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សេចក្្តេម្ងេប
គចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការសក្ោប់អកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញកនុកតលាការកមពជា
ុ
(“អកគជំនំជក្មះ”) ក្តូវបាន
ចរៀបចំច ៊ើកជាចល៊ើកែំបូកចៅផខមី

ឆ្នំ២០១៤ ចោយឆ្កកាត់ការរិចក្គាះរិភាកាចយាបល់រីសំណាក់

ការិយាល័យរែឋបាល ជាមួយនឹកចៅក្កមននអកគជំនំជក្មះចែេកៗ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត និកសហ
ក្រះរាជអាជាាទក់ទ្ិននឹកការទ្ទ្ួលខសក្តូវរបស់រួកគាត់។ ចនះគឺជាការចធវ៊ើបចចប
ុ បននភារក្បចំក្តីោសទ្ី
២០ ននគចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការចនះផែលបញ្ច បច់ ៅនងៃទ្ី៣១ ផខមី
ចៅកនុ ក កំ ុ ក ក្តី ោ សចនះ

ឆ្នំ២០១៩។

អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កម

០០២/០២ ជាបីភាសាការងារ កាលរីនងៃទ្ី២៨ ផខមី

កនុកសំណំចរឿក

ឆ្នំ២០១៩។ ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ សំចៅ

បកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិ ចៅជាភាសាអក់ចគ្ស និកសំចៅបក
ផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិ

ជាភាសាផខែរ

ក្តូវបានជូនែំណឹក

កាលរីផខកមភៈ កន្កចៅចនះ។
គចក្ោកបញ្ច ប់ផែនការចនះក្តូវបានចធវ៊ើបចចប
ុ បននភារ កនុកចគាលបំណកចែ៊ើមបីឆះ្ុ បញ្ចក
ំ អំរីសាានភារ នន
ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីតលាការគិតក្តឹមនងៃទ្ី៣១ ផខមី
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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
រំពលាភពលើអន្ុសញ្ញញអន្តរជាតិ ផែលរបពទសកម្ពជា
ុ ទទួលមគល់ ពហ្ើយ្ផែលបាន្របរេឹតក
ត នុងអំឡុងផ្ថងទី
១៧ ផខ្ ពម្ម ែល់ផ្ថងទី០៦ ផខ្ម្ករា 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។
ឯកសារចនះគឺជាកំផណចល៊ើកទ្ី២០ ចហ៊ើយបានបញ្ចូ លនូវការផកតក្មូវ
ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីត្តមែ្ូវតលាការផែលកំរកក្បក្រឹតចត ៅកនុករវាកនងៃទ្ី០១
ផខមី

3

ចោយផែែកចល៊ើការវិវតតនន
ផខមករា

ែល់នងៃទ្ី៣១

ឆ្នំ២០១៩។

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

1

កិចចរេម្ពរេៀងរវាងអងគការសហ្របជាជាតិ ន្ិងរាជរោឋភិបាលកម្ពជា
ុ ទក់ទងន្ឹងការកាត់ពសចកីតពៅពរកាម្ចាប់កម្ពជា
ុ ន្ូេឧរកិែក
ឋ ម្ម

ផែលបាន្របរេឹតពត ឡើងពៅកនុងរយ្ៈកាលផ្ន្កម្ពជា
ុ របជាធិបពតយ្យ នងៃទ្ី៦ ផខមិង
Original EN: 01615601-01615611
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ជាមាេរតាម្ែលូេចាប់។

សហក្រះរាជអាជាាបានផង្កជាសាធារណៈថា នឹករំោនសំណំចរឿកបផនាម

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

4

សំណំចរឿក០០១ ក្បឆ្ំកនឹក កាំក ចហគចអា៊ាវ (ចៅ ឌច) គឺជាសំណំចរឿកែំបូកផែលជំនំជក្មះចៅ
ចំច ះមខអកគជំនំជក្មះ អ.េ.ត.ក. ។ ចៅនងៃទ្ី០៣ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១២ អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល
បានក្បកាសសាលែីការបស់ខួ ន
្ ចៅកនុកបណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនំជក្មះសាលា
ែំបូក

ចធវ៊ើឲ្យសំណំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ច ប់សាាររ។

ជនជាប់ចចទ្ក្តូវបានែត ា ចទសោក់រនធ គារ

អស់មួយជី វិត។

5

អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្បំផបកបទពចាទពៅកនុងសំណំពុ រឿង ០០២ ពៅជាសេន្ទការតូចៗចំន្ួន្២។ 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 ទ្ទ្ួលមរណភារចៅ
នងៃទ្ី ១៤ ផខ មី

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

២០១៥ ចហតចនះចហ៊ើយ កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធក្ី បឆ្ំកនឹករួកចគក្តូវបានរំលត់។ អកគជំនំជក្មះសាលា
ែំបូកបានរកច

៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរទ្ធ ភាររីបទ្ឧក្កិែក្ឋ បឆ្ំកនឹកមនសេជាតិ ផែល

បានក្បក្រឹតក
ត នុកអំ ុកនងៃទ្ី១៧ ផខចមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ែល់នងៃទ្ី៦ ផខធនូ ឆ្នំ១៩៧៧ និកក្តូវបានែត ា ចទស
ោនក់ៗឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិត។ ទំក នួន ជា និក ចខៀវ សំែន បានោក់បណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំក
នឹកសាលក្កមសាលាែំបូក។ សហក្រះរាជអាជាាក៏បានោក់បណតឹកសាទ្កខកក្មិតក្តឹមផតចសន៊ើសំចសចកតី

2

ចសចកតីក្បកាសរ័ត៌ោនរបស់សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិសីទ្
ត ី៖ អំរីការោក់ជូននូវែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរងែីៗ 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
ចចញែាយនងៃទ្ី៥ 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 ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៤ (http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccccaseload)។
Original EN: 01615601-01615611
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ក្បកាសជាក្បចយាជន៍ចៅចល៊ើការអនវតតទ្ក្មក់ទ្ូលាយបំែត ននសហឧក្កិែក
ឋ មែ រួមផែលចៅថា JCE
III ជាទ្ក្មក់ទ្ទ្ួលខសក្តូវមួយចៅចំច ះមខអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញ។ ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីបណតឹកសាទ្កខ
កនុកសំណំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ច ប់ចៅនងៃទ្ី២៣ ផខវិចិកា
ឆ
ឆ្នំ២០១៦ ចោយោនការក្បកាសសាលែីកា
អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល

