកដីBlaškić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៩៦។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Simić អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿង IT-95-9/2-S សាេប្កមថ្នកា ដ្ឋក់រទាស ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០២ កថាខណឌ  ៩៨។ 

5795 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៣៥-៣៤៧។  

5796 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) ខផនក ២០.២.៥.១។ 

5797 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៦៥ (រសចកដីរញ្ញា ក់រខនែម)។ 

01719104
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អំរេើហិងាផាូវរេទខតមួយ ខដេអងគជំន ំជប្មះបានោត់ទ កថា ជាកា ឆាះុរញ្ញច ងំអំេីេកខខណឌ រៅមនេី សនតិ

ស ខប្កាំងតាោន់5798។ 

2052.ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរនាះ គឺជាកតាត រឋមខដេប្តូវងាឹងខងាងរៅរេេកំណត់រទាស 

និងតប្មូវឱយមានកា េិោ ណារេើកាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកដីរូក ួមជាមួយនឹងទប្មង់ និងកប្មិតថ្នកា 

ចូេ ួម រស់ជនជារ់រោទ5799។  

2053.រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទប្រកាន់េីរទ ំរលាេរសេសវនែៈរប្ៅ វិសាេភ្លេថ្នរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍

េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ រហើយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ចាស់លាស់ថា “េសតតុាងថ្នកា  ំរលាេផាូវ

រេទកនុងមនេី សនតិស ខ(រប្ៅរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ) េ ំប្តូវបានេិោ ណារធ្វើកា ោបំ្ទ

ធាត ផសថំ្នរទរោទណាមួយកនុងរ ឿងកដីរនះ”5800។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខៀវ សំផន ប្តូវបានរោទប្រកាន់ នងិ

ប្តូវបាន ករឃើញថា មានេិ  ទធេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត

តាម យៈកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សសរដ្ឋយសា េកខខណឌ រៅប្កាំងតាោន់5801។ អងគជនំ ំ

ជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញថា អំរេើហិងាផាូវរេទខដេបានរកើតរ ើងរៅប្កាងំតាោន់ អាចមាន

កា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់

មន សស និងប្តូវបានេិោ ណាសមប្សររដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងពាក់េ័នធរញ្ញា រនះ។  

2054.ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានេិោ ណារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដានីមួយៗក៏រដ្ឋយ ក៏ជា ួម 

េ ំមានភ្លេចាស់លាស់ថារតើ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណារេើអំរេើហិងាផាូវរេទពាក់េ័នធរៅនឹង

ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា វាយប្រហា រេើរស

 
5798 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៦៥ រោងរៅរេើកនុងចំរណាមរនាះកថាខណឌ  ២៧៣៨ ចំណ ច

ខដេអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានរញ្ញា ក់ថា៖ “អងគជំន ំជប្មះយេ់ថា គិម ណូវា៉ា , ណ រ ខណម និងកូនតូចៗ រស់េួកោត់ ប្តូវ

បានរគសមាា រ់រៅប្កាងំតាោន់  រហើយ  គិម ណូវា៉ា   ប្តូវបាន តាអាន់ ររៀតររៀនផាូវរេទ ម នរេេខដេោត់ប្តូវរគសមាា រ់ រហើយ

ចំណ ចរនះឆាះុរញ្ញច ងំអំេីខផនករផសងៗថ្នេកខខណឌ រៅប្កាងំតាោន់”។ 

5799 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) កថាខណឌ  ៣៧៥។ 

5800 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ១៨៨។ សូមរមើេផងខដ  សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរងូ 

(E465) កថាខណឌ  ២៦៤១: “រទាះរីជាដីកាដំរណាះប្សាយេ ំបាន ករឃើញថា ជនជារ់រោទទទួេខ សប្តូវចំរពាះកា  ំរលាេផាូវ

រេទ ខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងរៅប្កាំងតាោន់ក៏រដ្ឋយ ក៏កា  ំរលាេផាូវរេទ (ឬ តាមេិត អំរេើហិងារផសងៗរទៀតរេើផាូវរេទ) អាច

ពាក់េ័នធនឹងកា សមាា រ់ ង្ហគ េរៅកនុងរ ិរទទូរៅថ្នេកខខណឌ រៅប្កាំងតាោន់”។ 

5801 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៤៨-២៨៥១។ 

01719105
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ចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ គួ កត់សមាគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើ

កា យេ់រឃើញថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទរនះរៅរេេររងកើតកា យេ់រឃើញខផនកអងគចារ់ រស់ខាួនពាក់េ័នធរៅ

នឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតថ្នកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស5802។ អងគជំន ំជប្មះត លា

កា កំេូេេ ំអាចសននិដ្ឋា នបានថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាសមប្សររេើអំរេើហិងារនះថា 

ប្តឹមខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈកា វាយ

ប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ  រស់មន សស រដ្ឋយសា េកខខណឌ រៅប្កាងំតាោន់រៅរេេរធ្វើកា វិភ្លគរេើភ្លេ

ធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះរ ើយ។  

2055.រៅកនុងកា េិោ ណាោ៉ា ងទូេំទូលាយ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងអំេីភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា5803 អំរេើ

ហិងាផាូវរេទប្តូវបានរោងរៅរេើខតមដងគត់រ៉ា រណាណ ះ5804។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេិោ ណារឃើញ

ថា មានេសតតុាងប្គរ់ប្ោន់ដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានខផអករៅរេើរដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរដើមបីោបំ្ទ

កា សននិដ្ឋា នខដេថា ភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាតប្មូវឱយមានអតែិភ្លេជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត។ េ ំមាន

កំហ សកនុងក ណីរនះខដេបានកាត់រនែយអាន ភ្លេថ្នកា ដ្ឋក់រទាសរ ើយ។ 

២. កា រោទប្រកាន់កំហ សពាក់េ័នធរៅនឹងកា គិតេី ដងថ្នកា  ំរលាេតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច និងឥទធិេេ 

2056.កនុងកា េិោ ណាសាែ នទមៃន់រទាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖ 

កា  ួមចំខណក រស ់រខៀវ សផំន កនុងរទឧប្កិដា  មួទាងំតាម យៈកា ចូេ មួ រស់ោត់កនុង សហឧប្កិដា

កមម ួម ប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុងសមតែកិចចផាូវកា  រស់ោត់  មួទាងំជាសមាជិក ថ្នគណៈមជឈិម និងសមាជិក

មនេី  ៨៧០ ប្រធានគណៈប្រធាន ដា និងជាកមាម េិបាេជាន់ខពស់រផំ តថ្នរាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ មួជាតិកមពុ

ជា។ រនះគជឺាកា  រំលាេរេើតួនាទីថ្នសិទធិអណំាច និងឥទធិេេ និងដរូចនះជាសាែ នទមៃន់រទាស5805។ 

2057.ររើរទាះរីជាតួនាទីផាូវកា ជាទូរៅេ ំខមនជាកតាត សាែ នទមៃន់រទាសក៏រដ្ឋយ ក៏កា  ំរលាេតួនាទីរនាះអាចប្តូវ

បានោត់ទ កថា ជាសាែ នទមៃន់រទាសខដ 5806។  

 
5802 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ២៨៤៨-២៨៥១។ 

5803 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៦២-៤៣៧៦។ 

5804 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៦៥។ 

5805 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨៩។ 

5806 សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១១១៣៖ 

01719106
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2058.េ ំមានកា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះបានអន វតតផេយុោន ជាមួយនឹងកា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខាួនខដេថា 

រខៀវ សំផន េ ំមានសិទធិអំណាចប្គរ់ប្ោន់កនុងកា រញ្ញា រដ្ឋយផ្លេ េ់នូវកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដាកមមរនាះ។ កា រផ្លដ ត

 រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមិនប្តឹមខតរៅរេើសិទធិអំណាចជាក់ខសដង រស់ រខៀវ សំផន រ៉ា រណាណ ះរទ ខងម

ទាងំរៅរេើកា  ំរលាេរេើតួនាទីផាូវកា  រស់ោត់ កនុងកា ោបំ្ទ និងផតេ់ធ្មាម ន  ូររេើរោេនរោបាយរេមើ

ស។ េិតណាស់ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាកនុងខផនកថ្នសាេប្កមខដេពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេ

ធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដាថា រខៀវ សំផន “បានរប្រើប្បាស់តួនាទីថ្នឥតទធិេេ រស់ោត់កនុងកា ោបំ្ទ និងផតេ់ធ្មាម ន 

 ូរដេ់កា អន វតតន៍រោេនរោបាយរកសក មមយនីសដកមពជុា”5807។  

2059.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី កតាត ខដេបានោត់ទ កថា ជាទិដាភ្លេថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រទឧប្កិដាេ ំអាចប្តូវបានេិោ ណា

រខនែមថា ជាសាែ នទមៃន់រទាសដ្ឋច់រដ្ឋយខ ករ ើយ5808។ ប្រសិនររើមានអតែិភ្លេ “កា គិតរញ្ចូេេី ដង” គឺ

រសមើនឹងកំហ សងអងគចារ់5809។ 

 

រោងតាមយ តតិសាស្តសត រស់ត លាកា  ICTY ឋានៈខពស់រៅកនុងខផនករោធា ឬនរោបាយ ឬតួនាទីកនុង ដាអំណាច ឬកនុង

ជួ ថាន ក់ដឹកនា ំជាធ្មមតា េ ំអាចោត់ជាសាែ នទមៃន់រទាសបានរ ើយ។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

“ឆនាេ ន សិទធិកនុងកា រេើកយកឋានៈខពស់ តួនាទីកនុង ដាអំណាច ឬតួនាទីជាថាន ក់ដឹកនា ំរស់ជនរនាះ មករធ្វើជាសាែ នទមៃន់

រទាសបាន”។  

សូមរមើេផងខដ  សាេដីការ ឿងកដី Lubanga ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចរេើកា ដ្ឋក់រទាស (ICC) កថាខណឌ  ៨២។ សាេដីកា

រ ឿងកដី Hadžihasanović និង Kubura (ICTY) កថាខណឌ  ៣២០។ សាេដីការ ឿងកដី Milošević កថាខណឌ  ៣០២។ 

5807 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨៣។ 

5808 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntaganda អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06 សាេដីការេើ

រណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់រលាក Bosco Ntaganda ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង VI ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០១៩ ចំណងរជើងថា ‘សាេប្កមដ្ឋក់រទាស’ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២១ កថាខណឌ  ១២៣។ សាេដីការ ឿងកដី Milošević 

(ICTY) កថាខណឌ  ៣០៦។ សាេដីការ ឿងកដី AFRC (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-2004-16-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មី

នា ឆ្ន ំ ២០០៨ កថាខណឌ  ៣១៧។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Momir Nikolić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

02-60/1-A សាេដីការេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍សដីេីកា ដ្ឋក់រទាស ថ្ងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៦ (“សាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី 

Momir Nikolić (ICTY)”) កថាខណឌ  ៥៨។ រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Deronjić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ 

IT-02-61-A សាេដីការេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍សដីេីកា ដ្ឋក់រទាស ថ្ងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៥ កថាខណឌ  ១០៦។ សាេប្កម

ប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Ayyash (STL) កថាខណឌ  ១៨១។ រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (ICC) 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ដ្ឋក់រទាសប្សរតាមមាប្តា ៧៦ ថ្នេកខនតិកៈ ថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១២ កថាខណឌ  ៣៥។ 

5809 សាេដីការ ឿងកដី Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៦។ 

01719107
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

2060.កនុងរ ឿងកដី Nikolić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានេិោ ណារេើរញ្ញា ថារតើ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងបានគិតរញ្ចូេរដ្ឋយេ ំប្តឹមប្តូវនូវតួនាទី រស់ជនជារ់រោទ Nikolić រៅកនុងកា ប្រប្េឹតតឧប្កិដា

កមម ជាធាត ផសថំ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  និងជាសាែ នទមៃន់រទាស ខដ  ឬោ៉ា ងណា5810។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បាន

កំណត់ថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY បានេិោ ណារេើតួនាទីោ៉ា ងសកមម រស់ Nikolić 

រៅកនុងឧប្កិដាកមម កនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទរេមើស និងតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច រស់ោត់ និងតួនាទី

ខដេោត់មានរៅកនុងឧប្កិដាកមមជាសាែ នទមៃន់រទាសដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក5811។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានេោិ 

ណាថា កា េិោ ណារេើតួនាទី រស់ោត់ រៅរេេវាយតថ្មារេើសាែ នទមៃន់រទាស រសមើនឹងកា គិតរញ្ចូេេី 

ដងខដេប្តូវបានអន ញ្ញា ត និងបានេនយេ់ថា “កា គិតរញ្ចូេេី ដងថ្នតួនាទី រស់ជនជារ់រោទកនុងឧប្កិដា

កមម េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត រដ្ឋយសា កា រធ្វើដូរោន ះបានអញ្ញា តឱយមានកតាត ដូចោន ជះឥទធិេេអវិជាមានរទវដង

រេើកា ដ្ឋក់រទាសជនជារ់រោទ”5812។ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍រនះបានកំណត់ផងខដ ថា 

កា រោង រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងរៅរេើ“តួនាទីថ្នសិទធិអំណាច” រស់ Nikolić េ ំរសមើរៅនឹងកា គិត

រញ្ចូេេី ដងរដ្ឋយសា កា  ំរលាេតួនាទីថ្នសិទធិអំណាចមានេកខណៈរផសងោន េីតួនាទីកនុងឧប្កិដាកមម5813។  

2061.កនុងរ ឿងកដី D. Milošević អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ថ្នត លាកា  ICTY បានសរងកតថា ពាកយរេចន៍កនុងសាេ

ប្កមអាចរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នត លាកា  ICTY បានេិោ ណារេើកតាត មួយចំនួនរទវដង រៅ

កនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងជាសាែ នទមៃន់រទាស5814។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានរដ្ឋះ

ប្សាយរញ្ញា រនះតាមគំនិតផដួចរផដើម រស់ខាួន និងរសនើឱយភ្លគីដ្ឋក់សា ណារេើរញ្ញា រនះ5815។ អយយកា បាន

អះអាងថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើទិដាភ្លេរផសងៗថ្នភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  និងសាែ នទមៃន់រទាស 

ជាជាងកា គិតរញ្ចូេកតាត ដូចោន រទវដង5816។ អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍បានរញ្ញា ក់ថា អងគជំន ំជប្មះេ ំរជឿជាក់

រេើអំណះអំណាង រស់អយយកា ខដេថា កា សំអាងរៅរេើទិដាភ្លេរផសងោន ថ្នកតាត ដូចោន ប្តូវបានអន ញ្ញា ត 

និងបានេនយេ់ថា “រៅកនុងកា ងាឹងខងាងរេើកតាត មួយ [...] អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយេិោ ណា និង

 
5810 សាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Momir Nikolić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៩-៦៣។ 

5811 សាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Momir Nikolić (ICTY) កថាខណឌ  ៦១។ 

5812 សាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Momir Nikolić (ICTY) កថាខណឌ  ៦១។ 

5813 សាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី Momir Nikolić (ICTY) កថាខណឌ  ៦១។ 

5814 សាេដីការ ឿងកដី Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៦។ 

5815 សាេដីការ ឿងកដី Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៦។ 

5816 សាេដីការ ឿងកដី Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៦។ 

01719108
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គិតគូ រាេ់ទិដាភ្លេ និងកា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាសរដើមបីធានាបានថា ក ំឱយមានកា គិតរញ្ចូេរទវ

ដងរកើតរ ើង”5817។ 

2062.កនុងរ ឿងកដីរនះ កនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានេិោ ណាថា “កនុង

នាមជាសមាជិកគណៈមជឈិម និងបានចូេ ួមកិចចប្រជ ំគណៈអចិថ្ស្តនតយ៍រទៀងទាត់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូន

ដំណឹងអំេីរញ្ញា  និងរសចកដីសរប្មចសំខាន់ៗ និងបានទទួេឋានៈជានខ់ពស់កនុងរកស”5818 និងថា ោត់“បាន

រប្រើប្បាស់តួនាទី រស់ោត់ខដេមានឥទធិេេោបំ្ទ និងផតេ់ធ្មាម ន  ូររៅរេើកា អន វតតន៍រោេនរោបាយ

រកសក មមយនីសដកមពជុា”5819។  

2063.កនុងកា វាយតថ្មារេើសាែ នទមៃន់រទាស អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កា  ួមចំខណក រស់ 

រខៀវ សំផន កនុងឧប្កិដាកមម  ួមទាងំតាម យៈកា ចូេ ួម រស់ោត់ កនុងសហឧប្កិដាកមម ួម ប្តូវបានរធ្វើរ ើង

កនុងសមតែកិចចផាូវកា  រស់ោត់ខដេជាកា  ំរលាេរំពានរេើតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច និងឥទធិេេ ដូរចនះ ជាកតាត

សាែ នទមៃន់រទាស5820។  

2064.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានសននិដ្ឋា នថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា អន វតតន៍ចារ់

រដ្ឋយបានរប្រើប្បាស់ ំរលាេរំពានរេើតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេ

ធ្ៃន់ធ្ៃ  ប្េមទាងំកា វាយតថ្មារេើសាែ នទមៃន់រទាស។ រនះបានរណាត េឱយមានកា គិតរញ្ចូេរទវដងខដេេ ំ

ប្តូវបានអន ញ្ញា ត។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនងឹអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍កនុង D. 

Milošević ថា កនុងកា ងាឹងខងាងកតាត មួយ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងតប្មូវឱយេិោ ណារាេ់ទិដាភ្លេ និងកា 

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ដ្ឋក់រទាសរដើមបីធានាថា ក ំឱយមានកា គិតរញ្ចូេរទវដងរកើតរ ើង។ អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងេ ំអាចេិោ ណារេើទិដាភ្លេរផសងោន ថ្នកតាត ខតមួយកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ  និងសាែ ន

ទមៃន់រទាស រដ្ឋយគិតរញ្ចូេកតាត រនាះរទវដងខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរ ើយ។ 

2065.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេប្តូវរដ្ឋះប្សាយរេើផេរ៉ាះពាេ់ប្រសិនររើមានថ្នកា សននិដ្ឋា នរនះ រៅរេើកា 

ដ្ឋក់រទាសដូចខាងរប្កាម។ 

 
5817 សាេដីការ ឿងកដី Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៩។ 

5818 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨២។ 

5819 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨៣។ 

5820 សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៤៣៨៩។ 

01719109
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ង. ផេរ៉ាះពាេថ់្នកា យេរ់ឃើញ រសអ់ងគជនំ ជំប្មះត លាកា កេំេូកា ដ្ឋក់រទាស 

2066.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មះបានតមកេ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សំផន េី (ក) រទ

ឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោត កា សមាា រ់ ង្ហគ េ កា និ រទស កា ដ្ឋក់ឱយរៅ

ជាទាសក  កា ដ្ឋក់កនុងមនេី ឃ ំោងំ កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោ

បាយ សាសនា និងេូជសាសន៍ និងអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈកា វាយប្រហា រេើរសចកដីថ្ងាងនូ 

 រស់មន សស អំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា រធ្វើឱបបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ កា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយ

រងខំ កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំ (ខ) រទប្រេ័យេូជសាសន៍តាម យៈកា សមាា រ់សមាជិកជនជាតិរវៀតណាមខដេជាប្កុមជាតិេ

នធ ុជាតិសាសន៍ និងេូជសាសន៍  និង(គ) កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវថ្នអំរេើមន សស

ោតគិតទ កជាម ន កា រធ្វើទា  ណកមម កា រធ្វើបារ កា រងករដ្ឋយរចតនាឱយមានកា  ងទ កខ ឬេយសនកមម

ធ្ៃន់ធ្ៃ រេើ ូរកាយ ឬស ខភ្លេផាូវចិតត កា ដកហូតរដ្ឋយរចតនានូវសិទធិ រស់រឈ្ា ើយសឹក ឬជនស ីវិេកនុងកា 

ទទួេបានកា ជំន ំជប្មះរទៀងទាត់ប្តឹមប្តូវ និងកា ឃ ំោងំខ សចារ់រេើជនស ីវិេរប្កាមអន សញ្ញា ទីប្កុង

ហសឺខណវរៅមនេី ស-២១ និងបានខកខប្រទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ សប្តូវសប្មារអ់ំរេើមន សសោតខដេប្តូវបាន

ប្រប្េឹតតរ ើងរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ េីកា ទទួេខ សប្តូវកនុងទប្មង់ថ្នកា ជួយទំន ករប្មុងរៅជាកា ទទួេ

ខ សប្តូវសហឧប្កិដាកមម ួម5821។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្កា យេ់រឃើញអំេីកា រធ្វើទ កខ

រ ករមនញខផនកនរោបាយរេើប្រជាជនងមីរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា និងបានេិោ ណារឃើញថា អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា យេ់រឃើញថា សិទធិជាមូេដ្ឋា នកនុងកា ទទួេបានកា ប្រប្េឹតតរសមើភ្លេ

ោន  ប្តូវបាន ំរលាេរពំានតាម យៈកា ប្រប្េឹតតរេើប្រជាជនងមីរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា រនាះ5822។ អងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេបានរដិរសធ្ផងខដ រេើកា យេ់រឃើញថ្នអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតិរៅមនេី សនតិស ខេនំរប្កាេ ខដេបានខផអករេើអំរេើមន សសោតេី ក ណីដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  និងយេ់

រឃើញថា អំរេើមន សសោតេ ំអាចប្តូវបានរង្ហា ញឱយហួសេីវិមតិសងស័យ រដ្ឋយខផអករេើអតែិភ្លេថ្នេសតុ

តាង5823។ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេជា ួមរេើ រខៀវ សំផន សប្មារ់កា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោ

បាយ និងអំរេើមន សសោតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ោត់ទ កជាបានកា  រដ្ឋយសា បានខផអករៅរេើ

អំរេើជារប្ចើនថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយ និងអំរេើមន សសោតជារប្ចើនក ណីរៅទីតាងំដថ្ទរទៀត

 
5821 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ខ.៩.ខ។ 

5822 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.២.ខ.៤។ 

5823 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ក.៥.ង។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

5824។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានទទួេយករណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងសរប្មចដ្ឋក់

េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈអំរេើខដេប្តូវ

បានកំណត់ច ិតេកខណៈថា ជាកា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍រដ្ឋយរងខំពាក់

េ័នធនឹងជន ងរប្ោះជារ  ស5825។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ ំឭកផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មះបានយេ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា គិតរញ្ចូេរទវដងនូវតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច រស់ រខៀវ 

សំផន និងឥទធិេេ រៅរេេវាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងរៅរេេេិោ ណារេើសាែ នទមៃន់

រទាស5826។  

2067.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេកត់សមាគ េ់ថា ដូចបានេនយេ់ខាងរេើ5827 រខៀវ សំផន អន វតតរទាសខតមួយ

ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតខដេជារទាសអតិរ មាប្តូវបានអន ញ្ញា តរៅ អ.វ.ត.ក. ខដេប្តូវបានប្រកាស

រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសប្មារ់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើោត់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងប្តូវបាន

តមកេ់រដ្ឋយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេរៅដំណាក់កាេរណដ ឹងសាទ កខ។ សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង 

០០២/០២ ប្តូវបានរោទប្រកាន់ដ្ឋច់រដ្ឋយខ កេីោន  រ៉ា ខនតបានរកើតរចញេីដីកាដំរណាះប្សាយខតមួយខដេ

ប្តូវបានរំខរក រដើមបីអតែប្ររោជន៍ថ្នកា ោត់ខចងសវនាកា  និងរដ្ឋយខផអករេើរញ្ញា ស ខភ្លេប្ទុ រប្ទាម 

និងវ័យោស់ជរា រស់ជនជារ់រោទ។ ររើរទាះរីជារ ឿងកដីទាងំេី រនះមានទំនាក់ទំនងោន ក៏រដ្ឋយ ក៏មានកា 

រដ្ឋះប្សាយរេើអងគរផសងោន រៅកនុងកា ជំន ំជប្មះេី ដ្ឋច់ខដេបានររងកើតខផនកសរប្មចរសចកដីដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក

េីោន  និងនីមួយៗតប្មូវឱយមានកា ដ្ឋក់រទាសដ្ឋច់េីោន រនាេ រ់េីកា  ករឃើញនូវេិ  ទធភ្លេរនាះ។ រោងតាម

សំអាងរហត រនះ អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងបានដ្ឋក់រទាស រខៀវ សំផន ជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតេីរទ

ឧប្កិដាខដេោត់ប្តូវបានសរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រហើយអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

តមកេ់កា ប្រកាសរទាសរនះ។ 

2068.អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេោត់ទ កកា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិត ខដេប្តូវបានរធ្វើរ ើងកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថា ជាកា សមប្សររដ្ឋយខផអករេើកាេៈរទសៈទាំងអស់ ួមទាងំេកខណៈគួ ឱយ នធត់

ថ្នរទឧប្កិដាជាមូេដ្ឋា ន និងវិសាេភ្លេថ្នេយសនកមមខដេបានរងករ ើងរដ្ឋយ រខៀវ សំផន។ កនុងកាេៈរទ

 
5824 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ក, ខផនក VII.ច.២។ 

5825 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក VII.ឆ.៣.គ.iii។ 

5826 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក IX.ឃ.២។ 

5827 សូមរមើេខាងរេើ ខផនក IX.ខ។ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សៈរនះ រទាះជាោ៉ា ងណាកដី រខនែមរៅរេើកា តមកេ់កា ដ្ឋក់រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតកនុងរ ឿងកដី

រនះ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេតមកេ់រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេបានប្សូរ

រទាសរញ្ចូេោន ខតមួយខដេបានដ្ឋក់ ួចរហើយកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយអន រលាមតាមមាប្តា ១៣៨ 

ថ្នប្កមប្េហមទណឌ កមពជុា។   

2069.រទាះជាោ៉ា ងណាកដី អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសននិដ្ឋា នថា កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ខដេថា រទាសជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវិតគឺជាកា សមប្សរសប្មារ់រទឧប្កិដារនាះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ េ ំអាចខកខប្របានតាម យៈកា កំណត់ប្ររេទគតិយ តតសារ ើងវិញ រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេេី

កា ទទួេខ សប្តូវរប្កាមទប្មង់ថ្នកា ជួយទំន ករប្មុងរៅជាកា ទទួេខ សប្តូវរប្កាមសហឧប្កិដាកមម ួម 

កា រដិរសធ្នូវរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរេើប្រជា

ជនងមីរៅទំនរ់១មករា ឬរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើមន សសោតរៅេនំរប្កាេ កា 

សរប្មចដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេេីរទឧប្កិដាកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតតាម យៈ

អំរេើខដេប្តូវបានកំណត់ច ិតេកខណៈថា កា  ំរលាេរសេសនែវៈកនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍

រដ្ឋយរងខំពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោះជារ  ស ឬកា យេ់រឃើញខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមាន

កំហ សរដ្ឋយសា គិតរញ្ចូេរទវដងនូវតួនាទីថ្នសិទធិអំណាច រស់ រខៀវ សំផន និងឥទិធេេថា ជាសាែ នទមៃន់

រទាសទាក់ទងរៅនឹងភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា និងច ងរប្កាយថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុង

កា វាយតថ្មារេើសាែ នសប្មាេរទាស។ អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេបានេិោ ណាោ៉ា ងេអិតេអន់រេើអំណះ

អំណាងនីមួយៗរនាះ និងោត់ទ កអំណះអំណាងទាងំរនាះថា ោម នមូេដ្ឋា នោបំ្ទប្គរ់ប្ោន់។ ក ណីរេើក

ខេងខតមួយគត់គឺកា អះអាងខដេថា អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងមានកំហ សកនុងកា វាយតថ្មារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ 

ថ្នរទឧប្កិដាខដេប្តូវបានប្រប្េឹតតរ ើង រដ្ឋយសា ដ្ឋក់រញ្ចូេរទឧប្កិដាខដេ រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានរោទ

ប្រកាន់ និងកា គិតរញ្ចូេរទវដងខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរដ្ឋយចារ់ នូវតួនាទី រស់ោត់ថ្នសិទធិអំណាច និង

ឥទធិេេ។ ររើរទាះរីជាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេសរប្មចថា កា រធ្វើខរររនះគឺជាកំហ សក៏រដ្ឋយ ក៏អងគ

ជំន ំជប្មះសននិដ្ឋា នថា កនុងកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកដីរនះ កា េិោ ណាខរររនះ រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងេ ំ

បានរធ្វើឱយកា ប្រកាសរទាសរៅជាកា េ ំសមប្សរ ឬមិនយ តតិធ្ម៌រនាះរ ើយ។  
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2070.កា ចូេ ួមកនុងសហឧប្កិដាកមម ួមប្តូវបានោត់ទ កថា ជាទប្មង់ថ្នកា ទទួេខ ស ប្តូវខពស់ជាងកា ជួយទំន ក

រប្មុង និងទំនងជាទាក់ទាញកា ដ្ឋក់រទាសមួយខពស់ជាង5828។ ដូចបានកត់សមាគ េ់ខាងរេើ រដ្ឋយសា  

រខៀវ សំផន បានអន វតតរទាសកប្មិតខពស់រំផ តខដេអន ញ្ញា តរដ្ឋយចារ់សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក.  ួចរហើយ 

កា ខកខប្រប្ររេទគតិយ តតរនះេ ំបានអាន ភ្លេរេើរទាស រស់ោត់រ ើយ និងកា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេទាកទ់ងរៅនឹង

ជន ងរប្ោះជារ  សថ្នកា  ំរលាេរសេសនែវៈ កនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំ។ កា 

រដិរសធ្នូវកា យេ់រឃើញសដីេីកា រធ្វើទ កខរ ករមនញ ខផនកនរោបាយរៅកា ដ្ឋា នរធ្វើកា ទំនរ់១មករា បានរ៉ាះ

ពាេ់រេើប្កុមខតមួយខដេជា“សប្តូវេិត ឬតាមកា សនមត”ខដេប្តូវបានរធ្វើទ កខរ ករមនញរៅកា ដ្ឋា នទំនរ់១

មករា និងេ ំបានរ៉ាះពាេ់រេើកា យេ់រឃើញជារប្ចើនដថ្ទរទៀតថ្នកា រធ្វើទ កខរ ករមនញខផនកនរោបាយរៅ

កខនាងរផសងរទៀតទូទាងំប្ររទសកមពជុា។ កា រដិរសធ្នូវកា យេ់រឃើញថ្នអំរេើមន សសោតរៅមនេី សនតិ

ស ខេនំរប្កាេ ជារ់ពាក់ េ័នធខតរៅរេើអំរេើមន សសោតេី ក ណី និងរដ្ឋយសា រនះគឺជារំខណកមួយតូច

តាចថ្នកា  សមាា រ់ជា ួមរនាះ េ ំមានអាន ភ្លេប្គរ់ប្ោន់រៅរេើរទាសរនាះរ ើយ។  ជាេទធផេ តួនាទី រស់ 

រខៀវ សំផន ខដេមានសិទធិអំណាច និងឥទធិេេ ប្ោន់ខតជាកតាត មួយកនុងចំរណាមជារប្ចើន ខដេអងគជំន ំជប្មះ 

