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10
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កំណត់សមាគេ់រៅរេើឯកសា រយាង និងរសឆកតរី យាងនន
រៅកនរងរសឆកតី សននិ ដាឋនទាំងរនះ

សហរេធាវីនេ
ំ ខបាន្តេ់ជូ ននូវតំណភាជប់រៅរគហទំព័

Permanent

URLs ថ្នេូេ ដាឋនទិននន័យសមាា ៈគតិយតតិ សម្មាប់ ម្បេពននខដ្េបានដ្កម្សង់ កនរងក ណីខដ្េឯកសា
ទាំងរនះអាឆ ករេើេបាន។

កនរងក ណីខដ្េឯកសា ណាេួយេិ នអាឆ ករេើេបានរៅកនរងេូេ ដាឋនទិននន័យ

សមាា ៈគតិយតតិរទរនះ វានឹងតភាជប់រៅរគហទំព័ េួយរទៀត Stable URL។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់
ថ្ន ឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានដ្កម្សង់រ ៅកនរងឆរេេើយតបរនះ េិ នអាឆ ករេើ េបានាេម្បព័នធអិនរធើខ ណត
បានរទ។ ម្បសិនរបើឯកសា ទាំងរនះេិ នខេនជ្ញរសឆកតីសរម្េឆ ឬឯកសា រ្សងៗរទៀត បស់ អ.វ.ត.ក រទ
រនះ ឯកសា ទាំ ងរនះ នឹង ម្តូវបាន្តេ់ជូ នជ្ញឯកសា ភាជប់ រៅកនរង ម្កបខណឌរពេរវលាខដ្េមានរៅកនរងឯក
សា F56/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនំេខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធ

រៅនឹងកា េិនអនវតត ន៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ាេមាម្ា ៦ ថ្នរសឆកតីខណនំអនវតតសីព
ត ីកា ដាក់ឯកសា ឆះថ្ងៃ
ទី០៦ ខខកកកដា ឆ្នំ២០២០។
រសឆកតីរយាងខាងកនរងឯកសា រនះ ក៏មានជ្ញតំណភាជប់្ងខដ្ ។

11
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១. នសចកាីនផាើម
1.

ាងនេឲ្យបណតរំរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេគនជ្ញម្ករេខតេួយរៅកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២ (“រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី”) សហរេធាវីនេ
ំ ខតំ ណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (“សហរេធាវី នេ
ំ ខ”)
សូេដាក់ឆរេេើយតប បស់ខួ េន (“សា ណាតប” ឬ “សា ណា”) រៅនឹងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់
រខៀវ សំ្ន (“សា ណាបណតឹងសាទកខ”) 1។ កា ដាក់សា ណាតបរនះអនរលាេាេរសឆកតីសរម្េឆ
បស់អងគ ជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ

(“អងគជំនំជ ម្េះ”)

រេើសំរណើ ក់ព័នធនឹងសា ណាតប បស់

សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះថ្ងៃទី
០៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ 2 ខដ្េបានអនញ្ហញតឲ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខដាក់ឆរេេើយ តប បស់ខួ ន
េ េិ នឲ្យរេើស
ពី ៣២០ទំព័ ជ្ញភាសាអង់រគេស ឬភាសាបារាំង រៅកនរង យះរពេ ៤០ថ្ងៃ គិតចប់ពីថ្ងៃជូនដ្ំណឹង
អំពីឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ (“ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព” ឬ “សា ណាតប បស់
ក.ស.ព”) 3។
2.

រៅថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆិកា
េ
ឆ្នំ២០១៨ រខៀវ សំ្ន ម្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធពីឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង
េនសសជ្ញតិ កា បំ

បំ នយាងធៃន់ធៃ រៅរេើអនសញ្ហញទីម្ករងហសឺខណវ និងឧម្កិដ្ឋកេមម្ បេ័យពូជ

សាសន៍ និងម្តូវបាន្តនារទាសដាក់ពនធនគ អស់េួយជី វិតបខនថេរទៀត (រដាយបង្ហគប់ឲ្យបញ្ចូ េគន
ជ្ញេួយនឹងរទាសដាក់ពនធនគ អស់េួយជី វិតកនរង សំណំរ ឿង ០០២/០១) 4។ រៅកនរង បណតឹងសាទកខ
រនះ គត់ជំទាស់រៅនឹងទាំ ងកា ្តនារទាស និងកា ដាក់រ ទាស។

1

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន (សំណំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ

២០២០។
2

ឯកសា F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ក់ព័នធនឹង សា ណាតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅ

នឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩។ ារាងេូេដាឋនសំអាង្េូវឆាប់ និងឯកសា ភាជប់សម្មាប់សា ណា
រនះ នឹងដាក់ជូនកនរង យះរពេ ២៨ថ្ងៃ អនរលាេាេឯកសា

F56/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ

តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធរៅនឹងកា េិនអនវតតន៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ាេមាម្ា ៦ ថ្នរសឆកតីខណនំអនវតតសីព
ត ីកា
ដាក់ឯកសា ថ្ងៃទី០៦ ខខកកកដា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ២១។
3

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញរៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ជំទា ស់រៅនឹងសាេម្កេថ្នសំណំ

រ ឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០២០។
4

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៨ (សំអាងរហតបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃទី២៨ ខខ

េីន ឆ្នំ២០១៩) (“សាេម្កេ”) កថ្នខណឌ ២២៣១-២២៣២។

12
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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3.

បណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតីមា នវិកា ៈយាងធៃន់ធៃ រៅកនរង វិធីសា ន្រសតថ្នបណតឹងសាទកខរនះ។

បណតឹងសាទកខរនះបញ្ចូ េគននូវទ ហីក ណ៍ ដាឆ់រដាយខ កពីគនយាងរម្ឆើ ន

រហើយសទធសឹងខតជ្ញ

ទ ហីក ណ៍េិនសី សង្ហវក់គនអំពីឆំណឆកំបិក កំបក រដាយខកខានេិ នបានបង្ហាញអំពី្េបះ េ់ថ្ ន
បញ្ហាណាេួយរៅរេើសាេម្កេរនះរ ើយ។
ជំទាស់តវា៉ រ ើង វិញរៅនឹង បញ្ហា អងគរហតនន

ឆំរ ះបញ្ហាជ្ញរម្ឆើន

បណតឹងសាទកខរនះម្គន់ខត

ខដ្េខេួនេិ នទទួេបានរជ្ញគជ័យរៅកនរង អំ រង

រពេសវនកា បរណា
ណ ះ។ រទាះបីជ្ញយាងណាក៏រ ដាយ ាេ យៈកា ជំទាស់តវា៉ យាងរម្ឆើន ខដ្េ
ភាគរម្ឆើនអេរៅរដាយកា រម្បើម្បាស់ កយរពឆន៍គមនម្ពំខដ្នកំណត់រនះ
ឆំណាប់អា េម ណ៍រសើៗអំពីសាេម្កេខដ្េរ

រពញរៅរដាយកំហសរនះ។

វាបរងកើ តឲ្យមាននូវ
ឆំណាប់អា េមណ៍

រនះ េិនអាឆម្បឈេ សូេបីខតជ្ញេួយ នឹងកា វិ ភាគជ្ញេូេ ដាឋនរៅរេើសា ណាបណតឹងសាទកខបាន
រ ើយ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខដ្ឹងថ្ន អងគជំនំជម្េះនឹងេិ ន ងឥទធិពេរដាយសា រវាហា សាន្រសតដ្៏បិន
ម្បសពវ ខដ្េេិនមានេ័សា
តរ ង និងទ ហីក ណ៍គ តិយតតិគំម្ទរនះរ ើយ។ សហរេធាវីនំេខទទូឆសំ
ឲ្យមានកា ពិនិតយពិឆ័យម្សរដ្ៀងគនរនះខដ្ ពីអនកអានរ្សងៗរទៀត។ វាជ្ញកា ចំបាឆ់ម្តូវខតកា
ទប់ទេ់នឹងហានិ េ័យសំខាន់ឆំនួនពី ។
4.

ទីេួយ ប ិមាណថ្នកា រចទម្បកាន់ខតេួយបរណា
ណ ះ េិនអាឆអនញ្ហញតឲ្យយកេកជំ នួសកា ្តេ់
េ័សា
តរ ងគំម្ទបានរនះរទ។ េកខខណឌគតិយតតិសម្មាប់បង្ហាញនូវកំហសជ្ញសតោនេ័ត ម្តូវខតយក
េកអនវតតយាងេឹងមាត់ ឆំរ ះេូេដាឋននី េួយៗថ្នបណតឹងសាទកខ។ រេធាវីកា
េិនម្តឹ េខតកំហសបរណា
ណ ះរទ

បខនត

កតីម្តូ វខតបង្ហាញ

ក៏ម្តូវបង្ហាញអំពី្េបះ េ់រៅរេើសាេម្កេ្ងខដ្ ។

រគេកា ណ៍ទាំងរនះេិនអនញ្ហញតឲ្យមានកា វាយតថ្េេជ្ញ ួេកនរង េកខណះទូេំទូលាយ

េិនជ្ញក់

លាក់ ឬវិធីសាន្រសតម្តួ ត ខដ្េបរងកើតរ ើងរឆញពីឆំណឆននខដ្េេិនសំខាន់រនះរ ើយ។ បទដាឋន
កនរងកា បង្ហាញេ័សា
តរ ងម្តូវខតបំរពញ។
5.