និកបិទ្ែ្ូវតវា៉ា។

អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូលតមេល់សាលក្កមសាលា

ែំបូកផែលែត ា ចទសជនជាប់ចចទ្ទំករីរោក់រនធ គារអស់មួយជី វិត។

6

ការជំនំជក្មះទ្ីរីរកំរកែំចណ៊ើរការកនុកចរលបចចប
ុ បននចនះ

ផែលអកគជំនំជក្មះវិសាមញ្ញោក់ច្
ែ ះថា

សំណំចរឿក ០០២/០២ បានចតតតចល៊ើជចក្ម៊ើសតំណាកបទ្ចចទ្មួយចំនួនផែលចៅសល់ក្បឆ្ំកនឹកជន
ជាប់ចចទ្ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន។ បទ្ចចទ្ទំកច ះរួមោន៖ អំចរ៊ើក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែក
ឋ មែ
សង្គ្ងាគម និកឧក្កិែក
ឋ មែក្បឆ្ំកមនសេជាតិចល៊ើក្បធានបទ្ ការក្បក្រឹតិចត ល៊ើជនជាតិចម ចវៀតណាម
សហករណ៍ក្ត្តំកក់ (រួមទំកមនាីរសនតិសខក្កាំកត្តចន់និកការក្បក្រឹទ្ធចល៊ើរទ្ធសាសនិក) ការោឋនទ្ំនប់
១មករា ការោឋនសាកសក់ក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្នំក មនាីរសនតិសខអូរកផនេក ភ្នំចក្កាល និកស-២១
ការចបាសសោែតនែាកនុក និកការោក់បទ្បញ្ជចល៊ើអា ហ៍រិ ហ៍។ សវ ការចល៊ើភ្សតត្ត
ុ កចប់ចែត៊ើម
ចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៥ ចហ៊ើយបញ្ច ប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្នំ២០១៧។ អកគជំនំជក្មះសាលា
ែំបូកបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កមចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០២ ជាបីភាសាការងារ កាលរីនងៃទ្ី២៨
ផខមី

ឆ្នំ២០១៩។ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក រកច

ក្បល័យរូជសាសន៍

ឧក្កិែក
ឋ មែសង្គ្ងាគម

៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរទ្ធ ភាររីបទ្

ឧក្កិែក
ឋ មែក្បឆ្ំកមនសេជាតិ

ចហ៊ើយបានែត ា ចទសជាប់

រនធ គារមួយជី វិត3។

7

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។

3

សំណំពុ រឿងពលខ្ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អេតក/អសែ មលរកម្កនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២ នងៃទ្ី១៦ ផខវេសាចិកា ឆ្នំ២០១៨

សាធារណៈ (https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/case-00202-judgement)។
Original EN: 01615601-01615611
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8

កិចចចស៊ើបសួរចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតួចចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា
អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរ

ចៅកនុកឆ្នំ២០១៩

ចហ៊ើយនឹកចក្កាយចរលចចញ

ែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរបផនាម។ ចក្កាយមក សំណំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជា
សំណំចរឿកចំនួនបីចោយផ ករីគាន ច លគឺ សំណំចរឿក ០០៤/០១
០០៤/០២

ក់រ័នន
ធ ឹក អឹម ផចម សំណំចរឿក

ក់រ័នន
ធ ឹក ចអា អាន និកនឹកសំណំចរឿកផែលចៅចសសសល់នឹកសំណំចរឿក ០០៤ គឺ ក់រ័នធ

នឹក យឹម ទ្ិតយ។

9

ចៅនងៃទ្ី១០ ផខកកេោ ឆ្នំ២០១៧ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយ ចោយោន
សោែកចហតចរញចលញចល៊ើកផលកចចទ្ក្បកាន់សំណំចរឿក ០០៤/០១ ក្បឆ្ំកនឹក អឹម ផចម។ សហ្
រេះរាជអាជាាអន្តរជាតិ បាន្ោក់បណតឹងឧទធ រណ៍របឆ្ំ ងន្ឹងែីកាែំពោះរមយ្ពៅម្ុខ្អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ។
ពៅផ្ថងទី២៩ ផខ្ម្ិថុន្ទ ឆ្នំ២០១៨ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ បាន្សពរម្ចពលើបណតឹងឧទធរណ៍ពលើយ្ុតាតធិការ
បុគល
គ
កនុងពន្ទះរួម្ាន្ ន្ីតិ េសាធីតុលាការកនុងសំណំពុ រឿងពន្ះែងផែរ។ ពសចកតីសពរម្ចរបស់សហ្ពៅ
រកម្ ពសុើបអពងេតផែលថា អងគជំន្ុំជរម្ះេសាមម្ញ្ញម្ម្ិន្ាន្យ្ុតាតធិការពលើ អុឹម្ ផចម្ ចាត់ទុកជាបាន្ការ
ផែលជាការបញ្ច ប់ែំពណើរ ការន្ីតិ េសាធីតុលាការកនុងសំណំពុ រឿងពន្ះ។

10

កិចចចស៊ើបសួរផែលកំរកបនតកនុកសំណំចរឿក០០៣ ០០៤/០២ និក ០០៤ ោនែូចតចៅ៖
ក-

ចៅនងៃទ្ី២៨ ផខវិចិកា
ឆ ឆ្នំ២០១៨ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយចំនួន

រីរចែេកគាន កនុកសំណំចរឿក០០៣ ក្បឆ្ំក ោស មត ជាភាសាចធវ៊ើការរបស់ចៅក្កមនីមួយៗ (ផខែរ
និកអក់ចគ្ស) ផែលការបកផក្បនឹកោក់ត្តមចក្កាយ។ ចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិចចទ្ក្បកាន់ ោស
មត រីបទ្ក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែក
ឋ មែក្បឆ្ំកមនសេជាតិ ឧក្កិែក
ឋ មែសង្គ្ងាគម និក បទ្ចលែ៊ើសជាតិ។
សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិបានទ្ោ្ក់ការចចទ្ក្បកាន់ចោយមូលចហតខវះយត្តតធិការបគគល។ ែីកា
សំចណាះក្សាយទំករីរោនអមចោយចសចកតីសចក្មចចល៊ើ កយសំរបស់ចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណី។
សំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិជាភាសាអក់ចគ្ស ក្តូវបានជូន
ែំណឹកចៅនងៃទ្ី១ ផខកមភៈ ចំផណកសំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត
អនតរជាតិជាភាសាផខែរ ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី៦ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៩។ ចសចកតីជូនែំណឹកអំរប
ី ណតឹក
ឧទ្ធរណ៍ ក្តូវបានោក់ចោយសហចមធាវី ោស មត សហក្រះរាជអាជាាជាតិ និកសហក្រះរាជអាជាា
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អនតរជាតិបានោក់កាលរីផខធនូ ឆ្នំ២០១៨ និកកមភៈ ឆ្នំ២០១៩។ អកគបចរជំនំជក្មះបានរាករណ៍ថានឹក
អាចចចញសាលែីកាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំ កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ

ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី៤

កនុក

ឆ្នំ២០១៩។
ខ-

ពៅផ្ថងទី១៦ ផខ្សីហា ឆ្នំ២០១៨ សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពចញែីកាែំពោះ រមយ្

ចំន្ួន្េីរពែសងោនកនុងសំណំពុ រឿង០០៤/០២ របឆ្ំងន្ឹង ពអា អាន្ ជាភាមផែលពៅរកម្ពធវើការ (អង់
ពគលស

ន្ិងផខ្មរ)