បានេិោ ណារៅកនុងកា វិភ្លគរេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ រនាះ និងជាកា រង្ហា ញជាក់ចាស់ថា រទាសជារ់េនធនាោ 

អស់មួយជីវិតគឺជាកា សមប្សររដ្ឋយេិោ ណារេើភ្លេធ្ៃន់ធ្ៃ ថ្នរទឧប្កិដា រដ្ឋយេ ំោំបាច់មានកា េិោ 

ណារេើសាែ នទមៃន់រទាសរនាះរ ើយ។  

  

 
5828 សូមរមើេ ឧ. សាេដីការ ឿងកដីMrkšič និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ៤០៧។ សាេដីការ ឿងកដី Simič 

និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) កថាខណឌ  ២៦៥។ កា ប្សាវប្ជាវជាក់ខសដងរេើកា ដ្ឋក់រទាសរៅត លាកា  ICTY និង ICTR 

រញ្ញា ក់ថា កា ជួយទំន ករប្មុងទាក់ទាញកា ដ្ឋករ់ទាសកប្មិតទារជាង។ អនកនិេនធ Elies van Sliedregt៖ “ក ណីគួ ោរ់

អា មមណ៍ថ្នកា ទទួេយកខ សប្តូវប្េហមទណឌ អនត ជាតិ” (ឆ្ន ំ ២០១២) ទសសនាវដដីរេខ ១០ ឧប្កិដាកមមអនត ជាតិ និងយ តតិធ្ម៌ រេខ 

1171 ទំេ័  ១១៧៧។ 
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X. ខផនក្ពម្រចព្ចកដ៊ី៖ 

រោងតាមសំអាងរហត ខាងរេើ អង្គជំន ំជម្រះត លាការកំពូល្ពម្រច៖ 

ពដ្ឋយអន ពលារមាម្តា ៤(១)(ខ) ថ្នកិចចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. មាប្តា ១៤ ងមី (១)(ខ) និង ៣៦ ងមីថ្នចារ់

សដីេីកា ររងកើត អ.វ.ត.ក. និង វិធាន ១១១ ថ្ន វិធានថ្ផេកនុង ។ 

កត់្មាគ ល់ពលើសា ណាជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ រស់ភ្លគីរេើរណដ ឹងសាទ កខ និងអំណះអំណាង

ខដេបានរង្ហា ញរៅរេេសវនាកា ថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០២១ ។ 

ទទួលយក ខផនកខាះ និងរដិព្  ខផនកខាះថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ខដលកនរង្ពនាះ៖ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការោេ រ់ខដលបានពកើតព ើង្ពៅ្ហករណ៍ម្តាកំក់ ការដ្ឋឋ នព វើការ

ទំនរ់ម្ត ងំ្ងែ ការដ្ឋឋ នព វើការទំនរ់១រករា ការដ្ឋឋ នោង្្ង់្ម្ពលានយនតពហាះពខតតកំពង់្ឆ្ន ងំ្ 

រនា៊ីរ្នតិ្ ខ ្-២១ និង្រនា៊ីរ្នតិ្ ខម្កាងំ្តាោន់៖  

 រដិព្  កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទជួយទំន ករប្មុង រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

 ជាតិថ្នអំរេើមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ  និង ខកខម្រប្ររេទគតិយ តតថ្នរទរេមើស រដ្ឋយ

 សរប្មច ដ្ឋក់ពិរ ទធភាព រេើ រខៀវ សផំន េីរទមន សសោតរដ្ឋយរចតនាប្ររោេ រៅកនុងឧប្កិដា

 កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិតាម យៈសហឧប្កិដាកមម ួម វិញ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការោេ រ់ខដលបានពកើតព ើង្ពៅរនា៊ីរ្នតិ្ ខភ្នំពម្កាល៖ 

 រដិព្  កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទមន សសោត រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

 ជាតិ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការព វើទ កខរ កពរនញពៅការដ្ឋឋ នព វើការទំនរ់ ១រករា៖ 

 រដិព្  កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទរធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ

 រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិរេើប្រជាជនងមី ។ 
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• ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការ្មាេ រ់ជនជ្ញតិោរខដលបានពកើតព ើង្ពៅភ្ូរិម្ទា និង្វតតអូរម្តកួន 

និង្ការ្មាេ រ់ជនជ្ញតិពវៀតណារកនរង្ពខតតោវ យពរៀង្ កនរង្ខដនទឹកររ្់ករពរជ្ញម្រជ្ញ ិរពតយយ 

កនរង្ពខតតកំពង់្ឆ្ន ងំ្ ពៅវតតខាច់ និង្ពខតតម្កពចះ ម្ពរទាងំ្រនា៊ីរ្នតិ្ ខអូរកខនសង្៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា សមាា រ់ ង្ហគ េ រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

 ជាតិ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការព វើការពដ្ឋយរង្ខំររ្់អនកជ្ញរ់ឃ ំពៅរនា៊ីរ្នតិ្ ខភ្នំពម្កាល ៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា ដ្ឋក់ឱយរៅជាទាសក  រៅកនុងឧប្កិដាកមម

 ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការនិរពទ្ម្រជ្ញជនពវៀតណារពចញព៊ីម្ រ្កម្តាកំក់ និង្ព៊ីពខតតថ្ម្ព

ខវង្៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា និ រទសជនជាតិរវៀតណាម រៅកនុងឧប្កិដាកមម

 ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការព វើបារផេូវចិតត និង្ផេូវកាយពលើជនជ្ញតិោរពៅភ្ូរិម្ទា៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា រធ្វើទា  ណកមម រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សស

 ជាតិ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការម្រម្ពឹតតពៅពលើជនជ្ញតិោរ និង្ការោត់ទ កជ្ញ“្ម្តូវពិត ឬ

តារការ្នែតររ្់រកសក រែរយន៊ី ដ្ករពរជ្ញ” រួរទាងំ្អត៊ីតទាហាន និង្អនករដឋការថ្នរររោធារ

ណរដឋខខែរ និង្ “ម្រជ្ញជនងែ៊ី”ពៅ្ហករណ៍ម្តាកំក់ ការដ្ឋឋ នព វើការទំនរ់ម្ត ងំ្ងែ ការដ្ឋឋ នព វើការ

ទំនរ់១រករា (រិនជ្ញរ់ ក់ពៅនឹង្“ម្រជ្ញជនងែ៊ី”) ការដ្ឋឋ នោង្្ង់្ម្ពលានយនតពហាះពខតតកំពង់្

ឆ្ន ងំ្ រនា៊ីរ្នតិ្ ខ ្-២១ រនា៊ីរ្នតិ្ ខម្កាងំ្តាោន់ រនា៊ីរ្នតិ្ ខអូរកខនសង្ និង្រនា៊ីរ្នតិ្ ខ

ភ្នំពម្កាល៖  

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត 

 នរោបាយ រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការពរី្ពអើង្ពលើជនជ្ញតិោរ៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា

 រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ 
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•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការពរី្ពអើង្ចំព ះព ទធោ្និក និង្ម្ពះ្ង្ឃថ្នព ទធោ្នា៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា

 រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការពរី្ពអើង្ជនជ្ញតិពវៀតណារពៅ្ហករណ៍ម្តាកំក់ រនា៊ីរ្នតិ

្ ខ ្-២១ រនា៊ីរ្នតិ្ ខអូរកខនសង្ និង្ពខតតថ្ម្ពខវង្ និង្ោវ យពរៀង្៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទកា រធ្វើទ កខរ ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត េូជ

 សាសន៍ រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការព វើឱ្យបាត់ខេនួពៅ្ហករណ៍ម្តាកំក់ រនា៊ីរ្នតិ្ ខម្កាងំ្តាោន់ 

និង្រនា៊ីរ្នតិ្ ខភ្នំពម្កាល៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត រៅកនុងឧប្កិដាកមម

 ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ តាម យៈ អំពពើ ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការផ្លេ ្់ទ៊ីពដ្ឋយរង្ខំជនជ្ញតិោរកនរង្អំ រង្ពពលថ្នការផ្លេ ្់ទ៊ីលំពៅ 

ម្រជ្ញជន ដំណាក់កាលទ៊ីព៊ីរ៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត រៅកនុងឧប្កិដាកមម

 ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ តាម យៈ អំពពើ ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា ផ្លា ស់ទីរដ្ឋយរងខំ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការពរៀរអា ហ៍ព ិហព៍ដ្ឋយរង្ខំ និង្ការរួរពភ្ទពដ្ឋយរង្ខំ កនរង្ររិរ

ទថ្នការពរៀរអា ហ៍ព ិហ៍ពដ្ឋយរង្ខំ ថ្នពោលនពយាបាយរទរញ្ហជ ពរៀរអា ហ៍ព ិហ៍ទូទាងំ្

ម្រពទ្៖ 

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ង

 មន សសជាតិ តាម យៈ អំពពើ ថ្នកា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងកា  ំរលាេរសេសនែវៈ និង

 រខនែមរេើសេីរនះ េី រទ អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀត រៅកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុង

 ទប្មង់ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា  ួមរេទរដ្ឋយរងខំកនុងរ ិរទថ្នកា 

 រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំពាក់េ័នធរៅនឹង ជនរង្ពម្ោះជ្ញស្ត ត្៊ី ។ 

 ទទួលយក ខផនកខាះ ថ្នរណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  និងសរប្មច ដ្ឋក់ពិរ ទធភាព រេើ 

 រខៀវ សផំន េីរទអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ តាម យៈ អំពពើ ថ្ន

 កា រ ៀរអាពាហេ៍ិពាហ៍រដ្ឋយរងខំ និងរខនែមរេើរនះ េីរទថ្នអំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុងឧប្កិដា
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 កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិកនុងទប្មង់ថ្នអំរេើហិងាផាូវរេទ ខដេប្តូវបានោត់ទ កថា ជាកា  ួមរេទ

 រដ្ឋយរងខំ កនុងរ ិរទថ្នកា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហរ៍ដ្ឋយរងខំពាក់េ័នធរៅនឹង ជនរង្ពម្ោះជ្ញរ រ្ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការ្មាេ រ់ពដ្ឋយពចតនា ការព វើទារ ណករែ អំពពើអរន ្ស រ៌ ការរង្ក

ឱ្យមានការឈឺោរ់ ឬពយ្នករែ ៃន់ ៃរពលើរូរកាយ ឬ្ ខភាព ការដកហូតពឈេ ើយ្ឹក ឬជន  ្៊ី

 វិលនវូ្ិទធិទទួលបានការជំន ំជម្រះម្តឹរម្តូវ និង្ពទៀង្ទាត់ និង្ការឃ ំាំងំ្ខ ្ចារ់ពលើជន  ្៊ី

 វិល៖ 

 តរកល់កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេ រខៀវ សំផន េីរទ ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ រេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវ ។ 

•  ក់ព័នធពៅនឹង្អង្គពហត ថ្នការ្មាេ រ់ជនជ្ញតិពវៀតណារ៖   

 តរកល់ កា ដ្ឋក់េិ  ទធភ្លេរេើ រខៀវ សផំន េីរទប្រេ័យេូជសាសន៍ ។ 

• ម្រកា្តរកល់ កា ប្រកាសរទាស ដ្ឋក់ពនធនាោរអ្់រួយជ៊ីវិត រេើ រខៀវ សផំន  រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង ។ 

• ម្រកា្ថ្ន រទាសដ្ឋក់េនធនាោ អស់មួយជីវិត កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនះ ប្តូវអន វតតប្តួតោន  ជាមួយ

នឹងរទាសដ្ឋក់េនធនាោ អស់មួយជីវិតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

រង្គគ រ់ថ្ន រខៀវ សផំន ប្តូវសែិតរៅកនុងមនេី ឃ ំោងំ អ.វ.ត.ក.  ង់ោំកា រចញសាេដីកាមានសំអាងរហត 

រេញរេញ និងកា រញ្ចរ់នូវកា រ ៀរចំសប្មារ់កា រផេ រដ្ឋយអន រលាមតាមចារ់រៅេនធនាោ ខដេោត់

ប្តូវរនតអន វតតរទាស រស់ោត់ ។ 
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រធ្វើជាភ្លសាខខម  និងភ្លសាអង់រគាស។  

រាជធានីេនំរេញថ្នប្េះរាជាណាចប្កកមពជុា 

ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ 

ម្កឡារញ្ជ ៊ី 

 

  

Peace MALLENI                  ោ៊ា  ព     ផន ព ឿន 

 

 

 

 

________________ 

រៅប្កម គង់្ ម្ រ្៊ីរ ប្រធាន 

 

_____________________  ________________________ 

រៅប្កម  Chandra Nihal JAYASINGHE  រៅប្កម ពោរ ្ិរិវឌ្ឍ 

 

 

 

 

______________________________________  ________________________ 

រៅប្កម  Florence Ndepele MWACHANDE-MUMBA  រៅប្កម រ  ង្ រ នន៊ីចរិយា 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________    

រៅប្កម Judge Phillip RAPOZA                           រៅប្កម យា  ណារិន  
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XI. ឧរ្រព័នធ I៖ ្នាា ន ម្ករ និង្ កយ្រព្រកាត់  

CPK 
រកសក មមយុនីសតកមពជុា 

DK 
កមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ  

ECCC 
អងគជំន ំជប្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

ECtHR 
ត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស 

GRUNK 
រាជ ដ្ឋា េិបាេ ួរ ួមជាតិ 

ICC 
ត លាប្េហមទណឌ អនត ជាតិ 

ICCPR 
កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និង

នរោបាយ 

ICTR 
ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់ប្ររទស វា៉ា ន់

ដ្ឋ 

ICTY 
ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់អតីត

ប្ររទសយូរហាគ សាា វើ 

IMT 
ត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ  

IRMCT 
យនតកា រក ដំខណេអនត ជាតិសប្មារ់ត លាកា 

ប្េហមទណឌ  

KSC 
អងគជំន ំជប្មះឯរទសរៅកូសូវ៉ាូ 

SCSL 
ត លាកា េិរសសសរប្មចប្ររទសរសៀរា៉ា រ អូន 

UDHR 
កា ប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិមន សស 
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XII. ឧរ្រព័នធ II៖ តារាង្្ំអាង្ផេូវចារ់ 

 

កិចចប្េមរប្េៀង រស់ អ.វ.ត.ក. កិចចប្េមរប្េៀង វាងអងគកា សហប្រជាជាតិ និងរាជ ដ្ឋា េិបាេ

កមពជុាពាក់េ័នធរៅនឹងកា កាត់រទាសរប្កាមចារ់កមពជុានូវឧប្កិដា

កមមខដេបានប្រប្េឹតតរ ើងកនុងអំ ុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជាធិ្

ររតយយ ចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៥ 

ឯកសា រេខ  2329 U.N.T.S. 117 

ចារ់សដីេីកា ររងកើតឱយមាន អ.វ.ត.

ក. 