ទីពី ឆរនេះម្បរហាង កំហស និងកា ភាន់ម្ ឆ ំនន ខដ្េមានរម្ឆើន សរពញកនរង សា ណា បណតឹង
សាទកខរនះ ង្ហយនឹ ងជំ ញឲ្យអន កអានរធវើកា ម្សាវម្ជ្ញវ និងរសើ បអរងកតរដាយខេួ នឯង រដ្ើេបីខសវង
យេ់នូវអតថន័យខដ្េរេធាវីកា

កតី ឆង់បញ្ហជក់។ កា បនបងខបបរនះ ម្តូ វខតម្បឆ្ំងដាឆ់ ខាត។

ដ្ំរណើ កា េួយខដ្េភាគីរឆេើយ តបនី េួយៗរធវើកា បកម្សាយរដាយខេួនឯងអំពីទ ហីក ណ៍ខដ្េេិ ន
អាឆយេ់បានរនះ េិនទំនងជ្ញនឹង នំឲ្យមានកា សននិដាឋនននខដ្េ ក់ព័នធគនរៅវិញរៅេក និ ង
ជួយដ្េ់អងគជំនំជម្េះរ ើយ។ វាជ្ញកាតពវកិឆច បស់រេធាវីកា

កតីកនរងកា ្តេ់េ័សា
តរ ងគំម្ទដ្េ់
13

សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ ។ រនះជ្ញតម្េូ វកា ចំបាឆ់សម្មាប់ដ្ំរណើ កា សួ រដ្ញរដាេ។ រៅរពេខដ្េ
ទ ហីក ណ៍បណតឹងសាទកខ េិនសីស ង្ហវក់គនរនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង ក.ស.ព ពំ មានឳកាស
កនរងកា រឆេើយតបរ ើយ។ មាចស់បណតឹងសាទកខម្តូវមានកាតពវកិឆច្េ
ត ់េ័ សា
តរ ងគំម្ទរៅរេើេូេដាឋន
ថ្នបណតឹង សាទកខ។
6.

ឆំរ ះកតីបា េាទូរៅទាំងរនះ

សហរេធាវីនំេខរសនើសំឲ្យមានកា ម្បរងម្បយ័តនទីបី

និងជ្ញក់ លាក់

បខនថេរទៀត ខដ្េទាក់ទិនរៅនឹងសខម្េកតវា៉ អំពីភាពេិ នម្តឹេម្តូវខ្នក នីតិ វិធី ខដ្េ ករឃើញរៅកនរង
ខ្នកេួយឆំនួនថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ 5។ កា រចទម្បកាន់ទាំងរនះម្តូវខតយកេកវាយតថ្េេរ ដាយ
ម្បរងម្បយ័តន ួេទាំង រដាយរយាងរៅរេើកា សននិ ដាឋនេនៗ បស់រេធាវីកា

កតី (ឬ នតថិ ភាពថ្នកា

សននិដាឋនទាំងរនះ)។ ជ្ញរ ឿយៗ កា រចទម្បកាន់អំពីភាពេិនម្តឹេម្តូ វរនះ គម នអវីរម្ៅខតពីេទធ្េ
ថ្នភាពអសកេមផ្លាេ់ខួ ន
េ បស់រេធាវីកា

កតី បរណា
ណ ះ។ ាេ យៈកា បនតរ ៅរសៃៀេសាៃត់ រៅរពេ

ខេួនបានរធវើកា កត់សមាគេ់ (ឬគួ បានរធវើកា កត់ សមាគេ់) ឆំរ ះបញ្ហានន ខដ្េបានជំទាស់តវា៉ រៅ
រពេរនះ

រេធាវីកា

កតីខួ ន
េ ឯងរៅវិញរទបានបរងកើ តនូវពយសនកេមខដ្េខេួនសវះខសវងរដ្ើេបី ទាញ

យកម្បរយាជន៍រៅកនរងបណតឹងសាទកខរនះ។ សា ណាបណតឹងសាទកខ ជ្ញរ ឿយៗ ខកខានេិ នបាន
បញ្ហជក់អំពីម្ បវតតិឆ ាស់លាស់ថ្ នបញ្ហាទាំងរនះរ ើយ ដ្ូរឆនះរហើយ បិទបាំងនូវអងគរហតខដ្េអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនម្តូវបានរសនើសំឲ្យពិ និតយរេើបញ្ហាទាំ ងរនះឲ្យបានទាន់រពេរវលា

រហើយ

បរញ្ច ៀសនូ វកា រចទជ្ញសំណួ ថ្នរហតអវីបានជ្ញកា ជំទាស់តវា៉ ឬសំរណើនន េិ នម្តូ វបានរធវើរ ើង
រៅរពេរវលាសេម្សប។ ាេវិធីរនះ ជូនកាេ រេធាវីកា

កតីបរងកើត នូវឆំ ណាប់អា េម ណ៍អំពី

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េេិនរអើរពើឆំរ ះសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ។

វាេិនខេនដ្ូរឆនះរ ើយ។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនម្តូវបានតម្េូវឲ្យរធវើកា សនមតអំពីកា ជំ ទាស់តវា៉ បស់រ េធាវីកា
កតីរ ើយ។ វាជ្ញកាតពវកិឆច បស់រេធាវីកា
7.

កតី កនរងកា រេើករ ើង នូវកា ជំទាស់ តវា៉ ទាំងរនះ។

រទាះបីជ្ញ រខៀវ សំ្ន គឺជ្ញកេម វតថរឆេបងយាងឆាស់ម្កខ តរៅកនរងរ ឿងកតីរនះក៏រដាយ ក៏គត់េិន
ខេនជ្ញេនសសខតមាន ក់ខដ្េទទួេ ង្េបះ េ់រដាយសា េទធ្េថ្នរ ឿងកតីរ នះ

ឬរដាយសា

េកខណៈថ្នកា រដាះម្សាយរ ឿងកតីរនះរ ើយ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏មានសិទធិទទួេបានកា ជំនំ

5

ឧទាហ ណ៍

ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ននអំពីវ ិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង (សូេរេើេជ្ញពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ ១៥៥ ខាងរម្កាេ)

និងទ ហីក ណ៍ននអំពីកា ដាក់បង្ហាញព័ត៌មានរម្កាយសវនកា ខដ្េពំបណា
ត េឲ្យមានកា របើកសំណំរ ឿងរ ើងវិញ (សូេរេើេ
ខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ៦.៣.២, កថ្នខណឌ ១០២-១០៥)។

14
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ជម្េះរដាយយតតិធ េ៌

និងសិទធិទទួេបានកា ជំនំជម្េះរេើបញ្ហានន

ខដ្េបះ េ់ដ្េ់្េ

ម្បរយាជន៍ បស់ខួ ន
េ ្ងខដ្ ។ រៅកនរងសា ណារនះ សហរេធាវីនំេខរឆេើយតបរៅនឹង បញ្ហានន
ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងបណតឹងសាទកខ ខដ្េជ្ញកតីបា េាដ្៏ធំបំ្ ត បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
បញ្ហាទាំងរនះ

ួេមាន កា បំថ្េេ និងកា រម្បើម្បាស់េិនម្តឹេម្តូវនូ វេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ពេទាំ ងកា វាយម្បហា គម នេូេ ដាឋនរៅរេើភាពរជឿទកឆិតតបាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណី។ បញ្ហារនះក៏ ួ េទាំង កា បកម្សាយេិ នម្តឹេម្តូវ នូវឆាប់ និងទ ហីក ណ៍ ននអំពីនីតោនកូ
េភាព រហើយម្បសិនរបើទទួេបានរជ្ញគជ័យរនះ វានឹងរធវើឲ្យកា ំរលាេបំ ននន ខដ្េរដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណីជួបម្បទះរនះ កាេយជ្ញម្សបឆាប់។ កា វាយម្បហា យាងរម្ឆើ នម្កាស់ខម្កេរៅ
រេើសំអាងរហត បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រទាះបីជ្ញកនរ ងេកខណៈម្សាេក៏រដាយ ក៏ជ្ញ កតីបា េា
សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្ ។ ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើ ន សំអាងរហតទាំងរនះ
គឺជ្ញទម្េង់ដ្៏សំខាន់ថ្ នកា ទទួេសាគេ់ជ្ញ្េូវកា
និងេទធ្េថ្នកា ឈឺចប់ បស់ពួកគត់។

ក់ព័នធនឹងម្ពឹតតកា ណ៍ខដ្េពួកគត់បានជួបម្បទះ

តថ្េេថ្នកា ទទួេសាគេ់រនះក៏អាម្ស័យ្ងខដ្ រៅរេើ

ធមាមន ូ បភាព និងសឆចភាពថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់ តលាកា ។ រដាយរយាងរៅរេើ រហត្េ
រនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មា នឆំណាប់អា េមណ៍ខាេង
ំ ្ងខដ្ កនរងកា រសនើសំឲ្យមានកា ម្បតិ បតតិ
ាេវិធាននីតិ វិធីតលាកា ឲ្យបានរពញរេញ និងម្តឹេម្តូវ និងរដ្ើេបីកា

