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សេចក្្តេម្ងេប
គចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការសក្ោប់អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញកនុកតលាការកមពជា
ុ
(“អកគជំនំជក្មះ”) ក្តូវបាន
ចរៀបចំច ៊ើកជាចល៊ើកែំបូកចៅផខមី

ឆ្នំ២០១៤ ចោយឆ្កកាត់ការរិចក្គាះរិភាកាចយាបល់រីសំណាក់

ការិយាល័យរែឋបាល ជាមួយនឹកចៅក្កមននអកគជំនំជក្មះចែេកៗ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត និកសហ
ក្រះរាជអាជាាទក់ទ្ិននឹកការទ្ទ្ួលខសក្តូវរបស់រួកគាត់។ ចនះគឺជាការចធវ៊ើបចចប
ុ បននភារក្បចំក្តីោសទ្ី
២២ ននគចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការចនះផែលបញ្ច បច់ ៅនងៃទ្ី៣០ ផខកញ្ញា ឆ្នំ២០១៩។
ចៅកនុកកំ ុកក្តីោសចនះ

អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្បញ្ច ប់កិច្ចន្ីតិ េិធីបណតឹងសាទុកខរបឆំងន្ឹង

ន្ួន្ ជា កនុងសំណំពុ រឿង០០២ បន្ទាប់េី ន្ួន្ ជា ទទួលម្រណភាេពៅថ្ងៃទី០៤ ផែសីហា ក៏បុផន្ត អងគជំន្ុំ
ជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្សពរម្ច្ទទួលសំពណើបំភ្ឺអ
ល ំរីែលវេិបាកគតិយតតិថ្ន្ម្រណភាេរបស់ ន្ួន្ ជា
ពៅកនុងែំណាក់កាលន្ីតិ េិធីបណតឹងសាទុកខពន្ះ។

ការិយាល័យសហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពធវើការជូន្

ែំណឹងបណតឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្០៤ របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយកនុងសំណំពុ រឿង០០៤។
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I.

សេចក្្តសែតើរ

1

អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ាកនុងតុលាការកម្ពជា
ុ
(“អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ា”)វ បាន្ចាប់ពែតើម្ែំពណើរការរបស់
ែលួន្ពៅផែកុម្ៈភ ឆនំ២០០៦ ន្ិងបាន្ែំពណើរពេញពលញបន្ទាប់េីការអន្ុម្័តវេិនន្ថ្ែាកនុងពៅកនុងផែម្ិងុន្ទ
ឆនំ២០០៧។ អណតិរត បស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ា គឺពែើម្បីកាត់ពសច្កតី “ពម្ែឹកន្ទំជាន្់ែពស់កម្ពជា
ុ របជា
ធិបពតយយ ន្ិងជន្ទំងឡាយផែលទទួលែុសរតូេែពស់បំែុតច្ំព ះឧរកិែក
ឋ ម្ម ន្ិងការរំពលាភ្យាងធៃន្់ធរៃ
ពៅពលើច្ាប់រេហមទណឌកម្ពជា
ុ
ការរំពលាភ្ពៅពលើច្ាប់ម្ន្ុសសធម្៌ ន្ិងទាលប់អន្តរជាតិ រេម្ទំងការ
រំពលាភ្ពលើអន្ុសញ្ញាអន្តរជាតិ ផែលរបពទសកម្ពជា
ុ ទទួលសាគល់ ពហើយផែលបាន្របរេឹតក
ត នុងអំឡុងថ្ងៃទី
១៧ ផែ ពម្សា ែល់ថ្ងៃទី០៦ ផែម្ករា ឆនំ១៩៧៩”1។

2

គពរាងបញ្ច ប់ផែន្ការពន្ះបាន្បរិយាយយាងលម្អិតពោយអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញកនុងបរិបទថ្ន្ចសចកតី
សចក្មចរបស់ម្ហាសន្និបាតអងគការសហរបជាជាតិ

A/RES/68/247B

ផែលកនុងច្ំពណាម្បញ្ញា

ពែសងៗពទៀត បាន្កំណត់អាណតតិរបស់អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញឲ្យពរៀបច្ំយុទធសាស្តសតបញ្ច ប់ ពោយាន្
ផែន្ទីបង្ហាញែលូេច្ាស់លាស់ម្ួយ។

ឯកសារពន្ះពធើពវ ឡើងពោយអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញពោយាន្ការ

េិពរោះពយាបល់តាម្រយៈការិយាល័យរែឋបាល ជាម្ួយពៅរកម្អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះសាលា
ែំបូង ន្ិងអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល សហពៅរកម្ពសុើបអពងេត ន្ិងសហរេះរាជអាជាាអំេីការទទួល
ែុសរតូេរបស់េួកពគ។ អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញ ពធវើបច្ចប
ុ បន្នភាេផែន្ការបញ្ច ប់ពន្ះពរៀងរាល់រតីាស។
ឯកសារចនះគឺជាកំផណចល៊ើកទ្ី២២ ចហ៊ើយបានបញ្ចូ លនូវការផកតក្មូវ

ចោយផែែកចល៊ើវឌ្ឍនភារនន

ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីត្តមែ្ូវតលាការផែលកំរកក្បក្រឹតចត ៅចប់រីនងៃទ្ី០១ ផខកកេោ ែល់នងៃទ្ី៣០ ផខកញ្ញា
ឆ្នំ២០១៩។

3

ឯកសារពន្ះពតតតជាេិពសសពលើវឌ្ឍនភារងមីៗ ពៅកនុងសំណំពុ រឿងផែលចៅចសសសល់ទង
ំ បីផែលបចចប
ុ បនន
កំេុងសថិតពៅច្ំព ះម្ុែ អ.េ.ត.ក ន្ិងែតល់ន្ូេេ័ត៌ាន្អំេីរបពភ្ទថ្ន្ពរឿងកតី រេម្ទំងសាាន្ភាេ ថ្ន្សំណំ ុ
ពរឿងទំងពន្ទះនិកជំហាន្ន្ទន្ទផែលរតូេបំពេញម្ុន្ពេលកិច្ចែំពណើរការន្ីតិ េិធីតាម្ែលូេតុលាការទក់ទិន្ន្ឹង
សំណំពុ រឿងកំេុងរង់ចាប
ំ ចចប
ុ បន្នពៅច្ំព ះម្ុែអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញ

1

បញ្ច បជា
់ សាាេរតាម្ែលូេច្ាប់។

កិច្ចរេម្ពរេៀងរវាងអងគការសហរបជាជាតិ ន្ិងរាជរោឋភ្ិបាលកម្ពជា
ុ ទក់ទងន្ឹងការកាត់ពសច្កីតពៅពរកាម្ច្ាប់កម្ពជា
ុ ន្ូេឧរកិែក
ឋ ម្ម

ផែលបាន្របរេឹតតពឡើងពៅកនុងរយៈកាលថ្ន្កម្ពជា
ុ របជាធិបពតយយ នងៃទ្០
ី ៦ ផខមិង
Original EN: 01629848-01629857

ឆ្នំ២០០៣។

3

សហក្រះរាជអាជាាបានផង្កជាសាធារណៈថា នឹករំោនសំណំចរឿកបផនថមចទ្ៀតចទ្ ប ា ប់រីសំណំចរឿក
០០៣ និក សំណំចរឿក០០៤2។ ចហតចនះ សំណំចរឿកផែលោន ចរលចនះគឺជាសំណំចរឿកសរបផែល
អ.េ.ត.ក. ក្តូវចត់ការត្តមនីតិ វិធី។