ពហ្ើយ្ការបកផរបន្ឹងោក់ជូន្តាម្ពរកាយ្។

សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិ

សពរម្ចពចាទរបកាន្់ ពអា អាន្ េីបទរបល័យ្េូជមសន្៍ ឧរកិែក
ឋ ម្មរបឆ្ំងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងបទពលមើស
ជាតិម្ួយ្ចំន្ួន្ពទៀត។ សហ្ពៅរកម្ជាតិ បាន្ទាលក់ការពចាទរបកាន្់ពោយ្ពហ្តុខ្វះយ្ុតាតធិការបុគគល។
ែីកាែំពោះរមយ្ាន្អម្ពោយ្ពសចកតីសពរម្ចពលើសំពណើសុំរបស់ពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី។ សំចៅ
បកផក្បជាភាសាផខែរនិកអក់ចគ្សននែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានជូនែំណឹក ចៅនងៃ ទ្ី៣០ ផខតលា និក
នងៃទ្ី៥ ផខវិចិកា
ឆ
ឆ្នំ ២០១៨។ ចសចកតីសននិោឋនចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្តូវបានោក់ ចោយសហចមធាវី
ការ រកតី ចអា អាន ចៅផខតលា ឆ្នំ២០១៨ ោក់ចោយសហក្រះរាជអាជាាជាតិ និក សហក្រះរាជ
អាជាាអនតរជាតិ ផតមួយភាសា ចៅកនុកក្តីោសទ្ី៤ កនុកឆ្នំ២០១៨ ចោយសំចៅបកផក្បបានោក់
ចៅនងៃទ្ី២៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៩។ អកគបចរជំនំជក្មះបានរាករណ៍ថានឹកចចញសាលែីកាចល៊ើបណតឹក
ឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី៤ កនុកឆ្នំ២០១៩។
គ-

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

ជាចល៊ើកទ្ី២

ចក្កាយរីចោះក្សាយសំចណ៊ើបផនាមជាចក្ច៊ើនរីភាគី។

សហក្រះរាជអាជាា ចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋនសាាររចៅនងៃទ្ី១ ផខមី

សំណំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ជូ នចៅ

ឆ្នំ២០១៨។ សហ្រេះរាជអាជាាជាតិ

បាន្ោក់ែីកាសន្និោឋន្មាេរពៅផ្ថងទី៤ ផខ្ម្ិថុន្ទ ឆ្នំ២០១៨។ ចមធាវីការ រកតីបានោក់ចចម្៊ើយតបរួម
ចៅនឹកែីកាសននិោឋនសាារររបស់សហក្រះរាជអាជាាចៅនងៃទ្ី២៦ ផខវិចិកា
ឆ
ឆ្នំ២០១៨ ។ ែីកាែំពោះ
រមយ្កនុងសំណំពុ រឿងពន្ះរំេឹងន្ឹងពចញរតឹម្រតីាសទី២ ឆ្នំ២០១៩។ អកគបចរជំនំជក្មះបានរាករណ៍
ថានឹកចចញសាលែីកាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី១

កនុក

ឆ្នំ២០២០។

Original EN: 01615601-01615611

7

១១

ពៅកនុងកំឡុងរតីាសពន្ះ ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់មួយក្តូវបានសចក្មច ជាមួយនឹកការជូនែំណឹកននសាល
ក្កមកនុកសំណំចរឿក ០០២/០២ ជាបីភាសាការងារ កាលរីនងៃទ្ី២៨ ផខមី
សំខាន់មួយចទ្ៀតក្តូវបានសចក្មចចៅកនុកសំណំចរឿក

០០៣

ែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិ

ឆ្នំ២០១៩។ ក្រឹតិកា
ត រណ៍

ជាមួយនឹកការោក់សំចៅបកផក្បែីកា
និកសំចៅបកផក្បែីកា

ជាភាសាផខែរ

ែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមជាតិ ជាភាសាអក់ចគ្ស កាលរីផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៩។
១២

ត្តមរយៈការវិវតតន៍កនុកក្តីោសចកចក្កាយចនះ

គចក្ោកបញ្ច បផ់ ែន្ការរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ

កំណត់ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន្់ចំន្ួន្៦សរាប់សណ
ំ ំពុ រឿងផែលអកគជំនំជក្មះ

បានទ្ទ្ួល។

ក្រឹតិកា
ត រណ៍

សំខាន្់ផែលពៅពសសសល់ពៅកនុងសំណំពុ រឿង០០២ ន្ិង ការេាករណ៍ ផែល ក់េ័ន្គ
ធ ឺ៖
(i)

ពេលពេលាកំណត់ផ្ន្ការោក់បណតឹងមទុករខ បឆ្ំងន្ឹងមលរកម្

កនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២

(រតីាសទី២ ឆ្នំ២០១៩) និក
(ii)

ការពចញមលែីកាពៅកនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២ ក្បសិនចប៊ើោនបណតឹកសាទ្កខ (រតីាសទី៤
ឆ្នំ២០២០)។

១៣

ពៅកនុងសំណំពុ រឿង ០០៣ សំណំចរឿក០០៤/០២ និកសំណំចរឿក០០៤ ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ោច់ពោយ្ផឡក
រតូេបាន្កំណត់សរាប់ែំោក់កាលពសុើបសួរផែលពៅពសសសល់ពហ្ើយ្កនុងករណីាន្ការពចាទរបកាន្់
ពន្ទះន្ឹងាន្ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់បផន្ាម្ពទៀតសរាប់ែំោក់កាលជំន្ុំជរម្ះនិងបណតឹងមទុក4ខ ។ ក្រឹតិកា
ត រណ៍
សំខាន្់សរាប់ែំោក់កាលពសុើបអពងេតផែលបនតពៅពសសសល់ គឺ៖
(iii)

ចសចកតីសចក្មចចោយអកគបចរជំនំជក្មះចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ណាមួយ

ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះ

ក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៣ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធីកនុកសំណំ
ចរឿកច ះ (ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ២០១៩) ។

4

ពោយ្មរមាន្ភាេផ្ន្កិចចែំពណើរការន្ីតិ េសាធីបចចប
ុ បន្ន ពៅពេលពន្ះពយ្ើងម្ិន្អាចេាករចំណច
ុ ពេលពេលាជាក់លាក់ទក់ទិន្ន្ឹងពរោង

ការជំន្ុំជរម្ះកតីបាន្ពឡើយ្។
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(iv)

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

(v)

ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសំណំចរឿក០០៤ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅ
ជក្មះ ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី (ក្តីោសទ្ី២ ឆ្នំ២០១៩) និក

(vi)

ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចៅចល៊ើបណតឹកឧទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ
កនុកសំណំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ច ប់កិចចនីតិ វិធី (ក្តីោសទ្ី១ ឆ្នំ
២០២០)។

II.

វិសាននការផល

អាចជួយប្ច ប់កច
ិ ចលម្ំ ែើដរដកាីតិ ិធ
ធា បា
ី នឆ្ប់រហ័េ

១៤

ែំពណើរការរបកបពោយ្របសិទធិភាេរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកន្លងពៅរតូេបាន្រំខាន្ ពោយ្ភារមិន
នឹកនផែនកហ្ិរញ្ញេតាផុ ែលពចះផតបន្តពកើតាន្
ការង្ហរកនុងអំឡុងឆ្នំ២០១៣

ផែលបោ
ត លឲ្យបុគគលិកជាតិចំន្ួន្េីររូបបាន្ពបាះបង់

រេម្ទំងបុគល
គ ិកពចញចូលេីម្ុខ្តំផណងពោយ្ម្ិន្សម្ពហ្តុែល។

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

បាន ឲ្
ំ យោនការរនារចរលចប៊ើកក្បាក់ចបៀវតេសក្ោប់បគគលិកជាតិចៅកនុក

កំ ុក ក់កណា
ត ល ឆ្នំ២០១៥ ផែលប៉ាះ ល់ែល់ការចតតតអារមែណ៍ និកទ្ឹកចិតប
ត ំចរញការងារ។
១៥