ត លាកា ទប់ទេ់នឹងកា

រចទម្បកាន់គមនខេឹេសា អំពីភាពេរេអៀង។
8.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពំជំទាស់រៅនឹងសា ៈសំខាន់ថ្ នសិទធិ បស់ រខៀវ សំ្ន កនរងកា បតឹងសាទកខ
រនះរ ើយ។ វាជ្ញខ្នកេួយថ្នម្កបខណឌនីតិ វិធីខដ្េធមាមន ូ បភាព បស់តលាកា បានខ្អករៅរេើ។
រទាះបី យាងណាក៏រ ដាយ ម្កបខណឌដ្ខដ្េរនះក៏បរងកើតនូ វនីតិ វិធី និងបទដាឋននន្ងខដ្ សម្មាប់ ប
ណតឹងសាទកខ ខដ្េសំខាន់ចំបាឆ់ដ្ូឆគនខដ្ ។ នីតិ វិធី និងបទដាឋនទាំងរនះ េិនម្តឹេខតកា
បស់ជនជ្ញប់រចទបរណា
ណ ះរទ បខនត ក៏កា

សិទធិ

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី្ងខដ្ ។ រៅរពេ

រធវើកា វាយតថ្េេជ្ញេួយនឹ ងនិតិ វិធី និងបទដាឋនទាំងរនះ បណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតី េិន

ទទួេបាន្េរ ើយ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរសនើសំឲ្យបដ្ិរសធរចេបណតឹងសាទកខរនះ។

15
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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១.១. ខលឹមសារ និង្រចនសមព័នធននសារណាចនមលើ យតបននោះ
9.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានតួ នទីរ្សងគនរៅកនរងដ្ំរណើ កា បណតឹង សាទកខរនះ

ខដ្េមានបង្ហាញ

រៅកនរងខេឹេសា និង ឆនសេព័នធថ្ នសា ណារនះ។
10.

ក.ស.ព បានរឆេើយតប ួឆរហើយរៅនឹងទ ហីក ណ៍នីេួយៗរៅកនរង សា ណាបណតឹងសាទកខ។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខនឹង េិនរធវើឲ្យជ្ញន់គនរៅនឹងដ្ំរណើ កា រនះ

រដាយពោយាេរធវើកា រឆេើ យតបទូេំ

ទូលាយរៅរេើម្គប់បញ្ហាទាំងអស់រ នះរ ើយ។ ដ្ូឆបានរ ៀបរាប់រ ៅខាងរម្កាេរនះ 6 សា ណារនះ
រផ្លតតរៅរេើបញ្ហាជ្ញក់លាក់ខដ្េមាន្េម្បរយាជន៍ សំខាន់ សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
11.

សា ណារនះក៏េិនរម្បើម្បាស់ ឆនសេព័នធាេេូេដាឋនេតង េួយៗរនះរ ើ យ។

ឆំរ ះបញ្ហានន

ខដ្េសថិតរៅកនរង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរសនើសំឲ្យដាក់
បញ្ចូ េគននូវទ ហីក ណ៍ពីសា ណាបណតឹងសាទកខ ខដ្េខ្អករៅរេើេូេដាឋន ួេ និងរធវើកា រឆេើយ តប
ួេជ្ញេួយគនខតេតង។

ទ ហីក ណ៍ននខដ្េបានរេើករ ើង អំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗ

ឬ

េ័សា
តរ ង បស់ពួកគត់ ភាគរម្ឆើ នម្តូ វបានរឆេើយតបរៅវិញ រៅរពេរធវើកា រឆេើយ តបរៅនឹងបញ្ហា
សំខាន់ជ្ញពិរសស

ខដ្េមានកា ភាជប់រៅនឹងេូេ ដាឋនថ្នកា រឆេើយតបរនះ។

រទាះបីយាងណាក៏

រដាយ សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយឆំនួន រៅរពេមានកា រេឆរឆញនូ វបញ្ហាសំ ខាន់ បំ្ត
ឬសហរេធាវីនេ
ំ ខេិនបានរសនើ សំឲ្យរធវើអនតរាគេន៍រៅរេើបញ្ហាសំខាន់ដ្ូឆបញ្ហជក់ខាងរេើរនះរទ
រនះ កា ្តេ់ជូននូវ ឆរេេើយតបនឹងរធវើរ ើងរៅកនរងខ្នកដាឆ់រ ដាយខ កេួ យ 7។ ខ្នករនះ រឆេើយតប
រៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា
12.

កតី

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំនួន ១៤នក់។

កា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ េិនសី សង្ហវក់គន ទាក់ទិនរៅនឹងកា ជំទាស់តវា៉ សំខាន់ៗ។ ទ ហីក ណ៍
ទាំងរនះរឃើញមានរម្ឆើ នរៅកនរ ងបណតឹងសាទកខរនះ។
េិនម្តឹ េខតពិបាកយេ់បរណា
ណ ះរទ

ខេឹេសា ថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី

បខនតទ ហីក ណ៍ទាំងរនះរទៀតរសាតេិនបានរ ៀបឆំរៅាេេូេ

ដាឋនខដ្េកំណត់ឲ្យបានឆាស់លាស់រ ើយ។

កនរ ងកា ពោយាេរដ្ើេបីរ ៀបរៅាេេំដាប់េំរ ដាយ

និងអាឆរឆេើយតបបានរៅនឹ ងឆំណឆននខដ្េបានកំ ណត់រនះ ក.ស.ព បានរម្បើម្បាស់ឧបសេព័ នធ ក
បស់រេធាវីកា

កតី ជ្ញបញ្ជ ីសនមត់ េួយអំពី “េូេ ដាឋន” ខដ្េបានដាក់ជ្ញរេខរៅកនរងឧបសេព័នធ គ

6

សូេរេើេ ខ្នក ៣.៣, កថ្នខណឌ ៥៣ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់រទៀត ។

7

សូេរេើេ ខ្នក ១០, កថ្នខណឌ ៧២៧ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់រទៀត ។

16
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បស់ ក.ស.ព 8។ “េូេដាឋន” ខដ្េបានកំណត់ យករឆញពីឧបសេព័នធ ក បស់រេធាវីកា

កតី 9

(ខដ្េបានកាេយរៅជ្ញឧបសេព័នធ គ បស់ ក.ស.ព រៅរពេដាក់ជ្ញរេខ ួឆ )។ ឧបសេព័ នធ ក ម្តូវ
បានចត់ទកថ្នជ្ញ “រសឆកតីសរងខបេូេ ដាឋន”។ ឧបសេព័នធរ នះមានរសឆកតីពនយេ់ម្តួសៗអំពីសា
ណាបណតឹងសាទកខ

រដាយរម្បើម្បាស់ឆំណងរជើង បស់សា ណារនះ ខដ្េកនរងរនះមានបញ្ចូ េ នូវ

ម្បអប់ “រសឆកតី សរងខប” រហើយ “រសឆកតីសរងខប” នីេួយៗ

ក់ព័ នធជ្ញេួយ នឹងខ្នកេួ យថ្នសា ណា

បណតឹងសាទកខ។
13.

រដ្ើេបីឲ្យសីសង្ហវក់គន និងរដាយសា ខតជ្ញវិធីសា ន្រសតស រស កាត់ដ្៏េអរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខបាន
ម្បកាន់យកកា រម្បើ ម្បាស់ កយ “េូេ ដាឋន” បស់ ក.ស.ព រដ្ើេបីរយាងរៅទ ហីក ណ៍មា នដាក់រេខ
រៅកនរងឧបសេព័នធ គ

បស់ ក.ស.ព។ រទាះបីយាងណាក៏រដាយ ពួកគត់អនវតតខបបរនះ រដាយ

បញ្ហជក់ថ្ន ជ្ញក់ខសតងវាេិនខេនជ្ញ “េូេដាឋន” រទ ាេអតថន័យធេមាថ្ន កយរនះ។ ពួកគត់ម្គន់
ខតរយាងរៅខ្នកននថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី បរណា
ណ ះ រដាយខ្នកខេះ

ទំនង ជ្ញ ួេ

បញ្ចូ េនូ វកំហសអងគរហត និងអងគ ឆាប់ ខដ្េបានរចទម្បកាន់រ្សងៗគនជ្ញរម្ឆើន10 រហើយខ្នក
រ្សងរទៀតទំនងជ្ញ ក់ព័នធខ តជ្ញេួយ នឹងខ្នករសឆកតីរ្តើេ
ណាបណតឹងសាទកខ បរណា
ណ ះ11។

ទំនងជ្ញ

រៅម្តង់រនះ

ឬរសឆកតីសរងខ បថ្នខ្នក េួយកនរង សា

សហរេធាវីនេ
ំ ខរយាងរៅអវីខដ្េ

ក់ព័នធជ្ញេួ យរដាយសា ខតរៅកនរ ងឧបសេព័ នធ ក បស់រេធាវីកា

“េូេដាឋន”