4

សំណំចរឿក០០១ ក្បឆ្ំកនឹក កាំក ចហគចអា៊ាវ (ចៅ ឌ្ច) គឺជាសំណំចរឿកែំបូកផែលបានជំនំជក្មះចៅ
ចំច ះមខអកគជំនំជក្មះ អ.េ.ត.ក. ។ ចៅនងៃទ្ី០៣ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១២ អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល
បានក្បកាសសាលែីការបស់ខួ ន
្ ចៅកនុកបណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនំជក្មះសាលា
ែំបូកចធវ៊ើឲ្យសំណំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ច ប់សាថររ។ ជនជាប់ចចទ្ក្តូវបានែត ា ចទសោក់រនធ គារអស់
មួយជី វិត។

5

អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្បំផបកបទពចាទពៅកនុងសំណំពុ រឿង ០០២ ពៅជាសេន្ទការច្ំន្ួន្រីរ។ អកគជំនំជក្មះ
សាលាែំបូកបានចចញសាលក្កមពៅកនុងសេន្ទការែំណាក់កាលទីម្ួយផែលអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញកំណត់
ព្មះសំណំពុ រឿងថា សំណំពុ រឿង០០២/០១ ចៅនងៃទ្ី ០៧ ផខសីហា ឆនំ២០១៤ ក្បឆ្ំកនឹក នួន ជា និក
ចខៀវ សំែន។ ជនជាប់ចចទ្ចំនួនរីរ ក់ចទ្ៀតចៅកនុកចរឿកកតី គឺ ចអៀក សារី បានទ្ទ្ួលមរណភារចៅ
នងៃទ្ី ១៤ ផខ មី

ឆ្នំ ២០១៣ និក ចអៀក ធី រិទ្ធ បានទ្ទ្ួលមរណភារចៅ និកនងៃទ្ី ២២ ផខ សីហា ឆ្នំ

២០១៥ ចហតែូចចនះ កិចចែចំ ណ៊ើរការនីតិ វិធីក្បឆ្ំកនឹករួកចគក្តូវបានរំលត់។ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក
បានរកច

៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែក្ឋ បឆ្ំកនឹកមនសេជាតិ ផែលបាន

ក្បក្រឹតក
ត នុកអំ ុកនងៃទ្ី១៧ ផខចមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ែល់នងៃទ្ី៦ ផខធនូ ឆ្នំ១៩៧៧ និកក្តូវបានែត ា ចទស
ោនក់ៗឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិត។ ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីបណតឹកសាទ្កខកនុកសំណំចរឿកចនះ ក្តូវបាន
បញ្ច ប់ចៅនងៃទ្ី២៣ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៦ ចោយោនការក្បកាសសាលែីកាអកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល ។
អកគជំនំជក្មះតមេល់សាលក្កមសចក្មចែត ា ចទសអស់មួយជី វិតចល៊ើជនជាប់ចចទ្ទំករីរ។
2

ចសចកតីក្បកាសរ័ត៌ោនរបស់សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិសទ្
ី ត ី៖ អំរកា
ី រោក់ជន
ូ នូវែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរងមីៗ ចំនួន ២

ចចញែាយនងៃទ្ី៨ ផខកញ្ញ ឆ្នំ២០០៩ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_
Sep_2009_(Eng).pdf)។ ចសចកតីផង្កការណ៍សាធារណៈចោយសហក្រះរាជអាជាាទក់ទ្ិននឹកការចស៊ើបអចកេតកនុកសំណំចរឿក ០០៣
ចចញែាយនងៃទ្០
ី ៥ ផខមិង

ឆ្នំ២០១២ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%

202012%20En.pdf) និកចសចកតីផង្កការណ៍ចោយសហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិទក់ទ្ិននឹកបនាក
ុ ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ចចញែាយ
នងៃទ្ី២៦ ផខវិចកា
ិឆ ឆ្នំ២០១៤ (http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccccaseload)។
Original EN: 01629848-01629857
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ការជំនំជក្មះទ្ីរីរកំរកែំចណ៊ើរការកនុកចរលបចចប
ុ បននចនះ

ផែលអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញោក់ច្មះថា

សំណំចរឿក ០០២/០២ បានចតតតចល៊ើជចក្ម៊ើសតំណាកបទ្ចចទ្មួយចំនួនផែលចៅសល់ក្បឆ្ំកនឹកជន
ជាប់ចចទ្ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន។ បទ្ចចទ្ទំកច ះរួមោន៖ អំចរ៊ើក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែក
ឋ មម
សង្គ្ងាគម និកឧក្កិែក
ឋ មមក្បឆ្ំកមនសេជាតិចល៊ើក្បធានបទ្ ការក្បក្រឹតិចត ល៊ើជនជាតិចម ចវៀតណាម
សហករណ៍ក្ត្តំកក់ (រួមទំកមនាីរសនតិសខក្កាំកត្តចន់និកការក្បក្រឹទ្ធចល៊ើរទ្ធសាសនិក) ការោឋនទ្ំនប់
១មករា ការោឋនសាកសក់ក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្នំក មនាីរសនតិសខអូរកផនេក ភ្នំចក្កាល និកស-២១
ការចបាសសោែតនែាកនុក និកការោក់បទ្បញ្ជចល៊ើអា ហ៍រិ ហ៍។ សវ ការចល៊ើភ្សតត្ត
ុ កចប់ចែត៊ើម
ចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៥ ចហ៊ើយបញ្ច បច់ ៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្នំ២០១៧។ អកគជំនំជក្មះសាលា
ែំបូកបានចចញពសច្កតីសពងខបតាល់ាត់ពៅពលើសាអងពហតុន្ិងពសច្កតីសពរម្ច្ថ្ន្សាលរកម្ ពៅថ្ងៃទី១៦
ផែេិច្ិកា
ឆ

ឆនំ២០១៨

អកគជំនំជក្មះ រកច

ន្ិងពច្ញសាលរកម្ទំង០៣ភាសាពធវើការ

ពៅថ្ងៃទី២៨

ផែម្ីន្ទ

ឆនំ២០១៩។

៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរទ្ធភាររីបទ្ក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែក
ឋ មម

សង្គ្ងាគម ឧក្កិែក
ឋ មមក្បឆ្ំកមនសេជាតិ ចហ៊ើយបានែត ា ចទសោក់រនធ គារអស់មួយជី វិត3។ ពរកាយេី
ទទួលចសចកតីជូនែំណឹកអំរីបណតឹកសាទ្កខរបស់ ន្ួន្ ជា ន្ិង ពែៀេ សំែន្ អងគជំន្ុំជរម្ះសាលាែំបូង
បញ្ជូ ន្សំណំពុ រឿងពៅអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល។

7

ពៅថ្ងៃទី០៤ ផែសីហា ឆនំ២០១៩ ន្ួន្ ជា ទទួលម្រណភាេកនុងអាយុ៩៣ឆនំ ែណៈផែលទទួលេាបាល
ចៅម្ន្ាីរពេទយម្ិតភា
ត េផែមរ-សូពេៀត។

អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្បញ្ច ប់កច្
ិ ចែំពណើរការន្ីតិ េិធី

បណតឹងសាទុកខរបឆំងន្ឹង ន្ួន្ ជា ពៅថ្ងៃទី១៣ ផែសីហា បុផន្តបាន្សពរម្ច្ថាពៅផតទទួលសំពណើរបស់
ពម្នេីការ រកតីកនុងការបំភ្ឺប
ល ញ្ញជក់អំេី េិបាកែលូេច្ាប់ពកើតពច្ញេីម្រណភាេរបស់ោត់ពៅកនុងែំណាក់
កាលកិច្ចន្ត
ី ិ េិធីពន្ះ។

8

ចៅនងៃទ្ី២៧ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៧ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក បានចចញចសចកតីសចក្មចបញ្ច បក
់ ិចចនីតិ វិធី
ក់ រ័ន ធនឹ កអកគចហត ផែលោនផចកចៅកនុ កែី កា ែំ ចណាះក្សាយកនុ កសំ ណំចរឿក០០២