ចារស់តីេីកា ររងកើតឱយមានអងគជំន ំជប្មះ វិសាមញ្ា កនុង

ត លាកា កមពជុារដើមបកីាត់រសចកតីឧប្កិដាកមម ខដេបានប្រប្េឹតត

រ ើងរៅកនុង យៈកាេថ្នកមពជុាប្រជាធិ្ររតយយ ច ះថ្ងៃទី ១០ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ រដ្ឋយមានកា រធ្វើ វិរសាធ្នកមមខដេប្រកាស

ឱយរប្រើប្បាស់រៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៤ (នស/ តម/

១០០៤/០០៦)។ 

 វិធានថ្ផេកនុង  វិធានថ្ផេកនុង រស់អងគជំន ំជប្មះ វិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

( វិរសាធ្.ទី៩) អន ម័តរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ 

សំណ ំរ ឿង ០០២ (D3) 

ដីកាសននិដ្ឋា នរញ្ាូនរ ឿងឱយរស ើរសួ សំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១៨ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧  ឯកសា រេខ D3 

រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  (F50) 

រណដ ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២០ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F50 

សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន 

(F50/1) 

សា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរណដ ឹងសាទ កខ រស់

សហប្េហរាជអាជាា  កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F50/1 

 សា ណា រស់សហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដារបរវ

ណីទាក់ទងនឹងសា ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងរណដ ឹង

សាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា  ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ឯកសា រេខ F50/1/1 
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សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន (F54) 

សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F54 

 

ឧរសមព័នធ ក ថ្នរណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (F54.1.1) 

ឧរសមព័នធ ក៖ រសចកតីសរងខរទ ហីក ណ៍សប្មារ់រណត ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (០០២/០២) ថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០២០ ឯកសា រេខ F54.1.1  

សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  (F54/1) 

សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹងរណដ ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០២០ 

ឯកសា រេខ F54/1 

សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាំ

ម ខ (F54/2) 

សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខតំណាងរដើមរណដ ឹង ដា

របរវណីរៅនឹងរណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹង

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ

ទី ០៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២១ 

រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លកា

រដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន 

(E457/6/4/1) 

រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ រខៀវ សំផន 

(សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) ថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៧ ខក

ខប្ររៅថ្ងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ 

E457/6/4/1 

សា ណា រណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(F17) 

សា ណារណដ ឹងទ កខ រស់រមធាវើកា ពា កដី រខៀវ សំផន (០០២/

០១) ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមខដេបានប្រកាសកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ F17 

រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំ

ផន (E463/1) 

រណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម

ខដេបានប្រកាសរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ថ្ងៃទី ១៩ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E463/1 

 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំេិនិតយរ ើងវិញនូវរសចកតីសរប្មច

រេើសំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័ រដើមបីដ្ឋក់រសចកតី
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ជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ឯកសា រេខ F44 

រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ

 រស់សហប្េះរាជអាជាា  

(E465/2/1) 

រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់សហប្េះរាជអាជាា

ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២១ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E465/2/1 

រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ

 រស់ នួន ជា (E465/3/1) 

រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់ នួន ជា ប្រឆំ្ងនឹង

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៩ ឯកសា រេខ E465/3/1 

រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន (E465/4/1) 

រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន សំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ 

E465/4/1 

 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័  

ដ្ឋក់សា ណារណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមអងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩  ឯកសា រេខ 

F47 

 សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរខនែមទំេ័ រឆាើយតររៅនឹងរ

ណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី 

២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F55 

សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃ

ភ្លេ (E463/1/4) 

សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃភ្លេរសចកតីសរប្មចរេខ 

E463/1/3 រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ោត់ប្រឆំ្ងនឹង

សាេប្កមប្រកាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ថ្ងៃទី ២០ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E463/1/4 

 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម ថ្ងៃទី ០៨ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F51 

 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា  រៅនឹងសំរណើ រស់ 

រខៀវ សំផន ស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម (F51) ថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F51/1 

01719122
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 កា រឆាើយតរ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹងសា ណាតរ រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើស ំដ្ឋក់េសតតុាងរខនែម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ 

ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F51/2 

 សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរដិរសធ្សា ណា រស់រដើមរ

ណត ឹង ដារបរវណី (F50/1/1) អន រលាមតាមរសចកតីខណនាអំន 

វតតសតីេីកា ដ្ឋក់ឯកសា  ថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯក

សា រេខ F50/1/1/1 

 សា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា សតីេីម ណភ្លេ រស់ នួន ជា 

ថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/1 

 សំរណើរនាេ ន់ពាក់េ័នធរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់រេើកិចចដំរណើ កា នីតិ

 វិធី្រេើរណត ឹងសាទ កខថ្នម ណភ្លេ រស់ នួន ជា ម នរេេរចញ

សាេដីការេើរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ឯកសា រេខ F46/2 

 សំរណើស ំរនាេ ន់ទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំរខនែមទំេ័  និងរេេ

រវលាដ្ឋក់រសចកតីសជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹង

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៩ ឯកសា រេខ F40/1.1 

 សំរណើ រស់រមធាវើកា ពា កតី រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេរវលា 

និងចំនួនទំេ័ ដ្ឋក់រសចកតីជូនដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៣ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F39/1.1 

រណត ឹង រស់ រខៀវ សំផន រតឹងដិត

ចិតតរៅប្កម (F53) 

រណត ឹង រស់ រខៀវ សំផន រតឹងដិតចិតតរៅប្កមប្បាមំួយ ូរថ្នអងគ

ជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេខដេបានជំន ំជប្មះរេើសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F53 

 សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹងរណត ឹងដិតចិតត

 រស់ រខៀវ សំផន រេើរៅប្កមប្បាមំួយ ូរថ្នអងគជំន ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ 

F53/4 

01719123
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 សា ណាតរ រស់សហរមធាវើនាមំ ខរៅនឹងរណត ឹងដិតចិតត

 រស់ រខៀវ សំផន រេើរៅប្កមប្បាមំួយ ូរថ្នអងគជំម ំជប្មះ

ត លាកា កំេូេ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩  ឯកសា រេខ 

F53/5 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំ រស់ 

រខៀវ សំផន ដិតចិតតរៅប្កម (11) 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំ រស់ រខៀវ សំផន ដិតចិតតរៅប្កម

ប្បាមំួយ ូរខដេជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២០២ ឯកសា រេខ 11 

ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ (E58) ញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ ស ំេ ររោេខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះ

ប្សាយរដ្ឋយសា មានកំហ សនីតិវិធី្ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ E58 

 អញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង សា ើ ប្សរតាមវិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្ផេ

កនុង (អាជាា យ កាេសប្មារ់កា  ំរលាេរំពានធ្ៃន់ធ្ៃ ) ថ្ងៃទី ១៤ 

ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E43 

 អញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង ធី្ ិទធ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ 

ឯកសា រេខ E44 

 អញ្ាប្តកមមពាក់េ័នធរៅនឹងយ តាត ធិ្កា  ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ E46 

 អញ្ាប្តកមមពាក់េ័នធរៅនឹងកា  េត់រណត ឹងអាជាា (ឧប្កិដាកមមកនុង

ប្សុក) ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E47 

 អញ្ាប្តកមម ួម ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ឯកសា រេខ 

E51/3 

 រសចកតីសរងខរថ្នអញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង សា ើ ប្សរតាមវិធាន 

៨៩ និងកា ជូនដំណឹងអំេីរោេរំណងថ្នកា មិនអន វតតតាម

អន សស ណៈរប្ៅផាូវកា នារេេអនាគត ខដេរចញជំនួសរសច

កតីសរប្មចមានសំអាងរហត  រស់ត លាកា  ខដេជាកមមវតែថុ្ន

កា េិនិតយរេើរណត ឹងឧទធ ណ៍ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ 

ឯកសា រេខ E51/4 

01719124
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា រៅនឹងញ្ាតតិ រស់ រអៀង សា ើ 

(E58/1) 

សា ណាតរ រស់សហប្េះរាជអាជាា រៅនឹង “ញ្ាតតិ រស់ រអៀង 

សា ើ ស ំេ ររោេខផនកខាះថ្នដីកាដំរណាះប្សាយ រដ្ឋយសា 

កំហ សនីតិវិធី្” ថ្ងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 

E58/1 

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា សដី

េីេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនង

(E95) 

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងដក

េកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា 

កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E95 

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា

សំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេីសហឧប្កិដា

កមម ួមទប្មង់ III (E100) 

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងឱយ

ោត់ទ កសហឧប្កិដាកមម ួមទប្មង់ទីរីជាទប្មង់មួយខរររទៀតថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូវ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា 

រេខ E100 

 រសចកតីសននិដ្ឋា នរមធាវើកា ពា កតី រខៀវ សំផន សតីេីអញ្ាប្តកមម

ខដេអងគជំន ំជប្មះមិនទាន់បានរដ្ឋះប្សាយ ថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧស

ភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306/2 

 សា ណាតរ ួម រស់សហប្េះរាជអាជាា  រៅនឹងសា ណា រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងអញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភ្ល 

ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306/4 

 រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ រស់ នួន ជា 

ខដេបានខកខប្រកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E457/6/3/1 

 សំរ ប្តម ណភ្លេ រស់ នួន ជា ថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៩ ឯកសា រេខ F46/1.1 

ព្ចកដ៊ី្ពម្រចររ្់ការិយាល័យ្ហពៅម្ករព្ ើរអពង្កត 

 ដីកាសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើសំរណើ D153, D172, 

D173, D174, D178 និង D284 ថ្ងៃ ១២ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១០ ឯកសា រេខ D300 
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ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង 

០០២ (D427) 

ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១០ ឯកសា រេខ D427 

 ដីកាដំរណាះប្សាយសំណ ំរ ឿង ០០៤/១ (សំអាងរហត ) ថ្ងៃទី 

១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ D308/3 

រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ 

សតីេីសំរណើ (D301/5) 

រសចកតីសរប្មច ួមសំណ ំរ ឿង ០០៤ សតីេីសំរណើស ំរំរេញកិចច

រស ើរអរងកតពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កិដាកមមថ្នកា រធ្វើឱយមានថ្ផេរពាះ

រដ្ឋយរងខំ ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ សំណ ំរ ឿង ០០៤ 

ឯកសា រេខ D301/5 

ព្ចកដ៊ី្ពម្រចររ្់អង្គរ ពរជំន ំជម្រះ 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកា

ដំរណាះប្សាយ (រអៀង សា ើ)

(D427/1/30) 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ 

រអៀង សា ើ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ ថ្ងៃទី ១១ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ D427/1/30 

 

រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ឃ ំខាួន

ររណាដ ះអាសននសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(D427/5/10) 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹង

កា េនា រេេដីកាដំរណាះប្សាយថ្នកា ឃ ំខាួនររណាដ ះអាសនន 

ថ្ងៃទី ២១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ D427/5/10 

 រសចកដីេិោ ណាកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៤ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ មតិ រស់រៅប្កម BAIK និង 

BEAUVALLET ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០២១ ឯកសា រេខ 

D381/45 និង D382/43 

 រសចកដីេិោ ណាសំណ ំរ ឿង ០០៤/២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ មតិ រស់រៅប្កម Baik និង 

Beauvallet ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ  

D359/24 និង D360/33 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ 

សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម 

(D97/15/9) 

ដីកាសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹង

ដីកាសរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតសដីេីសហឧប្កិដា
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កមម ួម ថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ 

D97/15/9 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកា

ដំរណាះប្សាយ (D427/2/15 និង

D427/3/15) 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹង

ដីកាដំរណាះប្សាយ  រស់ នួន ជា និង រអៀង ធី្ ិទធ ថ្ងៃទី ១៥ 

ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ D427/2/15 និង 

D427/3/15 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០១ 

រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកា

ដំរណាះប្សាយ (D99/3/42) 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះ

ប្សាយខដេរោទប្រកាន់ កាំង រហកកអា វ រៅ “  ច” ថ្ងៃទី ០៥ 

ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា រេខ D99/3/42 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ 

(D427/3/12) 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ នួន ជា និង រអៀង ធី្ ិ

ទធ ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ D427/3/12 

 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ ទាក់ទងរៅនឹង (១) រណដ ឹង

ឧទធ ណ៍ រស់ មាស ម ត ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ

ប្បារំួនស ំឱយអងគរ រ ជំន ំជប្មះរមាឃៈសំរណើ និង (២) សំរណើ

េី ស ំរមាឃៈខដេប្តូវបានរោងរដ្ឋយសហរៅប្កមរស ើរ

អរងកត មតិ រស់រៅប្កម BEAUVALLET និង BAIK ថ្ងៃទី 

១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ D165/2/26 

 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ 

មាស ម ត ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីមរប្សច រស់សហរៅប្កមរស ើរ

អរងកត HARMON សដីេីសំរណើ រស់ មាស ម ត ស ំឱយអងគរ រ 

ជំន ំជប្មះរមាឃៈសំរណើេី ស ំរំរេញកិចចរស ើរសួ  មតិ រស់

រៅប្កម BEAUVALLET និង BWANA ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

២០១៥ ឯកសា រេខ D134/1/10 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ 

សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបាននូវរដើម

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹង

ដីកាសរប្មច ួម រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកត ឯកសា រេខ 

D250/3/3 ច ះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ និងដីកា
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រណដ ឹង ដារបរវណី 

(D250/3/2/1/5) 

សរប្មចឯកសា រេខ D250/3/2 ច ះថ្ងៃទី  ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១០ សដីេីភ្លេអាចទទួេយកបានថ្នពាកយស ំតាំងខាួនជារដើម

រណដ ឹង ដារបរវណីថ្ងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា 

រេខ D250/3/2/1/5 

 រសចកដីេិោ ណាសំណ ំរ ឿង ០០៤/២ រេើសំរណើ រស់ រអា 

អាន ស ំឱយរមាឃៈកិចចរស ើរសួ ពាក់េ័នធនឹងទួេររង និងវតតអងគុ

ញដី និងរទរោទនានាទាក់ទងរៅនឹងទួេររង មតិ រស់

រៅប្កម BEAUVALLET និង BAIK ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

២០១៦ ឯកសា រេខ D299/3/2 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ 

រេើសំរណើ រស់ មាស ម ត 

(D158/1) 

រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០៣ រេើសំរណើ រស់ មាស ម ត 

ស ំអងគរ រ ជំន ំជប្មះរធ្វើកា រកប្សាយោ៉ា ងទូេំទូលាយអំេី

 វិសាេភ្លេថ្នរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះប្សាយ 

និងរញ្ញា ក់ដំរណើ កា នីតិវិធី្សប្មារ់រមាឃភ្លេដីកាដំរណាះ

ប្សាយ ឬកនុងខផនកខាះ ប្រសិនររើោំបាច់ ថ្ងៃទី ២៨ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ D158/1 

 រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹង

ដីកាសរប្មច រស់សហរៅប្កមរស ើរអរងកតសដីេីភ្លេអាច

ទទួេយកបានថ្នពាកយស ំតាំងខាួនជារដើមរណដ ឹង ដារបរវណ ីថ្ងៃ

ទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ D404/2/4 និង 

D411/3/6 

ព្ចកដ៊ី្ពម្រចររ្់អង្គជំន ំជម្រះោលាដំរូង្ 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E465) 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃ

ទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា រេខ E465 

 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ (E188) 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០១ ថ្ងៃទី ២៦ 

ខខ កកកដ្ឋ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១០ ឯកសា រេខ E188 
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ដីកាសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង 

០០២ (E124) 

ដីការំខរកសំណ ំរ ឿងប្សរតាមវិធាន ៨៩សេួនេី  សំណ ំរ ឿង 

០០២ ថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E124 

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង 

០០២ រេើកទីេី  (E284) 

រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រប្កាយេី

រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេថ្ងៃទី ០៨ ខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា 

រេខ E284 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដី

េីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម (E301/9/1) 

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ រខនែម និងវិសាេភ្លេ

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា 

រេខ E301/9/1 

ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកដីសរប្មច

រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

(E301/9/1.1) 

ឧរសមព័នធរៅនឹងរសចកតីសរប្មចរំខរករខនែមសំណ ំរ ឿង ០០២ 

និងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E301/9/1.1 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រេើអញ្ាប្តកមម (E122) 

រសចកតីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កតី(កា ផ ត

អាជាា យ កាេរេើឧប្កិដាកមមកនុងប្សុក) ថ្ងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១១ ឯកសា រេខ E122 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា  (E124/7) 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើសំរណើ រស់សហ

