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ចហតែូចចនះ

ចរលចវលាផែលចក្គាកទ្កទំកឡាយមិនឆ្ះុ បញ្ចក
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សេចក្្តេម្ងេប
គចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការសក្ោប់អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញកនុកតលាការកមពជា
ុ
(“អកគជំនំជក្មះ”) ក្តូវបាន
ចរៀបចំច ៊ើកជាចល៊ើកែំបូកចៅផខមី

ឆ្នំ២០១៤ ចោយឆ្កកាត់ការរិចក្គាះរិភាកាចយាបល់រីសំណាក់

ការិយាល័យរែឋបាល ជាមួយនឹកចៅក្កមននអកគជំនំជក្មះចែេកៗ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត និកសហ
ក្រះរាជអាជាាទក់ទ្ិននឹកការទ្ទ្ួលខសក្តូវរបស់រួកគាត់។ ចនះគឺជាការចធវ៊ើបចចប
ុ បននភារក្បចំក្តីោសទ្ី
១៥ នន គចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការចនះផែលបញ្ច បច់ ៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧។
ចៅកនុ ក កំ ុ ក ក្តី ោ សចនះអកគជំនំជក្មះបានបនតរិភាកាសចក្មចអំរីសាលក្កម

និកចធវ៊ើចសចកតីក្ាក

សាលក្កម។
ចៅកនុកកំ ុកចរលក្តីោសចនះ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបាន ទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋនសាារររីកា រិយាល័យ
សហក្រះរាជអាជាាកនុកសំណចំ រឿក០០៣

និកចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារកតីចទនឹក

សាារររបស់សហក្រះរាជអាជាាកនុកសំណំចរឿក០០៤/០២។

កនុកសំណំចរឿក០០៤

ែីកាសននិោឋន

សហក្រះរាជអាជាា

អនតរជាតិបានោក់បណតឹកទទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំកនឹកចសចកតីសចក្មច ទក់ទ្ិននឹកសំចណ៊ើសំបចំ រញកិចចចស៊ើបសួរ
បផនាម ផែលរារាំកមិនឲ្យបញ្ជូ នសំណំចរឿកចនះចៅសហក្រះរាជអាជាាសំចសចកតស
ី ននិោឋនសាាររ។ ចមធាវី
ការារកតីបានោក់ញតតិសំចោឃភារ។
គចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការចនះក្តូវបានចធវ៊ើបចចប
ុ បននភារ

កនុកចគាលបំណកចែ៊ើមបីឆះ្ុ បញ្ចក
ំ អំរី

សាានភារ

ននែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីតលាការគិតក្តឹមនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧។
I.

សេចក្្តសែតើរ

1

អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកនុងតុលាការកម្ពជា
ុ
(“អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ”)វ បាន្ចាប់ពែតើម្ែំពណើរការរបស់
ខ្លួន្ពៅផខ្កុម្ៈភ ឆ្នំ២០០៦ ន្ិងបាន្ែំពណើរពេញពលញបន្ទាប់េីការអន្ុម្័តវេសានន្ផ្ែាកនុងពៅកនុងផខ្ម្ិថុន្ទ
ឆ្នំ២០០៧។ អណតិរត បស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ គឺពែើម្បីកាត់ពសចកតី “ពម្ែឹកន្ទំជាន្់ខ្ពស់កម្ពជា
ុ របជា
ធិបពតយ្យ ន្ិងជន្ទំងឡាយ្ផែលទទួលខ្ុសរតូេខ្ពស់បំែុតចំព ះឧរកិែក
ឋ ម្ម ន្ិងការរំពលាភយ៉ាងធងន្់ធរង
ពៅពលើចាប់រេហ្មទណឌកម្ពជា
ុ
ការរំពលាភពៅពលើចាប់ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងទាលប់អន្តរជាតិ រេម្ទំងការ
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រំពលាភពលើអន្ុសញ្ញញអន្តរជាតិ ផែលរបពទសកម្ពជា
ុ ទទួលមគល់ ពហ្ើយ្ផែលបាន្របរេឹតក
ត នុងអំឡុងផ្ថងទី
១៧ ផខ្ ពម្ម ែល់ផ្ថងទី ០៦ ផខ្ ម្ករា ឆ្នំ១៩៧៩”1។

2

គពរាងបញ្ច ប់ផែន្ការពន្ះបាន្បរសាយយ្យ៉ាងលម្អិតពោយ្អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញកនុងបរសាបទផ្ន្ចសចកតី
សចក្មចរបស់ម្ហាសន្និបាតអងគការសហ្របជាជាតិ

A/RES/68/247B

ផែលកនុងចំពោម្បញ្ញា

ពែសងៗពទៀត បាន្កំណត់អាណតតិរបស់អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញឲ្យពរៀបចំយ្ុទធមស្តសតបញ្ច ប់ ពោយ្ាន្
ផែន្ទីបង្ហាញែលូេចាស់លាស់ម្ួយ្។

ឯកមរពន្ះពធើពវ ឡើងពោយ្អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញពោយ្ាន្ការ

េិពរោះពយបល់តាម្រយ្ៈការសាយល័យ្រែឋបាលជាម្ួយ្ពៅរកម្អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះមលា
ែំបូង ន្ិងអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេត ន្ិងសហ្រេះរាជអាជាាអំេីការទទួល
ខ្ុសរតូេរបស់េួកពគ។ អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញ ពធវើបចចប
ុ បន្នភាេផែន្ការបញ្ច ប់ពន្ះពរៀងរាល់រតីាស។
ឯកសារចនះគឺជាកំផណចល៊ើកទ្ី១៥

ចហ៊ើយបានបញ្ចូ លនូវការផកតក្មូវ

ចោយផែែកចល៊ើការវិវតតនន

ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីត្តមែ្ូវតលាការផែលកំរកក្បក្រឹតចត ៅកនុករវាកនងៃទ្ី ១ ផខ តលា ែល់នងៃទ្ី ៣១ ផខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១៧។

3

ឯកមរពន្ះពតតតជាេិពសសពលើការេសាេតតន្ន្ទ
៍ ពេលថមីៗពន្ះ ពៅកនុងសំណំពុ រឿងផែលចៅចសសសល់ទង
ំ បី
ផែលបចចប
ុ បននកំេុងសាិតពៅចំព ះម្ុខ្ អ.េ.ត.ក ន្ិងែតល់ន្ូេេ័ត៌ាន្អំេីរបពភទផ្ន្ពរឿងកតី រេម្ទំង
មាន្ភាេផ្ន្សំណំពុ រឿងទំងពន្ទះ រេម្ទំងជំហាន្ន្ទន្ទផែលរតូេបំពេញ ម្ុន្ពេលកិចចែំពណើរការន្ីតិ េសាធី
តាម្ែលូេតុលាការទក់ទិន្ន្ឹងសំណំពុ រឿងកំេុងរង់ចាប
ំ ចចប
ុ បន្នពៅចំព ះម្ុខ្អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញ បញ្ច ប់
ជាមាេរតាម្ែលូេចាប់។

សហក្រះរាជអាជាាបានផង្កជាសាធារណៈថា នឹករំោនសំណចំ រឿកបផនាម

ចទ្ៀតចទ្ ប ា ប់រីសំណចំ រឿក ០០៣ និក ០០៤2។ ចហតចនះ សំណំចរឿកផែលោន ចរលចនះគឺជា
សំណំចរឿកសរបផែល អ.េ.ត.ក. ក្តូវចត់ការត្តមនីតិ វិធី។

1

កិចចរេម្ពរេៀងរវាងអងគការសហ្របជាជាតិ ន្ិងរាជរោឋភិបាលកម្ពជា
ុ ទក់ទងន្ឹងការកាត់ពសចកីតពៅពរកាម្ចាប់កម្ពជា
ុ ន្ូេឧរកិែក
ឋ ម្ម

ផែលបាន្របរេឹតពត ឡើងពៅកនុងរយ្ៈកាលផ្ន្កម្ពជា
ុ របជាធិបពតយ្យ។
2

ចសចកតីក្បកាសរ័ត៌ោនរបស់សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិសីទ្
ត ី៖ អំរកា
ី រោក់ជូននូវែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរងមីៗ ចំនួន ២

ចចញែាយនងៃទ្ី ៨ ផខ កញ្ញ ឆ្នំ ២០០៩ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_
Sep_2009_(Eng).pdf)។ ចសចកតីផង្កការណ៍សាធារណៈចោយសហក្រះរាជអាជាាទក់ទ្ិននឹកការចស៊ើបអចកេតកនុកសំណំចរឿក ០០៣
Original EN: 01556429-01556441
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សំណំចរឿក០០១ ក្បឆ្ំកនឹក កាំក ចហគចអា៊ាវ (ចៅ ឌច) គឺជាសំណំចរឿកែំបូកផែលជំនំជក្មះចៅ
ចំចាះមខអកគជំនំជក្មះ អ.េ.ត.ក. ។ ចៅនងៃទ្ី០៣ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១២ អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល
បានក្បកាសសាលែីការបស់ខួ ន
្ ចៅកនុកបណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនំជក្មះសាលា
ែំបូក ចធវ៊ើឲ្យសំណំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ច ប់សាាររ។ កាំក ចហគចអា៊ាវ ក្តូវបានែត ា ចទសោក់រនធ គារ
អស់មួយជី វិត។

5

អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្បំផបកបទពចាទពៅកនុងសំណំពុ រឿង ០០២ ពៅជាសេន្ទការតូចៗចំន្ួន្េីរ ។ អកគជំនំ
ជក្មះសាលាែំបូកបានចចញសាលក្កមពៅកនុងសេន្ទការែំោក់កាលទីម្ួយ្ផែលអកគជន
ំ ំជក្មះវិសាមញ្ញ
កំណត់ព្
ម ះសំណំពុ រឿងថា សំណំពុ រឿង០០២/០១ ចៅនងៃទ្ី ០៧ ផខសីហា ឆ្នំ២០១៤ ក្បឆ្ំកនឹក នួន
ជា និក ចខៀវ សំែន។ ជនជាប់ចចទ្រីរ ក់ចទ្ៀតចៅកនុកចរឿកកតី គឺ ចអៀក សារី និក ចអៀក ធី រិទ្ធ បាន
ទ្ទ្ួលមរណភារចៅនងៃទ្ី ១៤ ផខ មី