ចក្កាយរីោនការសផមតកនូវការគាំក្ទ្រីសំណាក់រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ មហាសននិបាតអកគការសហក្បជាជាតិ
កនុកលកខណៈជាវិធានការរិចសស បានអនញ្ញតឲ្យអគគចលខាធិការសចក្មច កំណត់ទ្ឹកក្បាក់ចំនួនមិន
ចល៊ើសរី ៧,៥ លានែលា្រ ចៅនងៃទ្ី២២ ផខធនូ ឆ្នំ២០១៨ ចែ៊ើមបីបផនាមបង្គ្កប
គ ់ធនធានងវិកាសែ័គចិតរត បស់
ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលគិតចប់រីនងៃទ្ី០១ ផខមករា ែល់ នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្នំ
២០១៩។ សកមែភារទន់ចរលចវលាចនះជួយសក្មួលយា៉ាកចក្ច៊ើនែល់ក្បតិបតតិការចៅ អ.វ.ត.ក មិនឲ្យ
រអាក់រអួលកនុកកំ ុក៧ផខែំបូកននឆ្នំ២០១៩ចោយចប៊ើកឱកាសឲ្យោនការនរអងាគសងវិកាសែ័ក្គចិតប
ត នត
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ចទ្ៀត។ ជាកចនះចទ្ៀត ការសចក្មចរបស់រាជរោឋភ្ិបាលកមពជា
ុ កនុកការែតល់ វិភាគទនចោយតាល់ចំនួន
៣,៩ លានែលា្រែូចផែលបានចធវ៊ើចៅកនុកឆ្នំ២០១៧ ចែ៊ើមបីចំណាយចៅចល៊ើក្បាក់ចបៀវតេ បគគលិកជាតិ៦
ផខែំបូក

ក៏ែូចជាចំណាយក្បតិបតតិការសក្ោប់ឆ្នំ២០១៩

គឺជា វិធានការែ៏សំខាន់ផែលជួយែល់

ក្បតិបតតិការបចចប
ុ បននរបស់ភាគីជាតិននអ.វ.ត.ក។ ចោយរួមបញ្ចូ លគានផបបចនះ វិធានការទំកចនះធា
ថា ទ្ំហំការងារបចចប
ុ បននរបស់ អ.វ.ត.ក បានបនតទ្ទ្ួលបាននូវការយកចិតទ្
ត កោក់ជានិចច។ វិភាគទន
សែ័ក្គចិតត ត្តមការបា៉ាន់ក្បោណគឺ ោនចំនួន ៦,៥ លានែលា្រ សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ។ ភាគីជាតិ
រំរឹក វិភាគទនរីោចស់ជំនួយចំនួនមួយ។ ប៉ាផនត ចំនួន វិភាគទនចនះមិនទន់បញ្ជក់បានចទ្។ ក្បការចនះ
ែាយ
ុ ចៅនឹកងវិកាផែលបានអនម័តចំនួន១៦,០១ លានែលា្រសក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ និក ៥,៣៧ លាន
ែលា្រសក្ោប់ភាគីជាតិ។

វិភាគទនផែលបានបា៉ាន់សាែន

ទំកចនះភាគីអនតរជាតិបានទ្ទ្ួល២,៧

លានែលា្រមកែល់ចរលចនះ។ តលយភាររំរឹកចៅកនុកឆ្នំចនះ។
១៦

ចៅផខមករា ឆ្នំ២០១៥ កិចចក្បជំចរញអកគនន អ.វ.ត.ក បានអនម័ត វិចសាធនកមែចៅចល៊ើ វិធាននែាកនុក
ផែលអនញ្ញតឲ្យោនការកាត់បនាយចទចល៊ើ វិសាលភារកិចចចស៊ើបសួរលគឹកណាវិសាលភារចស៊ើបអចកេត
ផែលបានកាត់បនាយជាតំណាកឲ្យបទ្ចចទ្ និកការទ្ទ្ួលខសក្តូវក្រហែទ្ណឌរបស់ជនសកេ័យត្តមការ
ចចទ្ក្បកាន់5។ សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានកាត់បនាយវិសាលភារននកិចចចស៊ើបសួរ ក់រ័នន
ធ ឹក
ោស មត កនុកសំណំចរឿក០០៣, ចអា អាន កនុកសំណំចរឿក០០៤/០២ និក យឹម ទ្ិតយ កនុក សំណំចរឿក
០០៤ អនចលាមត្តមបទ្បញ្ញតិចត នះ។ ក្សចែៀកគានចនះផែរ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកោនសិទ្ធិអំណាច
កាត់បនាយ វិសាលភារននការជំនំជក្មះកតីមួយចោយមិនរួមបញ្ចូ លអកគចហតជាក់លាក់មួយចំនួនផែលោន
ផចកចៅកនុកែីកាបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះែរាបណាអកគចហតផែលចៅសល់ផែលក្តូវជក្មះ គឺជាតំណាក
វិសាលភារននែីកាបញ្ជូ នចរឿកចៅជក្មះ6។ ឈរចល៊ើមូលោឋនចនះ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបានបញ្ច ប់
កិចចនីតិ វិធី ក់រ័នន
ធ ឹកអកគចហតផែលោនផចកកនុកសំណំចរឿក០០២ ផែលមិនោនបញ្ចូ លចៅកនុកសំណំចរឿក
០០២/០១ ឬ០០២/០២។

5

វិធាន៦៦សាួន ។ ចសចកតីសចក្មចចក្ប៊ើ វិធាន៦៦សាួនគឺតក្មូវចោយចាប់ផែលនឹកចធវ៊ើចៅែំណាក់កាលជូនែំណឹករីការបញ្ច ប់កិចចចស៊ើប

សួរ។
6

វិធាន៨៩សាួន៣។
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១៧

កនុកចគាលបំណកបចកេ៊ើនសមតាភារចស៊ើបអចកេតរបស់កា រិយាល័យសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតក្កសួក
យតតិធម៌បានែតល់នីតិសមបទែល់មង្គ្នីច
ត ាប់អនតរជាតិចំនួនក្បាំបួន ក់

ចែ៊ើមបីចះចធវ៊ើកំណត់ចហតសាតប់

ចចម្៊ើយចៅែំណាក់កាលចះចស៊ើបអចកេតែល់មូលោឋនចហ៊ើយកិចចការចនះជាធមែត្តគឺក្តូវបំចរញចោយអនក
ចស៊ើបអចកេតប៉ាចណា
ណ ះ។ ជាកចនះចទ្ៀត សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានទ្ទ្ួលលទ្ធែលរីធនធាន
មនសេរបស់ខួ ្នជាមួយនឹកបគគលិកជំ ញចក្កាមកមចីឥតសំណក

និកកមែសិកាការីបផនាមចទ្ៀត

ផែលបានកំណត់ជូនការិយាល័យសហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត ផែលបានបចកេ៊ើនលទ្ធែលននកិចចចស៊ើបសួរ។
១៨.

ជាកចនះចទ្ៀត

ការិយាល័យរែឋបាលបានរកាចសវាកមែរបស់បគគលិកឯកចទ្សភាសាបផនាមចទ្ៀតចែ៊ើមបី

គាំក្ទ្ែល់ការិយាល័យតលាការចែ៊ើមបីធា ចសវាបកផក្បនិកក្បតិចរឹកបានទន់ចរលចវលា។
III.