ផែលមិ ន ោន

បញ្ចូ លចៅកនុ កសំ ណំ ចរឿក០០២/០១ ឬ០០២/០២។ ចហតែូចចនះ ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីតលាការកនុកសំណំ
ចរឿក០០២ នឹកក្តូវបញ្ច ប់ចៅចរលសាលក្កមសំណំចរឿក០០២/០២ ចូលជាសាថររ។
3

សំណពុំ រឿងពលែ

០០២/១៩-០៩-២០០៧/អេតក/អសែ

(https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/case-00202-

judgement)។
Original EN: 01629848-01629857
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កិចចចស៊ើបសួរចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតច
ួ ចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា
អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរចៅកនុកឆ្នំ២០១៩

ចហ៊ើយប ា ប់មកចចញែីកា

សននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរបផនថម។ សំណំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជាសំណំចរឿកចំនួនបី
ច លគឺ សំណំចរឿក ០០៤/០១

ក់រ័នន
ធ ឹក អឹម ផចម សំណំចរឿក ០០៤/០២

ក់រ័នន
ធ ឹក ចអា អាន និក

សំណំចរឿកផែលចៅចសសសល់ គឺ សំណំចរឿក ០០៤ ក្បឆ្ំកនឹក យឹម ទ្ិតយ។

10

ចៅនងៃទ្ី១០ ផខកកេោ ឆ្នំ២០១៧ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយ ចោយោន
សោែកចហតចល៊ើកផលកចចទ្ក្បកាន់សំណំចរឿក ០០៤/០១ ក្បឆ្ំកនឹក អឹម ផចម។ សហរេះរាជអាជាា
អន្តរជាតិ បាន្ោក់បណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយពៅម្ុែអងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ។ ពៅថ្ងៃទី២៩
ផែម្ិងុន្ទ ឆនំ២០១៨ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ បាន្សពរម្ច្ពលើបណតឹងឧទធរណ៍ពលើយុតាតធិការបុគល
គ
កនុង
ពន្ទះរួម្ាន្

ន្ីតិ េិធីតុលាការកនុងសំណំពុ រឿងពន្ះែងផែរ។

ពសច្កតីសពរម្ច្របស់សហពៅរកម្ពសុើប

អពងេតផែលថា អងគជំន្ុំជរម្ះេិសាម្ញ្ាម្ម្ិន្ាន្យុតាតធិការពលើ អុឹម្ ផច្ម្ ចាត់ទុកជាបាន្ការផែលជា
ការបញ្ច ប់ែំពណើរការន្ីតិ េិធីតុលាការកនុងសំណំពុ រឿងពន្ះ។

11

ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីសំណំចរឿក០០៣ សំណំចរឿក០០៤/០២ និកសំណំចរឿក០០៤ ោនវឌ្ឍនភារ ែូចខាកចក្កាម៖
ក-

ចៅនងៃទ្ី២៨ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៨ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយចំនួន

រីរចែេកគាន កនុកសំណំចរឿក០០៣ ក្បឆ្ំក ោស មត ជាភាសាចធវ៊ើការរបស់ចៅក្កមនីមួយៗ (ផខមរ
និកអក់ចគ្ស) ផែលការបកផក្បនឹកោក់ត្តមចក្កាយ។ ចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិចចទ្ក្បកាន់ ោស
មត រីអំរីអចំ រ៊ើក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែក
ឋ មមក្បឆ្ំកមនសេជាតិ ឧក្កិែក
ឋ មមសង្គ្ងាគម និក បទ្ចលម៊ើស
ចក្កាមចាប់ជាតិ។

សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិបានទ្ោ្ក់ការចចទ្ក្បកាន់ចោយមូលចហតរំោន

យត្តតធិការបគគល។ ែីកាសំចណាះក្សាយទំករីរោនអមចោយចសចកតីសចក្មចចល៊ើ កយសំរបស់ចែ៊ើមបណតឹក
រែឋបបចវណី។

សំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិជាភាសា

អក់ចគ្ស ពៅកនុងសំណំពុ រឿងពន្ះ ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី០១ ផខកមភៈ ចំផណកសំចៅបកផក្ប
ែីកាែំចណាះក្សាយជាភាសាផខមរក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី០៦ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៩។ បណតឹងឧទធរណ៍
ច្ំន្ួន្បីរតូេបាន្ោក់របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ។ ពម្នេីការ រកតី ន្ិង សហរេះរាជអាជាាជាតិបាន្
បតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយរបស់សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិ

(ែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿង

ពៅជំន្ុំជរម្ះ)។ ច្ំផណកឯសហរេះរាជអាជាាអន្តរជាតិបឹង
ត ឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាសពរម្ច្ពលើកផលង
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ពចាទរបកាន្់របស់សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតជាតិ។
ឧទធរណ៍ទំងអស់រតូេបាន្ោក់ពោយភាគី

ច្ពម្លើយតប

ជាភាសាអង់ពគលស

ន្ិងការព្លើយតបពៅន្ឹងបណតឹង

ន្ិងភាសាផែមរ

ពៅច្ុងរតីាសទី៣

ឆនំ២០១៩។ ពៅថ្ងៃទី២៥ ផែកញ្ញា ឆនំ២០១៩ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្ជូន្ែំណឹងែល់ភាគីអំេីបំណងពបើក
សេន្ទការ ច្ំន្ួន្០៣ថ្ងៃ គឺេថ្ី ងៃទី២៧ ែល់ថ្ងៃទី២៩ ផែេិច្ិកា
ឆ ឆនំ២០១៩។ អកគបចរជំនំជក្មះបានរាករ
ថានឹកអាចចចញ សាលែីកាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី១ កនុក
ឆ្នំ២០២០។
ខ-

ពៅថ្ងៃទី១៦ ផែសីហា ឆនំ២០១៨ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពច្ញែីកាែំពណាះរសាយ

ច្ំន្ួន្េីរពែសងោនកនុងសំណំពុ រឿង០០៤/០២ របឆំងន្ឹង ពអា អាន្ ជាភាសាផែលពៅរកម្ពធវើការ (ភាសា
ផែមរ

និកភាសាអក់ចគ្ស)

ពហើយការបកផរបន្ឹងោក់ជូន្តាម្ពរកាយ។

សហពៅរកម្ពសុើបអពងេត

អន្តរជាតិ សពរម្ច្ពចាទរបកាន្់ ពអា អាន្ េីបទរបល័យេូជសាសន្៍ ឧរកិែក
ឋ ម្មរបឆំងម្ន្ុសសជាតិ
ន្ិងបទពលមើស

ត្តមចាប់ជាតិម្ួយច្ំន្ួន្ពទៀត។សហពៅរកម្ជាតិបាន្ទាលក់ការពចាទរបកាន្់

ពហតុរំោនយុតាតធិការបុគល
គ ។

ពោយ

ែីកាែំពណាះរសាយាន្អម្ពោយពសច្កតីសពរម្ច្ពលើសំពណើ កយ

សំត្តក
ំ ខ្ួនជាពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី។ សំចៅបកផក្បជាភាសាផខមរនិកអក់ចគ្សននែីកាែំចណាះក្សាយ
ក្តូវបានជូនែំណឹក ចៅនងៃទ្ី៣០ ផខតលា និកនងៃទ្ី០៥ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៨។ បណតឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្ ០៣
រតូេបាន្ោក់របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ៖

ព លគឺពម្នេីការ រកតី

ន្ិងសហរេះរាជអាជាា

ជាតិបឹង
ត ឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ(ែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងពៅជំន្ុំជរម្ះ) ច្ំផណកឯសហរេះរាជ
អាជាាអន្តរជាតិបាន្បតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាសពរម្ច្ពលើកផលងពចាទរបកាន្់របស់សហពៅរកម្ពសុើប
អពងេតជាតិ។

អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្ពធវើសេន្ទការច្ំន្ួន្០៣ថ្ងៃពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំង

ន្ឹងែីកា

ែំពណាះរសាយកនុងផែម្ិងុន្ទ ឆនំ២០១៩ ន្ិងបាន្សរាកពែើម្បីេិភាកាសពរម្ច្។ អកគបុពរជំនំជក្មះ
ចក្គាកចចញសាលែីកា

ចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំ កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី៤

កនុក

ឆ្នំ២០១៩។
គ-

ចៅនងៃទ្ី២៨ ផខម្ិងុន្ទ ឆ្នំ២០១៩ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពច្ញែីកាែំពណាះរសាយេីរ

ពែសងោនកនុកសំណំចរឿក ០០៤ របឆំងន្ឹង យឹម្ ទិតយ ជាភាសារបស់ពៅរកម្ន្ីម្ួយៗ (ភាសាផែមរ
ន្ិងអង់ពគលស) ន្ិងការបកផរបោក់ជូន្ពេលពរកាយ។ សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិសពរម្ច្ពចាទ
របកាន្់ យឹម្ ទិតយ េីបទរបល័យេូជសាសន្៍ ឧរកិែក
ឋ ម្មរបឆំងម្ន្ុសសជាតិ ឧរកិែក
ឋ ម្មសស្តង្ហគម្ ន្ិងបទ
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ពលមើសតាម្ច្ាប់កម្ពជា
ុ ។

សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតជាតិសពរម្ច្ពលើកផលងពចាទរបកាន្់

ពោយ

ម្ូលពហតុរំោនយុតាតធិការបុគល
គ ។ ែីកាែំពណាះរសាយាន្អម្ពោយពសច្កតីសពរម្ច្ពលើ កយសុំតាង
ំ
ែលួន្ជាពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី។ សំពៅបកផរបជាភាសាផែមរថ្ន្ែីកាែំពណាះរសាយរតូេបាន្ជូន្ែំណឹង
ពៅថ្ងៃទី១៤ ផែសីហា ច្ំផណកឯភាសាអង់ពគលស ពៅថ្ងៃទី០៥ ផែកញ្ញា ឆនំ២០១៩។ សហរេះរាជ
អាជាាជាតិបាន្ជូន្ែំណឹងបណតឹងឧទធរណ៍ពៅថ្ងៃទី២៦ ផែសីហា ច្ំផណកឯសហរេះរាជអាជាាអន្តរជាតិ
ជូន្ែំណឹងបណតឹងឧទធរណ៍ពៅថ្ងៃទី១០ ផែកញ្ញា ែណៈផែលពម្នេីការ រកតីជូន្ែំណឹងបណតឹង ឧទធរណ៍
របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយទំងេីរពៅថ្ងៃទី១៧

ផែកញ្ញា។

សហរេះរាជអាជាាជាតិោក់ពសច្កតី

សន្និោឋន្ពលើបណតឹងឧទធរណ៍ពៅថ្ងៃទី២០ ផែកញ្ញា។ អកគបចរជំនំជក្មះបានរាករណ៍ថានឹកចចញសាល
ែីកាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំ កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី៤ កនុកឆ្នំ២០២០។

12

ត្តមរយៈការវិវតតកនុកក្តីោសចកចក្កាយចនះ

គចក្ោកបញ្ច បផ់ ែន្ការរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ា

កំណត់ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន្់ច្ំន្ួន្ក្បាំសរាប់សំណំពុ រឿងផែលអកគជំនំជក្មះបានទ្ទ្ួល។

ក្រឹតិកា
ត រណ៍

សំខាន្់ផែលពៅពសសសល់ច្ំន្ួន្េីរពៅកនុងសំណំពុ រឿង០០២ ន្ិង ការេាករណ៍ ផែល ក់េ័ន្គ
ធ ឺ៖
(i)

ពេលពេលាកំណត់ថ្ន្ការោក់បណតឹងសាទុកខផែលពៅពសសសល់របឆំងន្ឹងសាលរកម្
(រតីាសទី១ ឆនំ២០២០) និក

(ii)
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ការពច្ញសាលែីកាកនុងភាសាពធវើការទំងបី (រតីាសទី៤ ឆនំ២០២២)។

ពៅកនុងសំណំពុ រឿង០០៣ សំណំចរឿក០០៤/០២ និកសំណំចរឿក០០៤ ក្រឹតិកា
ត រណ៍ែ៏សំខាន់សរុបច្ំន្ួន្០៣
រតូេបាន្កំណត់សរាប់ែំណាក់កាលបណតឹងឧទធរណ៍ពលើកិច្ពច សុើបសួរ។

កនុងករណីាន្ការពចាទរបកាន្់

ន្ឹងាន្ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់បផន្ាម្ពទៀតសរាប់ែំណាក់កាលជំន្ុំជរម្ះនិងបណតឹងសាទុកខ4។

ក្រឹតិកា
ត រណ៍

សំខាន្់សរាប់ែំណាក់កាលបណតឹងឧទធរណ៍ពលើកិច្ចពសុើបសួរផែលបនតពៅពសសសល់ គឺ៖
(iii)

ចសចកតីសចក្មចចោយអកគបចរជំនំជក្មះចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍
កនុកសំណំចរឿក០០៣

ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះ

ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ
ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធីកនុកសំណំចរឿក

ច ះ (ក្តីោសទ្ី១ ឆ្នំ២០២០)។

4

ពោយសារសាាន្ភាេថ្ន្កិច្ចែំពណើរការន្ីតិ េិធប
ី ច្ចប
ុ បន្ន ពៅពេលពន្ះពយើងម្ិន្អាច្េាករច្ំណច្
ុ ពេលពេលាជាក់លាក់ទក់ទន្
ិ ន្ឹងពរោង

ការជំន្ុំជរម្ះកតបា
ី ន្ពឡើយ។
Original EN: 01629848-01629857
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(iv)

ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ កនុក
សំណំចរឿក០០៤/០២ ថាក្តូវបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី (ក្តីោស
ទ្ី៤ ឆ្នំ២០១៩)។

(v)

ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ
កនុកសំណំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី (ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ
២០២០)។

II.

វិសាននការផល អាចជួយប្ច ប់កិចចលំម្ែើដរដកាីតិ ិធាធីបានឆ្ប់រហ័េ
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ែំពណើរការរបកបពោយរបសិទិធភាេរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេិសាម្ញ្ាកន្លងពៅរតូេបាន្រំខាន្ ពោយភារមិន
នឹកនផែនកហិរញ្ាេតាផុ ែលពច្ះផតបន្តពកើតាន្
ការង្ហរកនុងអំឡុងឆនំ២០១៣

ផែលបណា
ត លឲ្យបុគល
គ ក
ិ ជាតិច្ំន្ួន្េីររូបបាន្ពបាះបង់

រេម្ទំងបុគគលិកពច្ញច្ូលេីម្ុែតំផណងពោយម្ិន្សម្ពហតុែល។

ការអនម័តរបស់ ម្ហាសន្និបាតពៅពលើឧបតាម្ធ
ភ ន្សក្ោប់ឆ្នំសារចរ៊ើរនធ២០១៤-២០១៨ សរាប់ភាគី
អន្តរជាតិថ្ន្ អ.េ.ត.ក គឺជា េិនន្ការែ៏សំខាន្់ផែលបាន្ពធវឲ្
ើ យាន្សាិរភាេែល់សាាន្ភាេងេិកានិកចធវ៊ើឲ្យ
ោនការចតតតមូលចៅ ចល៊ើការចធវ៊ើឲ្យវិវតតចៅមខននអាណតតិតលាការ។ ចំច ះភាគីជាតិ វិញ ការលំបាក
ផែនកលំហូរសាច់ក្បាក់