ឆ្នំ ២០១៣ និកនងៃទ្ី ២២ ផខ សីហា ឆ្នំ ២០១៥

ចហតចនះចហ៊ើយ កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធក្ី បឆ្ំកនឹករួកចគក្តូវបានរំលត់។ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបាន
រកចឃ៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរទ្ធភាររីបទ្ទក្កិែក្ឋ បឆ្ំកនឹកមនសេជាតិ ផែលបាន
ក្បក្រឹតក
ត នុកអំ ុកនងៃទ្ី១៧ ផខចមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ែល់នងៃទ្ី៦ ផខធនូ ឆ្នំ១៩៧៧ និកក្តូវបានែត ា ចទស
ោនក់ៗឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិត។ ទំក នួន ជា និក ចខៀវ សំែន បានោក់បណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំក
នឹកសាលក្កមសាលាែំបូក។ សហក្រះរាជអាជាាក៏បានោក់បណតឹកសាទ្កខកក្មិត ក្តឹមផតចសន៊ើសំចសចកតី
ក្បកាសជាក្បចយាជន៍ចៅចល៊ើការអនវតតទ្ក្មក់ទ្ូលាយបំែត ននសហទក្កិែក
ឋ មម រួមផែលចៅថា JCE
III ជាទ្ក្មក់ទ្ទ្ួលខសក្តូវមួយចៅចំចាះមខអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញ។ ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីបណតឹកសាទ្កខ
កនុកសំណចំ រឿកចនះក្តូវបានបញ្ច ប់ចៅនងៃទ្ី២៣ ផខវិចិកា
ឆ
ឆ្នំ២០១៦ ចោយោនការក្បកាសសាលែីកា
អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល

និកបិទ្ែ្ូវតវា៉ា។

អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូលតមេល់សាលក្កមសាលា

ែំបូកផែលែត ា ចទសជនជាប់ចចទ្ទំករីរោក់រនធ គារអស់មួយជី វិត។

ចចញែាយនងៃទ្ី ៥ ផខ មិង

ឆ្នំ ២០១២ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%

202012%20En.pdf) និកចសចកតផី ង្កការណ៍ចោយសហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិទក់ទ្ិននឹកបនាក
ុ ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ចចញែាយ
នងៃទ្ី ២៦ ផខ វិចិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៤ (http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regardingeccc-caseload)។
Original EN: 01556429-01556441
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ការជំនំជក្មះទ្ីរីរកំរកែំចណ៊ើរការកនុកចរលបចចប
ុ បននចនះ

ផែលអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញោក់ច្
ម ះថា

សំណំចរឿក ០០២/០២ គឺចតតតចល៊ើជចក្ម៊ើសតំណាកបទ្ចចទ្មួយចំនួនផែលចៅសល់ក្បឆ្ំកនឹកជនជាប់
ចចទ្ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន។ បទ្ចចទ្ទំកច ះរួមោន៖ អំចរ៊ើក្បល័យរូជសាសន៍ ទក្កិែក
ឋ មម
សង្គ្ងាគម និកទក្កិែក
ឋ មមក្បឆ្ំកមនសេជាតិចល៊ើក្បធានបទ្ ការក្បក្រឹតិចត ល៊ើជនជាតិចម ចវៀតណាម
សហករណ៍ក្ត្តំកក់ (រួមទំកមនាីរសនតិសខក្កាំកត្តចន់និកការក្បក្រឹទ្ធចល៊ើរទ្ធសាសនិក) ការោឋនទ្ំនប់
១មករា ការោឋនសាកសក់ក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្នំក មនាីរសនតិសខអូរកផនេក ភ្នំចក្កាល និកស-២១
ការចបាសសោែតនែាកនុក និកការោក់បទ្បញ្ជចល៊ើអាាហ៍រិាហ៍។ សវ ការចល៊ើភ្សតត្ត
ុ កចប់ចែត៊ើម
ចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៥ ចហ៊ើយបញ្ច ប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្នំ២០១៧។ អកគជំនំជក្មះ
សាលាែំបូកបានចប៊ើកសវ ការចំនួន២៧៤នងៃ និកសាតប់សកខីកមមសាកេីចំនួន ១១៤
រែឋបបចវណីចំនួន

៦៣

ក់

និកអនកជំ ញចំនួន៨ ក់។

ក់ ចែ៊ើមបណតឹក

សហចមធាវី ម
ំ ខតំណាកចែ៊ើមបណតឹក

រែឋបបចវណីបានោក់សំចណ៊ើទមទរសំណកចកចក្កាយរបស់ខួ ន
្ ចៅនងៃទ្ី ៣០ ផខ ទសភា ឆ្នំ ២០១៧
និកចសចកតីសននិោឋនបផនាមចល៊ើបញ្ាងវិកាចៅនងៃទ្ី៣០ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៧។ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក
បានសាតប់ចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់ការរិភាកាចែញចោលរីនងៃទ្ី ១៣ ែល់នងៃទ្ី ២៣ ផខ មិង

ឆ្នំ

២០១៧។ បចចប
ុ បននចនះ អកគជំនំជក្មះកំរករិភាកាសចក្មចអំរីសាលក្កមរបស់ខួ ន
្ និកចធវ៊ើចសចកតីក្ាក
សាលក្កមចោយោនសំអាកចហត

ផែលសាលក្កមចនះរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តឹម

ក្តីោសទ្ីរីរឆ្នំ

២០១៨។
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ចៅនងៃទ្ី២៧ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៧ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក បានចចញចសចកតីសចក្មចបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី
ាក់រ័ នធនឹក អកគចហតផែលោនផចកចៅកន ុ ក ែី កា ែំ ចណាះក្សាយកនុ កសំ ណំ ចរឿក០០២

ផែលមិ នោន

បញ្ចូ លចៅកនុ កសំណំចរឿក០០២/០១ ឬ០០២/០២។ ចហតែូចចនះ ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីតលាការកនុកសំណំ
ចរឿក០០២ នឹកក្តូវបញ្ច ប់ចៅចរលសាលក្កមសំណំចរឿក០០២/០២ ចូលជាសាាររ។

8

សាានភារននការចស៊ើបអចកេតសំណំចរឿក០០៣ និក ០០៤ ោនែូចខាកចក្កាម៖
ក-

ចៅនងៃទ្ី១០ ផខកកេោ ឆ្នំ២០១៧ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះ ក្សាយ

ចោយោនសោែកចហតចរញចលញចល៊ើកផលកចចទ្ក្បកាន់សំណំចរឿក ០០៤/០១។ ែីកាែំចណាះក្សាយ
កំរកសាិតកនុកែំណាក់កាលបណតឹកទទ្ធរណ៍ចៅចំចាះមខអកគបចរជំនំជក្មះ។
Original EN: 01556429-01556441
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ខ-

ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខកកេោ ឆ្នំ២០១៧ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានបានបញ្ជូ ន សំណំ

ចរឿក០០៣ ចៅការិយាល័យសហក្រះរាជអាជាារិនិតយចែ៊ើមបីចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋនសាាររ។ សហក្រះរាជ
អាជាាបានោក់ចសចកតីសននិោឋនសាាររចៅនងៃទ្ី២៧

ផខវិចិកា
ឆ

ឆ្នំ២០១៧។

ែីកាែំចណាះក្សាយកនុក

សំណំចរឿកចនះរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៨។
គ-

ចៅនងៃទ្ី ១៨

និក ២១ ផខ សីហា ឆ្នំ ២០១៧ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានទ្ទ្ួលែីកា

សននិោឋនសាាររចំនួនរីរកនុកសំណំចរឿក០០៤/០២រីសហក្រះរាជអាជាាជាតិ
អនតរជាតិ។

ចៅនងៃទ្ី៣០ ផខតលា

និក

សហក្រះរាជអាជាា

សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានទ្ទ្ួលចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការ

ារកតី។ ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿកចនះរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ ២០១៨។
ឃ-

ចៅនងៃទ្ី ៥ ផខ កញ្ញ ឆ្នំ ២០១៧ កិចចចស៊ើបសួរ ចៅកនក
ុ សំណំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបញ្ច ប់

ជាចល៊ើកទ្ី២ ចក្កាយរីចោះក្សាយសំចណ៊ើបផនាមជាចក្ច៊ើនរីភាគី។

ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខតលា ឆ្នំ២០១៧

សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិបានោក់បណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកចសចកតីសចក្មចទក់ទ្ិននឹកសំចណ៊ើសំ
បំចរញកិចចចស៊ើបសួរបផនាមកនុកសំណំចរឿក០០៤។

សំណំចរឿកចនះអាចបញ្ជូ នចៅសហក្រះរាជអាជាា

ចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋនសាាររបានផតចៅចរលផែលោនចសចកតីសចក្មចចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ក្តូវចចញចោយ
អកគបចរជំនំជក្មះប៉ាចណា
ណ ះ។

ែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកចរឿកកតីចនះ

រំរឹកថានឹកចចញចៅកនុកអំ ុក

ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ ២០១៨។

9

ត្តមរយៈការវិវតតន៍កនុកក្តីោសចកចក្កាយចនះ

គចក្ោកបញ្ច បផ់ ែន្ការរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ

កំណត់ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន្់ចំន្ួន្១០សរាប់សំណំពុ រឿងផែលអកគជំនំជក្មះ

បានទ្ទ្ួល។ ក្រឹតិកា
ត រណ៍

សំខាន្់ផែលពៅពសសសល់ពៅកនុងសំណំពុ រឿង០០២ ន្ិង ការេាករណ៍ ផែល ក់េ័ន្គ
ធ ឺ៖
(i)

ការពចញមលរកម្ពៅកនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២ (រតីាសទី២ ឆ្នំ២០១៨)។

(ii)

ពេលពេលាកំណត់ផ្ន្ការោក់បណតឹងមទុករខ បឆ្ំងន្ឹងមលរកម្

កនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២

(រតីាសទី៣ ឆ្នំ២០១៨) និក
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(iii)

ពចញមលែីកាពៅកនុងសំណពំុ រឿង០០២/០២

ក្បសិនចប៊ើោនបណតឹកសាទ្កខ

(រតីាសទី១

ឆ្នំ២០២០)។

10

ពៅកនុងសំណំពុ រឿង ០០៣ សំណំចរឿក០០៤ សំណំចរឿក០០៤/០១ និកសំណំចរឿក០០៤/០២ ក្រឹតិកា
ត រណ៍
ោច់ពោយ្ផឡក រតូេបាន្កំណត់សរាប់ែំោក់កាលពសុើបសួរ ផែលពៅពសសសល់ ពហ្ើយ្ កនុង
ករណីាន្ការពចាទរបកាន្់ពន្ទះន្ឹងាន្ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់បផន្ាម្ពទៀតសរាប់ែំោក់កាលជំន្ុំជរម្ះ
និង បណតឹងមទុក3ខ ។ ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន្់សរាប់ែំោក់កាលពសុើបអពងេតផែលបនតពៅពសសសល់ គឺ៖
(iv)

ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៣

ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មច

ថាចត៊ើបញ្ជូ ន

ចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី (ក្តីោសទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៨)។
(v)

ចសចកតីសចក្មចចោយអកគបចរជំនំជក្មះចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ណាមួយ

ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះ

ក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៣ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធីកនុកសំណំ
ចរឿកច ះ (ក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៩) ។
(vi)

ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសំណំចរឿក០០៤ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅ
ជក្មះ ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី (ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ២០១៨)។

(vii) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ
កនុកសំណំចរឿក០០៤

ថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ

ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី

(ក្តីោសទ្ី៣

ឆ្នំ២០១៩)។
(viii) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ
សំណំចរឿក០០៤/០១

ថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ

ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី

(ក្តីោសទ្ី២

ឆ្នំ២០១៨) ។

3

ែីកាែំចណាះក្សាយនឹកបញ្ជក់ថានឹកោនការចចទ្ក្បកាន់ឬទ្ោ្ក់ការចចទ្ក្បកាន់។ ពោយ្មរមាន្ភាេផ្ន្កិចចែំពណើរការន្ីតិ េសាធី

បចចប
ុ បន្ន ពៅពេលពន្ះពយ្ើងម្ិន្អាចេាករចំណច
ុ ពេលពេលាជាក់លាក់ទក់ទិន្ន្ឹងពរោងការជំន្ជ
ុំ រម្ះកតីបាន្ពឡើយ្។
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7

(ix)

ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសំណំចរឿក០០៤/០២ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿក
ចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី (ក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៨)។

(x)

ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចទចល៊ើបណតឹកទទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ
កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២ថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ

ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី

(ក្តីោសទ្ី១

ឆ្នំ២០១៩)។
II.