កតី ពំមានកា បញ្ហជក់

រ ើយថ្នរតើ កថ្នខណឌណាខេះថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ ម្តូ វបានដាក់ បញ្ចូ េរៅកនរងម្បអប់ “រសឆកតី
សរងខប” នីេួយៗរនះ។ ឆំណឆរនះតម្េូវឲ្យទាញរសឆកតីសននិ ដាឋនពីទីាំងម្បអប់ “រសឆកតីសរងខ ប”
ខដ្េ ក់ព័នធនឹង ឆំណងរជើង

រហើយកនរងក ណីេួយ ឆំនួន

កា អនវតតខបបរនះ

េិនឆាស់ លាស់

ទាេ់ខតរសាះ។ ខ្នកេួយឆំ នួនថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ ហាក់ដ្ូឆជ្ញអត់មានរៅកនរងម្បអប់ “រសឆ

8

ឯកសា F54/1.2.3 សា ណាឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រេខទ ហីក ណ៍បណតឹងសាទកខសម្មាប់រសឆកតី សរងខបទ ហីក ណ៍ថ្នអនក

បតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០២០។
9

ឯកសា F54.1.1 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេពនធ ក-រសឆកតីសរងខបេូេដាឋនសម្មាប់បណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន

(សំណំរ ឿង ០០២/០២) ថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០២០ (“ឧបសេពនធ ក ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ”)។
10

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍េូេដាឋន ១២៥ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥-៨២៧។

11

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០០-១០៤, ៣៥១-៣៦៦, ៨៧៦-៨៧៩។

17
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កតីសរងខប” ណាេួយរ ើយ 12។ ្ាយ
រ រៅវិញ ម្បអប់ “រសឆកតីសរងខប” ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទិនរៅនឹង េូេ
ដាឋន ១២៤ រៅកនរងឧបសេព័ នធ គ បស់ ក.ស.ព ហាក់ដ្ូឆជ្ញពំ ក់ព័នធជ្ញ េួយនឹង អតថបទណាេួយ
រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខរ ើយ។ កងវះកា កំណត់ អំពីទំនក់ទំនង វាងសា ណាបណតឹងសាទកខ
និងឧបសេព័ នធ ក ថ្នសា ណាបណតឹង សាទកខរនះ ក៏ បង្ហាញឲ្យរឃើញ្ងខដ្ ថ្ន អាឆមានកា យេ់
រឃើញរ្សងគនឆំរ ះថ្នរតើ “េូេ ដាឋន” េួ យណា ដាក់ បញ្ចូ េកថ្នខណឌណាខេះរៅកនរ ងសា ណាប
ណតឹងសាទកខរនះ។
14.

ឧបសេព័នធ ក ភាជប់ជ្ញេួយ នឹងសា ណាឆរេេើយ តបរនះ បង្ហាញពីារាងេិ បិម្កេេួយខដ្េបង្ហាញថ្ន
រតើកថ្នខណឌណារៅកនរ ងសា ណាបណតឹងសាទកខ ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខបានសនមត ថ្ន មានបញ្ចូ េ
រៅកនរង “េូេ ដាឋន” េួយ ណា ដ្ូឆខដ្េបានដាក់រេខសមាគេ់រៅកនរងឧបសេព័នធ គ បស់ ក.ស.ព
ម្ពេទាំងកា កំណត់នូវឯកសា រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ ខដ្េទំនងជ្ញេិនមានដាក់ បញ្ចូ េរៅ
កនរង “េូេដាឋន” ណាេួយរនះរ ើយ។ ឧបសេព័ នធ ក ក៏បង្ហាញ្ងខដ្ ថ្ន រតើ “េូេដាឋន” ណាខេះ ម្តូវ
បានរឆេើយតបរៅកនរងសា ណាតប បស់សហរេធាវី នេ
ំ ខ និងថ្នរតើរ ៅកនរង កថ្នខណឌេួយណាកនរង
សា ណារនះ13។

១.២. វាកយស័ពទ
15.

រដ្ើេបីឲ្យកាន់ខតមានភាពឆាស់ លាស់រ ៅកនរ ងសា ណារនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរម្បើម្បាស់វាកយស័ពា
ជ្ញពិរសសដ្ូឆខាងរម្កាេរនះ 14។

12

ក ណីរនះរកើតមានខេន ឧទាហ ណ៍ទាក់ទិននឹង ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៥១-៣៦៦ ខដ្េរ ៀបរាប់

អំពីជំហ បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងឆាប់ខដ្េអាឆយកេកអនវតតឆំរ ះវិសាេភាពទ ហីក ណ៍ម្បរេទ ១។ សូេរេើេ

ឧបសេពនធ ក៖ េិបិម្កេថ្នេូេដាឋននន បស់រេធាវីកា

កតី និងឆរេេើយតប។ ក ណីរនះក៏អញ្ច ឹ ងខដ្ ទាក់ទិននឹង ឯកសា F54

សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៩៦៦-២០០៩ ខដ្េរ ៀបរាប់អំពីខ្នកជ្ញរម្ឆើនថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា
សហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ។ សូេរេើេ ឧបសេពនធ ក៖ េិបិម្កេថ្នេូេដាឋននន បស់រេធាវីកា
13
14

ឧបសេពនធ ក៖ េិបិម្កេថ្នេូេដាឋននន បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹង

កតី និងឆរេេើយតប រជើងទំព័ ១៣។

កតី និងឆរេេើយតប។

សម្មាប់សំរៅរពញរេញថ្នអកស កាត់ខដ្េបានរម្បើម្បាស់រៅកនរងសា ណាឆរេេើយតបរនះ សូេរេើេ ឧបសេពនធ ខ៖ បញ្ជ ី

អកស កាត់។

18
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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16.

សហរេធាវីនេ
ំ ខរម្បើម្បាស់ កយ “ឧម្កិដ្ឋកេម” រដ្ើេបីសំរៅរៅរេើកា កំណត់បទរចទខដ្េមាន
ខឆងរៅកនរងមាម្ា ៤, ៥ និង ៦ ថ្នឆាប់សីព
ត ី អ.វ.ត.ក 15 ខដ្េធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមទាំងរនះ ម្តូវ
បានបកម្សាយរដាយអងគជំ នំជម្េះរនះ។ រៅរពេសហរេធាវីនំេខរម្បើម្បាស់ កយ “កា ម្បម្ពឹតតិ”
បានន័យថ្នសំរៅរៅ អំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េអាឆបរងកើតបានជ្ញធាត្សំសតោនេ័តថ្នឧម្កិដ្ឋកេម
ខដ្េបានរេើករ ើងរនះ។

17.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់រឃើញថ្ន

ចំបាឆ់ម្តូវមានកា ម្បរង ម្បយ័តនជ្ញពិរសស

រៅកនរងកា រម្ជើស

រ ីស កយរពឆន៍យកេករម្បើ រដ្ើេបីពិភាកាអំពីម្បធានបទថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរៅកនរង
អា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញពិរសស រដ្ើេបីកាត់បនថយន័យបងក ប់ាេកា វាយតថ្េេរដាយអរឆតន។ រៅកនរង
សា ណារនះ

កយ “កា ួេរេទរដាយបងខំ” ម្តូវបានរគនិយេរម្បើម្បាស់ជ្ញង កយ “កា ំរលាេ

រសពសនថវៈ រៅរពេពិភាកាអំពីកា ម្បម្ពឹតតិជ្ញេូេ ដាឋនរនះ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់ស មាគេ់ថ្ន
“កា ំរលាេរសពសនថ វៈ”

គឺជ្ញកា កំណត់បទរចទ

ក់ព័នធនឹងកាត្េូវឆិតតជ្ញក់ លាក់ បស់ច ី

រនះ។ ដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានពោយាេបរញ្ច ៀសនូវកា រ េ កយបញ្េិតបរញ្េៀងខដ្េវាអន
វតតឆំរ ះអនក ទាំងោយខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា និ ងកាេយជ្ញឧបក ណ៍ រ ៅកនរងកា ំរលាេរសព
សនថវៈទាំងរនះ។ ពួកគត់ក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន បទរចទជ្ញក់លាក់រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ ខដ្េ ក់
ព័នធនឹងកា ួ េរេទរដាយបងខំ េិនខេនជ្ញបទរចទថ្ន “កា ំរលាេរសពសនថវៈ” រ ើយ បខនត វាជ្ញ បទ
រចទថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀត ។ រហតរនះ កា រម្បើម្បាស់ កយ “កា ំរ លាេរសព សនថវៈ”
រដាយយកឆិតតទកដាក់ និងម្បរង ម្បយ័តន អាឆជួយបរញ្ច ៀសនូវកា ភាន់ម្ឆ ំ ទាក់ទិននឹងបទរចទ
ខដ្េ ក់ព័នធ។ សា ណារនះរម្បើ ម្បាស់ កយ “ ួ េដ្ំរណក” រដ្ើេបីសំរៅរៅរេើកា ួេរេទបនាប់ពី
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ួឆ រដាយសា ខតេោង កយរនះម្តូវបានរម្បើម្បាស់ សរពញរៅកនរ ងេ័សា
តរ ង
និងេោងរទៀតរដាយសា ខត