ផែនការប្ច ប់ការសេើបអសង្េត

១៩

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

២០

កិចចចស៊ើបសួរចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតួចចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា
អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរ ចៅកនុកឆ្នំ២០១៩ ចហ៊ើយនឹកចក្កាយចរលចចញ
ែីកាសននិោឋនបញ្ជូ នចរឿកឲ្យចស៊ើបសួរបផនាម។ ចក្កាយមក សំណំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជា
សំណំចរឿកចំនួនបីចោយផ ករីគាន ច លគឺ សំណំចរឿក ០០៤/០១
០០៤/០២

ក់រ័នន
ធ ឹក អឹម ផចម សំណំចរឿក

ក់រ័នន
ធ ឹក ចអា អាន និកនឹកសំណំចរឿកផែលចៅចសសសល់នឹកសំណំចរឿក ០០៤ គឺ ក់រ័នធ

នឹក យឹម ទ្ិតយ។
ក.

ការិយាល័យសហចៅក្កមចសប
៊ើ អចកេត

២១

ពៅផ្ថងទី២៨

ផខ្វេសាចិកា

ឆ្នំ២០១៨

សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពចញែីកាែំពោះរមយ្ចំន្ួន្

េីរពែសងោនកនុងសំណំពុ រឿង០០៣ របឆ្ំងន្ឹង ាស ម្ុត ជាភាមផែលពៅរកម្ពធវើការពហ្ើយ្ការបកផរប
ន្ឹងោក់ជូន្តាម្ពរកាយ្។

សំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតជាតិជា

ភាសាអក់ចគ្ស ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី១ ផខកមភៈ ចំផណកសំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយ
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របស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិជាភាសាផខែរ
ឆ្នំ២០១៩។

ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី៦

សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិសពរម្ចពចាទរបកាន្់

ាស

ផខកមភៈ
ម្ុត

េីបទ

របល័យ្េូជមសន្៍ ឧរកិែក
ឋ មែរបឆ្ំ ងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងបទពលមើសជាតិម្ួយ្ចំន្ួន្ពទៀត។ សហ្ពៅរកម្ជាតិ
បាន្ទាលក់ការពចាទរបកាន្់ពោយ្ពហ្តុខ្វះយ្ុតាតធិការបុគគល។
២២

ចក្កាយរីចចញែីកាែំពោះរមយ្រួម្ម្ួយ្កនុងសំណំុ ពរឿង០០៤/០១ ពៅផ្ថង ទី១០ ផខ្កកេោ ឆ្នំ២០១៧
ន្ិងែីកាែំពោះរមយ្ពែសងោនចំន្ួន្េីរកនុងសំណំុ ពរឿង០០៤/០២ ពៅផ្ថង ទី១៦ ផខ្សីហា ឆ្នំ២០១៨
សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេត ចៅសល់សណ
ំ ំចរឿក ០០៤ ក្បឆ្ំកនឹក យឹម ទ្ិតយ ផតមួយគត់ចៅចក្កាម
សមតាកិចចរបស់ខួ ន
្ ។ ែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤ ចនះ ចក្គាកនឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី២
កនុកឆ្នំ២០១៩។

ខ.

អកគបចរជំនជ
ំ ក្មះ

២៣

កនុងរតីាសទី១ ឆ្នំ២០១៩ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ បាន្ពចញ ពសចកតីសពរម្ចបន្ទាន្់បងខំចំន្ួន្បីទក់ទិន្ន្ឹង
ការោក់បណតឹងឧទធរណ៍របឆ្ំងន្ឹងែីកាែំពោះរមយ្កនុងសំណំពុ រឿង ០០៣ និក០០៤/០២ និកចសចកតី
សចក្មចប ា ន់បកខំមួយ

ទក់ទ្ិននឹកការោក់បណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកភារអាចទ្ទ្ួលយកបាននន កយសំ

ត្តំកខ្ួនជាចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណីចៅកនុកសំណំចរឿក

០០៣។

គិតក្តឹមចរលបញ្ច ប់ែំណាក់កាលចធវ៊ើ

របាយការណ៍ អកគបចរជំនំជក្មះបានទ្ទ្ួលបណតឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ៦ ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ និក
បណតឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន

២

ក់រ័នន
ធ ឹកភារអាចទ្ទ្ួលយកបាននន កយសំត្តក
ំ ខ្ួនជាចែ៊ើមបណតឹករែឋបប

ចវណីចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និក ០០៤/០២។
២៤

អកគបចរជំនំជក្មះោនបំណកចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៣ ០០៤/០២
ន្ិង០០៤ កនុកចរលចវលាសមក្សប អាក្ស័យចល៊ើលកខណៈចប់រីចរលទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋន
ោក់បណតឹកឧទ្ធរណ៍មួយចំនួន
មរោ

ផែលអាចបា៉ាន់សាែនថាក្តូវការចំនួន២

ចរញចលញចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍។

ក្តីោស

ន្ិងការ

ពរកាយ្េីទទួលបាន

កនុងករណីាន្ការោក់បណតឹងឧទធ រណ៍របឆ្ំងន្ឹងែីកា

សពរម្ចពលើ កយសុំតាង
ំ ខ្លួន្ជាពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី អងគជំន្ុំជរម្ះក៏អាចរតូេការពេលពេលារបាណ
មួយក្តីោស ចទ្៊ើបអាចពចញពសចកតីសពរម្ចពៅពលើបណតឹងោម្ួយ្ពែើម្បីសពរម្ចពលើបណតឹងទំងអស់
ពន្ទះ ចក្កាយចរលចចញសាលែីកាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ។
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២៥

ចែ៊ើមបីទ្ទ្ួលបានចសចកតីសននិោឋនចរញចលញអំរីបណតឹកឧទ្ធរណ៍
ចចម្៊ើយតបចៅនឹកចសចកតីសននិោឋនទំកច ះ

ចសចកតីសននិោឋនចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍

និកការចឆ្៊ើយតបចៅនឹកចចម្៊ើយតបទំកច ះ

ក្តូវោក់

ជាភាសាផខែរ និកជាភាសាអក់ចគ្ស ឬ បារាំក។ ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និក ០០៤/០២ ែីកាែំចណាះ
ក្សាយចំនួនរីរែាយ
ុ គាន ក្តូវបានចចញកនុកចរលែំណាលគាន ចោយែីកាមួយោនជាក ២៥០ ទ្ំរ័រ ចៅកនុក
សំណំចរឿក ០០៣ និកែីកាមួយចទ្ៀត ោចំនួនជាក ៤០០ ទ្ំរ័រ ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤/០២
ផតមួយភាសាប៉ាចណា
ណ ះ។ ការបកផក្បែីកាទំកចនះបានចំណាយចរលក្បផហល ០២ ផខ ចៅកនុកសំណំ
ចរឿក ០០៣ និកជិតរយៈចរល ០៣ ផខ ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤/០២ ែូចចនះ វាបានរនារចរលចប់ចែត៊ើម
ការចធវ៊ើសារណាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ចៅកនុកចរឿកកតីទក
ំ ចនះ។