វិសាននការផល អាចជួយប្ច ប់ផែនការបានឆ្ប់រហ័េ

11

ែំពណើរការរបកបពោយ្របសិទធភា
ិ េរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកន្លងពៅរតូេបាន្រំខាន្ពោយ្អសន្តិសុខ្
ផែនកហ្ិរញ្ញេតាផុ ែលពចះផតបន្តពកើតាន្

ផែលបោ
ត លឲ្យបុគល
គ ិកចំន្ួន្េីររូបបាន្ពបាះបង់ការង្ហរកនុង

អំឡុងឆ្នំ២០១៣ រេម្ទំងបុគល
គ ិកពចញចូលេីម្ុខ្តំផណងពោយ្ម្ិន្សម្ពហ្តុែល។ ការអនម័តរបស់
ម្ហាសន្នបា
ិ តពៅពលើឧបតាម្ធ
ភ ន្សក្ោប់ឆ្នំសារចរ៊ើរនធ២០១៤-១០១៧ សរាប់ភាគីអន្តរជាតិផ្ន្ អ.េ.ត.ក
គឺជា េសានន្ការែ៏សំខាន្់ផែលបាន្ពធវើឲ្យាន្សាិរភាេែល់មាន្ភាេថេសាកានិកចធវ៊ើឲ្យោនការចតតតមូលចៅ
ចល៊ើការចធវ៊ើឲ្យវិវតតចៅមខននអាណតតិតលាការ។ ចំចាះភាគីជាតិ វិញ ការលំបាកផែនកលំហូរសាច់ក្បាក់
បាន ឲ្
ំ យោនការរនារចរលចប៊ើកក្បាក់ចបៀវតេសក្ោប់បគគលិកជាតិចៅកនុកកំ ុកាក់កណា
ត ល
ឆ្នំ២០១៥ ផែលប៉ាះាល់ែល់ការចតតតអារមមណ៍ និកទ្ឹកចិតប
ត ំចរញការងារ។

12

ចក្កាយរីោនការសផមតកនូវការគាំក្ទ្រីសំណាក់រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ មហាសននិបាតអកគការ សហក្បជាជាតិ
កនុកលកខណៈជាវិធានការរិចសស បានអនញ្ញតឲ្យអគគចលខាធិការសចក្មច កំណត់ទ្ឹក ក្បាក់ចំនួនមិន
ចល៊ើសរី ០៨ លានែលា្រ ចៅនងៃទ្ី២៤ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧ ចែ៊ើមបីបផនាមបង្គ្កប
គ ់ធនធានងវិកាសម័គចិតរត បស់
ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលគិតចប់រីនងៃទ្ី១ ផខមករា ែល់ នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ
ឆ្នំ២០១៨។ សកមមភារទន់ចរលចវលាចនះបានជួយសក្មួលយា៉ាកចក្ច៊ើនែល់ក្បតិបតតិការចៅ អ.វ.ត.ក
មិនឲ្យរអាក់រអួលកនុកកំ ុក៤ផខែំបូកននឆ្នំ២០១៨

ចោយចប៊ើកឱកាសឲ្យោនការនរអងាគស

ងវិកា

សម័ក្គ ចិតប
ត នតចទ្ៀត។ ជាកចនះចទ្ៀត ការសចក្មចរបស់រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ
កនុកការែតល់ វិភាគទន
ចោយតាល់ ចំនួន៤,០លានែលា្រែូចផែលបានចធវ៊ើចៅកនុកឆ្នំ២០១៧ ចែ៊ើមបីចំណាយចៅចល៊ើក្បាក់ចបៀវតេ
បគគលិកជាតិ៦ ផខែំបូក ក៏ែូចជាចំណាយក្បតិបតតិការសក្ោប់ឆ្នំ ២០១៨ គឺជា វិធានការែ៏សំខាន់
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ផែលជួយែល់

ក្បតិបតតិការបចចប
ុ បននរបស់ភាគីជាតិននអ.វ.ត.ក។

វិធានការទំក ចនះធា

ចោយរួមបញ្ចូ លគានផបបចនះ

ថា ែំណាក់កាលផែលោនទ្ំហំការងារចក្ច៊ើនបំែត បចចប
ុ បននចៅកនុកកិចចការ

របស់ អ.វ.ត.ក បានបនត ទ្ទ្ួលបាននូវការយក ចិតទ្
ត កោក់ជានិចច។ ចល៊ើសរីចនះចទ្ៀត វិភាគទន
សម័ក្គចិតត្ត
ត មការបា៉ាន់ ក្បោណគឺ ោនចំនួន ៩,២២លានែលា្រ សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ និក ០,១៣៧
លានែលា្រ

សក្ោប់ភាគីជាតិ

ចោយចក្បៀបចៅនឹកគចក្ោកងវិកាផែលបានអនម័តរួចចហ៊ើយចំនួន

១៨,៩៣ លានែលា្រ សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ និក ៥,៧៩លានែលា្រសក្ោប់ភាគីជាតិកនុកឆ្នំ២០១៨។
កនុកតួចលខចនះ ភាគីអនតរជាតិបានទ្ទ្ួលទ្ឹកក្បាក់ចំនួន០,៤៨ លានែលា្រមកែល់ចរលចនះ ចហ៊ើយចំនួន
តលយការរំរឹកថានឹកទ្ទ្ួលបានចៅកំ ុកឆ្នំចនះ។

13

មហាសននិបាតអកគការសហក្បជាជាតិបានអនម័តទបតាមធនចំនួន១១លានែលា្រចែ៊ើមបីបំចរញបផនាម
ចៅចល៊ើធនធានហិរញ្ញវតាស
ុ ័គ
ម ចិតរត បស់ភាគីអនតរជាតិនន

អ.វ.ត.ក

សក្ោប់រយៈចរលចប់រីនងៃទ្ី១

ផខមករា ែល់នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧។ គិតក្តឹមនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧ វិភាគទនសម័គចិតត
ផែលទ្ទ្ួលបានោនចំនួន ៩,៣៧ លានែលា្រ សក្ោប់ធនធានសរបផែលោន ២០,៣៧ លានែលា្រ។
ខាកច
់ ំណាយសាាររសក្ោប់ឆ្នំ២០១៧

គឺក្តូវបានបា៉ាន់សាមនថាសាិតចៅកនុករកវក់ធនធានផែលោនខាក

ចល៊ើ។ ចៅចកឆ្នំ២០១៧ ភាគីជាតិបានទ្ទ្ួលការគាំក្ទ្ចោយតាល់ចំនួនទ្ឹកក្បាក់៤,១៥លានែលា្ររី
រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ និក វិភាគទនសម័គចិតច
ត ំនួន១,៧៣លានែលា្រសក្ោប់ធនធាន

ផែលោនសរប

ចំនួន ៥,៨៨ លានែលា្រ។ ខាក់ចំណាយសាាររសក្ោប់ឆ្នំ២០១៧គឺក្តូវបានបា៉ាន់ក្បោណថាោនចំនួន
កនុករកវក់ធនធានខាកចល៊ើ។

14

ការបា៉ាន្់មមន្ពលើតារាងកំណត់ពេលពេលាខាងពរកាម្រតូេបាន្ពធើពវ ឡើងពោយ្ផែអកមូលោឋនថា

អកគជំនំ

ជក្មះ និកការិយាល័យទំកអស់ោនបគគលិកក្គប់ក្គាន់ និកថា កិចចែំពណើរការន្ីតិ េសាធីតាម្ែលូេតុលាការ
ន្ឹងម្ិន្រតូេរំខាន្ពោយ្មរផតអសន្តិសុខ្ផែនកហ្ិរញ្ញេតា។
ុ របសិន្ពបើអសន្តិសុខ្ផែនកហ្ិរញ្ញេតាចុ លចច ៊ើក
មតកចទ្ៀត ពយ្ើងអាចចាំបាច់រតូេផកសរម្ួលតារាងពេលពេលាពឡើងវេសាញ។

15

ចៅផខមករា ឆ្នំ២០១៥ កិចចក្បជំចរញអកគនន អ.វ.ត.ក បានអនម័ត វិចសាធនកមមចៅចល៊ើ វិធាននែាកនុក
ផែលអនញ្ញតឲ្យោនការកាត់បនាយចទចល៊ើ វិសាលភារកិចចចស៊ើបសួរលគឹកណាវិសាលភារចស៊ើបអចកេត
ផែលបានកាត់បនាយជាតំណាកឲ្យបទ្ចចទ្ និកការទ្ទ្ួលខសក្តូវក្រហមទ្ណឌរបស់ជនសកេ័យ ត្តម
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ការចចទ្ក្បកាន់4។

សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានកាត់បនាយ វិសាលភារននកិចចចស៊ើបសួរ

ាក់រ័នន
ធ ឹក ោស មត កនុកសំណំចរឿក០០៣, ចអា អាន កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២ និក យឹម ទ្ិតយ
កនុកសំណំចរឿក ០០៤ អនចលាមត្តមបទ្បញ្ញតិចត នះ។ ក្សចែៀកគានចនះផែរ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក
ោនសិទ្ធិអំណាច កាត់បនាយ វិសាលភារ ននការជំនំជក្មះកតីមួយចោយមិនរួមបញ្ចូ លអកគចហតជាក់លាក់
មួយចំនួនផែលោនផចកចៅកនុកែីកាបញ្ជូ ន ចរឿកចៅជំនំជក្មះែរាបណាអកគចហតផែលចៅសល់ផែលក្តូវ
ជក្មះ គឺជាតំណាកវិសាលភារននែីកាបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ5។ ឈរចល៊ើមូលោឋនចនះ អកគជំនំជក្មះ
សាលាែំបូកបានបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធីាក់រ័នន
ធ ឹកអកគចហតផែលោនផចកកនុកសំណំចរឿក០០២ ផែលមិនោន
បញ្ចូ ល ចៅកនុក សំណំចរឿក០០២/០១ ឬ០០២/០២។ ចហតែូចចនះ ការសចក្មចចសចកតីចកចក្កាយនន
សំណំចរឿក ០០២/០២ នឹកបញ្ច ប់នូវកិចចនីតិ វិធីសំណំចរឿក០០២ ផតមតក។