កយរនះបង្ហាញពីទំនក់ទំនងយាងម្តឹេម្តូវ វាងអា ហ៍ពិ ហ៍ និង

កា ួេរេទ ខដ្េមានន័យថ្ន កា ួេរេទម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញកាតពវកិឆចេួយខដ្េរកើតរឆញពីអា
ហ៍ពិ ហ៍។

កយ “អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ម្តូវបានរម្បើ ម្បាស់ជ្ញកា ស រស កាត់រដ្ើេបី

សំរៅរៅរេើកា ម្បម្ពឹតតិេួយ ឆំនួន (្ាយ
រ ពីកា កំណត់បទរចទ) ខដ្េម្បជ្ញជន ម្តូវបានបងខំឲ្យ

15

ឆាប់សីព
ត ីកា បរងកត
ើ ឱ្យមានអងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ញកនរងតលាកា កេពជ្ញ
រ រដ្ើេបីកាត់រសឆកតីឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្បម្ពឹតតរទបើងរៅកនរង

យៈកាេថ្នកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ ឆះថ្ងៃទី១០ ខខសីហា ឆ្នំ២០០១ ខដ្េបានរធវើ វរិ សាធនកេមរៅថ្ងៃទី២៧ ខខតលា ឆ្នំ២០០៤
(នស/ កេ/១០០៤/០០៦) (“ឆាប់ អ.វ.ត.ក”)។

19
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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រ ៀបកា ពីសំណាក់អនករាជកា ។ កាន់ខតទូេំទូលាយជ្ញងរនះរទៀត
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍”

កយ “កា រឆញបទបញ្ហជអំពី

ក់ព័នធនឹង យៈកាេកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ

រកាតបបញ្ចូ េ នូវរគេ

នរយាបាយ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ ខដ្េទាក់ទិនរៅនឹង អា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេដ្ំរណក
ម្ពេទាំងកា អនវតតរគេនរយាបាយរនះ។
18.

រៅរពេពិភាកាអំពីបញ្ហានន ក់ព័ នធនឹងកា រធវើទកខ បករេនញរៅរេើម្ បជ្ញជនងមី

សហរេធាវី នំ

េខបានរម្បើម្បាស់ជ្ញឆេបងនូវ កយ “ម្បជ្ញជនងមី” និង “ម្បជ្ញជនេូ េដាឋន” បខនត រៅម្តង់កខនេងខេះ
បានរម្បើម្បាស់ កយរពឆន៍ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសី បាន
រម្បើ 16។
19.

ដ្ូឆគនខដ្

ទាក់ទិនរៅនឹងកា រធវើទកខបករេនញខ្នកនរយាបាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខរម្បើម្បាស់ កយ

“អនកទាំងោយខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងអតីត បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ”

ឬ

“អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម ”។ ាេ យៈ កយរពឆន៍ទាំងរនះ ពួកគត់ឆង់សំរ ៅរៅរេើទាំងជនសី វិេ ទាំង
រយាធាថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ខដ្េ ួេមាន ឧទាហ ណ៍ ម្គូបរម្ងៀន េន្រនតីនគ បាេ រយាធា និង
អនក ដ្ឋកា ខដ្េបរម្េើកា រៅកនរង បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ម្ពេទាំងម្ករ េម្គួសា បស់ពួករគ 17។
20.

ទម្េង់ខបបបទខដ្េដាក់រ សនើសំឋានៈជ្ញរដ្ើេបណតឹ ង ដ្ឋបបរវណី ឬឋានៈជ្ញរដ្ើេបណតឹង ម្តូ វបានរៅ
ថ្នជ្ញ “ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជ ន ងរម្គះ” ឬ “VIFs” 18។ ឯកសា បខនថេខដ្េដាក់ាេ
រម្កាយទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះម្តូវបានរៅថ្នជ្ញទម្េង់ខ បបបទសំព័ត៌មា នបខនថ េ។

21.

ក់ព័នធជ្ញពិរសសឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ្តេ់សកខីក េម
កយ

“សវនកា សតីពី្េបះ េ់”

សហរេធាវីនេ
ំ ខរម្បើម្បាស់

រដ្ើេបីសំរៅរៅរេើសវនកា រៅឆងបញ្ច ប់វគគជំ នំជម្េះ

នីេួយៗ ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ្េ
ត ់េ័សា
តរ ងអំពីពយសនកេមខដ្េខេួនបានទទួេ ង។ ្ាយ
រ រៅ
វិញ កនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរកាះរៅឲ្យេក្តេ់
សកខីកេមអំពីអងគរហតនន រៅកនរងអំ រង សវនកា ខ្នក សំខាន់ថ្ នវគគជំ នំជម្េះណាេួយ រហើយម្តូវ

16
17

ក់ព័នធនឹង កយរពឆន៍រ្សងរទៀត ខដ្េបានរម្បើម្បាស់ សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៩៩៨។
ម្ករេរនះ រពេខេះ រៅកនរងឯកសា េួយឆំនួនកនរងសំណំរ ឿង ម្តូវបានរគរៅថ្ន ជ្ញ “អតីតទាហាន និងេន្រនតី បប េន់ នេ់”។

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥២០។
18

ឯកសា រៅកនរងសំណំរ ឿង រពេខេះ រម្បើម្បាស់ កយ

កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

20
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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បាន្តេ់ឳកាសរៅរពេឆងបញ្ច ប់សវនកា

រដ្ើេបីខងេងអំពីពយសនកេមខដ្េខេួនបានទទួេ ងរនះ

សហរេធាវីនេ
ំ ខ សូេរៅខ្នកថ្នេ័សា
តរ ងរនះថ្នជ្ញ “ឆរេេើយអំពីទកខរវទន”។
22.

រៅរពេរយាងរៅរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ សហរេធាវីនំេខបានរម្បើម្បាស់សពវនេខដ្េម្តូវ
គនរៅនឹងរេទ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរសនើសំឲ្យអងគជំ នំជម្េះអនវតត
ខបបរនះខដ្ រៅកនរងសាេដ្ីកា បស់ខួ ន
េ ។
២. ចាប់ជាធរមានសាីពីកិចច ំនណ្ើរការនីតិ វិធីបណ្ាឹង្សាទុកខ

២.១. បទដាឋនននការពិនិតយន
23.

ើង្ វិញ

វិធាន ១០៤(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង កំណត់នូវកំហសបីម្បរេទខដ្េសាេម្កេអាឆម្តូវបានបតឹងសាទកខ
ម្ពេទាំងេូ េដាឋនសម្មាប់ បទដាឋនថ្នពិនិតយរ ើង វិញជ្ញធ មាន

ក់ព័នធនឹង កំហសនីេួយៗ៖

(ក) កំហសថ្នអងគឆាប់ខដ្េនំរអាយរមាឃៈ សាេម្កេរេើអងគរ សឆកតី ឬ រសឆកតីសរម្េឆរនះ។
(ខ) កំហសថ្នអងគរហត ខដ្េនំរអាយសាេម្កេរេើអងគរសឆកតី ឬរសឆកតី សរម្េឆរនះមានភាព
េិនយតតិធ េ៌។
(គ) “កា េ័នម្ត ឆ ំខដ្េខសតងរឆញពីកា រម្បើម្បាស់ឆនានសិទធិ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េ
នំឲ្យបះ េ់ដ្េ់សិទធិ បស់មាចស់ បណតឹង សាទកខ”។
24.

បទដាឋនជ្ញធ មានថ្នកា ពិ និតយរ ើង វិញរេើបណតឹងសាទកខ ម្តូវបានបរងកើតរ ើង យាងម្តឹ េម្តូវរដាយ
អងគជំនំជម្េះ រហើយពំរឃើញមានកា ជំទាស់ តវា៉ រ ើយរៅកនរងបណតឹងសាទកខរនះ។ បទដាឋនទាំងរនះ
ម្តូវបានរេើកយកេកបង្ហាញរដាយសរងខ បរៅកនរង សា ណាតបរនះ

រដាយសា ខតបទដាឋនទាំងរនះ

បរងកើតបានជ្ញេូេ ដាឋនសម្មាប់ទ ហីក ណ៍ននខាងរម្កាេ។
២.១.១. កំហុសអង្គចាប់
25.

អងគជំនំជម្េះពំមានកាតពវកិឆច ម្តូវពិច ណារេើ ម្គប់រសឆកតីសននិ ដាឋនអំពីអងគឆាប់ខដ្េរធវើរ ើង
រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។ អងគជំនំ ជម្េះរធវើកា ពិនិតយរ ើង វិញ “កនរងកម្េិ តថ្នបញ្ហា

21
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខដ្េបតឹងសាទកខបរណា
ណ ះ” 19

រហើយនឹងរធវើកា ពិនិតយរ ើង វិ ញរៅរេើបញ្ហាអងគឆាប់ខដ្េសថិតរៅ

រម្ៅបញ្ហាទាំងរនះ កនរង “កាេៈរទសៈពិរសស” ខតបរណា
ណ ះ20។
26.