មា៉ា កវិញចទ្ៀត

ែីកាែំចណាះក្សាយ

នីមួយៗ ក្តូវបានភាគីបឹក
ត ឧទ្ធរណ៍ ផែល ឲ្
ំ យោនបណតឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ០៣ ោក់ចោយផ ករីគាន
ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ និកបណតឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ០៣ ោច់ចោយផ ក
រីគានក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤/០២។ ែូចចនះ ចោយសារោនការចចញែីកា
ែំចណាះក្សាយោច់ចោយផ ករីគានចៅកនុកចរឿកកតីទក
ំ ចនះ

ទ្ំហំការងារននបណតឹកឧទ្ធរណ៍ោន វិសាល

ភារចល៊ើសរីចទ្វែក។ លកខណៈរំធា្ប់ោនរីមនមកននសំណំចរឿក ០០៤/០២ បានរនារចរលចវលា
ផែលក្តូវការសក្ោប់ចធវ៊ើសារណាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធរណ៍ឲ្យបានចរញចលញ។
២៦

ក្បសិនចប៊ើអកគបចរជំនំជក្មះោនបគគលិកក្គប់ក្គាន់

ចហ៊ើយក្បសិនចប៊ើការបកផក្បបានចលឿនចល៊ើចសចកតី

សននិោឋនរបស់ភាគី និកចសចកតីសចក្មចរបស់ចៅក្កម ចៅជាបីភាសា អ .វ.ត.ក ការបា៉ាន់សាែន ចរល
បចចប
ុ បនន ោនែូចខាកចក្កាម៖
ក.

កនុងសំណំពុ រឿង០០៤/០២

ពសចកតីសននិោឋនចល៊ើបណតឹងឧទធរណ៍រតូេបាន្ោក់ពោយ្សហ្ពម្នេី

ការ រកតី ពអា អាន្ សហ្រេះរាជអាជាាជាតិ ន្ិង សហ្រេះរាជអាជាាអន្តរជាតិ ផតមួយភាសា
ផតប៉ាចណា
ណ ះ ចៅកនុកក្តីោសទ្ី៤ ឆ្នំ២០១៨ ចហ៊ើយសំចៅបកផក្បក្តូវបានោក់ចៅក្តឹមនងៃ
ទ្ី២៨ ផខមករា ឆ្នំ២០១៩ ចំផណកចចម្៊ើយតបក្តូវបានសហចមធាវីការ រកតី ចអា អាន និក
សហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិ ោក់ផតមួយភាសា ចៅក្តឹមនងៃទ្ី២៨ ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៩ ជាមួយ
នឹកសំចៅបកផក្បបានោក់ចៅក្តឹមនងៃទ្ី១៩ ផខមី

ឆ្នំ២០១៩ អន្ុពលាម្តាម្ពសចកតីផណន្ទំ

របស់អងគជំន្ុំជរម្ះ។ ការបា៉ាន្់មមន្បចចប
ុ បន្នសរាប់ការបញ្ច ប់សំណំពុ រឿង ០០៤/០២ របសិន្
ពបើការចឆ្៊ើយតបក្តូវបានោក់
Original EN: 01615601-01615611
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ោនសាលែីកាចល៊ើបណតឹងឧទធ រណ៍របឆ្ំ ងន្ឹងែីកាែំពោះរមយ្

ពចញពៅរតឹម្រតីាសទី៤

ឆ្នំ២០១៩។ ពសចកតីសពរម្ចពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆ្ំងន្ឹងែីកា របស់សហ្ពៅរកម្អន្តរជាតិពលើ
ភាេអាចទទួលយ្កបាន្ផ្ន្ កយសុំតាង
ំ ខ្លួន្ជាពែើម្បណតឹងរែឋបបេណី អាចន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាស
ទី១ ឆ្នំ២០២០។
ខ.

ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ ការបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយទំករីរ ក្តូវបានោក់ចៅក្តឹមនងៃទ្ី៦
ផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៩។ ចសចកតីជូនែំណឹកអំរីបណតឹកឧទ្ធរណ៍ក្តូវបានសហចមធា វីការ រកតី ោស
មត សហក្រះរាជអាជាាជាតិ និកសហក្រះរាជអាជាាអនតរជាតិ ោក់ចៅកនុកផខធនូ ឆ្នំ២០១៨ និក
ចៅកនុកផខកមភៈ ឆ្នំ២០១៩។ ការបា៉ាន្់មមន្បចចប
ុ បន្នសរាប់ការបញ្ច ប់សំណំពុ រឿង ០០៣ របសិន្
ពបើការចឆ្៊ើយតបក្តូវបានោក់

និកបកផក្បរួចរាល់ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី២

ោនសាលែីកាចល៊ើបណតឹងឧទធ រណ៍របឆ្ំ ងន្ឹងែីកាែំពោះរមយ្

ឆ្នំ២០១៩

អាចនឹក

ពចញពៅរតឹម្រតីាសទី៤

ឆ្នំ២០១៩។ ពសចកតីសពរម្ចពលើបណតឹងឧទធរណ៍របឆ្ំងន្ឹងែីការបស់សហ្ពៅរកម្អន្តរជាតិពលើ
ភាេអាចទទួលយ្កបាន្ផ្ន្ កយសុំតាង
ំ ខ្លួន្ជាពែើម្បណតឹងរែឋបបេណី អាចន្ឹងរំេង
ឹ ទុករតឹម្រតីាស
ទី១ ឆ្នំ២០២០។
គ

ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៤ សាលែីកាចល៊ើបណតឹកឧទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំកនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ ក្តូវ
បានរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី១ ឆ្នំ២០២០។

IV.

ផែនការប្ច ប់េិនាការ

២៧

តារាងពេលពេលាផ្ន្ការបញ្ច ប់សេន្ទការរតូេកំណត់ពោយ្កតាតន្ទន្ទែូចជា៖

លកខណៈ

ន្ិងភាេសមគ
ុ

មមញផ្ន្សំណំពុ រឿង បញ្ញាសុខ្ភាេរបស់ជន្ជាប់ពចាទផែលាន្េ័យ្ចាសជរា ចំន្ួន្មកសី ចែ៊ើមបណតឹក
រែឋបបចវណី និកអនកជំ ញ ផែលរតូេពកាះពៅ ភារទ្ំចនរន្ិងរយ្ៈពេលផ្ន្ការពធវើសកខីកម្មរបស់មកសី
ទំងពន្ទះ

ការបង្ហអក់ជាក់ផសតងន្ទន្ទកនុងការបំពេញកិចចែំពណើរការន្ីតិ េសាធី

ចំន្ួន្ញតតិោក់ពោយ្ភាគី

ន្ិងការេិន្ិតយេិច័យ្ផែនករែឋបាលពែសងៗពទៀត កនុកច ះរួមោនការបកផក្បតាល់ោត់បានក្តឹមក្តូវ និក
ការបកផក្បឯកសារទន់ចរលចវលា។

Original EN: 01615601-01615611
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២៨

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

ចាប់ពែតើម្តាំងសំណួរែល់ជន្ជាប់ពចាទ

ភាគីពែើម្បណតឹងរែឋបបពេណី

ន្ិងមកសី ន្ិងមតប់ន្ូេការបង្ហាញភ័សតា
តុ ង។ សហ្រេះរាជអាជាាាន្បន្ាក
ុ បញ្ញជក់អំេីេិរុទធភាេរបស់
ជន្ជាប់ពចាទ។ ចែ៊ើមបីែ ត ា ចទសជនជាប់ចចទ្អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកក្តូវោនជំចនឿ ចោយគាែនវិមតិ
សកេ័យអំរីរិរទ្ធភាររបស់ជនជាប់ចចទ្។

ពរកាយ្ពេលេិន្ិតយភ័សតា
តុ ងទំងអស់រួច

ជរម្ះមតប់ការបិទកិចចេិភាកាពែញពោលេីសំោក់ភាគីម្ុន្ពេលេិភាកាសចក្មច។

ពហ្ើយ្អងគជំន្ុំ
របសិន្ពបើ

ជន្ជាប់ពចាទរតូេែតន្ទាពទស អងគជំន្ុំជរម្ះសពរម្ចពៅពលើពទសសមក្សប ពៅកនុងមលរកម្ច ះ។

ក.