16

កនុកចគាលបំណកបចកេ៊ើនសមតាភារចស៊ើបអចកេតរបស់កា រិយាល័យសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត

ក្កសួក

យតតិធម៌ បានែតល់នីតិសមបទែល់មង្គ្នីច
ត ាប់អនតរជាតិចំនួនក្បាំបួន ក់ ចែ៊ើមបីចះចធវ៊ើកំណត់ចហតសាតប់
ចចម្៊ើយចហ៊ើយកិចចការចនះជាធមមត្តគឺក្តូវបំចរញចោយអនកចស៊ើបអចកេតប៉ាចណា
ណ ះ។ ការបចកេ៊ើនសមតាភារ
កនុកការចះចធវ៊ើកំណត់ចហតសាតប់ចចម្៊ើយចនះ បានជំរញឲ្យែំណាក់កាលចស៊ើបសួរបានចលឿន។ ជាកចនះ
ចទ្ៀតសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានទ្ទ្ួលលទ្ធ ែលរីធនធានមនសេរបស់ខួ ន
្
បគគលិកជំ ញចក្កាមកមចីឥតសំណក

ជាមួយនឹក

និកកមមសិកាការីបផនាមចទ្ៀតផែលបានកំណត់ជូនការិយាល័យ

សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត ផែលបានបចកេ៊ើនលទ្ធែលននកិចចចស៊ើបសួរ។ ជាកចនះចទ្ៀត ការិយាល័យ
រែឋបាលបានរកាចសវាកមមរបស់បគគលិកឯកចទ្សភាសាបផនាមចទ្ៀត

ចែ៊ើមបីគាក្ំ ទ្ែល់កា រិយាល័យ

តលាការចែ៊ើមបីធា ចសវាបកផក្បនិកក្បតិច រឹកបានទន់ចរលចវលា។
III.

4

ផែនការប្ច ប់ការសេើបអសង្េត

វិធាន៦៦សាួន អនញ្ញតឲ្យសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតែកចចញអកគចហតជាក់លាក់មួយចំនួនរីការចស៊ើប អចកេតែរាបណាអកគ ចហត

ផែលចៅសល់អាចយកមកចធវ៊ើជាតំណាកចំចាះវិសាលភារននែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរនិកែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើប
សួរបផនាម។ ចសចកតីសចក្មចចក្ប៊ើ វធា
ិ ន៦៦សាួនគឺតក្មូវចោយចាប់ផែលនឹកចធវ៊ើចៅែំណាក់កាលជូនែំណឹករីការបញ្ច ប់កិចចចស៊ើបសួរ។
5

វិធាន៨៩សាួន៣។

Original EN: 01556429-01556441

10

17

កិចចចស៊ើបសួរកនុកសំណំចរឿក០០៣ និក ០០៤ ក្តូវបានែតួចចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយរីោនែីកាបញ្ជូ នចរឿកឲ្យ
ចស៊ើបសួរោក់ចោយសហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិ ចៅផខកញ្ញ ឆ្នំ២០០៩ ចហ៊ើយចក្កាយរីោក់ ចសចកតី
សននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរបផនាមមួយចំនួនចទ្ៀត

សំណំចរឿក០០៤ក៏ក្តូវបំផបកចៅជាសំណំចរឿក

ចំនួន៣ ចាលគឺ៖ សំណំចរឿក០០៤/០១ ាក់រ័នធ អឹម ផចម សំណំចរឿក០០៤/០២ ាក់រ័នធ ចអា អាន
និក សំណំចរឿក០០៤ ក្បឆ្ំកនឹក យឹម ទ្ិតយ។ ែំណាក់កាលចស៊ើបអចកេតរួមោនយត្តតធិការរបស់ (ក)
ការិយាល័យសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត និក (ខ) យត្តតធិការរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅែំណាក់កាល
បណតឹកសាទ្កខ។
ក.

ការិយាល័យសហចៅក្កមចសប
៊ើ អចកេត

18

កនុកកំ ុកកិចចចស៊ើបសួរកនុកសំណំចរឿក០០៣ និក ០០៤ ោនការចះបំចរញចបសកកមមជាក់ផសតកចំនួន
២៦៩ចល៊ើក និកចធវ៊ើកំណត់ចហតសាតប់ចចម្៊ើយសាកេីចំនួន ១៤១១ ក់។ កិចចចស៊ើបសួរក្គប់សំណំចរឿក
ទំកអស់ក្តូវបានបញ្ច ប់ចហ៊ើយ។ ាកយត្តំកខ្ួនជាចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណីចំនួនជាក២៥០០ ក់ បចចប
ុ បនន
កំរកសាិតចក្កាមការរិនិតយចែ៊ើមបីចរៀបចំចសចកតីសចក្មចទ្ទ្ួលសាគល់ឬបែិចសធ។

19

ចៅចកបញ្ច ប់ននរយៈចរលចធវ៊ើរបាយការណ៍ចនះ សាានភារសំណំចរឿកោនែូចខាកចក្កាម៖
ក.

កនុកសំណំចរឿក០០៣ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត បានទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋនសាារររី សហក្រះរាជ

អាជាាជាតិចៅនងៃទ្ី១៤ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៧ និក ែីកាសននិោឋនសាាររបរស់សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិ
ចៅនងៃទ្ី២៧

ផខវិចិកា
ឆ

ឆ្នំ២០១៧។។

ចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារកតីរំរឹកថានឹកោក់ចៅចែ៊ើម

ក្តីោសទ្ី២ ចំផណកឯែីកាែំចណាះក្សាយរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៨។
ខ.

កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានទ្ទ្ួលចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារ

កតីចៅនឹកែីកាសននិោឋនសាារររបស់សហក្រះរាជអាជាាចៅនងៃទ្ី៣០ ផខតលា ឆ្នំ២០១៧។ ែីកាែំចណាះ
ក្សាយកនុកសំណំចរឿកចនះរំរឹកថា នឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី២ឆ្នំ២០១៨។
គ.

កនុកសំណំចរឿក០០៤

សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិបានោក់បណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកចសចកតី

សចក្មចទក់ទ្ិននឹកសំចណ៊ើសំបំចរញកិចចចស៊ើបសួរបផនាម ចៅនងៃទ្ី២៥ ផខតលា ឆ្នំ២០១៧។ ែីកា
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ែំចណាះក្សាយអាចនឹកបញ្ជូ នចៅសហក្រះរាជអាជាាចែ៊ើមបីសននិោឋនសាាររបានផតចៅចរលផែលចសចកតី
សចក្មចចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ចនះក្តូវបានចចញចោយអកគបចរជំនំជក្មះ។

ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំ

ចរឿកចនះចគរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ២០១៨។

20

កនុកសំណំចរឿក០០៣

សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិបានោក់ែីកាសននិោឋនសាាររផែលបានផកផក្ប

ភាសាអក់ចគ្សចៅនងៃទ្ី២៧

ផខវិចិកា
ឆ

ឆ្នំ២០១៧

ផែលោនក្បោណ៩៥០ទ្ំរ័រ។

ជា

ចៅចរលោក់

សំចៅបកផក្បជាភាសាផខមរ ផែលរំរឹកថានឹកក្តូវការ៨សបាតហ៍ ចមធាវីការារកតីនឹកោនចរលចំនួន៨០
នងៃកនុកការចឆ្៊ើយតប។ ចមធាវីការារកតីក្តូវរំរឹកថានឹកោក់ចចម្៊ើយតបចៅផខចមសា ឆ្នំ២០១៨ជាភាសា
អក់ចគ្ស

ផែលសំចៅបកផក្បជាភាសាផខមរនឹកោក់ប ា ប់។

ត្តមការអនវតតនិកនីតិ វិធីតលាការ

រយៈចរលចធវ៊ើចចម្៊ើយតបឬបណតឹកទទ្ធរណ៍គឺចប់ចែត៊ើមចៅចរលផែលោនការជូនែំណឹកអំរីសំចៅភាសា
ផខមរននឯកសារណាមួយ

។គួរចកចំែកផែរថាសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិនិកក្កុមការងាររបស់

ចលាកចធវ៊ើការជាសំខាន់ចៅចល៊ើសំចៅភាសាផខមរននឯកសារណាមួយផែលបានោក់។

21

កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២

ចចម្៊ើយតបរបស់ចមធាវីការារកតីចៅនឹកែីកាសននិោឋនសាារររបស់សហក្រះ

រាជអាជាា ក្តូវបានោក់ជាភាសាអក់ចគ្សចៅនងៃទ្ី៣០ ផខតលា ឆ្នំ២០១៧ និកជាភាសាផខមរ ចៅនងៃ
ទ្ី២៨ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧។

22

កិចចចស៊ើបសួរកនុកសំណំចរឿក០០៤បានបិទ្ជាចល៊ើកទ្ី២ចៅនងៃទ្ី៥ ផខកញ្ញ ឆ្នំ២០១៧ ចក្កាយរីោន
ការចោះក្សាយសំចណ៊ើបផនាមមួយចំនួនរបស់ភាគី។

ចៅនងៃទ្ី២៥

ផខតលា

ឆ្នំ២០១៧

សហ

ក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិបានោក់បណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកចសចកតីសចក្មចចល៊ើសំចណ៊ើសំបំចរញកិចចចស៊ើ
បសួរបផនាម។

ត្តមវិធាន៦៦(៤)

បណតឹកទទ្ធ រណ៍ចនះមិនអាចឲ្យចៅក្កមចចញែីកាបញ្ជូ នចរឿកចៅ

រិនិតយចែ៊ើមបីសហក្រះរាជអាជាាចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋនសាាររបានចទ្រហូតែល់ចរលផែលអកគបចរជំនំជក្មះ
បានសចក្មចចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍រួចរាល់។ ជាលទ្ធែល ចសចកតីសននិោឋនរបស់ភាគីមិនទ្ំនកជានឹក
ោក់ចៅក្តីោសទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៨ច ះចទ្។ ចមធាវីការារកតី បានោក់ញតតិចសន៊ើសំចោឃភារមួយចទ្ៀត
ចៅសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតចៅនងៃទ្ី៨
6

ផខវិចិកា
ឆ

ឆ្នំ២០១៧6។

បញ្ញក្សចែៀកគានចនះទក់ទ្ិននឹក

ចៅនងៃទ្ី៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៨ សហចៅក្កមអនតរជាតិបានបញ្ជូ នញតតិចសន៊ើសំចោឃភារោក់ចោយចមធាវីការារកតី ជូនអកគបចរជំនំ

ជក្មះចែ៊ើមបីសចក្មច។
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ចរលចវលាផែលចំបាច់សក្ោប់ការបកផក្បក៏នឹកចលច

ច ៊ើកែកផែរកនុកសំណំចរឿក០០៤

ែូចគាននឹក

កនុកសំណំចរឿក០០៣ែកផែរ។

23

ែំចណ៊ើរការសំណំចរឿកចៅមខននសំណំចរឿកទំកចនះគឺចៅផតអាក្ស័យជាចមបកចៅចល៊ើកត្តត
សាិតចៅចក្កាមការក្គប់ក្គករបស់ចៅក្កម