ប្េះរាជអាជាា  ស ំកា េិោ ណារ ើងវិញរេើេកខខណឌ ថ្នដីកា

រំខរក រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E124/2) និងញតតិពាក់

េ័នធ និងឧរសមព័នធ ថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 

E124/7 

 សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឧរសមព័នធ៖ ចំនួនថ្នកថាខណឌ  និង ខផនក

ថ្នដីកាដំរណាះប្សាយពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវ

បានខកខប្ររខនែមរៅរេើរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរេើសមបទា រស់ រអៀង សា ើ ប្គរ់ប្ោន់ចូេ ួម

សវនាកា  (E138) និងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរញ្ចូេទី

តាងំឧប្កិដាកមមរខនែមកនុងវិសាេភ្លេថ្នកា ជំន ំជប្មះសំណ ំរ ឿង 
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០០២/០១ (E163) ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា 

រេខ E124/7.3។ 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រេើអញ្ាប្តកមម រស់ រអៀង 

សា ើ ប្សរតាមវិធាន ៨៩ ថ្នវិធាន

ថ្ផេកនុង (E51/15) 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើអញ្ាប្តកមម រស់ 

រអៀង សា ើ ប្សរតាមវិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (ោម នកា កាត់

រទាសេី ដង និងកា រេើកខេងរទាស និងអន រប្ោះរទាស) ថ្ងៃ

ទី ០៣ ខខ វិចិិកា ២០១១ ឯកសា រេខ E51/15 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយ

ទទួេយកឯកសា  (E319/52/4) 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើេី  រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិ

ស ំឱយទទួេយឯកសា រដ្ឋយអន រលាមតាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) 

ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (ឯកសា រេខ E319/51 និងឯកសា រេខ 

E319/52) ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ 

E319/52/4 

 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំសាដ រ់សាកសីរខនែមសដីេីប្រធានរទ

ថ្នកា ប្រប្េឹតតរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម និងកា ទទួេយក

កំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសី (E380 E381 E382) 

(សំអាងរហត រេញរេញ) ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ E380/2 

 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា កាត់រនែយវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង 

០០២ ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E439/5 

រសចកដីសរប្មចរេើសា ណា រស់

សហប្េះរាជអាជាា ប្សរតាមវិធាន 

៩២ ថ្នវិធានថ្ផេកនុង (E96/7) 

រសចកដីសរប្មចរេើសា ណា រស់សហប្េះរាជអាជាា អន រលាម

តាមវិធាន ៩២ ថ្នវិធានថ្ផេកនុងពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេយក

ចរមាើយ រស់សាកសី និងឯកសា ដថ្ទរទៀតរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង ថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា 

រេខ E96/7  

 សំណ ំរ ឿង ០០២ រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងភ្លេ

អាចទទួេយកបានថ្នចរមាើយ រស់សាកសី ជន ងរប្ោះ និងរដើម

រណដ ឹង ដារបរវណី និងប្រតិោ ឹកសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេបាន
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រសនើរ ើងរដ្ឋយសហប្េះរាជអាជាា  និងសហរមធាវើនាមំ ខ ថ្ងៃទី 

១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E299 

 រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើ

រ ើងឱយដ្ឋក់ចំរពាះម ខអងគជំន ំជប្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 

ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខE305/17 

រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសខីដេបាន

រសនើរ ើង (E459) 

រសចកដីសរប្មចសដីេីសាកសី រដើមរណដ ឹង ដារបរវណី និងអនក

ជំនាញខដេបានរសនើរ ើងសប្មារ់សាដ រ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០២ ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៧ ឯកសា រេខ E459 

 រសចកដីសរប្មចរេើអញ្ាប្តកមម រស់រមធាវើកា ពា កតីពាក់េ័នធរៅ

នឹងយ តាត ធិ្កា រេើរទឧប្កិដាថ្នកា និ រទសកនុងកឧប្កិដាកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤  ឯកសា 

រេខ E306/5 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើស ំឱយ

ទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់

ចរមាើយ (E319/47/3) 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា អនត ជាតិស ំ

ឱយទទួេយកកំណត់រហត សាដ រ់ចរមាើយសាកសីរដ្ឋយអន រលាម

តាមវិធាន ៨៧(៣)(៤) ថ្នវិធានថ្ផេកនុង ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E319/47/3 

រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់

សហប្េះរាជអាជាា សដីេីេកខខណឌ

ទំនាក់ទំនង (E95/8) 

ចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំដកេកខខណឌ

ទំនាក់ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា កំណត់និយមន័យថ្ន

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ 

ឯកសា រេខ E95/8 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងដិតចិតត 

(E314/12/1) 

សំអាងរហត រខនែមសប្មារ់រសចកដីសរប្មចសដីេីសំរណើស ំដិត

ចិតត ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា រេខ 

E314/12/1 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ 

សដីេីសហឧប្កិដាកមម ួម (E100/6) 

រសចកតីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើកា អន វតតន៍សហឧប្កិដា

កមម ួម ថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E100/6 

 រសចកតីសរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងភ្លេប្តឹម

ប្តូវថ្នកិចចរស ើរសួ  (E51/3, E82, E88 និង E92) ថ្ងៃទី ០៩ 
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ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E116 

 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រសចកតីខណនាភំ្លគីពាក់េ័នធរៅនឹងអញ្ាប្តកមម និងរញ្ញា ពាក់េ័នធ 

ថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/7 

អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(E449) 

អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង រសចកដីសននិដ្ឋា នរញ្ចរ់

កិចចេិភ្លការដញរដ្ឋេ សាេដីកាអងគជំន ំជប្មះត លាកា កំេូេ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង កិចចប្រជ ំរ ៀរចំសវនាកា  ថ្ងៃទី 

០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកសា រេខ E449 

អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(E306) 

អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

េ័ត៌មានរខនែមពាក់េ័នធរៅនឹងអញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ E306 

អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (E141) 

អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ចំណងរជើងថា “កា រឆាើយតររៅនឹងរញ្ញា ខដេបានរេើករ ើង

រដ្ឋយភ្លគីរៅម នកា ជំន ំជប្មះ និងកា កំណត់កាេរ ិរចទិថ្ន

កិចចប្រជ ំរប្ៅផាូវកា ជាមួយមស្តនតីចារ់ជាន់ខពស់រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

 វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា 

រេខ E141 

 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ១៨ 

ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/1 

 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង អញ្ាប្តកមម ថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ E51/5 

 អន សស ណៈអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ សដីេី

សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំកា រំេាឺ និងខកខប្រចំរពាះឧរសមព័នធ

រៅនឹងរសចកដីសរប្មចរេើកា រំខរករខនែមថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ 

និងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៤ ឯកសា រេខ   E301/9/1.1/2 

ព្ចកដ៊ី្ពម្រចររ្់អង្គជំន ំជម្រះត លាការកំពូល 
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សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១

(F36) 

 

សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ឯកសា រេខ F36 

សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ (F28) សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០១ ថ្ងៃទី ០៣  ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ 

ឯកសា រេខ F28 

 រសចកតីសរប្មចរញ្ចរ់កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើ នួន ជា ថ្ងៃទី 

១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/3 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗប្រឆំ្ងនឹង

រសចកដីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង

រេើកទីេី  (E284/4/8) 

រសចកដីសរប្មចសំណ ំរ ឿង ០០២ រេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ

ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មចទីេី  រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

សដីេីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ឯកសា រេខ E284/4/8   

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខសដី

េីកា រំខរកសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រខនែម (E301/9/1/1/3) 

(E301/9/1/1/3) 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន 

ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសដីេី

កា រំខរករខនែមនូវសំណ ំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ ឯកសា រេខ 

E301/9/1/1/3  

 រសចកតីសរប្មចរេើសំំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរមាឃៈភ្លេរស

ចកតីរេខ E463/1/3 េីរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ខាួនប្រឆំ្ង

នឹងសាេប្កមប្រកាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨, ថ្ងៃទី ១៦ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E463/1/5 

 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន រេើ

សំរណើស ំរដ្ឋះខេង ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា 

រេខ E50/3/1/4 

 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើរនាេ ន់ពាក់េ័នធរៅនឹងផេរ៉ាះពាេ់រេើ

កិចចដំរណើ កា នីតិវិធី្រេើរណត ឹងសាទ កខថ្នម ណភ្លេ រស់ នួន 

ជា រៅម នរេេរចញសាេដីការេើរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ២២ ខខ 

 វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F46/2/4/2 
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 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរដិរសធ្សា

 ណា រស់រដើមរណត ឹង ដារបរវណី ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០២០ ឯកសា រេខ F50/1/1/2 

 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំដ្ឋក់េសតតុាង

រខនែម ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា រេខ F51/3 

 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំេិនិតយរ ើងវិញ

រេើសំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័  រេើរសចកតីជូន

ដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯក

សា រេខ F44/1 

រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខ

ភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន

(E463/1/3) 

រសចកតីសរប្មចរេើរណត ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់ រខៀវ សំផន 

ប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កមប្រកាសរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៨ 

ថ្ងៃទី ១៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ E463/1/3 

 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំរខនែម

ចំនួនទំេ័ រឆាើយតររៅនឹងរណត ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០ ឯកសា 

រេខ F55/3 

 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើស ំរខនែមរេេរវលា និងចំនួនទំេ័ 

សប្មារ់សា ណារណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

ឯកសា រេខ F9 

រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ 

រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេរវលា 

និងចំនួនទំេ័  (F49) 

រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំរខនែមរេេ

រវលា និងចំនួនទំេ័ ដ្ឋក់សា ណារណត ឹងសាទ កខ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១៩ ឯកសា រេខ F49 

 រេើរសចកតីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់ រអៀង សា ើ ប្រ

ឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងសតីេី

សំរណើ រស់សហប្េះរាជអាជាា ស ំដកេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់

ទំនងជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្រចញេីកា កំណត់និយមន័យថ្នឧប្កិដា
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កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតិថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា 

រេខ E95/8/1/4 

រសចកតីសរប្មចរំខរកសំណ ំរ ឿង

រេើកទីមួយ (E163/5/1/13) 

រសចកតីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗ រស់សហប្េះរាជ

អាជាា ប្រឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

ពាក់េ័នធរៅនឹងវិសាេភ្លេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E163/5/1/13 

 ដីកាកំណត់កាេរ ិរចទិសប្មារ់កា ប្រកាសសាេប្កមកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៨ ឯកសា 

រេខ E462 

 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ រអៀង ធី្ ិទធ ស ំដិតចិតតរៅប្កម 

រសាម សិ ិវ ឍ សប្មារ់កា កងវះឯករាជភ្លេ ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា រេខ 1/4 

រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់ 

(F26/12) 

រសចកដីសរប្មចរេើកា ជំទាស់រៅនឹងរញ្ាីឯកសា រ ៀររារ់

សំអាងរហត រេញរេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកសា 

រេខ F26/12 

រ ឿងកដីថ្នយ តាត ធិ្កា ដថ្ទរទៀត 

ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ 

 រ ឿងកដីពាក់េ័នធរៅនឹងកា អន វតតន៍អន សញ្ញា សដីេីកា រារំាង និង

កា ដ្ឋក់រទាសរទប្រេ័យេូជសាសន៍ (រ ឿងកដី រូរសនៀ និង 

Herzegovina ទេ់នឹង Serbia និង Montenegro) ICJ 

សាេដីកាថ្ងៃទី ២៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

យនតការពករដំខណល្ម្មារ់ត លាការម្ពហែទណឌ អនតរជ្ញតិ (IRMCT) 

រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Turinabo 

និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

(IRMCT) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Turinabo និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

រៅប្កមខតមួយ ូរ (IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-18-

116-PT រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិស ំរខនែមរេេរវលាដ្ឋក់អញ្ា

ប្តកមម ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៨ 
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 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Munyarugarama អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-12-09-AR14 

រសចកតីសរប្មចសតីេីរណត ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងកា រញ្ាូនសំណ ំ

រ ឿង រស់ Phénéan Munyarugarama រៅប្ររទស ៉ាូហាវ ន់

ដ្ឋ និងញ្ាតតិអយយកា ស ំេ រ ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Uwinkindi  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខ MICT-12-25-AR14.1 រសចកដី

សរប្មចរេើកា រដិរសធ្រញ្ាូនសំណ ំរ ឿងរៅជំន ំជប្មះថ្ងៃទី 

០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

សាេដីការ ឿងកដី Ngirabatware 

(IRMCT) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ngirabatware អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(IRMCT) សំណ ំរ ឿងរេខMICT-12-29-A សាេដីកាថ្ងៃទី 

១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Naser Orić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(IRMCT) MICT-14-79 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើស ំកា 

អន ញ្ញា តរធ្វើរណត ឹងឧទធ ណ៍រេើរសចកតីសរប្មច រស់រៅប្កមខត

មួយ ូរថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥, ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៦ 

ត លាការម្ពហែទណឌ អនតរជ្ញតិ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Al Mahdi  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

VIII (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12/01/15 សាេប្កម 

និងកា ប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Bemba (ICC) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III 

(ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 សាេប្កមប្សរ

តាមមាប្តា ៧៤ ថ្នេកខនតិកៈ ថ្ងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Bemba 

ប្សរតាមមាប្តា ៦១(៧)(ក) និង 

(ខ) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba អងគរ រ ជំន ំជប្មះ III (ICC) 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 រសចកដីសរប្មចប្សរ

តាមមាប្តា ៦១(៧)(ក) និង (ខ) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូមសដីេីរទ
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រោទ រស់អយយកា ប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រោទ Jean-Pierre 

Bemba Gombo ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bemba អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08 A សាេដីការេើរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍ រស់ជនជារ់រោទ Jean-Pierre Bemba Gombo 

ប្រឆំ្ងនឹង“សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III ប្សរតាម

មាប្តា ៧៤ ថ្នេកខនតិកៈ” ថ្ងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៨ 

រសចកដីសដីេីកា រញ្ញា ក់ រស់ 

Katanga និង Ngudjolo Chui 

អំេីរទរោទ (ICC) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Katanga និង Ngudjolo Chui អងគ

រ រ ជំន ំជប្មះ I (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07 

រសចកតីសរប្មចសតីេីកា រញ្ញា ក់ថ្នរទរោទ ថ្ងៃ ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៨ 

 សា ណារណដ ឹងសាទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F54) កថាខណឌ  

៣០៩ រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Katanga និង 

Ngudjolo Chui អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICC) សំណ ំ

រ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07 រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់

អយយកា សដីេីតារាងរញ្ាីេសតតុាងថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១០ 

សាេដីការ ឿងកដី Lubanga 

ប្រឆំ្ងនឹងរសចកតីសរប្មចដ្ឋក់

រទាស (ICC) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 សាេដីការេើ

រណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់អយយកា  និងជនជារ់រោទ Thomas 

Lubanga Dyilo  ប្រឆំ្ងនឹង“រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ដ្ឋក់

រទាសប្សរតាមមាប្តា ៧៦ ថ្នេកខនតិកៈ” ច ះថ្ងៃទី ០១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

២០១៤ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 សាេប្កមប្សរ

តាមមាប្តា ៧៤ ថ្នេកខនតិកៈ ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga Dyilo អងគរ រ ជំន ំជប្មះ I 

(ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 រសចកតីសរប្មច

សតីេីកា រញ្ញា ក់រទរោទ ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lubanga Dyilo អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង I (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/06 រសចកដី

សរប្មចសដីេីកា ដ្ឋក់រទាសប្សរតាមមាប្តា ៧៦ ថ្នេកខនតិកៈ 

ថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntaganda អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