បាន ឲ្
ំ យោនការរនារចរលចប៊ើកក្បាក់ចបៀវតេសក្ោប់បគគលក
ិ ជាតិចៅកនុក

កំ ុក ក់កណា
ត ល ឆ្នំ២០១៥ ផែលប៉ាះ ល់ែល់ការចតតតអារមមណ៍ និកទ្ឹកចិតប
ត ំចរញការងារ។
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ចក្កាយរីោនការសផមតកនូវការគាំក្ទ្រីសំណាក់រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ មហាសននិបាតអកគការសហក្បជាជាតិ
កនុកលកខណៈជាវិធានការរិចសស បានអនញ្ញតឲ្យអគគចលខាធិការសចក្មច កំណត់ទ្ឹកក្បាក់ចំនួនមិន
ចល៊ើសរី ៧,៥ លានែលា្រ ចៅនងៃទ្ី២២ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៨ ចែ៊ើមបីបផនថមបង្គ្កប
គ ់ធនធានងវិកាសម័គចិតរត បស់
ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលគិតចប់រនី ងៃទ្ី០១ ផខមករា ែល់ នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ
២០១៩។

សកមមភារទន់ចរលចវលាចនះបាន្ជួយសក្មួលយា៉ាកចក្ច៊ើនែល់ក្បតិបតតិការចៅ

អ.វ.ត.ក

មិនឲ្យរអាក់រអួលកនុកកំ ុក៧ផខែំបូកននឆ្នំ២០១៩ចោយចប៊ើកឱកាសឲ្យោនការនរអងាគសងវិកា សម័ក្គ
ចិតប
ត នតចទ្ៀត។ ជាកចនះចទ្ៀត ការសចក្មចរបស់រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ
កនុកការែតល់ វិភាគទនចោយ
តាល់ចំនួន ៣,៩ លានែលា្រែូចផែលបានចធវ៊ើចៅកនុកឆ្នំ២០១៧ ចែ៊ើមបីចំណាយចៅចល៊ើក្បាក់ចបៀវតេ
បគគលិកជាតិ០៦ ផខែំបូក ក៏ែូចជាចំណាយក្បតិបតតិការសក្ោប់ឆ្នំ២០១៩ គឺជា វិធានការែ៏សំខាន់ផែល
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ជួយែល់ក្បតិបតតិការបចចប
ុ បននរបស់ភាគីជាតិននអ.វ.ត.ក។

ចោយរួមបញ្ចូ លគានផបបចនះ

ទំកចនះធា ថា

បានបនតទ្ទ្ួលបាននូវការយកចិតទ្
ត កោក់

ទ្ំហំការងារបចចប
ុ បននរបស់

អ.វ.ត.ក

វិធានការ

ជានិចច។ វិភាគទនសម័ក្គចិតស
ត រាប់ឆនំ២០១៩ ត្តមការបា៉ាន់ក្បោណគឺ ោនចំនួន ៦,៣ លានែលា្រ
សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិែណៈផែល ភាគីជាតិ បាន្ទទួល វិភាគទនរីោចស់ជំនួយអន្តរជាតិ ចំនួន១លាន្
ែុលាលរបផន្ាម្ពទៀត។ ក្បការចនះែាយ
ុ ចៅនឹកងវិកា ផែលបានអនម័តចំនួន ១៦,០១ លានែលា្រសក្ោប់
ភាគីអនតរជាតិ និក ៥,៣៧ លានែលា្រសក្ោប់ភាគីជាតិ។ វិភាគទនផែលបានបា៉ាន់សាមនទំកចនះ
ភាគីអនតរជាតិបានទ្ទ្ួល៤,៩ លានែលា្រ គិតរតឹម្ថ្ងៃ ទី៣០ ផែកញ្ញា ឆនំ២០១៩ ផែលតលយភារខាក
ចល៊ើក្តូវបានរំរឹកទ្កកនុងរតីាសច្ុងពរកាយចៅកនុកឆ្នំចនះ។
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ចៅផខមករា ឆ្នំ២០១៥ កិចចក្បជំចរញអកគនន អ.វ.ត.ក បានអនម័ត វិចសាធនកមមចៅចល៊ើ វិធាននែាកនុក
ផែលអនញ្ញតឲ្យោនការកាត់បនថយចទចល៊ើ វិសាលភារកិចចចស៊ើបសួរលគឹកណាវិសាលភារចស៊ើបអចកេត
ផែលបានកាត់បនថយជាតំណាកឲ្យបទ្ចចទ្ និកការទ្ទ្ួលខសក្តូវក្រហមទ្ណឌរបស់ជនសកេ័យត្តមការ
ចចទ្ក្បកាន់5។ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានកាត់បនថយវិសាលភារននកិចចចស៊ើបសួរ ក់រ័នន
ធ ឹក
ោស មត កនុកសំណំចរឿក០០៣, ចអា អាន កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២ និក យឹម ទ្ិតយ កនុកសំណំចរឿក
០០៤ អនចលាមត្តមបទ្បញ្ញតិចត នះ។ ក្សចែៀកគានចនះផែរ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកោនសិទ្ធិអំណាច
កាត់បនថយ វិសាលភារននការជំនំជក្មះកតីមួយចោយមិនរួមបញ្ចូ លអកគចហតជាក់លាក់មួយចំនួនផែលោន
ផចកចៅកនុកែីកាបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះែរាបណាអកគចហតផែលចៅសល់ផែលក្តូវជក្មះ គឺជាតំណាក
វិសាលភារននែីកាបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ6។ ឈរចល៊ើមូលោឋនចនះ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបានបញ្ច ប់
កិចចនីតិ វិធី ក់រ័នន
ធ ឹកអកគចហតផែលោនផចកកនុកសំណំចរឿក០០២ ផែលមិនោនបញ្ចូ លចៅកនុកសំណំចរឿក
០០២/០១ ឬ០០២/០២។

17

ការិយាល័យរែឋបាលបានរកាចសវាកមមរបស់បគគលិកឯកចទ្សភាសាបផនថមចទ្ៀតចែ៊ើមបីគាក្ំ ទ្ែល់ការិយាល័យ
តលាការចែ៊ើមបីធា ចសវាបកផក្បនិកក្បតិចរឹកបានទន់ចរលចវលា។

III.

ផែនការប្ច ប់ការសេើបអសង្េត

5

វិធាន៦៦សាួន។

6

វិធាន៨៩សាួន៣។
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18

ែំណាក់កាលចស៊ើបអចកេតរួមោនយត្តតធិការរបស់ (ក) ការិយាល័យសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត និក
(ខ) អកគបចរជំនំជក្មះ ចៅែំណាក់កាលបណតឹកឧទ្ធរណ៍។

19

កិចចចស៊ើបសួរចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតច
ួ ចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា
អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរ ចៅកនក
ុ ឆ្នំ២០១៩ ចហ៊ើយនឹកចក្កាយចរលចចញែីកា
សននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរបផនថម។សំណំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជាសំណំចរឿកចំនួនបី
ចោយផ ករីគាន ច លគឺ សំណំចរឿក ០០៤/០១

ក់រ័នន
ធ ក
ឹ អឹម ផចម សំណំចរឿក ០០៤/០២

ក់រ័ន ធ

នឹក ចអា អាន និកសំណំចរឿក០០៤ ផែលពៅសល់ គឺសំណពំ ុ រឿងរបឆំង យឹម ទ្ិតយ។
ក.