រទាះបីជ្ញ យាងណាក៏រ ដាយ ម្បសិ នរបើមា នកា រេើករ ើងពីកំហសអងគឆ ាប់ អងគជំនំជ ម្េះេិនម្តូវ
បានកម្េិតម្តឹ េទ ហីក ណ៍ ននខដ្េបានរេើករ ើងរដាយភាគីរ នះរ ើយ។ ម្បសិ នរបើមា នកា រេើក
រ ើងថ្ន មានកា ម្បម្ពឹតតិកំហសអងគ ឆាប់ រទាះបីជ្ញ ក់ព័នធនឹង បញ្ហាឆាប់ នីតិ វិធី ឬឆាប់សា ធាត
ម្ពហមទណឌកតី អងគជំនំជម្េះម្តូវខតវាយតថ្េេ ថ្ន រតើកា យេ់រឃើញ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
រៅរេើអងគឆាប់រនះ ម្តឹេម្តូ វ ខដ្ ឬយាងណា (“េិនខេនម្គន់ខតសរម្េឆថ្ន រតើកា យេ់រឃើញ
រនះសេរហត្េខដ្ ឬយាងណារនះរទ”) 21 និងថ្ន រតើកា យេ់រឃើញរនះម្តូ វបានយកេកអនវតត
រដ្ើេបីសរម្េឆបានេទធ្េឆាស់ លាស់ និងជ្ញក់លាក់ ខដ្ ឬយាងណា 22។ រហតរនះ “បនាក
រ កនរងកា
បង្ហាញេ័សា
តរ ងរេើ បណតឹង សាទកខ េិនមានេកខណៈដាឆ់ ខាតរនះរទ ទាក់ទងនឹងកំហសអងគឆ ាប់។
រទាះបីជ្ញ អំណះអំណាង បស់ភាគីេិនមានេកខ ណៈម្គប់ម្គន់ ...ក៏រ ដាយ ក៏អងគជំ នំជម្េះតលាកា
កំពូេអាឆខសវង កេូេរហតដ្ថ្ទរទៀត

រហើយរធវើកា សននិដាឋនដ្ូឆគន្ងខដ្ ថ្នមានកំហសអងគ

ឆាប់” 23។
27.

បខនត រទាះបីកនរ ងក ណីខដ្េកំហសអងគឆាប់ េួយម្តូ វបានកំណត់រឃើញក៏រដាយ ក៏ពំតម្េូវឲ្យមាន
កា បដ្ិរសធរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។ ឆំ ណឆរនះរកើតរឆញពីរសឆកតី
រយាងរៅកនរង វិធាន ១០៤(១)(ក)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង រៅរេើ “កំហសអងគឆាប់ខដ្េនំឲ្យ សាេម្កេ

រមាឃៈ” [រសឆកតីបញ្ហជក់បខនថេ]។ អងគជំនំជ ម្េះ “អនវតតបទដាឋនគតិយតតិម្ តឹេម្តូ វឆំរ ះេ័សា
តរ ង
ខដ្េមានរៅកនរងកំ ណត់រហតជំនំជ ម្េះ រហើយកនរងក ណីចំបាឆ់ ម្តូវកំណត់ ថ្នរតើ ខេួនរជឿជ្ញក់រេើ
បទដាឋន ក់ព័នធនឹងកា បង្ហាញេ័សា
តរ ង ទាក់ទងរៅនឹងសំអាងរហតខដ្េម្តូវបានជំ ទាស់ ខដ្ ឬ
យាងណា” 24។ “រហតរនះ េិនខេនរាេ់កំហសអងគឆ ាប់សទធខតតម្េូវឲ្យមានកា បដ្ិរសធ ឬកា ខក

19

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី០៣ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១២ កថ្នខណឌ ១៥។

20

Ibid., para. 15.

21

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៤។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៦ កថ្ន

ខណឌ ៨៥។
22

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៤។

23

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៥។

24

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៦។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៨៦។

22
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ខម្បរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរនះរទ” 25។ បខនត សម្មាប់កំហសវិញ បណតឹង
សាទកខនឹងទទួេបានរជ្ញគជ័យ ខតកនរងក ណីខដ្េមានសាេម្កេសរម្េឆពីពិ ទធភាពខសខបេកពីេន
ទាំងម្សរង ឬខ្នកខេះ” បរណា
ណ ះ 26។
២.១.២. កំហុសអង្គនហតុ
28.

បទដាឋនថ្នកា ពិនិតយរ ើង វិ ញ មានេកខ ណៈខពស់ជ្ញងរនះ កនរងក ណីខដ្េមានកា រចទម្បកាន់ពី
កំហសអងគរហត។ អងគជំនំជម្េះម្តូ វ្តេ់ “កម្េិ តថ្នកា រគ ព” ឆំរ ះអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
រហើយ “នឹងេិនបះ េ់” ដ្េ់សំអាងរហត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ 27។ រហតរនះ អងគ
ជំនំជម្េះពិច ណា “េិនម្តឹ េខតថ្នរតើ សំអាងរហតរនះម្តឹ េម្តូវខដ្ ឬយាងណារនះរទ” បខនតថ្ន
រតើ សំអាងរហតរនះ “គឺជ្ញសំអាងរហតេួយខដ្េគមនអនក វិនិឆ័យ
េ ឥតេរេអៀងរេើ អងគរហតណា
មានក់អាឆរធវើដ្ូរឆនះបាន ឬយាងណា” 28។ ឆំណឆរនះរកើតរឆញពីបទដាឋនេកខណៈខពស់រនះ ខដ្េថ្ន
“អំណះអំ ណាងខដ្េមានកម្េិត ម្តឹេខតជំ ទាស់រៅរេើរសឆកតី សននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង និងសា ណាខដ្េបានខ្អករៅរេើកា បកម្សាយេ័សា
តរ ងដ្ខដ្េ រដាយពំបានរេើកអំ ណះ
អំណាងគំម្ទរ្សងរទៀតរនះ

ពំម្គប់ម្គន់សម្មាប់បដ្ិរសធកា យេ់រឃើញខ្ន កអងគរហតបាន

រ ើយ”29។
29.

រៅកនរងកា សរម្េឆថ្នរតើ រសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង គឺជ្ញរសឆកតីសននិ ដាឋនេួយ
ខដ្េរបើកទូលាយដ្េ់អនក វិ និឆ័យ
េ ឥតេរេអៀ ងរៅរេើអងគរហត ឬយាងណារនះ អងគជំនំជ ម្េះនឹង
មានកា រគ ពយាងខាេង
ំ ឆំរ ះសំអាងរហត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរងកា វិ ភាគ បស់
ខេួនរេើអងគរហតថ្នេ័សា
តរ ងខដ្េរចទជ្ញបញ្ហារនះ។

ឆំនួនថ្នសំអាងរហតខដ្េតម្េូវពីអងគជំ នំ

25

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៦។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៨៦។

26

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៩។

27

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៧ (ខដ្េដ្កម្សង់ពីរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ

ថ្នតលាកា ICTY រៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Furundžija, IT-95-17/1 សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី ២១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០០ កថ្ន
ខណឌ ៣៧ និងតលាកា ICTY ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់ នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត IT-95-16-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខតលា
ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ៣០, ៣២)។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ៨៨-៨៩។
28

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។

29

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩០។

23
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជម្េះសាលាដ្ំបូងរដ្ើេបី្េ
ត ់ជ្ញយតតិក េមដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆ បស់ខួ ន
េ រនះ

នឹងអាម្ស័យេួ យខ្នក

រៅរេើេ័សា
តរ ង៖
…រៅរពេម្បឈេជ្ញេួយ នឹងបញ្ហាេ័សា
តរ ងខដ្េេិនសី សង្ហវក់គន ឬឯកសា ខដ្េពំសូវ
មានតថ្េេជ្ញេ័ សា
តរ ង...។ កា ពនយេ់ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងរៅនឹងបញ្ហា
ថ្ន រតើអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆ្នដ្េ់កា រធវើរសឆកតីស ននិដាឋនខ្នកអងគរហតខដ្េ
សំអាងរេើេ័សា
តរ ងរនះរដាយ របៀបណារនះ គឺទំនងជ្ញមានសា ៈសំខាន់សម្មាប់រធវើកា
វាយតថ្េេថ្ន រតើរសឆកតីសននិ ដាឋនរនះ សេរហត្េខដ្ ឬយាងណា។ ម្សបាេវិធានទូរៅ
កនរងក ណី េ័សា
តរ ងខដ្េជ្ញេូេដាឋន

រេើេរៅទំនងជ្ញមានកម្េិត ទាប

គឺតម្េូវឲ្យ្តេ់

សំអាងរហតឲ្យបានរម្ឆើ នជ្ញង រៅរពេខដ្េេ័ សា
តរ ងរនះមានេូ េដាឋនសំអាងម្តឹ េម្តូ វ30។
30.