VI (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06 សាេប្កម

ប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី០៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntaganda អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

VI (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06 សាេប្កម 

ថ្ងៃទី០៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៩ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntaganda អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06 សាេដីការេើ

រណដ ឹងឧទធ ណ៍ រស់រលាក Bosco Ntaganda ប្រឆំ្ងនឹង

រសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង VI ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

២០១៩ ចំណងរជើងថា ‘សាេប្កមដ្ឋក់រទាស’ ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មី

នា ឆ្ន ំ ២០២១ 

រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទ

រោទរ ឿងកដី Ongwen (ICC) 

សាេប្កមអងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (E465) កថាខណឌ  ៧៤៥ 

រោងរៅរេើរ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Dominic Ongwen អងគ

រ រ ជំន ំជប្មះ II (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/15 

រសចកដីសរប្មចរេើកា រញ្ញា ក់ថ្នរទរោទប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់

រោទ Dominic Ongwen ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ongwen អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

IX (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/15 អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០២១ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Saif Al-Islam Gaddafi អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/11-01/11-

695-Anxl មតិប្សរដ្ឋច់រដ្ឋយខ ក រស់រៅប្កម Luz del 

Carmed Ibánex Carranza រេើសាេប្កមសដីេីរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍ រស់ជនជារ់រោទ Saif Al-Islam Gaddafi ប្រឆំ្ង

នឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មះ I ចំណងរជើងថា 

‘រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជំទាស់រេើ“ភ្លេអាចទទួេយកបាន

រដ្ឋយ Saif Al-Islam Gadafi ប្សរតាមមាប្តា ១៧(១)(ខ), 

១៩ និង ២០(៣) ថ្នេកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម”’ច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៩, ថ្ងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០២០ 

រសចកដីសរប្មចសដីេីកា រញ្ញា ក់រទ

រោទរ ឿងកដី Al Hassan  (ICC) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Al Hassan អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ I 

(ICC) សំណ ំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/18 រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើស ំរញ្ញា ក់រទរោទ រស់ជនជារ់រោទ Al Hassan 

Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ថ្ងៃទី ១៣ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ត លាការម្ពហែទណឌ អនតរជ្ញតិ្ម្មារ់អត៊ីតម្រពទ្យូពហាគ ោេ វី 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-95-14/1-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០ 

 រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Baton Haxhiu អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-84-R77.5-A រសចកតី

សរប្មចសតីេីភ្លេអាចទទួេយកបានតាមទប្មង់ថ្នរសចកតីជូន

ដំណឹងអំេីរណត ឹងសាទ កខប្រឆំ្ងនឹងសាេប្កម ថ្ងៃទី ០៤ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ 

សាេដីការ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង 

Blagojević និង Jokić (ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blagojević និង Jokić អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60-A សាេដីកាច ះ

ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៧ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blagojević និង Jokić អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60-T សាេ

ប្កមថ្ងៃទី ១៧ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៥ 

សាេដីការ ឿងកដី Blaškić (ICTY) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Blaškić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២៩ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

 រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Boškoski និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-82-A 

សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១០ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brđanin អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿង IT-99-36-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ០១ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៤ 

សាេដីការ ឿងកដី Brđanin 

(ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brđanin អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-99-36-A សាលាដីកា ថ្ងៃទី ០៣ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brđanin និង Talić អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-99-36 រសចកតី

សរប្មចសតីេីទប្មង់ថ្នដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដេប្តូវបានខក

ខប្ររខនែម និងសំរណើ រស់អយយកា ស ំខកខប្រ ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មិង 

នា ឆ្ន ំ ២០០១ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Česić (ICTY) 

សាេប្កមប្រកាសរទាស 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Česić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-10/1-S សាេប្កមប្រកាស

រទាសថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៤ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Čelebići 

(ICTY) 

រ ឿងកដីរ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Delalić និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

96-21-T សាេប្កមថ្ងៃទី ១៦ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៨ 
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

សាេដីការ ឿងកដី Delalić និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

សាេដីកាសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (F36) កថាខណឌ  ១៦២។ រ ឿង

កដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Delalić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-21-A សាេ

ដីកាច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០១ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Deronjić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-61-A សាេដីការេើរណដ ឹង

ឧទធ ណ៍សដីេីកា ដ្ឋក់រទាស ថ្ងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៥ 

សាេដីការ ឿងកដី Đorđević 

(ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Đorđević អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87/1-A ថ្ងៃទ ី២៧ ខខ មករា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Erdemović អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-22-T សាេប្កមប្រកាស

រទាស ថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

សាេដីការ ឿងកតី Furundžija 

(ICTY) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Furundžija អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទ ី

២១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០០ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Furundžija 

(ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Furundžija អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-T សាេប្កម ថ្ងៃ

ទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៨ 

សាេដីការ ឿងកតី Galić (ICTY) រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Galić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-29-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ  វិចិិ

កា ឆ្ន ំ ២០០៦ 

 រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Galić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-29-T សាេប្កមច ះថ្ងៃទី ០៥ 

ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៣ 

01719141
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 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gotovina និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-06-

90-T  សាេប្កម ភ្លគ II  ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Hadžihasanović និង Kubura អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-47-AR72 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខភ្លា មៗជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្

កា ពាក់េ័នធរៅនឹងកា ទទួេខ សប្តូវ រស់រមរញ្ញា កា  ថ្ងៃទី 

១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៣ 

សាេដីការ ឿង

កដីHadžihasanović និង Kubura 

(ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Hadžihasanović និង Kubura អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-47-A 

សាេដីកា ថ្ងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Jelisić  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-10-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០១ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karadžić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T រសចកដីសរប្មចរេើ

សំរណើ រស់អយយកា ស ំឱយទទួេយកសកខីកមម រស់សាកសី១៦

នាក់ និងវតែតុាងពាក់េ័នធប្សរតាមវិធាន ៩២ សេួនរី ថ្ងៃទី ៣០ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-PT រសចកដីសរប្មចរេើ

ញ្ាតតិស ំរង្ហា ញឯកសា តាមវិធាន ៦៨ និងកា េិោ ណារ ើង

 វិញរេើរសចកដីសរប្មចសដីេីកា ជួយសប្មួេប្គរ់ប្ោន់ ថ្ងៃទី ១០ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Karadžić 

(ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karadžić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៤ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

01719142
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សាេប្កមរ ឿងកដី Kordić  និង 

C ̌erkez (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kordić  និង Čerkez អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-T សាេ

ប្កមថ្ងៃទី ២៦ ខខក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០១ 

សាេដីការ ឿងកដី Kordić ទេ់នឹង 

C ̌erkez (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kordić ទេ់នឹង Čerkez អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-A សាេដីកា

ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-39-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៧ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេដីកាថ្នរ ឿងកដី Krajis ̌nik 

(ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-39-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krajišnik និង Plavšić អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-39 រសចកដី

សរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់ជនជារ់រោទ Momčilo Krajišnik កនុង

កា ជប្មុញឱយរង្ហា ញេសតតុាងរដ្ឋះរនេកុប្សរតាមវិធាន ៦៨ 

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០១ 

សាេដីការ ឿងកដី Krnojelac 

(ICTY) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krnojelac អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-25-A សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៣ 

សាេប្កមរ ឿងកតី Krnojelac 

(ICTY) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krnojelac អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-25-T  សាេប្កមថ្ងៃទី ១៥ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០២ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Krstić (ICTY) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Krstić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-33-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ០២ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ 

01719143
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សាេដីការ ឿងកដី Krstić (ICTY) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង  Krstić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-33-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០០៤ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-

23-T និង IT-96-23/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០០១ 

សាេដីការ ឿងកដី Kunarac និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kunarac និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-96-23/1-

A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០២២ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Kupreškić និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kupreškić និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

95-16-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០០ 

សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Kvočka និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត(ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-

A  សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៥ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kvočka និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-

30/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ០២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០១ 

សាេដីការ ឿងកតី Lukić និង Lukić 

(ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Lukić និង Lukić អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32/1-A សាេដីកា

ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

សាេដីការ ឿងកដី Martić (ICTY) រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Martić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-11-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ 

01719144
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

រ ឿងកដី Martić សដីេីេសតតុាង

(ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា ទេ់នឹង Martić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-11-AR73.2 រសចកដីសរប្មចរេើ

រណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដីសរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះ

សាលាដំរូងសដីេីេសតតុាង រស់សាកស ីMilan Babić ថ្ងៃទី ១៤ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេដីការ ឿងកដីDragomir 

Milošević (ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Dragomir Milošević អងគជំន ំជប្មះ

ឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-29/1-A សាេដីកា

ថ្ងៃទី ១២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milos ̌ević អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT 98-29/1-T សាេប្កមថ្ងៃទី ១២ 

ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា ទេ់នឹង និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-AR65.1

រសចកដីសរប្មចសដីេីរណដ ឹងឧទធ ណ៍ភ្លា មប្រឆំ្ងនឹងរសចកដី

សរប្មច រស់អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូងខដេអន ញ្ញា តកា រដ្ឋះ

ខេងជនជារ់រោទ Nebojša Pavković ររណាដ ះអាសនន ថ្ងៃទី 

០១ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៥ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Milutinović និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-

05-87-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

រសចកតីសរប្មចរ ឿងកដី 

Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milutinović និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-00-

37-AR72 រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ Dragoljub 

Ojdanić ខដេជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា  សហឧប្កិដាកមម ួម ថ្ងៃ

ទី ២១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៣ 

 រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Milutinovic និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

05-87-T រសចកតីសរប្មចរេើញ្ាតតិ រស់ Nebojša Pavkovic 

ស ំរដិរសធ្ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ខផអករេើ

មូេដ្ឋា នថា ប្កុមប្រឹកាសនតិស ខអងគកា សហប្រជាជាតិបាន

ររងកើតរដ្ឋយខ សចារ់នូវត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់

អតីតប្ររទសយូរហាគ សាា វើ ថ្ងៃទី ២១ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

សាេប្កមរ ឿងកតី Mladić(ICTY) រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Mladić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង I 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-09-92-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ២២ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

សាេដីការ ឿងកដី Mrkšić និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Mrkšič និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-13/1-

A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៩ 

សាេដីការ ឿងកដីNaletilić និង 

Martinović (ICTY) 

រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Naletilić និង Martinović អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-34-A សាេ

ដីកាថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿងកដី 

Nikolić (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nikolić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-2-S សាេប្កមប្រកាស

រទាស ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០ 

សាេដីការ ឿងកដី Nikolić (ICTY) រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nikolić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-2-A សាេប្កមសដីេីរណដ ឹង

សាទ កខរេើកា ដ្ឋក់រទាស ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៥ 

សាេដីកាប្រកាសរទាសរ ឿងកដី 

Momir Nikolić (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Momir Nikolić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-02-60/1-A សាេដីការេើ

រណដ ឹងឧទធ ណ៍សដីេីកា ដ្ឋក់រទាស ថ្ងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៦ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Orić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-68-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៨ 

01719146
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សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Perišić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-81-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ក មាៈ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ 

សាេដីការ ឿងកតី Popović និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Popović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-88-A 

សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Prlić និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-

74-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ 

សាេដីការ ឿងកដី Prlić និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-A 

សាេដីកាថ្ងៃទី ២៩ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Prlić និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង III (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-

74-T រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើ រស់ Slobodan Praljak ស ំ

កា រំេាឺអំេីប្ករខ័ណឌ រេេរវលាថ្នសហឧប្កិដាកមម ួមខដេប្តូវ

បានរោទប្រកាន់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត សំណ ំ

រ ឿងរេខ IT-04-74-A  រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ភ្លា

មៗ រស់ Jadranko Prlić ប្រឆំ្ងនឹង‘រសចកដីរប្មចរេើញ្ាតតិ

 រស់រមធាវើកា ពា កដី Prlić រសនើស ំឱយេិោ ណារ ើងវិញនូវ

រសចកដីសរប្មចសដីេីកា ទទួេយកេសតតុាងជាឯកសា ’ថ្ងៃទី 

០៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Prlić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-04-74-

AR73.6 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងរសចកដី
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សរប្មចទទួេយកប្រតិោ ឹកថ្នកា សួ សំណួ រស់ Jadranko 

Prlić រធ្វើជាេសតតុាង ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

សាេដីការ ឿងកដី Ŝainović និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ŝainović និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-87-A 

សាេដីកាច ះថ្ងៃទី ២៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Simić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II 

(ICTY) សំណ ំរ ឿង IT-95-9/2-S សាេប្កមថ្នកា ដ្ឋក់

រទាស ថ្ងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០២ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Simić និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-T 

សាេប្កមថ្ងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ 

សាេដីការ ឿងកដី Simić និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTY) 

រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Simić និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9-A សាេ

ដីកា ថ្ងៃទី ២៨ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេដីការ ឿងកតី Stakić (ICTY) រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stakić អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-A សាេដីកា ច ះថ្ងៃទី ២២ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Stakić (ICTY) រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stakić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេប្កម ថ្ងៃទី ៣១ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៣ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stanišić និង Simutović អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង I (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-03-69-T 

សាេប្កម (ភ្លគ II) ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១៣ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Stanišić និង 

Župljanin (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង  Stanišić និង Župljanin អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-08-91-T 

សាេប្កម (ភ្លគ I ថ្នភ្លគ III) ថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
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សាេដីការ ឿងកដី Stanišić និង 

Župljanin (ICTY) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Stanišić និង Župljanin អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-08-91-A សាេ

ដីកាថ្ងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

សាេដីការ ឿងកដី Strugar 

(ICTY) 

 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Strugar អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Tadić (ICTY) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tadić អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-1-T មតិ និងសាេប្កមថ្ងៃទី 

០៧ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៩៧ 

សាេដីការ ឿងកដីTadić (ICTY) រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tadić  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTY) 

សំណ ំរ ឿងរេខ IT-94-1-A ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 

សាេប្កមប្រកាសរទាសរ ឿង

កដីTodorović (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Todorović  អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-95-9/1-S សាេប្កម

ប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០១ 

សាេដីការ ឿងកដី Tolimir (ICTY) រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Tolimir អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-05-882-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៨ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

សាេដីការ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង 

Vasiljević (ICTY) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Vasiljević អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៥ 

ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Vasiljević អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

II (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ IT-98-32-T សាេប្កមថ្ងៃទី ២៩ 

ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០២ 

ត លាការម្ពហែទណឌ អនតរជ្ញតិ្ម្មារ់ម្រពទ្រវ៉ា ន់ដ្ឋ 

សាេប្កមរ ឿងកដីAkayesu 

(ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Akayesu អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេប្កមថ្ងៃទី ០២ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៩៨ 
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សាេដីកាថ្នរ ឿងកតី Akayesu 

(ICTR) 

សាេដីការ ឿងកដី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៦។ រ ឿងកដី ដា

អាជាា  ទេ់នឹង Akayesu អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំ

រ ឿងរេខ ICTR-96-4-A សាេប្កម ថ្ងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០០១ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Bagosora និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-

41-T សាេប្កម និងកា ប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ១៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

២០០៨ 

សាេដីការ ឿងកដី  

Gacumbitsi  (ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gacumbitsi អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-2001-64-A សាេដីកា ថ្ងៃទ ី

០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៦ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Gatete អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) 

សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-00-61-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Kajelijeli 

(ICTR) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kajelijeli  អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-44A-T សាេប្កម និង

កា ប្រកាសរទសថ្ងៃទី ០១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៣ 

សាេដីការ ឿងកដី Kalimanzira 

(ICTR) 

រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kalimanzira អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-05-88-A សាេដីកាថ្ងៃទី ២០ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ 

 រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kambanda អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-97-23-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១៩ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០០ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kamuhanda  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-54A-A សាេដីកា ថ្ងៃទ ី

១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៥ 
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រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍

កនុងរ ឿងកដី Karemera និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត(ICTR) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karemera និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

98-44-AR73.7 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងឧទធ ណ៍ភ្លា មៗពាក់

េ័នធរៅនឹងតួនាទី រស់អយយកា កនុងកា រង្ហា ញតាមប្រេ័នធរអ

 ិចប្តូនិក កនុងកា រំរេញកាតេវកិចចថ្នកា រង្ហា ញឯកសា ថ្ងៃទ ី

៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេដីការ ឿងកដី Karemera និង 

Ngirumpatse (ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karemera និង Ngirumpatse អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-98-44-A 

សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ 

សាេដីការ ឿងកដី Karera (ICTR) រ ឿងកតី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Karera (ICTR) អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-74-A សាេដីកា ថ្ងៃទ ី

០២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kayishema និង Ruzindana អងគជំន ំ

ជប្មះសាលាដំរូង (ICTY) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-95-1-T 

សាេប្កមថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 

សាេដីការ ឿងកដី Kayishema និង 

Ruzidana (ICTR) 

រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Kayishema និង Ruzidana អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-95-1-A សាេ

ដីកា (សំអាងរហត ) ថ្ងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០១ 

សាេដីការ ឿងកដី Muvunyi  

(ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Muvunyi  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-2000-55A-A សាេដីកាថ្ងៃ

ទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

សាេដីការ ឿងកដី Nahimana និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

99-52-A សាេប្កមច ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

99-52-A រសចកដីសរប្មចរេើញតតិ រស់មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ 
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Hassan Ngeze ស ំកា យេ់ប្េមររើកកិចចរស ើរសួ រខនែមរេើ

េ័ត៌មានជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងេសតតុាងរខនែម រស់សាកសីស

កាដ ន េេ ថ្ងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

99-52-A រសចកដីសរប្មចរេើញតតិ រស់មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ 

Jean-Bosco Barayagwiza ស ំកា អន ញ្ញា តរង្ហា ញេសតតុាង

រខនែមប្សរតាមវិធាន ១១៥ ថ្នវិធានសដីេីនីតិវិធី្ និងេសតតុាង 

ថ្ងៃទី ០៨ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៦ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nahimana និងជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-

99-52-A រសចកដីសរប្មចរេើញតតិ រស់មាច ស់រណដ ឹងឧទធ ណ៍ 

Jean-Bosco Barayagwiza រសនើស ំថា កា រង្ហា ញ រស់

អយយកា នូវកិចចសមាា សន៍ រស់ Michel Bagaragaza ប្តូវដក

រចញេីសំណ ំរ ឿង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៦ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Siméon NCHAMIHIGO អងគជំន ំ

ជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-63-A 

សាេដីកា ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ 

 រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ndahimana អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ (ICTR), ICTR-01-68-A ថ្ងៃទី ១៦ 

ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

 រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ndindabahizi អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-01-71-A សាេដីកាថ្ងៃទី ១៦ 

ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

រសចកដីសរប្មចកនុងរ ឿងកដី 

Ngirabatware រេើញ្ាតតិស ំ

រដិរសធ្ (ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ngirabatware អងគជំន ំជប្មះសាលា

ដំរូង (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-99-54-T រសចកដី

សរប្មចរេើញ្ាតតិរមធាវើកា ពា កដីស ំរដិរសធ្រដ្ឋយសា ខផអករេើ
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កំហ សនីតិវិធី្កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះខដេបានខកខប្រ ថ្ងៃទ ី

០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

 សាេដីការ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntagerura  និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ 

ICTR-99-46-A សាេដីកាថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៦ 

សាេដីការ ឿងកដី Ntakirutimana  

និង Ntakirutimana (ICTR) 

រ ឿងកដី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ntakirutimana និង 

Ntakirutimana អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿង

រេខ ICTR-96-10-A និង ICTR-96-17-A សាេដីកាថ្ងៃទ ី

១៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

សាេដីការ ឿងកដី 

Nyiramasuhuko និងជនជារ់

រោទដថ្ទរទៀត (ICTR) 

រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Nyiramasuhuko និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ 

ICTR-98-42-A ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Niyitegeka 

(ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Niyitegeka អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-14-T សាេប្កមនិងកា 

ប្រកាសរទាសថ្ងៃទី ១៦ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៣ 

សាេដីការ ឿងកដី Niyitegeka 

(ICTR) 

រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Niyitegeka អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-14-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៩ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

 រ ឿងកតី  ដាអាជាា  ទេ់នឹង Renzaho  អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-97-31-A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០១ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ 

សាេដីការ ឿងកដី Rutaganda 

(ICTR) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Rutaganda អងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ 

(ICTR) សំណ ំរ ឿងរេខ ICTR-96-3-A  សាេដីកា ថ្ងៃទី ២៦ 

ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០០៣ 

ត លាការពយាធាអនតរជ្ញតិ (IMT) 

 រ ឿងកដីសហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា 
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ឆ្ន ំ ១៩៤៥ កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះ

ម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (១៩៤៧) ភ្លគ ១ 

 សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ 

កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះម ខ

ត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៤៧) ភ្លគ 

XVI 

 សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ 

កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះម ខត លា

កា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ 

ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៤៧) ភ្លគ XXII 

រ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត រ ឿងកដី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Brandt និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត (“រ ឿងកដីខផនករវជាសាស្តសត”) សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៩ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ របាះេ មពសារ ើងវិញកនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដា

ជនសស្តង្ហគ មរៅម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធា Nuremberg 

រប្កាមចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គង 

សាេដីកាត លាកា  IMT  រ ឿងកដីសហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Goering និងជនជារ់រោទ

ដថ្ទរទៀត ដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ (IMT) ថ្ងៃទី ០៦ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ១៩៤៥ កនុងកា ជំន ំជប្មះឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់រៅចំរពាះ

ម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធាអនត ជាតិ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៤៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៤៧) ភ្លគ I 

ត លាការពិព្្្ម្មារ់ម្រពទ្ល៊ីរង់្ (STL) 
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សាេប្កមរ ឿងកដី Ayyash (STL) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Ayyash អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(STL) សំណ ំរ ឿងរេខ STL-11-01/S/TC សាេប្កម

ប្រកាសរទាស ថ្ងៃទី ១១ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២០  

អង្គជំន ំជម្រះឯកពទ្ពៅកូ្វូ៉ាូ (KSC) 

រសចកដីសរប្មចរេើញ្ាតតិសដីេីយ តាត ធិ្

កា  (KSC) 

ប្កុមប្រឹកាថ្នអងគជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (KSC) សំណ ំរ ឿងរេខ 

KSC-BC-2020-06 រសចកដីសរប្មចរេើរណដ ឹងសាទ កខប្រឆំ្ង

នឹង“រសចកដីសរប្មចរេើសំរណើខដេជំទាស់រៅនឹងយ តាត ធិ្កា 

 រស់អងគជំន ំជប្មះេិរសស”ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២១ 

រសចកតីសរប្មចរ ឿងកដីThaҫi និង

ជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត (KSC) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Thaҫi និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត 

រៅប្កមអងគររ ជំន ំជប្មះឯករទស (KSC) សំណ ំរ ឿងរេខ 

KSC-BC-2020-06 រសចកតីសរប្មចរេើសំរណើជំទាស់រៅនឹង

យ តាត ធិ្កា  រស់អងគជំន ំជប្មះ ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០២១ 

ត លាកា េិរសសសប្មារ់ប្ររទសរសរា៉ា រ អូន 

សាេដីការ ឿងកដី Brima និងជន

ជារ់រោទដថ្ទរទៀត (SCSL) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Brima និងជនជារ់រោទដថ្ទរទៀត អងគ

ជំន ំជប្មះឧទធ ណ៍ (SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-2004-16-

A សាេដីកា ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

រសចកដីសរប្មចរ ឿងកដី Taylor រេើ

សំរណើពាក់េ័នធនឹងសហឧប្កិដាកមម

 ួម (SCSL) 

រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Taylor អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង 

(SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-2003-01-T រសចកដីសរប្មច

រេើសំរណើរនាេ ន់ រស់រមធាវើកា ពា កដីពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ ស

នីតិវិធី្ធ្ៃន់ធ្ៃ កនុងដីការញ្ាូនរៅជំន ំជប្មះ រស់អយយកា ខដេ

បានខកខប្រទាក់ទងរៅនឹងកា រេើករ ើងអំេីសហឧប្កិដាកមម ួម 

ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Taylor (SCSL) រ ឿងកដី ដាអាជាា  ទេ់នឹង Taylor អងគជំន ំជប្មះសាលាដំរូង II 

(SCSL) សំណ ំរ ឿងរេខ SCSL-03-01-T សាេប្កមថ្ងៃទី 

១៨ ខខ ឧសភ្ល ឆ្ន ំ ២០១២ 

ត លាការអឺរ៉ា រ ដ្៊ីព៊ី្ិទធិរន ្ ស (ECtHR) 
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 រ ឿងកដី Al-Khawaja  ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស ត លាកា  

ECtHR សំរណើស ំរេខ 26766/05 និង 22228/06 សាេ

ប្កម ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១១ 

 រ ឿងកដី A.M. ទេ់នឹង ប្ររទសអ ីតាេី ត លាកា  ECtHR សំណ ំ

រ ឿងរេខ 37019/97 សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០០ 

 រ ឿងកដី Cantoni ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ត លាកា  ECtHR 

សំរណើរេខ 17862/91 សាេប្កម ថ្ងៃទី ១១ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៩៦ 

 រ ឿងកដី Gani ទេ់នឹង ប្ររទសរអសា៉ា ញ ត លាកា  ECtHR 

សំរណើស ំរេខ 61800/08 សាេប្កមថ្ងៃទី ១៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ 

 រ ឿងកដី Isgrò ទេ់នឹង ប្ររទសអ ឺតាេី ត លាកា  ECtHR 

សំរណើស ំរេខ 11339/85 សាេប្កមថ្ងៃទី ១៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

១៩៩១ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Mattei ទេ់នឹង 

ប្ររទសបារំាង (ECtHR) 

រ ឿងកដី Mattei ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ខផនកទីេី  (ECtHR) 

សំរណើស ំរេខ 34043/02 សាេប្កម ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០៧ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Miraux ទេ់នឹង 

ប្ររទសបារំាង (ECtHR) 

រ ឿងកដី Miraux ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង  ខផនកេីេី  (ECtHR) 

សំរណើស ំរេខ 73529/01 សាេប្កម ថ្ងៃទី ១២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០០៧ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Mattoccia ទេ់

នឹងប្ររទស អ ឺតាេី (ECtHR) 

រ ឿងកដី Mattoccia ទេ់នឹងប្ររទស អ ឺតាេី ខផនកទីមួយ 

(ECtHR) សំរណើស ំរេខ 23969/94 សាេប្កម ថ្ងៃទី ២៥ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០០ 

រ ឿងកដី Pélissier  និង Sassi ទេ់

នឹង ប្ររទសបារំាង អងគជំន ំជប្មះ 

(ECtHR) 

រ ឿងកដី Pélissier  និង Sassi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង អងគជំន ំ

ជប្មះ (ECtHR) សំរណើស ំរេខ 25444/94 សាេប្កម ថ្ងៃទី 

២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 

01719156



 សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកសា រេខ F76 

1259 

សាេដកីា ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០២២ (សាធា ណៈ) 

 រ ឿងកដី Saïdi ទេ់នឹង ប្ររទសបារំាង ត លាកា  ECtHR សំណ ំ

រ ឿងរេខ 14647/89 សាេប្កមច ះថ្ងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៩៣ 

សាេប្កមរ ឿងកដី 

Schatschaschwili ទេ់នឹង 

ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ (ECtHR) 

រ ឿងកដី Schatschaschwili ទេ់នឹង ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ 

ត លាកា  ECtHR សំរណើស ំរេខ 9154/10 សាេប្កម ថ្ងៃទ ី

១៥ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ 

 រ ឿងកដី Soering ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស  ត លាកា  ECtHR 

សំរណើស ំរេខ 14038/88 សាេប្កមថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៨៩ 

សាេប្កមរ ឿងកដី S.W. ទេ់នឹង 

ចប្កេេអង់រគាស (ECtHR) 

រ ឿងកដី S.W. ទេ់នឹង ចប្កេេអង់រគាស ត លាកា  ECtHR 

សំរណើរេខ 20166/92 ថ្ងៃទី ២២ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៥ 

 រ ឿងកដី Unterpertinger ទេ់នឹង  ប្ររទសអូប្ទីស ត លាកា  

ECtHR សំរណើស ំរេខ 9120/80 សាេប្កមថ្ងៃទី ២៤ ខខ វិចិិ

កា ឆ្ន ំ ១៩៨៦ 

សាេប្កមរ ឿងកដី Vasiliauska 

ទេ់នឹង Lithuania (ECtHR) 

រ ឿងកដី Vasiliauska ទេ់នងឹ Lithuania (មហាអងគជំន ំជប្មះ

ថ្នត លាកា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស (ECtHR)) សំរណើស ំរេខ 

35343/05 សាេប្កម ថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ពរឿង្កដ៊ីថ្នន ក់ជ្ញតិ 

 សំណ ំរ ឿងរេខ 89-84.987 (ឆ្ន ំ ១៩៩១) េ ំបានរបាះេ មព

ផាយ (ត លាកា រណដ ឹងសាទ កខ អងគជំន ំជប្មះប្េហមទណឌ  

ប្ររទសបារំាង) 

 រ ឿងកដី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង Altstotter ជនជារ់រោទដថ្ទ

រទៀត សំអាងរហត  និងសាេប្កម (ត លាកា រោធាសហ ដាអា

រម ិក) សំណ ំរ ឿងរេខ ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កនុងកា ជំន ំ

ជប្មះរ គគេចំរពាះម ខត លាកា ប្េហមទណឌ រោធា 

Nuremberg រប្កាមប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គងចារ់រេខ ១០ ឆ្ន ំ 

១៩៤៦-១៩៤៩ (ឆ្ន ំ ១៩៥១) ភ្លគ III 
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លិខិត រករណ៍ចារ់ និង្ព្ចកដ៊ីអ ិរាយ 

ACHPR ធ្មមន ញ្ាទវីរអាស្តហវិកសដីេីសិទធិមន សស និងប្រជាជន ចូេជា

ធ្ មាន ថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៨៧ ឯកសា រេខ 1520 

U.N.T.S 217 

ACHR អន សញ្ញា អារម ិកសដីេីសិទធិមន សស ចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ១៨ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា រេខ 1144 U.N.T.S. 123 

ចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្គរ់ប្គង 

ចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គងសមព័នធមិតត កា ដ្ឋក់

ទណឌ កមមរេើរ គគេខដេមានេិ  ទធថ្នរទឧប្កិដាសស្តង្ហគ ម ឧប្កិដា

កមមប្រឆំ្ងសនតិភ្លេ និងមន សសជាតិ ថ្ងៃទី ២០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៥ 

(១៩៤៦) ៣ ប្កុមប្រឹកាប្គរ់ប្គងផាូវកា  Gazette សប្មារ់

ប្ររទសអាេាឺម៉ាង់ ៥០-៥៥ (“ចារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្គរ់ប្គង”) 

 រសចកដីប្រកាស Cairo សដីេីសិទធិមន សសកនុង ដាអ ីសាា មចូេជា

ធ្ មានថ្ងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩០ 

A/CONF.157/PC/62/Add.18 

ធ្មមន ញ្ា រស់ត លាកា រោធាអនត 

ជាតិ (IMT)  