ការិយាល័យសហចៅក្កមចសប
៊ើ អចកេត

20

ពៅថ្ងៃទី១៧

ផែកញ្ញា

ឆនំ២០១៩

រកឡាបញ្ជ ីកា រិយាល័យសហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ច្ុះពសច្កតី

ជូន្ែំណឹងបណតឹងឧទធរណ៍ច្ុងពរកាយថ្ន្បណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយច្ំន្ួន្បួន្កនុងសំណំ ុ
ពរឿង០០៤ ន្ិងបាន្បញ្ជូ ន្សំណំពុ រឿងពៅអងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ។ ពហតុែូពច្នះ ការិយាល័យសហពៅរកម្
ពសុើបអពងេតមិនទ្ទ្ួលសំណំចរឿកណាមួយចៅែំណាក់កាលចនះចទ្។

អាណតតិតាម្កំណត់ច្ាប់របស់

សហពៅរកម្ពសុើបអពងេតបញ្ច ប់ពៅថ្ងៃផតម្ួយជាម្ួយអាណតតិរបស់អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ។
ខ.

អកគបចរជំនជ
ំ ក្មះ

21

កនុងរតីាសទី៣ ឆនំ២០១៩ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្ទទួលបណតឹងឧទ្ធរណ៍ច្ំន្ួន្០៨ ព លគឺបណតឹងច្ំន្ួន្៤
កនុងសំណំពុ រឿង០០៣ (បណតឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្១
បណតឹងឧទធរណ៍ច្ំន្ួន្៣ពទៀត
០០៤/០២ (បណតឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន១

ក់េ័ន្ន
ធ ឹកការទទួលសាគល់ពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី ន្ិង

ក់េ័ន្ន្
ធ ឹងែីកាែំពណាះរសាយ)

ន្ិងបណតឹងឧទធរណ៍កនុងសំណំពុ រឿង

ក់រ័នកា
ធ រទ្ទ្ួលសាគល់ចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណី និកបណតឹកឧទ្ធរណ៍

ចំនួន៣ចទ្ៀត ក់រ័នន
ធ ឹកែីកាែំចណាះក្សាយ)។

ពៅកនង
ុ រយៈចរលចធវ៊ើរបាយការណ៍

អកគបចរជំនំ

ជក្មះបានចចញចសចកតីសចក្មចប ា ន់បកខំចំនួនបួន្ កនុកសំណំចរឿកផែលអកគបចរជំនំជក្មះបានទ្ទ្ួល ។

22

អកគបចរជំនំជក្មះោនបំណកចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៣ និកសំណំ
ចរឿក ០០៤/០២ និកបណតឹកឧទ្ធរណ៍ណាផែលអាចោនក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក
០០៤ កនុកចរលចវលាសមក្សប អាក្ស័យចល៊ើលកខខណឌចប់រីចរលទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋន

ន្ិងការោក់

បណតឹកឧទ្ធរណ៍មួយចំនួនផែលអាចបា៉ាន់សាមនថាក្តូវការចំនួន២ ក្តីោស ពរកាយេីទទួលបានសារណា
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ចរញចលញចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍។
ែលួន្ជាពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី

ក់រ័នន
ធ ឹកបណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាសពរម្ច្ពលើ កយសុំតាង
ំ
អងគជំន្ុំជរម្ះក៏អាច្រតូេការពេលពេលារបាណមួយក្តីោសចក្កាយ

ចរលពច្ញពសច្កតីសពរម្ច្ពៅពលើបណតឹងណាម្ួយក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចែ៊ើមបីសពរម្ច្ពលើបណតឹង
ទំងអស់ពន្ទះ។

23

ចែ៊ើមបីទ្ទ្ួលបានចសចកតីសននិោឋនចរញចលញអំរីបណតឹកឧទ្ធរណ៍
ចចម្៊ើយតបចៅនឹកចសចកតីសននិោឋនទំកច ះ

ចសចកតីសននិោឋនចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍

និកការចឆ្យ
៊ើ តបចៅនឹកចចម្៊ើយតបទំកច ះ

ក្តូវោក់

ជាភាសាផខមរ និកជាភាសាអក់ចគ្ស ឬបារាំក។ ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយចំនួនរីរចែេកគាន និក
ែាយ
ុ គានកនុកសំណំចរឿក០០៣, ០០៤ និក ០០៤/០២ ផែលរំធា្ប់ោនរីមនមក និកការចចញែីកាែំចណាះ
ក្សាយជាភាសារបស់សហចៅចក្កាមចរៀកៗខ្ួន គឺរិតជាក្តូវការចរលចវលាបផនថមសក្ោប់ចធវ៊ើសារណា
ចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ឲ្យបានចរញចលញ។

24

កនុងលកខែណឌអកគបចរជំនំជក្មះោនបគគលិកក្គប់ក្គាន់
របស់ភាគី

និកការបកផក្បបានចលឿនចល៊ើចសចកតីសននិោឋន

និកចសចកតីសចក្មចតុលាការជាបីភាសាពធវើការទំងអស់របស់អងគជំន្ុំជរម្ះេិសាម្ញ្ា

ការបា៉ាន់សាមន ចរលបចចប
ុ បននោនែូចខាកចក្កាម៖
ក.

កនុងសំណំពុ រឿង០០៤/០២ បណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយរតូេបាន្ែតល់សារណា
ពេញពលញពៅថ្ងៃទី២២

ផែពម្សា

ឆនំ២០១៩។

ការបាន្់សាមន្បច្ចប
ុ បន្នសរាប់ការបញ្ច ប់

សំណំពុ រឿង ០០៤/០២ អាចនឹកោនសាលែីកាចល៊ើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំ ងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ
ពច្ញពៅរតឹម្រតីាសទី៤

ឆនំ២០១៩។

ពសច្កតីសពរម្ច្ពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកា

របស់សហពៅរកម្អន្តរជាតិពលើភាេអាច្ទទួលយកបាន្ថ្ន្ កយសុំតាង
ំ ែលួន្ជាពែើម្បណតឹង
រែឋបបចវណី អាច្ន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាសទី១ ឆនំ២០២០។
ខ.

កនុកសំណំចរឿក ០០៣ បណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំចណាះក្សាយទំករីរ រតូេបាន្ែតល់
សារណាពេញពលញពៅរតឹម្ថ្ងៃទី០២ ផែកញ្ញា ឆនំ២០១៩។ ការបាន្់សាមន្បច្ចប
ុ បន្នសរាប់ការ
បញ្ច ប់សំណំពុ រឿង ០០៣ គឺនឹកោនសាលែីកាចល៊ើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំ ងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ
ពច្ញពៅរតឹម្រតីាសទី១
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ឆនំ២០២០។

ពសច្កតីសពរម្ច្ពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកា

12

របស់សហពៅរកម្អន្តរជាតិពលើភាេអាច្ទទួលយកបាន្ថ្ន្ កយសុំតាង
ំ ែលួន្ជាពែើម្បណតឹង
រែឋបបេណី អាច្ន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាសទី២ ឆនំ២០២០។
គ

កនុកសំណំចរឿក
ផែកញ្ញា

០០៤

ការបកផរបែីកាែំពណាះរសាយផែវងោនរតូេបាន្ោក់ពៅរតឹម្ថ្ងៃទី០៥

ឆនំ២០១៩។

អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះបាន្តអកការករម្ិតពេលពេលាកនុងការោក់សារណា

ពលើបណតឹងឧទធរណ៍រហូតែល់ាន្ការជូន្ែំណឹងអំេីការបកផរបជាភាសាអង់ពគលស

ន្ិងការផក

សរម្ួលែីកាសពរម្ច្ពលើកផលងពចាទរបកាន្់របស់សហពៅរកម្ពសុប
ើ អពងេតជាតិពៅរតឹម្សបាតហ៍
ទីបីថ្ន្ផែតុលាឆនំ២០១៩។

ពហតុែូពច្នះ

បណតឹងឧទធរណ៍អាច្ន្ឹងម្ិន្រតូេបាន្ពធវើសារណា

ពេញពលញម្ុន្រតីាសទី២ ឆនំ២០២០ពឡើយ។ ការពរោងទុកបច្ចប
ុ បន្នគឺថាន្ឹងាន្សាលែីកា
ពលើបណតឹងឧទធរណ៍

របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ

អារស័យពលើការជូន្ែំណឹងអំេីការ

បកផរប ន្ិង ភាេសមគ
ុ សាមញ ន្ិងទំហំថ្ន្បណតឹងឧទធរណ៍ រតឹម្រតីាសទី៤ ឆនំ២០២០។ ពសច្កតី
សពរម្ច្ពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាសពរម្ច្ពលើការទទួលយក កយសំតាង
ំ ែលួន្ជាពែើម្
បណតឹងរែឋបបពេណី អាច្រំេឹងថាពច្ញពៅរតីាសទី១ ឆនំ២០២១។
IV.