សំណពំុ រឿង០០២/០២

២៩

កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធីចល៊ើភ្សតត្ត
ុ កបានចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី០៨ 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
ជក្មះបានសាតប់សកខីកមែសាកេីសរបចំនួន១១៤ ចែ៊ើមបណតឹករែឋបបចវណីសរបចំនួន ៦៣ ក់ និក អនក
ជំ ញចំនួន៨ ក់ ចៅចល៊ើក្បធានបទ្សហករណ៍ក្ត្តំកក់ (កនុកច ះរួមោន មនាីរសនតិសខក្កាំកត្តចន់
និកការក្បក្រឹត
ត ិចល៊ើជនជាតិចម) ការោឋនទ្ំនប់១មករា ការោឋនក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្នំក ការោឋន
ទ្ំនប់ក្ត ក
ំ ងែ និកការក្បក្រឹតិចត ល៊ើជនជាតិចម និកជនជាតិចវៀតណាម មនាីរសនតិសខអូរកផនេក និក
ភ្នំចក្កាល និកមនាីរសនតិសខស២១ ក្រមទំកការចបាសសោែតនែាកនុក។ បទ្បញ្ជឲ្យចរៀបអា ហ៍រិ ហ៍
លកខណៈននជចោ្ះក្បោប់អាវធ និក តួ ទ្ីរបស់ជនជាប់ចចទ្។ ចសចកតីសននិោឋនបញ្ច ប់ការរិភាកា
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ចែញចោលបានចធវ៊ើច ៊ើកចៅចច ្ ះនងៃទ្ី១៣ និកនងៃទ្ី២ ផខមិង

ឆ្នំ២០១៧។ ចក្កាយចរលច ះមក

អកគជំនំជក្មះបានតែកសវ ការចែ៊ើមបីរិភាកាសចក្មច និកចរៀបចំសាលក្កមចៅកនុកចរឿកកតីចនះ។
៣០

ចៅនងៃទ្ី១៦ ផខវិចិកា
ឆ
ឆ្នំ២០១៨ អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកបានក្បកាសសាលក្កមចោយតាល់ោត់
ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០២ រួមជាមួយចសចកតីសចកខបននការរកច

៊ើញ និកបានក្បកាសថា សាលក្កម

ផែលោនសំអាកចហតទំកមូល នឹកចចញត្តមចក្កាយ។ អកគជំនំជក្មះបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កមជា
បីភាសាការការចៅនងៃទ្ី២៨ ផខមី
សំែន

ឆ្នំ២០១៩។ អកគជំនំជក្មះបានរកច

ោនរិរទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែក
ឋ មែក្បឆ្ំកនឹកមនសេជាតិ

៊ើញថា នួន ជា និក ចខៀវ

ការរំចលាភ្បំ នធៃន់ធរៃ ចល៊ើអនសញ្ញ

ទ្ីក្កុកហេឺផណវ និកបទ្ក្បល័យរូជសាសន៍ក្បឆ្កនឹកក្កុមជនជាតិរិនធុ ក្កុមជាតិសាសន៍ និកក្កុម
រូជសាសន៍ចវៀតណាម ចក្កាមក្ទ្ឹសីនត នការទ្ទ្ួលខសក្តូវរបស់ថានក់ចល៊ើ។ ទំក នួន ជា ទំក ចខៀវ
សំែន

ក្តូវបានចក្សចឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជី វិត។

អកគជំនំជក្មះបានរិចរណាចទសជាប់

រនធ គារអស់មួយជី វិតផែលបានកំណត់ចល៊ើ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន ចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០១
ចហ៊ើយបានក្សូបចទសចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០១ និក ០០២/០២ ជាចទសជាប់រនធ គារអស់មួយ
ជី វិត។
៣១

អកគជំនំជក្មះសាលាែំបូកចៅបនតទ្ទ្ួលបនាក
ុ ចល៊ើសំណំចរឿករហូតែល់ចរលោនការជូនែំណឹកអំរី
បណតឹកសាទ្កខ ផែលនឹកោក់ចោយភាគីចៅចំច ះមខអកគជំនំជក្មះ។ ចៅចរលចក្កាយរីច ះ អកគជំនំ
ជក្មះសាលាែំបូកក្តូវបញ្ជូ នសំណំចរឿកចៅអកគជំនំជក្មះតលាការកំរូលក្សបត្តម វិធាននែាកនុក។

៣២

សមបទរបស់ជនជាប់ចចទ្កនុកការបនតចូលរួមសវ ការក្តូវបានវាយតនម្ចៅចកផខមករា
ចហ៊ើយរិនិតយច

ឆ្នំ២០១៨

៊ើញ ថាជន ជាប់ចចទ្ទំករីរោនសមបទក្គប់ក្គាន់កនុកការចូលរួមសវ ការ។ ប៉ាផនត

របាយការណ៍ចវជជសាង្គ្សក
ត ត់សោគល់អំរីជំកម
ឺ ួយចំនួនផែលជនជាប់ចចទ្ោន

ចហ៊ើយបានែតល់

អនសាសន៍ឲ្យបនតវាយតនម្ចៅចល៊ើមខងារសតិបញ្ញរបស់ជនជាប់ចចទ្ចរៀករាល់ក្តីោស។
ជរម្ះមលាែំបូង

អងគជំន្ុំ

បន្តេិន្ិតយតាម្ោន្មាន្ភាេសុខ្ភាេរបស់ជនជាប់ចចទ្កនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២

ខ្ណៈ ផែលខ្លួន្ទទួលចាត់ការសំណំពុ រឿងពន្ះ។
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ខ.