ជារិចសស

ងវិកាក្គប់ក្គាន់

ផែលមិន

បគគលិកក្គប់ក្គាន់

ការ

ចក្ជ៊ើសចរីសបគគលិកទន់ចរលចវលាសក្ោប់ តំផណកផែលទ្ំចនរ និក ការបកផក្បឯកសារបានឆ្ប់រហ័ស។

24

បគគលិកចសា៊ើរផតទំកអស់ោនរហតួ ទ្ីចៅកនុកក្កុមការងារឬ កនុកផែនករែឋបាល ចទះជាោនលកខណៈ
អចិនង្គ្នយ
ត ៍ឬមិនអចិនង្គ្នយ
ត ៍កី។
ត ចំនួនបគគលិកោនកក្មិតនិកសោសភាររបស់បគគលិក ចធវ៊ើឲ្យការិយាល័យ
ចៅក្កមចស៊ើបអចកេតងាយ ក្បឈមនឹកកកវះបគគលិក
ឈប់រីការងារ ក៏ចោយ ផែល
ចកចចញរបស់បគគលិកសំខាន់ៗ

ចទះបីជាកនុកករណីោនបគគលិកមួយចំនួនតូច

ជាហានិភ្័យធៃន់ធរៃ ចំចាះកិចចការធា ការចកចំការងារសាាប័ន។ ការ
ែូចជា

ចោយសារសាានភារងវិកាទ្ូចៅ

ឬការចរៀបចំផែនការអាជីរ

ផែលចំណចទំកចនះបងាាញរីហានិភ្័យធៃន់ធរៃ មួយចទ្ៀត

ចំចាះត្តរាកចរលចវលាផែលបានចក្គាកទ្ក។

បគគលិកងមីនឹកក្តូវការចរលចវលាជាចំបាច់ចែ៊ើមបីសាគល់

ការិយាល័យ

នីតិ វិធីនិកភ្សតត្ត
ុ កចែ៊ើមបីចធវ៊ើការចល៊ើសំណំចរឿកក្បកបចោយក្បសិទ្ធភារ
ប៉ាះាល់មិនអាចចចៀសរួចចៅចល៊ើការវិតនត នសំណំចរឿក

25

ការជិតចប់អាណតតិរបស់

ការែតល់ចសវាបកផក្បទន់ចរលចវលានិកវតតោន

ចហ៊ើយក្បការចនះនឹកោនែល

។
របស់មង្គ្នីច
ត ាប់ផែលោនបទ្រិចសាធន៍គឺរិតជា

ោនសារៈ សំខាន់យា៉ាកខា្ក
ំ ចៅកនុកែំណាក់កាលចធវ៊ើចសចកតីក្ាកចនះ។ ចនះគឺជាបញ្ាមួយរបស់តួអកគ
ទំកអស់ ចៅកនុកែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី។ សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិបានែតល់ចយាបល់ជូនសហចៅក្កម
ថាចោយផែែកចល៊ើធនធានោនកក្មិតរបស់ខួ ន
្ គាត់នឹកមិនអាចោក់ែីកាសននិោឋនសាារររបស់ខួ ន
្ ជា
ភាសាផខមរ និកអក់ចគ្ស

កនុករយៈចរល៣ផខផែលកំណត់ ចោយវិធាននែាកនុក។ ទ្នាឹមគានចនះផែរក៏ោន

ការសផមតកការ បារមភក្សចែៀកគានរីសំណាក់ក្កុមចមធាវី ការារកតី ាក់រ័នន
ធ ឹកចចម្៊ើយតបរបស់រួកចគ
ចៅនឹកែីកាសននិោឋនសាារររបស់សហក្រះរាជអាជាា។
បារមភទក
ំ ច ះគឺោនលកខណៈ

សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានចត់ទ្កថាការ

ក្តឹមក្តូវចហតែូចចនះសហចៅក្កមក៏អនញ្ញតយល់ក្រមឲ្យោក់ចចម្៊ើយ

តបចៅត្តមនីតិ វិធីជាក់ផសតក។
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26

ជាកចនះចទ្ៀត រយៈចរលអតិបរោននែីកាសននិោឋនសាាររ និកចចម្៊ើយតប គឺមិនក្តូវបានចធវ៊ើនិយតកមមចៅ
ត្តមវិធាននែាកនុកឬចសចកតីផណ អ
ំ នវតតសីរ
ត ីការោក់ឯកសារច ៊ើយ។ កនុកករណីចបា
ំ ច់បំែត សហចៅ
ក្កមចស៊ើបអចកេតអាចចក្ប៊ើអំណាចឥសេរចិតក
ត នុកការកំណត់ចំនួនទ្ំរ័រ។ ទ្នាឹមនឹកចនះការោក់ ឯកសារ
ទំកចនះគឺជាទ្ ីក
ហ រណ៍សំខាន់ៗផែលបងាាញចោយអយយការនិកចមធាវីការារកតីមនចរលចចញែីកា
ែំចណាះក្សាយ

ែូចចនះសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតោនទ្សេនៈថារួកគាត់នឹកមិនក្តូវបានចក្ជៀតផក្ជក

ច ៊ើយសូមបីផតបនតិច។

27

កកវះធនធានក្គប់ក្គាន់នឹកជះឥទ្ធ ិរលចៅចល៊ើការក្ាកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿកទំកអស់។
រយៈចរល និកចរលចវលាកំណត់សក្ោប់ែីកាសនិោ
ន ឋ នសាាររនិកចចម្៊ើយតប ក៏ែូចជាបញ្ាបកផក្ប ផែល
បានចរៀបរាប់ខាកចល៊ើ គឺជាចំណចផែលអាច ឲ្
ំ យោនការរនារចរលចំចាះចក្គាកការណ៍

28

7

។

កត្តតទំកឡាយផែលបានចរៀបរាប់ខាកចល៊ើ ជាលទ្ធ ែលគឺ ឲ្
ំ យចចញែីកាែំចណាះក្សាយែូចខាកចក្កាម។
ត្តរាកកំណត់ចរលចវលាចៅផតមិនអាចនិកមិនគួរចត់ទ្កជាអវីឲ្យចល៊ើសរីការរាករណ៍អាកាសធាត
ច ះច ៊ើយ។
ក.

កនុកសំណំចរឿក០០៣ កនុកក្តីោសទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៨។

ខ.

កនុកសំណំចរឿក០០៤ កនុកក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ ២០១៨។

ឃ.

7

កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២ កនុកក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៨។

ចរលចវលាចធវច៊ើ សចកតីក្ាកែីកាែំចណាះក្សាយគឺក្បផហល៣ផខ

គិតចប់រីចរលោក់ែីកាសននិោឋនសាាររកនុកសំណំចរឿក០០១

ក្បផហល៨ផខចក្កាយរីចចញចសចកតីសននិោឋនសាាររកនុកសំណំចរឿក០០២

និក

ផែលោនលកខណៈសមគ
ុ សាមញក្សចែៀកគានចៅនឹកសំណំចរឿក

០០៤ ផែរ។ ប៉ាផនត កនុកសំណំចរឿក០០៤/០១ ផែលធំជាកសំណំចរឿក០០១ ប៉ាផនតសគ
មុ សាមញតិចជាកសំណំចរឿក០០៤ ការ ចធវ៊ើចសចកតីក្ាក
សំអាកចហតក្តក់ផែនកសចក្មចចសចកតីននែីកាែំចណាះក្សាយនងៃទ្ី២២

ផខកមភះ

ឆ្នំ២០១៧

ក្តូវការចរលជិត៥ផខ។

សំណំចរឿក

០០៤/០២ ោនលកខណៈសមគ
ុ សាមញជាកសំណំចរឿក០០៤/០១ ប៉ាផនតសគ
មុ សាមញតិចជាកសំណំចរឿក០០៤។
Original EN: 01556429-01556441
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ខ.

អកគបចរជំនជ
ំ ក្មះ

29

ចៅឆ្នំ២០១៧ អកគបចរជំនំជក្មះបានចចញសាលែីកាចំនួន ២២ ចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ចំនួន ១៥ និក
ាកយសំចធវ៊ើចោឃភារចំនួន ៧ ក្រមទំកចសចកតីសចក្មចប ា ន់បកខំផែលាក់រ័នច
ធ ំនួន ៨។ សាលែីកា
ចំនួន ៤ ក្តូវបានចចញ ចប់ត្តក
ំ រីោនការផកផក្បចកចក្កាយននផែនការបញ្ច ប់ ចហ៊ើយសាលែីកានីមួយ
ៗក្តូវការចរលចវលារី១ផខចៅ៣ផខចក្កាយរីអកគបចរជំនំជក្មះទ្ទ្ួលចត់ការ។ ចហតចនះ អកគជំនំជក្មះ
បានបចកេ៊ើនសកមមភាររបស់ខួ ន
្ ចប៊ើចក្បៀបចធៀបជាមួយ ឆ្នំ២០១៥ ផែលបានចចញសាលែីកាចំនួន ១៥
និក២០១៦ ផែលបានចចញសាលែីកាចំនួន១៩។

30

អកគបចរជំនំជក្មះចប៊ើកសវ ការរួមគានែំបូកចៅនងៃទ្ី១១និក១២ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧ អនចលាមត្តមវិធាន
នែាកនុក៧៧(៣) ៧៧(៥) និក ៧៧(៦) ចែ៊ើមបីសាតប់ចសចកតីសននិោឋនតាល់ោត់របស់ភាគីចៅចល៊ើបណតឹក
ទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៤/០១។

31

ចៅចកបញ្ច ប់ននរយៈចរលចធវ៊ើចសចកតីរាយការណ៍ចនះ អកគបចរជំនំជក្មះទ្ទ្ួលបណតឹកទទ្ធរណ៍ និកញតតិ
ចសន៊ើសំចោឃភារចំនួន ៥ ផែលញតតិចសន៊ើសំចោឃភារចំនួន ១ កនុកចំចណាមច ះក្តូវបានោក់ចប់ត្តក
ំ
រីោនការផកផក្បចកចក្កាយននផែនការបញ្ច បម
់ កចម្៉ាះ៖
ក.

កនុកសំណំចរឿក០០៣ ញតតិចសន៊ើសំចោឃភារចំនួន ១។

ខ.

ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤ បណតឹកទទ្ធរណ៍ចំនួន ១ និក ញតតិចសន៊ើសំចោឃភារចំនួន ១។

គ.

ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤/០១ បណតឹកទទ្ធរណ៍មួយក្បឆ្ំកនឹកអកគចសចកតីននែីកាែំចណាះក្សាយ
និក បណតឹកទទ្ធ រណ៍មួយាក់រ័នន
ធ ឹកការចធវ៊ើចំណាត់ថានក់ននបណតឹកទទ្ធរណ៍ច ះ។

32

អកគជំនំជក្មះរកាការត្តំកចិតក
ត នុកការចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៣
និក០០៤កនុកចរលចវលាសមក្សប

ផែលចក្គាកនឹកបញ្ច ប់កនុករយៈចរល៦ផខ

អាក្ស័យចល៊ើលកខណៈ

ននចសចកតីសននិោឋន បគគលិក និកធនធានបកផក្បភាសាផែលោនកក្មិត ចប់រីចរលផែលបណតឹកទទ្ធរណ៍
ក្តូវបាន “ទ្ទ្ួលចរញចលញ” ចាលគឺ ចៅចរលភាគីទក
ំ អស់បានអនវតតសិទ្ធរិ បស់ខួ ន
្ កនុកការោក់
ចសចកតីសននិោឋនជាលាយលកខណ៍អកេររួចរាល់ចហ៊ើយ។ ទទហរណ៍ ចៅកនុកសំណចំ រឿក ០០៤/០១ ការ
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ោក់ចសចកតីសននិោឋនជាលាយលកខណ៍អកេរទំកអស់ចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍

បានបញ្ច ប់រួចចហ៊ើយចៅ

នងៃទ្ី១៤ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៧ ចហ៊ើយក្តូវការចរល ចវលាចំនួន៤ផខ គិតចប់រីចរលចចញសំអាកចហតនន
ែីកាែំចណាះក្សាយ។ ចហតចនះ ការបា៉ាន់សាមន ចរលបចចប
ុ បនន ោនែូចខាកចក្កាម៖
ក.

ចៅកនុកសំណចំ រឿក ០០៣ សាលែីការបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹក
ែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានបា៉ាន់សាមនក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៩។

ខ.

ចៅកនុកសំណចំ រឿក ០០៤ សាលែីការបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹក
ែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានបា៉ាន់សាមនក្តឹមក្តីោសទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៩។

គ.

ចៅកនុកសំណចំ រឿក ០០៤/០១ សាលែីកាចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ទក
ំ រីរក្តូវបានបា៉ាន់សាមនថា នឹក
ចចញក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៨។

ឃ.

ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤/០២ សាលែីការបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំក
នឹកែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានបា៉ាន់សាមនក្តឹមក្តីោសទ្ី១ ឆ្នំ២០១៩។

33

ការបា៉ាន់សាមនសក្ោប់បណតឹកទទ្ធរណ៍

ផែលអាចោន ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណំ

ចរឿក ០០៣ សំណំចរឿក ០០៤/០២ និក សំណំចរឿក ០០៤ ផែែកចល៊ើត្តរាកចរលចវលារបស់កា រិយាល័យ
សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត

និកអាក្ស័យចល៊ើការចចញែីកាែំចណាះក្សាយផែលោនសំអាកចហតចរញ

ចលញ។

34

រាល់ការបា៉ាន់សាមនទំកអស់ក៏អាក្ស័យចៅចល៊ើចរលចវលាចំបាច់សក្ោប់បណតឹកទទ្ធរណ៍ការទ្ទ្ួលបាន
បណតឹកទទ្ធរណ៍ចរញចលញ បគគលិកផែលោនចៅកនុកអកគបចរជំនំជក្មះ និកការបកផក្បចសចកតីសននិោឋន
របស់ភាគីបានឆ្ប់រហ័ស និកសាលែីកាជាបីភាសារបស់តលាការ។

35

ចកចក្កាយ

ក្បសិនចប៊ើោនការោក់បណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយរបស់កា រិយាល័យ

សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតសតីអំរីាកយសំត្តក
ំ ខ្ួនជាចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណី

អកគបចរជំនំជក្មះនឹកក្តូវ

បានចរលចវលាក្បផហល ៣ ផខ ចែ៊ើមបីសចក្មចចៅចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ទក
ំ ចនះ ចក្កាយចរលចចញសាល
ែីកាចល៊ើបណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ។
Original EN: 01556429-01556441

16

IV.

ផែនការប្ច ប់េិនាការ

36

តារាងពេលពេលាផ្ន្ការបញ្ច ប់សេន្ទការរតូេកំណត់ពោយ្កតាតន្ទន្ទែូចជា៖

លកខណៈ

ន្ិងភាេសមគ
ុ

មមញផ្ន្សំណំពុ រឿង បញ្ញាសុខ្ភាេរបស់ជន្ជាប់ពចាទផែលាន្េ័យ្ចាសជរា ចំន្ួន្មកសី ចែ៊ើមបណតឹក
រែឋបបចវណី និកអនកជំ ញ ផែលរតូេពកាះពៅ ភារទ្ំចនរន្ិងរយ្ៈពេលផ្ន្ការពធវើសកខីកម្មរបស់មកសី
ទំងពន្ទះ

ការបង្ហអក់ជាក់ផសតងន្ទន្ទកនុងការបំពេញកិចចែំពណើរការន្ីតិ េសាធី

ចំន្ួន្ញតតិោក់ពោយ្ភាគី

ន្ិងការេិន្ិតយេិច័យ្ផែនករែឋបាលពែសងៗពទៀត កនុកច ះរួមោនការបកផក្បតាល់ោត់បានក្តឹមក្តូវ និក
ការបកផក្បឯកសារទន់ចរលចវលា។ ពោយ្ាន្កតាតផរបរបួលទំងពន្ះ ការមមន្ទុកជាម្ុន្ន្ូេតារាង
កំណត់ពេលពេលាអន្ុេតតពរោងការ

គឺផែអកពលើបទេិពមធន្៍កន្លងពៅ

ទំងពៅកនុងអងគជំន្ុំជរម្ះ

វេសាមម្ញ្ញញ ន្ិងមាប័ន្តុលាការរបហាក់របផហ្លោនពន្ះ។

37

ការរបជុំពរៀបចំសេន្ទការចំន្ួន្ម្ួយ្ ឬពរចើន្ ផតងផតបាន្ពរៀបចំពឡើងម្ុន្ពេលការចាប់ពែតើម្សេន្ទការ
ជាក់ផសតង។ សេន្ទការចាប់ពែតើម្ពោយ្សេន្ទការបឋម្។ ពៅកនុងសេន្ទការបឋម្ពន្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះ
មលាែំបូង េិចារោពៅពលើបញ្ជ ីមកសីសកាតន្ុេល ន្ិងអនកជំន្ទញ ផែលោក់ជូន្ពោយ្ភាគី រេម្
ទំងអញ្ញរតកម្ម ពលើកពឡើងពោយ្ភាគី ពហ្ើយ្ភាគីពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណីអាចែតួចពែតើម្ន្ូេចំណច
ុ ជាក់
លាក់អំេីសំណងផែលខ្លួន្ពសនើសុំ។ សេន្ទការពលើអងគពសចកតីចាប់ពែតើម្ពោយ្ាន្ការពធវើពសចកតីសន្និោឋន្
ពោយ្សពងខបេីសំោក់សហ្រេះរាជអាជាា ពហ្ើយ្ជន្ជាប់ពចាទអាចពធវើការព្លើយ្តបពោយ្សពងខបបាន្
ម្ុន្ពេលអងគជំន្ុំជរម្ះមលាែំបូង

ចាប់ពែតើម្តាំងសំណួរែល់ជន្ជាប់ពចាទ

ភាគីពែើម្បណតឹង

រែឋបបពេណី ន្ិងមកសី ន្ិងមតប់ន្ូេការបង្ហាញភ័សតា
តុ ង។ សហ្រេះរាជអាជាាាន្បន្ាក
ុ បញ្ញជក់អំេី
េិរុទធភាេរបស់ជន្ជាប់ពចាទ។

ចែ៊ើមបីែ ត ា ចទសជនជាប់ចចទ្អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកក្តូវោនជំចនឿ

ចោយគាមនវិមតិសកេ័យអំរីរិរទ្ធភាររបស់ជនជាប់ចចទ្។

ពរកាយ្ពេលេិន្ិតយភ័សតា
តុ ងទំងអស់រួច

ពហ្ើយ្អងគជំន្ុំជរម្ះមតប់ការបិទកិចចេិភាកាពែញពោលេីសំោក់ភាគី
របសិន្ពបើជន្ជាប់ពចាទរតូេែតន្ទាពទស

ម្ុន្ពេលេិភាកាសចក្មច។

អងគជំន្ុំជរម្ះសពរម្ចពៅពលើពទសសមក្សប

ពៅកនុងមល

រកម្ច ះ។ ពោយ្ឈរពលើម្ូលោឋន្ផ្ន្ជំហាន្ន្ីតិ េសាធីទង
ំ ពន្ះពទើបពយ្ើងកំណត់បាន្ន្ូេក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន្់
ៗពែសងៗោនសរាប់សេន្ទការន្ីម្ួយ្ៗបាន្។

Original EN: 01556429-01556441

17

ក.

សំណពំ ុ រឿង០០២/០២

38

កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីចល៊ើភ្សតត្ត
ុ កបានចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៥ ចោយអកគជំនំជក្មះ
ក្តូវចធវ៊ើសវ ការចំនួន៣នងៃកនុកមួយសបាតហ៍។

លទ្ធ ែលននការវាយតនម្ផែនកចវជជសាង្គ្សរត បស់ជនជាប់

ចចទ្ចៅផខមករា ឆ្នំ២០១៥បងាាញថា ការកំណត់៤នងៃកនុក១សបាតហ៍ជាការសមក្សប ចោយសវ ការ
ចរលក្រឹកចធវ៊ើឲ្យបានខ្ីបនតិច។

ែូចចនះអកគជំនំជក្មះបានក្ត ប់ចៅអនវតតត្តមចរលកំណត់៤នងៃកនុក១

សបាតហ៍ វិញ ចៅផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៥ ផែលជាការរចន្ឿនែល់ការជំនំជក្មះកតី។ សវ ការចល៊ើភ្សតត្ត
ុ ក
បានបញ្ច ប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្នំ២០១៧ ចក្កាយរីចរលសវ ការអស់ចំនួន២៧៤នងៃ។ អកគជំនំ
ជក្មះបានសាតប់សកខីកមមសាកេីសរបចំនួន១១៤ ចែ៊ើមបណតឹក រែឋបបចវណីសរបចំនួន ៦៣ និក អនក
ជំ ញចំនួន៨ ក់ ចៅចល៊ើក្បធានបទ្សហករណ៍ក្ត្តំកក់ (កនុកច ះរួមោន មនាីរសនតិសខក្កាំក ត្តចន់
និកការក្បក្រឹត
ត ិចល៊ើជនជាតិចម) ការោឋនទ្ំនប់១មករា ការោឋនក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្នំក ការោឋន
ទ្ំនប់ក្តាំកងម និកការក្បក្រឹតិចត ល៊ើជនជាតិចម និកជនជាតិចវៀតណាម មនាីរសនតិសខអូរកផនេក និក
ភ្នំចក្កាល និកមនាីរសនតិសខស២១ ក្រមទំកការចបាសសោែតនែាកនុក។ បទ្បញ្ជឲ្យចរៀបអាាហ៍រិាហ៍
លកខណៈននជចោ្ះក្បោប់អាវធ និក តួ ទ្ីរបស់ជនជាប់ចចទ្។
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ចែ៊ើមបីចរៀបចំការបិទ្ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី អកគជំនំជក្មះបានចធវ៊ើកិចចក្បជំចរៀបចំសវ ការចៅផខធនូ ឆ្នំ២០១៦
ចែ៊ើមបី