ធ្មមន ញ្ា រស់ត លាកា រោធាអនត ជាតិ ខដេបានភ្លា រ់រៅនឹង

កិចចប្េមរប្េៀង រស់ ដ្ឋា េិបាេថ្នចប្កេេអង់រគាស និងអ័  ង់

ខាងរជើង  ដ្ឋា េិបាេថ្នសហ ដាអារម ិក  ដ្ឋា េិបាេ

ររណាដ ះអាសននថ្នសាធា ណ ដាបារំាង និងសាធា ណ ដាសងគម

និយមសហភ្លេសូរវៀតសប្មារ់កា កាត់រទាស និងដ្ឋក់រទាស

ឧប្កិដាជនសស្តង្ហគ មសំខាន់ៗថ្នេួកអាក់ស ីសអ ឺ ៉ា រ ថ្ងៃទី ០៨ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ 82 U.N.T.S. 280 

 អន សញ្ញា ប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើទា  ណកមម និងអំរេើរនាេ រររនាែ ក ឬ

កា ដ្ឋក់ទណឌ កមម មហាសននិបាត រសចកដីមរប្សចរេខ 39/46 

ឯកសា អងគកា សហប្រជាជាតិរេខ A/39/51 ថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ២៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៨៧ 
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ECHR អន សញ្ញា អឺ ៉ា រសដីេីសិទធិមន សស ចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៥៣ ឯកសា រេខ 213 U.N.T.S. 221 

អន សញ្ញា សដីេីអំរេើប្រេ័យេូជ

សាសន៍ 

អន សញ្ញា សដីេីកា រារំាង និងដ្ឋក់រទាសរទប្រេ័យេូជសាសន៍ 

ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ ១៩៤៨ អងគកា សហប្រជាជាតិ រេខេំដ្ឋរ់

សនធិសញ្ញា  ភ្លគ ៧៨ ទំេ័  ២៧៧ 

 អន សញ្ញា  (II) ពាក់េ័នធរៅនឹងចារ់ និងទមាា រ់សស្តង្ហគ មរេើដី

រោក និងឧរសមព័នធ៖ រទរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងចារ់ និងទមាា រ់

សស្តង្ហគ មរេើដីរោក ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៨៩៩ 

 អន សញ្ញា  (II) ពាក់េ័នធរៅនឹងចារ់ និងទមាា រ់សស្តង្ហគ មរេើដី

រោក និងឧរសមព័នធ៖ រទរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងចារ់ និងទមាា រ់

សស្តង្ហគ មរេើដីរោក ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៨៩៩ មាប្តា ៤៦,   

អន សញ្ញា  (III) ទាក់ទងរៅនឹងកា ររើកកា ប្រទូសរា៉ាយ ថ្ងៃទី 

១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩០៧ 

CEDAW អន សញ្ញា សដីេីកា េ ររំបាត់រាេ់ទប្មង់ថ្នកា រ ើសរអើងប្រឆំ្ង

នឹងស្តសតីខដេចូេជាធ្ មានថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៨១ ឯក

សា រេខ 1249 U.N.T.S 13 

អន សញ្ញា សដីេីកា យេ់ប្េមរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ 

អន សញ្ញា សដីេីកា យេ់ប្េមរ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ អាយ អរបរ 

មា សប្មារ់កា រ ៀរអាពាហ៍េិពាហ៍ និងកា ច ះរញ្ាីរ ៀរ

អាពាហ៍េិពាហ៍ ខដេចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

១៩៦៤ ឯកសា រេខ 521 U.N.T.S 231 

ប្កមប្េហមណឌ កមពជុា ប្កមប្េហមណឌ ថ្នប្េះរាជអាជណាចប្កកមពជុា (ថ្ងៃទី ៣០ ខខ វិចិិ

កា ឆ្ន ំ ២០០៩) 

ប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុា ប្កមនីតិវិធី្ប្េហមទណឌ កមពជុាភ្លសាខខម -អង់រគាស ថ្ងៃទី ០៩ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ 

 រសចកដីប្រកាសសដីេីកា េ ររំបាត់កា រ ើសរអើងប្រឆំ្ងនឹងស្តសតី 

ខដេប្តូវបានអន ម័តរៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៦៧ ឯកសា 

រេខ A/RES/22/2263 
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ធាត ផសរំទរេមើសថ្នត លាកា  ICC ធាត ផសថំ្នរទរេមើសថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ សំណ ំរ ឿង

រេខ ICC-PIOS-LT-03-002/15 ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ICCPR កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ ចូេជា

ធ្ មានរៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា រេខ  999 

U.N.T.S. 171  និង 1057 U.N.T.S 407 

ICESCR កតិកាសញ្ាអនត ជាតិសដីេីសិទធិេេ ដា និងនរោបាយ។ មាប្តា 

១០(១) ថ្នកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសដីេីសិទធិខផនករសដាកិចច សងគម 

និងវរបធ្ម ៌ចូេជាធ្ មាន ថ្ងៃទី ០៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯក

សា រេខ 993 U.N.T.S. 3 

ប្កម Lieber  រសចកដីខណនាដំេ់ ដ្ឋា េិបាេថ្នកងទ័េ រស់សហ ដាអារម ិក

កនុងសម េូមិខដេប្តូវបានរ ៀរចំរដ្ឋយ Francis Lieber ប្តូវ

បានប្រកាសឱយរប្រើប្បាស់ជារទរញ្ញា ទូរៅរេខ ១០០ រដ្ឋយ

ប្រធានាធិ្រតី Abraham Lincoln ទីប្កុង Washington D.C. 

ថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៨៦៣ 

 គណៈកមមកា ចារ់អនត ជាតិ រោេកា ណ៍ថ្នចារ់អនត ជាតិ 

ខដេប្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុងធ្មមន ញ្ាថ្នត លាកា ប្េហមទណឌ  

Nuremberg និងកនុងសាេប្កម រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ  (ឆ្ន ំ 

១៩៥០) 

 រសចកដីអធិ្រាយទូរៅរេខ ២៨ ឯកសា រេខ 

HRI/GEN/1/Rev.9 ភ្លគ I ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០០ 

 គណៈកមាម ធិ្កា សដីេីសិទធិមន សស “អន សាសន៍ទូរៅ រេខ ៣២ 

មាប្តា ១៤៖ សិទធិរសមើភ្លេោន ចំរពាះម ខត លាកា  និងត លាកា 

ប្េហមទណឌ  និងទទួេបានកា ជំន ំជប្មះប្តឹមប្តូវ” ឯកសា អងគ

កា សហប្រជាជាតិ រេខ CCPR/C/GC/32 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០០៧ 
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 អន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវទាក់ទងរៅនឹងកា កា ពា ជនស ីវិេ

កនុងរេេសស្តង្ហគ ម (អន សញ្ញា ទីប្កុងហសឺខណវទី IV) ថ្ងៃទី ១២ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៩ ឯកសា រេខ 75 UNTS 287 

 េិធី្កា ទី ៧ រៅនឹងអន សញ្ញា អឺ ៉ា រសប្មារ់កា កា ពា សិទធិ

មន សស និងរស ើភ្លេជាមូេដ្ឋា ន ចូេជាធ្ មានរៅថ្ងៃទី ១ ខខ 

 វិចិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៨ 

 បាយកា ណ៍ប្កុមកា ង្ហ   បាយកា ណ៍ប្កុមកា ង្ហ សដីេីកា រធ្វើឱយបាត់ខាួនរដ្ឋយរងខំ ឬ

រដ្ឋយសម័ប្គចិតត ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កមរា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា អងគកា 

សហប្រជាជាតិ  UN Doc. A/HRC/16/48 

េកខនិតកៈទីប្កុង ៉ាូម េកខនិតកៈទីប្កុង ៉ាូម រស់ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ ចូេជា

ធ្ មាន រៅថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០២ 2187 UNTS 3 

 ត លាកា ប្េហមទណឌ េិរសសសប្មារ់ប្ររទសេីរង់ វិធានសដីេី

នីតិវិធី្ និងេសតតុាង STL-BD-2009-01-Rev. ថ្ងៃទី ១១ ខខ ធ្នូ 

ឆ្ន ំ ២០២០ 

អន សញ្ញា រខនែមសដីេីកា េ ររំបាត់

ទាសភ្លេ 

អន សញ្ញា រខនែមសដីេីកា េ ររំបាត់ទាសភ្លេ កា ជួញដូ ទាស

ក  និងសាែ រ័ន និងអំរេើប្រហាក់ប្រខហេរៅនឹងទាសភ្លេ ចូេ

ជាធ្ មានថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា រេខ 266 

U.N.T.S. 3 

 គណៈកមមកា អងគកា សហប្រជាជាតិសដីេីសិទធិមន សស  បាយ

កា ណ៍ រស់អនករាយកា ណ៍េិរសស“ទប្មង់ថ្នទាសភ្លេរៅ

រេេរនាះ៖ កា  ំរលាេរសេសនែវៈជាប្រេ័នធ ទាសភ្លេផាូវរេទ 

និងអំរេើដូចទាសភ្លេកនុងអំ ុងរេេថ្នជរមាា ះប្រដ្ឋរ់អាវ ធ្” 

ឯកសា  រស់អងគកា សហប្រជាជាតិរេខ UN Doc. 

E/CN.4/Sub.2/1998/13 

UDHR រសចកតីប្រកាសជាសកេសដីេីសិទធិមន សស ថ្ងៃទី ១០ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ំ 

១៩៤៨ រសចកដីសរប្មចមហាសននិបាតរេខ  217A (III), UN 

Doc. A/810, p. 71 (1948) 

01719161
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 ប្កុមប្រឹកាសនតិស ខអងគកា សហប្រជាជាតិ“អំរេើហិងាផាូវរេទ

ទាក់ទងរៅនឹងជរមាា ះ៖  បាយកា ណ៍ រស់អគគរេខាធិ្កា ” 

ឯកសា អងគកា សហប្រជាជាតិរេខ UN Doc S/2021/312 

ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០២១ 

 

ព្ៀវពៅ និង្ទ្សនាវដដ៊ីចារ់ 

 អនកនិេនធ Roger S. Clark, “ធាត ផសអំតតរនាម័តកនុងចារ់

ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ៖ េកខនតិកៈទីប្កុង ៉ាូម ត លាកា ប្េហមទណអ

អនត ជាតិ និងធាត ផសថំ្នរទរេមើស” កនុង (ឆ្ន ំ ២០០១) ១២ 

រវទិកាចារ់ប្េហមទណឌ  ២៩១ 

អនកនិេនធ D’Ascoli, កា ប្រកាស

រទាសកនុងចារ់ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ 

អនកនិេនធ Silvia D’Ascoli, កា ប្រកាសរទាសកនុងចារ់ប្េហម

ទណឌ អនត ជាតិ៖ ត លាកា ប្េហមទណឌ មិនអចិថ្ស្តនតយ៍អងគកា សហ

ប្រជាជាតិ និងទិដាភ្លេអនាគតសប្មារ់ ត លាកា  ICC (ឆ្ន ំ 

២០១១) 

 អនកនិេនធ Serge Guinchard និង Thierry Debard, 

Lexique des Termes Juridiques (របាះេ មពផាយរេើកទី 

២៥ ឆ្ន ំ ២០១៧-២០១៧), at 

http://bibliotheque.pssfp.net/livres/ 

LEXIQUE_DES_TERMES_JURIDIQUES_2017_2018

.pdf 

អនកនិេនធ Harhoff មរនាវិញ្ញា ណ 

និងភ្លេមានស េវិនិចិ័យកនុងកា 

ប្រកាសរទាស 

អនកនិេនធ Frederik Harhoff, “មរនាវិញ្ញា ណ និងភ្លេមាន

ស េវិនិចិ័យកនុងកា ប្រកាសរទាស–កា  កាទ កកា ដ្ឋក់រទាស

ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ” កនុងកា របាះេ មពផាយ រស់ Ola 

Engdahl and Pål Wrange (eds.) ចារ់សស្តង្ហគ ម៖  ចារ់

ខដេមានអតែិភ្លេ និងចារ់ខដេគរបីមានអតែិភ្លេ (ឆ្ន ំ 

២០០៨) 

01719162
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អនកនិេនធ Hodgson and 

Soubise, កា ខសវងយេ់អំេី

ដំរណើ កា ប្រកាសរទាសកនុង

ប្ររទសបារំាង 

អនកនិេនធ Jacqueline Hodgson and Laurène Soubise 

“កា ខសវងយេ់អំេីដំរណើ កា ប្រកាសរទាសកនុងប្ររទស

បារំាង”  (ឆ្ន ំ ២០១៦) 45 ឧប្កិដាកមម និងយ តតិធ្ម៌ 221 

 អនកនិេនធ Barbora Hola and Hollie Nyseth Brehm, 

“កា ដ្ឋក់រទាសប្រេ័យេូជសាសន៍៖ កា វិភ្លគជាក់ខសដងតាម

កា រប្រៀររធ្ៀរ ចារ់សដីេីកា ប្រកាសរទាស និងកា អន វតតន៍

រៅត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិសប្មារ់ប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋ 

(ICTR) ត លាកា កនុងប្សុកប្ររទស វា៉ា ន់ដ្ឋ និង Gacaca” (ឆ្ន ំ 

២០១៦) 10(3) កា សិកាអំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍ និងទិដាភ្លេ 

៥៩ 

 អនកនិេនធ Terhi Jyrkkiö “អំរេើអមន សសធ្ម៌ដថ្ទរទៀតកនុង

ឧប្កិដាកមមប្រឆំ្ងនសសជាតិ” (ឆ្ន ំ ២០០១) 1 Helsinki 

 វិរសាធ្នកមមចារ់ ២០៤ 

 អនកនិេនធ Cóman Kenny, “យ តតិសាស្តសតរនតវិវ ឍន៍ កា េិនិតយ

រ ើងវិញ រស់ អ.វ.ត.ក. រេើកា ទទួេខ សប្តូវថ្នរោេ

រំណង ួម” ទសសនាវដដី (ឆ្ន ំ ២០១៨) 16 ឧប្កិដាកមម និង

យ តតិធ្ម៌អនត ជាតិ 623 

អនកនិេនធ Schabas, កា ប្រកាស

រទាសរដ្ឋយត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ 

អនកនិេនធ William Schabas, “កា ប្រកាសរទាសរដ្ឋយ

ត លាកា ប្េហមទណឌ អនត ជាតិ៖ វិធី្សាស្តសតថ្នសិទធិមន សស” (ឆ្ន ំ 

១៩៩៧) 7 ទសសនាវដដី Duke កា ចងប្កងចារ់អនត ជាតិ ៤៦១ 

អនកនិេនធ Schabas, អំរេើប្រេ័យ

េូជសាសន៍ កនុងចារ់អនត ជាតិ 

អនកនិេនធ William A. Schabas, អំរេើប្រេ័យេូជសាសន៍  

កនុងចារ់អនត ជាតិ៖ រទឧប្កិដា ថ្នឧប្កិដាកមម (របាះេ មពផាយ 

២០០៩) 

 អនកនិេនធ Elies van Sliedregt, “ក ណីគួ ឱយចង់ដឹងចង់ឮថ្ន

កា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហមទណអ អនត ជាតិ” ទសសនាវដដី (ឆ្ន ំ 

២០១២) 10 ឧប្កិដាកមម និងយ តតិធ្ម៌អនត ជាតិ 1171 

01719163
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 អនកនិេនធ Johan D. Van der Vyver, “ត លាកា ប្េហមទណឌ

អនត ជាតិ និងរោេគំនិតធាត ផសអំតតរនាម័តិ” (ឆ្ន ំ ២០០៤) 

12(1) សាកវិទាេ័យ Miami កា ចងប្កងចារ់អនត ជាតិ 

រេើកទី ៥៧ 

 អនកនិេនធ Lene Wendland, កូនរសៀវរៅសដីេីកាតេវកិចច រស់

 ដារប្កាមអន សញ្ញា អងគកា សហប្រជាជាតិប្រឆំ្ងនឹងកា រធ្វើ

ទា  ណកមម (ឆ្ន ំ ២០០២) 

 

01719164