សំណពំុ រឿង០០៣វសំណពំុ រឿង០០៤/០២ ន្ិងវសំណចំ រឿក០០៤

៣៣

កិចចពសុើបសួរកនុងសំណំពុ រឿង០០៣ ន្ិង ០០៤ រតូេបាន្ែតួចពែតើម្ពរកាយ្េីែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងឲ្យពសុើបសួរ
រតូេបាន្ោក់ពោយ្សហ្រេះរាជអាជាាអន្តរជាតិកនុងឆ្នំ២០១៩។ បន្ទាប់ម្ក សំណំពុ រឿង០០៤ រតូេបាន្
បំផបកជាបីសំណំពុ រឿង កនុកច ះ សំណំចរឿកចំនួន ២ ព លគឺ៖ សំណំពុ រឿង០០៤/២
អាន្ ន្ិង សំណំពុ រឿង០០៤

៣៤

ក់េ័ន្ន្
ធ ឹង ពអា

ក់េ័ន្ន្
ធ ឹងសំណំពុ រឿងរបឆ្ំងន្ឹង យ្ឹម្ ទិតយ ផែលពៅពសសសល់។

រក់ចំរហូតែល់ោនចសចកតីសចក្មចចកចក្កាយថាចត៊ើសំណំចរឿកទំកអស់ ឬណាមួយននសំណំចរឿក ០០៣
សំណំពុ រឿង ០០៤/០២ ន្ិង សំណំពុ រឿង០០៤ រតូេបញ្ជូ ន្ពៅជំន្ុំជរម្ះ ពទើបអាចាន្ការបា៉ាន្់របាណ
ពលើពេលពេលាផែលរតូេការពែើម្បីបញ្ច ប់សេន្ទការទំងពន្ះ។ ការវាយ្តផ្ម្លពៅពលើពេលពេលា ផែលរតូេ
ការអាចន្ឹងេឹងផែអកពលើចំន្ួន្ចុងពចាទន្ិង ភាេសមគ
ុ មមញផ្ន្ចាប់ន្ិងអងគពហ្តុផ្ន្បទពចាទកនុងរួម្ាន្
ែីកាបញ្ជូ ន្ពរឿងពៅជំន្ុំជរម្ះែង។

V.វ

ផែនការប្ច ប់បណ្តឹង្មទក្ខ

ក.

សំណពំុ រឿង០០២/០២

៣៥

អកគជំនំជក្មះតលាការកំរូលរាករណ៍ចៅចរលចនះថា រយ្ៈពេល ន្ិង ធន្នន្ផែលបា៉ាន្់របាណទុក
សរាប់បណតឹងមទុករខ បឆ្ំងន្ឹងមលរកម្កនុងសំណំពុ រឿង០០២/០២ រីសំណាក់ភាគីណាមួយ ចោយរំ
ោនរ័ត៌ោនចែេកចទ្ៀត គឺទ្ំនកជាោនកក្មិតែូចចៅនឹកសំណំចរឿក០០២/០១ផែរ។

៣៦

ក្បសិនចប៊ើសំណំចរឿក០០៣

សំណំពុ រឿង០០៤/០២

សំណំចរឿក០០៤

បនតចៅមខរហូតែល់ែំណាក់

កាលជំនំជក្មះច ះ បណតឹកឧទ្ធរណ៍ភា្មៗ ឬបណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំនំជក្មះ
សាលាែំបូកអាចចក៊ើតច ៊ើក។ ចទះជាយា៉ាកណាក៏ចោយ ចោយចហតថាចយ៊ើកមិនែឹកថាសំណំចរឿកណា
មួយែំចណ៊ើរការរហូតែល់ែំណាក់កាលជំនជ
ំ ក្មះ

និកមិនែឹករីបទ្ចចទ្ណាខ្ះច ះ

វាហាក់ែូចជា

ឆ្ប់ចរកកនុកការែតល់នូវការបា៉ាន់សាែនចំច ះចរលចវលាផែលតក្មូវកនុកការសចក្មចចល៊ើបណតឹកសាទ្កខ
ណាននសំណំចរឿក ក់រ័ន។
ធ
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VI.វ

សេចក្ត្េននដ្ឋ
ិ ាន

៣៧

ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ចំនួនមួយក្តូវបានសចក្មចចៅកនុកអំ ុកក្តីោសចនះ

ចោយោនការជូនែំណឹកអំរី

សាលក្កមចៅកនុកសំណំចរឿក ០០២/០២ ទំកបីភាសាការងាររបស់ អ.វ.ត.ក។ ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់
មួយចទ្ៀតក្តូវបានសចក្មចចៅកនុកសំណំចរឿក ០០៣ ចោយោនការជូនែំណឹកអំរីការោក់សំចៅបក
ផក្បជាភាសាផខែរននែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមអនតរជាតិ

និកសំចៅបកផក្បជាភាសាផខែរ

ននែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមជាតិ។
៣៨

សក្ោប់ឆ្នំ២០១៩ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗមួយចទ្ៀត កនុកសំណំចរឿក០០២/
០២

គឺ

(i)

កាលបរិចចឆទ្សក្ោប់បណតឹកសាទ្កខក្បឆ្ំកនឹកសាលក្កមអកគជំនំជក្មះសាលាែំបូក។

ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ចំនួន២ក៏នឹកក្តូវបានសចក្មចគឺ (ii) ពសចកតីសពរម្ចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះពលើបណតឹង
ឧទធរណ៍របឆ្ំងន្ឹងែីកាែំពោះរមយ្កនុងសំណំពុ រឿង ០០៣ ក្បឆ្ំកនឹក ោស មត ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកកតីចៅ
ជំនំជក្មះ ឬ បញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី និក (iii) ពសចកតីសពរម្ចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះពលើបណតឹង
ឧទធរណ៍របឆ្ំងន្ឹងែីកាែំពោះរមយ្កនុងសំណំពុ រឿង០០៤/០២ របឆ្ំងន្ឹង ពអា អាន្ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ ន
ចរឿកកតីចៅជំនំជក្មះ ឬ បញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី។ មា៉ា កវិញចទ្ៀត ក្រឹតិកា
ត រសំខាន់មួយនឹកក្តូវសចក្មច
ចោយោន

(iv)

ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក០០៤

ទក់ទ្ិននឹក

យឹម

ទ្ិតយ

ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចរបស់សហចៅក្កមចស៊ើបអចកេតថាក្តូវបញ្ជូ នចរឿកចៅជំនំជក្មះ ឬបញ្ច ប់កិចច
ែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី។
៣៩

សក្ោប់ឆ្នំ២០២០

ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់២

គឺ

(v)

ការចចញចសចកតី

សចក្មចរបស់អកគបចរជំនំជក្មះចល៊ើបណតឹកឧទ្ធ រណ៍ក្បឆ្ំ កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណំចរឿក ០០៤
ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូ នចរឿកកតីចៅជំនំជក្មះ ឬ បញ្ច ប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិ វិធី និក (vi) ការចចញសាលែីកាកនុក
សំណំចរឿក០០២/០២ ចោយអកគជំនំជក្មះតលាការកំរូល។
៤០

កនុកករណីផែលសំណំចរឿក០០៣ សំណំចរឿក ០០៤/០២ និក សំណំចរឿក០០៤ ក្តូវបញ្ជូ នចៅជំនំជក្មះ
ទំកមូល ឬចោយផែនក ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់សណ
ំ ំចរឿកទំកចនះនឹកក្តូវរាករណ៍ចៅចរលច ះ។

៤១

ក្រឹតិកា
ត រណ៍សំខាន់ៗផែលបានរាករណ៍ ាន្បងាាញជូនកនុងតារាងផែលភាជប់ជាម្ួយ្ន្ឹងផែន្ការចនះ។
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តារាងកំណត់ពេលពេលាតាម្ការពរោងទុកផែលរួម្ាន្ក្រឹតកា
ិត រណ៍សខា
ំ ន្់ៗ
គចក្ោកបញ្ច ប់ផែន្ការ កំផណចល៊ើកទ្ី ២០ - នងៃទ្ី៣១ ផខមី
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