សាតប់សារណាាក់រ័នន
ធ ឹកសារណាបញ្ច ប់ការចែញចោល

និកចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់ការចែញ

ចោលកនុកចំចណាមបញ្ាែនទ្ៗចទ្ៀត។ចោយកត់សោគល់បញ្ាចមបកៗចល៊ើកច ៊ើកចោយភាគី
រយៈចរលផវកខសរីធមមត្ត

និកភារសាញ
ំ ុ នំ នចរឿកកតី

ជារិចសស

អកគជំនំជក្មះក៏កំណត់កាលបរិចចឆទ្សក្ោប់

ោក់សារណាសវ ការចៅនងៃទ្ី២៤ ផខចមសា ឆ្នំ២០១៧ និកការចប់ចែត៊ើមចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់ការ
រិភាកាចែញចោលចៅនងៃទ្ី០៥ ផខមិង

ឆ្នំ២០១៧។ ចក្កាយមក អកគជំនំជក្មះបានអនញ្ញតឲ្យភាគី

ោនចរលចវលាបផនាមមួយសបាតហ៍ចទ្ៀត ចែ៊ើមបីោក់សារណាបញ្ច ប់កិចចរិភាកាចែញចោល ចោយសារ
ផតការរិនិតយច ៊ើក វិញចល៊ើក្បតិច រឹកសវ ការរបស់អកគភារក្បតិច រឹកកំរកបនតែំចណ៊ើរការ

ផែល

ក្បការចនះបានបកេជាែលវិបាកែល់ភាគីកនុកការរឹកផែែកចៅចល៊ើកំណត់ចហតរបស់តលាការ

ចៅកនុក

សារណាបញ្ច ប់កិចចរិភាកាចែញចោល។

ចហតចនះ

ការចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់ការរិភាកាចែញ

ចោល ក្តូវបានកំណត់ចរលច ៊ើក វិញ និកបានចធវ៊ើច ៊ើកចប់រីនងៃទ្ី ១៣ ែល់នងៃទ្ី ២៣ ផខ មិង
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ឆ្នំ
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២០១៧។ ប ា ប់រីច ះមក អកគជំនំជក្មះបានតែកសវ ការចែ៊ើមបីរិភាកាសចក្មច និកចរៀបចំសាល
ក្កមចៅកនុកចរឿកកតីចនះ។

40

ការបា៉ាន់សាមនែំបូកចៅចល៊ើតក្មូវការចរលចវលាកនុកការចចញសាលក្កមកនុកសំណំចរឿក០០២/០២
ច ៊ើកមនចរលចប់ចែត៊ើមការជំនំជក្មះចោយផែែកចល៊ើបទ្រិចសាធន៍សំណំចរឿក០០២/០១

គឺចធវ៊ើ

ចោយរំទន់

បានែឹកោនសាកេី ចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណី និក អនកជំ ញ ចំនួនប៉ា ម ន ក់នឹកក្តូវែតល់សកខីកមម។
ការបា៉ាន់សាមនចនះ

ក្តូវបានផកសក្មួលច ៊ើក វិញចៅកនុកការផកសក្មួលចល៊ើកទ្ី១២

ននគចក្ោកបញ្ច ប់

ផែនការ ចោយរិចរណាចៅចល៊ើការណ៍ផែលថាោនសាកេី ចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណី និកអនកជំ ញ កនុក
ចំនួនចទ្វែកក្តូវបានសាតប់សកខីកមមចៅកនុក សំណំចរឿក ០០២/០២ ចល៊ើសសំណចំ រឿក០០២/០១ ផែរ
ផែលជាការបចកេ៊ើតនូវមូលោឋនភ្សតត្ត
ុ កធំជាកមនចក្ច៊ើន សក្ោប់ការរិចរណា និក វិភាគចៅកនុកចរល
រិភាកាសចក្មច និកែំចណ៊ើរការក្ាកសាលក្កម។

41

សមតាភាររបស់អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកកនុកការបំចរញចៅត្តមត្តរាកចរលចវលាបចចប
ុ បននចនះ ចែ៊ើមបី
ចចញសាលក្កមចៅកនុកចរឿកកតីចនះ

នឹកអាក្ស័យជាបឋមចៅចល៊ើអកគជំនំជក្មះ

និកអកគភារគាំក្ទ្ែនទ្

ចទ្ៀតផែលចៅោនបគគលិកចរញចលញ។ ចៅកនុកអំ ុកឆ្នំ ២០១៦ ក្តីោសទ្ី១ ឆ្នំ ២០១៧ និកក្តីោស
ចកចក្កាយឆ្នំ២០១៧ ការចរៀបចំក្ាកសាលក្កមទ្ទ្ួលែលប៉ាះាល់ចោយការលាឈប់របស់បគគលិក
ចៅកនុកអកគជំនំជក្មះ។ អកគជំនំជក្មះកំរកជួបក្បទ្ះការភារអូសប ្ យជាក្បរ័នក
ធ នុកែំចណ៊ើរការចក្ជ៊ើស
ចរីសបគគលិកអកគការសហក្បជាជាតិ។ ក្បការចនះអាចប៉ាះាល់ែល់សមតាភាររបស់អកគជំនំជក្មះ កនុក
ការចចញសាលក្កមជាភាសាបារាំកក្សបគានជាមួយនឹកការរាករ

ចៅកនុកគចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការ។

ការឈប់រីការងាររបស់បគគលិកអាចរំរឹកថានឹកចក៊ើតច ៊ើកចោយសារសាានភារហិរញ្ញវតាម
ុ ិនចាស់លា
ស់របស់សាលាកតី កិចចសនារយៈចរលខ្ី និក ការចហៀបនឹកបញ្ច ប់សាលក្កមសំណំចរឿក០០២/០២
ផែលកាន់ផតបានជំរញឲ្យបគគលិកផសវករកការងាររយៈចរលផវកនិកោនភារចាស់លាស់។

42

អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបានបញ្ជក់ក្បាប់កា រិយាល័យរែឋបាលរីមនមកអំរីបញ្ាាក់រ័នន
ធ ឹកការ
បញ្ច ប់ការបកផក្បឲ្យបានទន់ចរលចវលា

ផែលអាចរនារចរលបនតចទ្ៀតកនុកការចចញសាលក្កម។

ចៅកនុក កិចចក្បជំចរៀបចំសវ ការកនុកផខធនូ ឆ្នំ២០១៦ ចមធាវីការារកតីបានចល៊ើកច ៊ើកកត្តត ២ ផងមចទ្ៀត
ផែលអាចជះឥទ្ធិរលចល៊ើរយៈចរលននការចរៀបចំសាលក្កម ចាលគឺ ការរិនិតយក្បតិច រឹកផែលកំរកផត
Original EN: 01556429-01556441
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ចធវ៊ើ និកការបកផក្បសាលែីកាអកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល
បារាំក។

កនុកសំណំចរឿក០០២/០១

ចៅជាភាសា

ការបកផក្បជាភាសាបារាំកចកចក្កាយននចសចកតីសចក្មចចនះផែលបានរំរឹកថានឹកបញ្ច ប់ចៅ

ចកផខកកេោ

ឆ្នំ២០១៧

ក្តូវបានក្បចម៊ើលថានឹកបញ្ច ប់រហូតែល់ចកឆ្នំ២០១៧8។

ទក់ទ្ិននឹក

ក្បតិច រឹកននការជំនំជក្មះ អកគជំនំជក្មះកត់សោគល់ចឃ៊ើញថា ក្បតិច រឹកសវ ការផែលក្តឹមក្តូវ គឺជា
មូលោឋនសំខាន់សក្ោប់ការចរៀបចំសាលក្កម
ចោលរបស់ភាគី
មននងៃទ្ី ៣១

ក៏ែូចជាការចរៀបចំសារណាបញ្ច ប់ការរិភាកាចែញ

ផែរ។ ចទះបី ចមធាវីការារកតី នួន ជា បានចសន៊ើឲ្យបញ្ច ប់ ការរិនិតយក្បតិច រឹក

ផខមី

ឆ្នំ២០១៧

រីរ័ត៌ោនក្តឹមក្តូវក៏ចោយ

ចែ៊ើមបីឲ្យសារណាបញ្ច ប់ការរិភាកាចែញចោលអាចឆ្ះុ បញ្ចក
ំ

ផតែំចណ៊ើរការរិនិតយក្បតិច រឹកក្តូវបានបញ្ច ប់ក្តឹមនងៃទ្ី៣០

ផខមិង

ឆ្នំ២០១៧ សក្ោប់ក្បតិច រឹកជាភាសាអក់ចគ្ស ចហ៊ើយក្បតិច រឹកចែេកចទ្ៀតជាភាសាផខមរ និកភាសា
បារាំកនឹកក្តូវបញ្ច ប់ក្តឹមនងៃទ្ី២៤ ផខកកេោ ឆ្នំ២០១៧។

43

ចោយផែែកចល៊ើត្តរាកចរលចវលាចនះ

និកចៅកនុកចចម្៊ើយតបចៅនឹកសំចណ៊ើរបស់ភាគីអកគជំនំជក្មះបាន

អនញ្ញតឲ្យរនារចរល ១ សបាតហ៍ សក្ោប់ការោក់សារណាបញ្ច ប់កិចចរិភាកាចែញចោល និកបាន
កំណត់កាលបរិចចឆទ្សាជាងមន
ី ូវការចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី១៣ ផខមិង

ឆ្នំ២០១៧។ ែំចណ៊ើរការចរៀបចំ

ចសចកតីក្ាកសាលក្កមក្តូវបានចធវ៊ើឲ្យោនភារសមក្ុ គសាមញ ចោយសារភារមិនចាស់លាស់ ាក់រ័នន
ធ ឹក
ភារមិនក្តឹមក្តូវននកំណត់ចហតសវ ការ ចរលចនះ
ចរឹកសវ ការ។

ចោយសារោនសាានភារចនះ

និកចរលចវលាសមក្សបកនុកការរិនិតយក្បតិ

អកគជំនំជក្មះក៏បានយល់ក្សបែកផែរត្តមសំចណ៊ើ

របស់ចមធាវីការារកតី នួន ជា ផែលចសន៊ើសំឲ្យភាគីោក់ការផកតក្មូវចៅចល៊ើសារណាបញ្ច ប់កិចចរិភាកា
ចែញចោលរបស់ខួ ន
្ ប ា ប់រីការរិនិតយបញ្ច ប់ក្បតិច រឹកននកិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី។ ការផកតក្មូវចៅចល៊ើ
សារណាបញ្ច ប់កិចចរិភាកាចែញចោលក្តូវបានោក់ចៅត្តមចរលចវលាកំណត់ចកចក្កាយគឺចៅនងៃទ្ី៣០
ផខកញ្ញ ឆ្នំ២០១៧។