ណ្ការដបញ្ច ប់េិនារដ

ក.

សំណពំុ រឿង០០២/០២

25

កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីចល៊ើភ្សតត្ត
ុ កបានចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៥ ន្ិងបាន្បញ្ច ប់ចៅ
នងៃទ្ី១១

ផខមករា

ឆ្នំ២០១៧

ចក្កាយរីចរលសវ ការអស់ចំនួន២៧៤នងៃ។

អកគជំនំជក្មះបាន

សាតប់សកខីកមមសាកេីសរបចំនួន១១៤ ចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណីសរបចំនួន ៦៣ ក់ និក អនកជំ ញចំនួន
៨ ក់

ទក់ទិន្ន្ឹងទីតាំងឧរកិែក
ឋ ម្មច្ំន្ួន្០៨

បទបញ្ញជ ឲ្យពរៀបអា ហ៍េិ ហ៍

ន្ិងការរបរេឹតពត លើ

េុទធសាសន្ិកជន្ ជន្ជាតិចាម្ ន្ិង ជន្ជាតិពេៀតណាម្។ ចៅនងៃទ្ី១៦ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៨ អកគជំនំ
ជក្មះសាលាែំបូកបានក្បកាសសាលក្កមចោយតាល់ោត់ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០២
ចសចកតីសចកខបននការរកច

រួមជាមួយ

៊ើញ និកបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កមជាបីភាសាពធវើការចៅនងៃទ្ី២៨ ផខមី

ឆ្នំ២០១៩។ អកគជំនំជក្មះបានរកច

៊ើញ ថា នួន ជា និក ចខៀវ សំែន ោនរិរទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែ ឋ

កមមក្បឆ្ំកនឹកមនសេជាតិ ការរំចលាភ្បំ ន ធៃន់ធរៃ ចល៊ើអនសញ្ញទ្ីក្កុកហេឺផណវ និកបទ្ក្បល័យ
រូជសាសន៍ក្បឆ្កនឹកក្កុមជនជាតិរិន ធុ ក្កុមជាតិ សាសន៍ និកក្កុមរូជសាសន៍ចវៀតណាម ចក្កាមក្ទ្ឹសី ត
ននការទ្ទ្ួលខសក្តូវរបស់ថានក់ចល៊ើ។ ទំក នួន ជា ទំក ចខៀវ សំែន ក្តូវបានចក្សចឲ្យជាប់រនធ គារ
Original EN: 01629848-01629857
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អស់មួយជី វិត។ អកគជំនំជក្មះបានរិចរណាចទស ជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិតផែលបានកំណត់ចល៊ើ
នួន ជា និក ចខៀវ សំែន ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០១ ចហ៊ើយបានក្សូបចទសចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០១
និក ០០២/០២ ជាចទសជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិត។

26

ពៅថ្ងៃទី០១ ផែកកេោ ឆនំ២០១៩ អងគជំន្ុំជរម្ះសាលាែំបូងបាន្ច្ុះពសច្កតីជូន្ែំណឹងបណតឹងសាទុកខ
របស់ ន្ួន្ ជា ន្ិង ពែៀេ សំែន្ ន្ិងបាន្បញ្ជូ ន្សំណំពុ រឿងពៅអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល។

ខ.

សំណពំុ រឿង០០៣វសំណពំុ រឿង០០៤/០២ ន្ិងសំណចំ រឿក០០៤

27

កិច្ចពសុើបសួរកនុងសំណំពុ រឿង០០៣ ន្ិង ០០៤ រតូេបាន្ែតច្
ួ ពែតើម្ពរកាយេីែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងឲ្យពសុើបសួរ
រតូេបាន្ោក់ពោយសហរេះរាជអាជាាអន្តរជាតិកនុងឆនំ២០១៩។ បន្ទាប់ម្ក សំណំពុ រឿង០០៤ រតូេបាន្
បំផបកជាបីសំណំពុ រឿងពែសងោន
ពរឿង០០៤/២

28

កនុកច ះ

សំណំចរឿកចំនួន

ក់េ័ន្ន្
ធ ឹង ពអា អាន្ ន្ិង សំណំពុ រឿង០០៤

២

ពៅែំពណើរការពៅពឡើយគឺ៖

សំណំ ុ

ក់េ័ន្ន្
ធ ឹង យឹម្ ទិតយ ។

រក់ចរំ ហូតែល់ោនចសចកតីសចក្មចចកចក្កាយថាចត៊ើសំណំចរឿកទំកអស់ ឬណាមួយននសំណំចរឿក ០០៣
សំណំពុ រឿង ០០៤/០២ ន្ិងសំណំពុ រឿង០០៤ រតូេបញ្ជូ ន្ពៅជំន្ុំជរម្ះ ពទើបអាច្ាន្ការបាន្់របាណ
ពលើពេលពេលាផែលរតូេការពែើម្បីបញ្ច ប់សេន្ទការទំងពន្ះ។ ការវាយតថ្ម្លពៅពលើពេលពេលា ផែលរតូេ
ការអាច្ន្ឹងេឹងផែអកពលើច្ំន្ួន្ច្ុងពចាទ ន្ិងភាេសមគ
ុ សាមញថ្ន្ច្ាប់ ន្ិងអងគពហតុថ្ន្បទពចាទកនុងរួម្ាន្
ែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងពៅជំន្ុំជរម្ះែង។

V.វ

ផែនការប្ច ប់បណ្តឹង្មទក្ខ

ក.

សំណពំុ រឿង០០២/០២

29

ពៅថ្ងៃទី០៤ ផែសីហា ឆនំ២០១៩ ន្ួន្ ជា បាន្ទទួលម្រណភាេ កនុងអាយុ៩៣ឆនំ ែណៈផែល
កំេុងទទួលេាបាលពៅម្ន្ាីរពេទយម្ិតភា
ត េផែមរ-សូពេៀត

រាជនន្ីភ្ំពន េញ។

អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការ

កំេូលបាន្បញ្ច បក
់ ិច្ចន្ីតិ េិធីបណតឹងសាទុកខពលើ ន្ួន្ ជា ពៅថ្ងៃទី១៣ ផែសីហា បុផន្តបាន្សពរម្ច្ថាពៅ
ផតទទួលសំពណើរបស់ពម្នេីការ រកតីកនុងការបំភ្ឺប
ល ញ្ញជក់ េិបាកគតិយុតពត កើតពច្ញេីម្រណភាេរបស់
ន្ួន្ ជា ពៅកនុងែំណាក់កាលន្ីតិ េិធីពន្ះ7។

7

ពសច្កតស
ី ពរម្ច្ពលើសំពណើពន្ះរំេង
ឹ ថាន្ឹងពច្ញពៅកនុងរតីាសទី៤ឆនំ២០១៩។
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30