សូេបីកនរងក ណីខដ្េអងគជំ នំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន
បង្ហាញថ្ន

សំអាងរហត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហតេិ នខេនជ្ញកា យេ់រឃើញេួយខដ្េអន ក វិនិឆ័យ
េ ឥត

េរេអៀងរៅរេើអងគរហត អាឆរធវើដ្ូរឆនះបានរនះ កា យេ់រឃើញរនះនឹងម្តូវបានបះ េ់ខតកនរង
ក ណីខដ្េវានំឲ្យសាេម្កេមានភាពេិនយ តតិធេ៌បរណា
ណ ះ

ខដ្េមានន័ យថ្ន

“េទធ្េថ្នកិឆច

ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់ តលាកា មានភាពេិនយ តតិធេ៌ ទាំងម្សរ ង” 31។ ឆំណឆរនះនឹងរកើតមានរ ើង
បាន ខតកនរងក ណីខដ្េកំហសអងគរហត “បរងកើតឲ្យមានវិ េតិសងស័យសេរហតេួ យរៅរេើពិ ទធ
ភាព បស់ជ នជ្ញប់រចទ”32 ខដ្េមានន័យថ្ន កំហសរនះម្តូវខតមាន “កា បះ េ់ យាងធៃ ន់ធៃ ដ្េ់
សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង” 33។ ភាគីបឹង
ត សាទកខម្តូវមានកាតពវកិឆច បង្ហាញេិនម្តឹេ
ខតកំហសបរណា
ណ ះរទ

បខនត

ម្តូវបង្ហាញ្ងខដ្ ថ្ន

កំហសរនះនំឲ្យសាេម្កេមានភាពេិ ន

យតតិធេ៌ 34។

30

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩០។

31

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៩។

32

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៨។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩១។

33

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៩។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៩។

34

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៩។

24
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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២.១.៣. កំហុសកនុង្ការអនុវតាឆនទនុសិទធិ
31.

អងគជំនំជម្េះរនះក៏អនញ្ហញ តឲ្យមានបណតឹងសាទកខម្បឆ្ំងនឹ ងសាេម្កេ រដាយខ្អករេើទ ហីក ណ៍
ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា អនវតត ឆនានសិទធិ រៅរពេរធវើរសឆកតីសរម្េឆខ្នក
នីតិ វិធី 35។ អងគជំនំជម្េះបានបញ្ហជក់ថ្ន ទាក់ទិនរៅនឹងបណតឹងសាទកខខបបរនះ អងគជំនំ ជម្េះនឹងអន
វតតាេវិធីសា ន្រសត បស់តលាកា ICC, តលាកា ICTY និងត លាកា ICTR រៅកនរ ងកា អនវតត
បទដាឋនថ្នកា ពិនិតយរ ើង វិ ញខដ្េទទួេយកថ្នបានកា ឆំរ ះអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង 36។ ាេ
វិធីសាន្រសតរ នះ បណតឹង សាទកខខបបរនះនឹ ងទទួេបានរជ្ញគជ័យខតកនរងក ណីដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
…(i) រៅរពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនានសិទធិខ្អករេើកា បកម្សាយឆាប់ខស (ii) រៅ
រពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនានសិទធិរនះ មានកំហសយាងឆាស់កនរ ងកា កំណត់ អងគរហត ឬ
(iii) រសឆកតីសរម្េឆខដ្េមានភាពេិ នយតតិ ធេ៌ និងពំសេរហត្េ នំឲ្យមានកា ំរ លាេ
បំ នរេើ ឆនានសិទធិ37។

32.

ឆំរ ះេូ េដាឋនរ្សងៗរទៀតថ្នបណតឹងសាទកខ មាចស់ បណតឹងសាទកខម្តូ វខតបង្ហាញពីកំហស ជ្ញជ្ញង
ម្គន់ខតបញ្ហជក់រ ើង វិញនូវអំ ណះអំ ណាងខដ្េេិ នទទួេបានរជ្ញគជ័យរៅរពេសវនកា រនះ៖
[អងគជំនំជម្េះ] នឹ ងេិនរធវើកា ពិច ណារេើអំណះអំ ណាងខដ្េម្គន់ខតរេើករ ើងថ្ន រសឆ
កតីសរម្េឆ ឬសំអាងរហត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយពំបានរេើក
េូេដាឋនគំម្ទថ្ន រតើេូេរហត អវីបានជ្ញរសឆកតីសរម្េឆ ឬសំអាងរហតរនះមានកំហស
រនះរ ើយ 38។

35

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៧។

36

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៧-៩៨។

37

តលាកា ICC ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kony និងអនករ្សងរទៀត សាេដ្ីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីម្បឆ្ំងនឹង

“រសឆកតីសរម្េឆសតីពីភាពអាឆទទួ េយកបានថ្នសំ ណំរ ឿង អនរលាេាេមាម្ា ១៩(១) ថ្នេកខនិក
ត ៈ” ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្នំ
២០០៩ ICC-02/04-01/05-408 ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៨០ ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា F36
សាេដ្ីកា សំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៧។
38

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១០២។

25
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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33.

ចំបាឆ់្ងខដ្ ម្តូវបង្ហាញពី្េបះ េ់រដាយសា កំហសរនះ។

រដាយពិច ណារេើកិ ឆចដ្ំរណើ

កា នីតិ វិធី ទាំងេូេ កំហសរៅកនរងអនវតត ឆនានសិទធិ នឹងនំឲ្យបណតឹងសាទកខម្បឆ្ំង នឹងសាេម្កេ
ទទួេបានរជ្ញគជ័យ ខតកនរងក ណីខដ្េអងគជំ នំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន កំហសរនះនំឲ្យសាេម្កេ
មានភាពេិ នយតតិធ េ៌បរណា
ណ ះ 39។
េោងវិ ញរទៀត ពំខេនកំហសថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីទាំង អស់សទធខតនំរៅ កកា ខកខម្ប
សាេម្កេរនះរ ើយ រេើកខេងខតកំហសរនះបណា
ត េឲ្យមាន “េទធ្េេិនយតតិ ធេ៌
ទាំងម្សរងរៅកនរងកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់តលាកា ” 40។
២.២. លកខខណ្ឌតម្មូវសម្មាប់មាចស់បណ្ាឹង្សាទុកខ
២.២.១. វិសាលពពននបណ្ាឹង្សាទុកខ
34.

រៅកនរងបណតឹងសាទកខម្បឆ្ំងនឹ ងសាេម្កេ

មាចស់បណតឹងសាទកខម្តូ វខតដាក់រសឆកតីជូ នដ្ំណឹងអំពី

បណតឹងសាទកខ ខដ្េកំណត់ អំពីេូេដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខ និងកំហសអងគ ឆាប់ និងអងគ រហតខដ្េ
បានរចទម្បកាន់ ទាក់ទិននឹងេូ េដាឋននីេួយៗ។ អនរលាេាេវិធាន ១១០(១) ថ្នវិធានថ្្ា កនរង
វិសាេភាពបណតឹងសាទកខ ម្តូវកម្េិតម្តឹេបញ្ហាននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរ ងរសឆកតីជូ នដ្ំណឹង
រនះខតបរណា
ណ ះ 41។
២.២.២. ការផាល់ភ័សាុតាង្គំម្ទមូលដាឋនបណ្ាឹង្សាទុកខ
35.

េូេដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខេិនម្តឹេខតសថិតរៅខតកនរង វិ សាេភាពថ្នរសឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសា
ទកខរនះរ ើយ េូេដាឋនទាំងរនះក៏ម្ តូវខតមានេ័សា
តរ ងគំម្ទឲ្យបានម្គប់ម្គន់្ងខដ្ ៖
…អងគជំនំជម្េះត លាកា កំពូេ “េិនតម្េូវឲ្យពិច ណាសា ណា បស់ភាគីជ្ញ េេអិតរនះ
រទ ម្បសិនរបើសា ណាទាំងរនះមានេកខណៈេិ នឆាស់ លាស់ មានេកខណៈ្ាយ
រ និងមាន
េកខណៈម្សពិឆម្សពិេ

ឬមានភាពេិនរពញរេញជ្ញ្េូវកា ខដ្េបង្ហាញឲ្យរឃើញយាង

39

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១០០។

40

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១០០។

41

សូេរេើេ ខាងរម្កាេបខនថេរទៀត រៅម្តង់ខ្នក ៤.១.១ កថ្នខណឌ ៦០-៦៣។

26
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជ្ញក់ខសតង”។ អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេមានឆនានសិទធិកនរងកា រម្ជើសរ ីសសា ណាណា
េួយខដ្េស័កតសេទទួេបានកា ពិនិតយពិច ណារដាយេអិត េអន់ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ។
អងគជំនំជម្េះត លាកា កំពូេ អាឆបដ្ិរសធទ ហីក ណ៍ណាខដ្េពំមានេូេ ដាឋនសំអាងម្គប់
ម្គន់ រដាយេិនចំបាឆ់្េ
ត ់សំអាងរហតេេអិតរ ើយ 42។
36.