ចរលបចចប
ុ បននចនះ អកគជំនំជក្មះបនតវាយតនម្នូវែលប៉ាះាល់ផែលការផកផក្ប

ចោយផែែកចៅចល៊ើការផកតក្មូវចក្ច៊ើនចៅចល៊ើក្បតិច រឹកច ះ

ផែលអាចោនចំចាះការវាយតនម្របស់

អកគជំនំជក្មះចៅចល៊ើភ្័សត្ត
តុ ក។ ក្បការចនះ ហាក់ែូចជាមិន ោនែលប៉ាះាល់ ចៅចល៊ើចរលចវលា
ននការចចញសាលក្កមសំណំចរឿក ០០២/០២ ប៉ាផនតែំចណ៊ើរការវាយតនម្ចៅផតចធវ៊ើបនតចទ្ៀតកនុកបរិបទ្នន
ការរិភាកាសចក្មច។
8

ការបកផក្បភាសាបារាំកក្តូវបានជូនែំណឹកចៅភាគីចៅនងៃទ្ី៩ ផខមករា ឆ្នំ២០១៨។

Original EN: 01556429-01556441

20

44

អកគជំនំជក្មះកត់សោគល់បផនាមចទ្ៀតថា

ចៅកនុកអំ ុកចរលសវ ការសាតប់ចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់ការ

រិភាកាចែញចោល ចមធាវីការារកតី នួន ជា បានបញ្ជក់ថា ការបកផក្បសារណាបញ្ច ប់កិចចរិភាកា
ចែញចោលរបស់ខួ ន
្ ចៅជាភាសាផខមរឲ្យបានចរញចលញមនការចចញសាលក្កម គឺជាបញ្ាសកាតនរល
ននការជំនំជក្មះក្បកបចោយយតតិធម៌ចៅកនុកចរឿកកតីចនះ។ ក្បការចនះ បងាាញអំរីសារៈសំខាន់កនុកការ
រកាទ្កបគគលិកឲ្យបានក្គប់ក្គាន់សក្ោប់កិចចការបកផក្បជូនអកគជំនំជក្មះ

ចែ៊ើមបីអនចលាមចៅត្តម

កាលបរិចចឆទ្ផែលបានកំណត់។ អកគជំនំជក្មះបានទ្ទ្ួលរ័ត៌ោនថា អាចរំរឹកថានឹកទ្ទ្ួលការបកផក្ប
ផែនកខ្ះននអតាបទ្របស់ចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់កិចចរិភាកាចែញចោលនីមួយៗជាភាសាផខមរ

ក្តឹមាក់

កណា
ត លផខកញ្ញ ចហ៊ើយការបកផក្បចជ៊ើកទ្ំរ័រននចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់កិចចរិភាកាចែញចោលជាភាសា
ផខមរក្តឹមផខធនូ ឆ្នំ។

45

អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបនតរិនិតយសាានភារសខភាររបស់ជនជាប់ចចទ្ជាក្បចំ។ សមបទរបស់ជន
ជាប់ចចទ្កនុកការបនតចូលរួមសវ ការក្តូវបានវាយតនម្ចៅចកផខកកេោឆ្នំ២០១៦ ចហ៊ើយរិនិតយចឃ៊ើញ
ថាជន

ជាប់ចចទ្ទំករីរោនសមបទក្គប់ក្គាន់កនុកការចូលរួមសវ ការ។

ប៉ាផនត

របាយការណ៍

ចវជជសាង្គ្សក
ត ត់សោគល់អំរីជំកម
ឺ ួយចំនួនផែលជនជាប់ចចទ្ោន

ចហ៊ើយបានែតល់អនសាសន៍ឲ្យវាយ

តនម្ចៅមខងារសតិបញ្ញរបស់ជនជាប់ចចទ្ចរៀករាល់ក្តីោស។

ការវាយតនម្ផែនកចវជជសាង្គ្សផត បប

ចនះក្តូវបានចក្គាកសក្ោប់ក្តីោសទ្ី១ឆ្នំ២០១៨។

46

ចោយរិចរណាចៅចល៊ើកត្តតទំកឡាយខាកចល៊ើចនះ អកគជំនំជក្មះសូមបនតចគាលចៅ ចចញសាលក្កម
ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៨។ ប៉ាផនត អកគជំនំជក្មះកត់សោគល់ថាបញ្ា

រួមទំកហិរញ្ញវតាុ

អវតក បគគលិករបស់អកគជំនំជក្មះ និក ការបកផក្បសាលក្កមចៅជាភាសាផខមរនិកភាសាបារាំក អាច
តក្មូវឲ្យោនការរនារចរលរហូតែល់ក្តីោសទ្ី៣ឆ្នំ២០១៨។
ខ.

សំណពំ ុ រឿង០០៣ ន្ិងវសំណចំ រឿក០០៤

47

លុះរតាផតាន្ពសចកតីសពរម្ចថាពតើ សំណំពុ រឿង០០៣ ន្ិង/ឬ ០០៤ រតូេបញ្ជូ ន្ពៅជំន្ុំជរម្ះ ចប៊ើមិន
ែូចចនះចទ្

ចយ៊ើកមិនអាចមម ន្ទុកបាន្ពៅពលើរយ្ៈពេលសរាប់បញ្ច ប់ការជំន្ុំជរម្ះកតីទ ំងពន្ះបាន្
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ច ៊ើយ។ ការវាយ្តផ្ម្លពលើពេលពេលាផែលតរម្ូេ អាចផែអកពៅពលើចំន្ួន្ចុងពចាទ ភាេសមគ
ុ មមញផ្ន្
អងគពហ្តុ ន្ិងអងគចាប់ផ្ន្បទពចាទ ផែលាន្ផចងពៅកនុងែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងពៅជំន្ុំជរម្ះ។
V.

ផែនការប្ច ប់បណ្តឹង្មទក្ខ

ក.

សំណពំ ុ រឿង០០២/០២

48

អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូលរាករណ៍ចៅចរលចនះថា បណតឹកសាទ្កខ (មួយឬចក្ច៊ើន) ក្បសិនចប៊ើោក់
ក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនជក្មះសាលាែំបូកកនុកសំណំចរឿក០០២/០២ នឹកោនចំនួនតិចបំែត
ចោយសារចរលចវលានិកធនធាន ែូចកនុកសំណំចរឿក០០២/០១ ផែរ។ រហូតទល់ផតចចញសាលក្កម
កនុកសំណំចរឿក០០២/០២

ចទ្៊ើបោនលទ្ធភារសក្ោប់ភាគីោក់បណតឹកសាទ្កខភា្មៗក្បឆ្ំកនឹកចសចកតី

សចក្មចរបស់អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកចៅកនុកសំណំចរឿកច ះ

ផែលក្តូវផតសចក្មចចៅកនុករយៈចរល

បីផខ កំណត់ចោយចាប់ រនារចរលបួនផខកនុកករណីរិចសស។
ខ.

សំណពំ ុ រឿង០០៣ និកសំណចំ រឿក០០៤

49

ក្បសិនចប៊ើសំណំចរឿក០០៣ និក/ឬ ០០៤ បនតចៅមខរហូតែល់ែំណាក់កាលជំនំជក្មះច ះ បណតឹក
ទទ្ធរណ៍ភា្មៗឬបណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកអាចចក៊ើតច ៊ើក។
ចទះជាយា៉ាកណាក៏ចោយ

ចោយចហតថាចយ៊ើកមិនែឹកថាសំណំចរឿកណាមួយែំចណ៊ើរការរហូតែល់

ែំណាក់កាលជំនំជក្មះ និកមិនែឹករីបទ្ចចទ្ណាខ្ះច ះ វាហាក់ែូចជាឆ្ប់ចរកកនុកការែតល់នូវការ
បា៉ាន់សាមនចំចាះចរលចវលាផែលតក្មូវកនុកការសចក្មចចល៊ើបណតឹកសាទ្កខណាននសំណំចរឿកាក់រ័ន។
ធ
VI.

សេចក្ត្េននដ្ឋ
ិ ាន

50

សក្ោប់ឆ្នំ២០១៨ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗចំនួនរីរកនុកសំណំចរឿក០០២/០២
គឺ (i) ការចចញសាលក្កម និក (ii) ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់បណតឹកទទ្ធរណ៍ផែលអាចោនក្បឆ្ំក
នឹកសាលក្កម។ ចំចាះសំណំចរឿក ០០៣, ០០៤/០១, ០០៤/០២ និក ០០៤ ចយ៊ើករំរឹកថានឹក
សចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗចំនួន៤ គឺ (i) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសក្ោប់សំណំចរឿក ០០៣
ក្បឆ្ំកនឹក ោស មត ផែលសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតសចក្មចបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះ ឬបញ្ច ប់
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កិចចនីតិ វិធី, (ii) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក ០០៤/០២ ក្បឆ្ំកនឹក ចអា អាន
ផែលសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតសចក្មចបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនជ
ំ ក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី, (iii) ការចចញ
ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក ០០៤ ក្បឆ្ំកនឹក យឹម ទ្ិតយ ផែលសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត
សចក្មចបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះ

ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី

និកការសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើ

បណតឹកទទ្ធរណ៍ផែលអាចោន ក្បឆ្ំកចៅនឹកែីកាែំចណាះក្សាយទំកច ះ កនុក (iv) សំណំចរឿក
០០៤/០១ ាក់រ័នន
ធ ឹក អឹម ផចម ចោយោនចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះកនុកការបញ្ជូ នសំណំ
ចរឿកទំកចនះចៅជំនំជក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី។

51

ចៅឆ្នំ២០១៩ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗចំនួន៣ គឺការចចញចសចកតីសចក្មចចៅ
បណតឹកទទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកែីកាែំចណាះក្សាយ ចៅកនុក (i) សំណចំ រឿក ០០៤/០២ ាក់រ័នន
ធ ឹក ចអា អាន
(ii) សំណំចរឿក ០០៣ ាក់រ័នន
ធ ឹក ោស មត និក សំណំចរឿក០០៤ ាក់រ័នន
ធ ឹក យឹម ទ្ិតយ ជាមួយ
នឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនជ
ំ ក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី។

52

ចៅឆ្នំ២០២០ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់មួយ គឺ (i) ការចចញសាលែីកាកនុក
សំណំចរឿក ០០២/០២។

53

កនុកករណីផែលសំណំចរឿក០០៣ និក សំណំចរឿក០០៤ ក្តូវបញ្ជូ នចៅជំនំជក្មះ ទំកមូល ឬចោយផែនក
ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់សំណំចរឿកទំកចនះនឹកក្តូវរាករចៅចរលច ះ។

54

ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗផែលបានរាករ ាន្បងាាញជូនកនុងតារាងផែលភាជប់ជាម្ួយ្ន្ឹងផែន្ការចនះ។
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តារាងកំណត់ពេលពេលាតាម្ការពរោងទុកផែលរួម្ាន្ក្រឹតកា
ិត រណ៍សខា
ំ ន្់ៗ
គចក្ោកបញ្ច បផ់ ែន្ការ កំផណចល៊ើកទ្ី ១៥ - នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៧
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