ពៅថ្ងៃទី២០ ផែសីហា ឆនំ២០១៩ សហរេះរាជអាជាាបាន្ោក់បណតឹងសាទុកខរបឆំងន្ឹងសាលរកម្
ជំន្ុំជរម្ះ ពោយាន្ម្ូលោឋន្ផតម្ួយបុពណាណះ។ ពោយេិចារណាពលើទំហំ ករម្ិត ន្ិងភាេសមគ
ុ សាមញ
ថ្ន្កិច្ចន្ីតិ េិធីរបស់សំណំពុ រឿង០០២/០២ ន្ិងបញ្ញាែលូេច្ាប់ ន្ិង/ឬអងគពហតុផែលបង្ហាញពោយពម្នេី
ការ រកតី ពែៀេ សំែន្ ពៅកនុងពសច្កតីជូន្ែំណឹងបណតឹងសាទុកខ8 អងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្
អន្ុញ្ញាតរយៈពេល១៨០ថ្ងៃបផន្ាម្កនុងការោក់បណតឹងសាទុកខ9។ អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្ផណន្ទំថា ច្ពម្លយ
ើ
តបពៅន្ឹងសារណាបណតឹងសាទុកខរតូេោក់កនុងរយៈពេល១២០ថ្ងៃពរកាយេីការជូន្ែំណឹង

ន្ិងបាន្ជូន្

ែំណឹងែល់ភាគីថា ការព្លយ
ើ តបពៅន្ឹងច្ពម្លយ
ើ តបន្ឹងរតូេពបើកសេន្ទការតាល់ាត់ផែលពរោង ន្ឹងពធវើ
ពឡើងពៅកនុងរតីាសទី១ ឆនំ២០២១។

31

ែណៈផែលម្ិន្ទន្់អាច្វាយតថ្ម្លបាន្ពៅពលើពេលពេលាថ្ន្ការបញ្ច ប់ម្ុន្ពេលទទួលសារណាទំងអស់
របស់ភាគី ន្ិង អារស័យពលើការផកសរម្ួលអន្ុពលាម្តាម្ការចាំបាច្់ថ្ន្ែំពណើរការបណតឹងសាទុកខ ន្ិង
កតាតន្ទន្ទកនុងពន្ទះរួម្ាន្សុែភាេ ន្ិង កាយសម្បទរបស់ជន្ជាប់ពចាទ ន្ិង ពសវាបកផរបទន្់ពេល
ពេលាន្ិងាន្របសិទធភាេ អងគជំន្ុំជរម្ះរបពម្ើលព

ើញពៅកនុងែំណាក់កាលពន្ះថា សាលែីកាន្ឹងរតូេ

ពច្ញជារគប់ភាសាែលូេការពៅរតឹម្រតីាសទី៤ ឆនំ២០២២។
ខ.

សំណចំ រឿក០០៣ សំណចំ រឿក០០៤/០២ និក សំណចំ រឿក០០៤

32

ក្បសិនចប៊ើសំណំចរឿក០០៣

សំណំពុ រឿង០០៤/០២

សំណំចរឿក០០៤

បនតចៅមខរហូតែល់ែំណាក់

កាលជំនំជក្មះច ះ បណតឹកឧទ្ធរណ៍ភា្មៗ ឬបណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនំជក្មះ
សាលាែំបូកអាចចក៊ើតច ៊ើក។ ប៉ាផនតចទះជាយា៉ាកណាក៏ចោយ ចោយចហតថាចយ៊ើកមិនែឹកថាសំណំចរឿក
ណាមួយែំចណ៊ើរការរហូតែល់ែំណាក់កាលជំនំជក្មះ និកមិនែឹករីបទ្ចចទ្ណាខ្ះច ះ វាហាក់ែូចជា
ឆ្ប់ចរកកនុកការែតល់នូវការបា៉ាន់សាមនចំច ះចរលចវលាផែលតក្មូវកនុកការសចក្មចចល៊ើបណតឹកសាទ្កខ
ណាមួយននសំណំចរឿក ក់រ័ន។
ធ

8

ពម្នេីការ រកតីបាន្បង្ហាញកំហុសអងគច្ាប់ ន្ិង/ឬអងគពហតុច្ន្
ំ ួន្របាណ១៨២៤ច្ំណុច្ ពៅកនុងសាលរកម្ជំន្ុំជរម្ះ ន្ិង ពសច្កតី

សពរម្ច្ច្ំន្ួន្៣៥៥ ពែសងពទៀត (១៥៩តាល់ាត់ ន្ិង ១៩៦លាយលកខណអ
៍ កសរ) របស់អងគជន្
ំ ុំជរម្ះសាលាែំបូង។
9

វេន
ិ ន្១០៧(៤)ថ្ន្េិនន្ថ្ែាកនុងផច្ងថា សារណាបណតង
ឹ សាទុកខរតូេោក់កនុងរយៈពេល៦០ថ្ងៃគត
ិ ចាប់េកា
ី លបរិពច្ឆទថ្ន្ការជូន្ែំណង
ឹ

អំេកា
ី របតង
ឹ សាទុកខ។ កាលកំណត់ោក់សារណាបណតង
ឹ សាទុកខគឺចាប់េីឥឡូេពៅ ឬរតឹម្ថ្ងៃទី២៧ ផែកុម្ភៈ ឆនំ២០២០ ជាម្ួយភាសា
បុពណា
ណ ះ។ អងគជន្
ំ ុំជរម្ះតុលាការកំេូលបាន្ែតល់បផន្ាម្ន្ូេការបផន្ាម្ច្ំន្ួន្ទំេ័រតាម្ការផណន្ទំអន្ុេតត េី៦០ទំេ័រែល់៧៥០ទំេ័រ។
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VI.វ

សេចក្ត្េននដ្ឋ
ិ ាន

33

សក្ោប់ពេលពេលាពៅសល់កនុងឆ្នំ២០១៩ពន្ះ

ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗ

មួយចទ្ៀតគឺ(i)ពសច្កតីសពរម្ច្ពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆំងន្ឹងែីកាែំពណាះរសាយ កនុងសំណំពុ រឿង ០០៤/០២
ក្បឆ្ំកនឹក ចអា អាន ជាម្ួយន្ឹងពសច្កតីសពរម្ច្របស់អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកកតីចៅជំនំ
ជក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី។

34

សក្ោប់ឆ្នំ២០២០

ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់បី

បណតឹកសាទ្កខកនុកសំណំចរឿក០០២ (iii)

គឺ

(ii)

ការោក់សារណា

ការចចញចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចល៊ើបណតឹក

ឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំ កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក ០០៣ ក្បឆ្ំក ោស មត ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿក
កតីចៅជំនជ
ំ ក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី និក (iv) ការចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ចល៊ើ
ែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ ន ចៅជំនជ
ំ ក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី។

35

សក្ោប់ឆ្នំ២០២២ ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់មួយក្តូវបានរំរឹកទ្កគឺ (v) ការចចញសាលែីកាចល៊ើបណតឹកសាទ្កខ
កនុកសំណំចរឿក០០២/០២ ចោយអកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល។

36

កនុកករណីផែលសំណំចរឿក០០៣ សំណំចរឿក០០៤ និកសំណំចរឿក ០០៤/០២ ក្តូវបញ្ជូ នចៅជំនំជក្មះ
ទំកមូល ឬចោយផែនក ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់សំណំចរឿកទំកចនះនឹកក្តូវរាករចៅចរលច ះ។

37

ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗផែលបានរាករាន្បងាាញជូនកនុងតារាងផែលភាជប់ជាម្ួយន្ឹងផែន្ការចនះ។
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តារាងកំណត់ពេលពេលាតាម្ការពរោងទុកផែលរួម្ាន្ក្រឹតកា
តិ រណ៍សខា
ំ ន្់ៗ
គចក្ោកបញ្ច បផ់ ែន្ការ កំផ ណចល៊ើកទ្ី ២២ - នងៃទ្ី៣០ ផខកញ្ញ ឆ្នំ២០១៩
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