េូេដាឋនេួយនឹ ងម្តូវចត់ទកថ្នគមនេ័ សា
តរ ងគំម្ទ កនរងក ណីខដ្េេូេដាឋនរនះម្គន់ខតរេើករ ើង
វិញពីទ ហីក ណ៍ខដ្េម្តូវបានបដ្ិរសធរៅដ្ំណាក់កាេជំ នំជម្េះ េិនយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬ្តេ់នូវ “កា បកម្សាយេ័ សា
តរ ងដ្ខដ្េរដាយពំបានរេើកអំណះអំណាងគំម្ទ
រ្សងរទៀតរនះ” 43។

37.

មាចស់បណតឹងសាទកខគួ ខត្តេ់កា ពនយេ់េេអិ តម្គប់ម្គន់ រដ្ើេបីអាឆឲ្យភាគីរធវើកា រឆេើយតប រហើយ
អងគជំនំជម្េះអាឆកំណត់បាននូវបញ្ហា វិវាទ 44។ ឆំណឆរនះ ួេមាន កា ្តេ់រសឆកតីរ យាងឲ្យបាន
ម្គប់ម្គន់រៅម្បតិច ឹក

និងខ្នក ននខដ្េម្តូ វបានជំទាស់រៅកនរង សាេម្កេខដ្េ ងបណតឹងសា

ទកខរនះ45។
38.

កនរងក ណីខដ្េេូ េដាឋនទាំងរនះេិ នសីស ង្ហវក់គន គមនេ័សា
តរ ងគំម្ទ ឬមានវិកា ៈខ្នកនីតិ វិធីរ នះ
អងគជំនំជម្េះរៅខតមានឆនានសិទធិកនរងកា បដ្ិរសធេិ នទទួេយកេូេដាឋនទាំ ងរនះ រដាយពំចំបាឆ់
រធវើកា ពិច ណារៅរេើេូេដាឋនទាំងរនះរ ើយ 46។

39.

រដាយរហតថ្ន អងគជំនំជ ម្េះបាន េេឹកដ្េ់រេធាវីកា

កតីាំងពីដ្ំបូងរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី

បណតឹងសាទកខទាំងរនះ “គត់ម្តូវបង្ហាញពយសនកេមបះ េ់ យូ អខងវ ង ទាក់ទងរៅនឹងទ ហីក ណ៍

42

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២០។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ

១០១។
43

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្ សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេ

ដ្ីកា កថ្នខណឌ ២០។
44

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ៤១។

45

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២០ និង ៤១។ សូេរេើេ វិធានថ្្ាកនរង ១០៥(៤) (“រាេ់បណតឹងសា

ទកខម្តូវបង្ហាញ្ងខដ្ អំពីេូេដាឋន ឬខេឹេសា ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ ខដ្េខេួនជំទាស់រដាយរយាងរេខទំព័ និងវាកយខណឌជ្ញក់លាក់ថ្ន
រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង”)។
46

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ៤១។

27
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663195

េួយ ឬរម្ឆើន ខដ្េអនញ្ហញតឲ្យរធវើបណតឹងសាទកខម្បឆ្ំងនឹ ងសាេម្កេ” 47។ ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីរេើ ប
ណតឹងសាទកខ “មានរគេបំណងខកតម្េូវកំហសអងគឆាប់ និងរ្ាៀងផ្លាត់រេើ បញ្ហាថ្ន រតើបទដាឋនសតី
ពីេ័សា
តរ ងម្តូវបានបំរពញខដ្ ឬយាងណា

េិនខេនជំនំជ ម្េះរេើ បញ្ហា ទាំងរនះសាជ្ញងមី

រនះ

រ ើយ”48។
២.៣. វិសាលពពននចនមលើយតបរបស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
40.

អងគជំនំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានសិទធិកនរងកា រឆេើយតបរៅនឹ ងសា ណាប

ណតឹងសាទកខ បស់រ េធាវីកា

កតីកនរងកា គំម្ទដ្េ់បណតឹងសាទកខម្ បឆ្ំង នឹងសាេម្កេ 49។

សិទធិ

កនរងកា រឆេើយតបរនះសថិត កនរងកា កម្េិតពី ៖
ទីេួយ ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើក រ ើងរៅកនរងសា ណាតបខដ្េបានរសនើរ ើង ម្តូវ ខតទាក់
ទិនរៅនឹងេូេរហតនន ខដ្េបះ េ់រដាយផ្លាេ់ដ្េ់ សិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

ទីពី

សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវខតពោយាេបរញ្ច ៀសនូវភាពម្ឆំ

ខដ្េ និងភាពជ្ញន់គនរៅរេើបញ្ហានន ខដ្េមាន ួឆរហើយរៅកនរងសា ណាតប ខដ្េ
សហម្ពះរាជអាជ្ញញបានរម្គងរ ៀបឆំរ ើងម្បឆ្ំងរៅនឹងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់
រេធាវីកា

47

កត50
ី ។

ឯកសា F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំព័ សម្មាប់ដាក់សា ណាបណតឹង សា

ទកខ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១៦។
48

ឯកសា F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំព័ សម្មាប់ដាក់សា ណាបណតឹង សា

ទកខ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១៦។
49

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៤។ ឯកសា F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ក់ព័នធនឹង
សា ណាតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្នំ
២០១៩ កថ្នខណឌ ១១។
50

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៧។ ឯកសា F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ក់ព័នធនឹង
សា ណាតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្នំ
២០១៩ កថ្នខណឌ ១២។

28
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663196

៣. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី និង្ សិទធិ និង្ផលម្បនោជន៍របស់ពួកនេ
៣.១. សមាសពពម្កុមន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ីដ លរួមបញ្ចូ លគនដតមួ យ
41.

ជន ងរម្គះស បឆំ នួន ៣.៨៦៩ នក់បានឆូ េ ួេកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២ ជ្ញសមាជិកថ្នរដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេបញ្ចូ េជ្ញម្ករេខតេួយ 51។ ពីដ្ំបូង កា ិយាេ័យសហរៅម្កេរសើបអរងកត (ក.
ស.ឆ.ស) បានទទួេយកបគគេឆំនួន ២.១១៧ នក់ ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 52។ បគគេឆំនួន
១.៧៥២ នក់ ខងេរទៀតម្តូវបានទទួេយកជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយអងគបរ ជំ នំជម្េះ (អ.
ប.ជ) បនាប់ពីមានបណតឹងឧទធ ណ៍ម្ បឆ្ំង នឹងរសឆកតី សរម្េឆសតីពីភាពអាឆទទួេយកបាន53។

42.

ទំហំថ្នម្ករេខដ្េ ួេបញ្ចូ េគនខតេួយម្តូ វបានកាត់បនថ យកនរងអំ រងរពេដ្ំរណើ កា សំណំរ ឿង
០០២54។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់បានដ្កខេួនពីកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 55។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីជ្ញរម្ឆើ ននក់បានទទួេេ ណភាព។ រៅម្តឹេខខឧសភា ឆ្នំ២០១៧ រៅរពេសហរេធាវីនំ
េខដាក់សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ ព័ត៌មានខដ្េទទួេបានបង្ហាញថ្ន រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំនួន ១៨១ នក់បានទទួេេ ណភាព56។ ចប់ាំងពីរពេរនះេក សហរេធាវីនំ
េខបានទទួេព័ត៌មានរម្ៅ្េូវកា ថ្ន មានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំ នួន ១៣១ នក់រទៀតបានទទួេ
េ ណភាព

51
52

នំឲ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេេ ណភាពខដ្េបានរាយកា ណ៍រម្ៅ្េូវកា ស ប

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ៤៤០៧។
សូេរេើេ ឯកសា E457/6/2.2.1 [សមាៃត់] ឧបសេព័នធ ក.១៖ ម្ករេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេបញ្ចូ េគនខតេួយ និង

ព័ត៌មានសតីពី ភាពអាឆទទួ េយកបាន ឆះថ្ងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៧។ ក.ស.ឆ.ស និង អ.ប.ជ បានរម្បើម្បាស់េូេដាឋនថ្នភាព
អាឆទទួេយកបានខ សៗគន។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានទទួេយកជ្ញធេមា រដាយសា េូេដាឋនរេើសពីេួយ។
53

សូេរេើេ ឯកសា E457/6/2.2.1 [សមាៃត់] ឧបសេព័នធ ក.១៖ ម្ករេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេបញ្ចូ េគនខតេួយ និង

ព័ត៌មានសតីពី ភាពអាឆទទួ េយកបាន ឆះថ្ងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៧។
54

ក់ព័នធនឹងកា កាត់បនថយម្ករេ ួេរៅរពេរឆញសាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ សូេ រេើេ

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ៤៤០៧។
55

ឯកសា E2/39 េិខិតសំ ដ្កខេួនរឆញពីកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ី (ជ័យ ធារា៉ ) ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១១។ ឯកសា E2/28

េិខិតសំដ្កខេួនរឆញពីកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធី (រសង ឆ័នាធា )ី ឆះថ្ងៃទី០៣ ខខេីន ឆ្នំ២០១៤។
56

សូេរេើេ ឯកសា E457/6/2.2.2 [សមាៃត់] សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឧបសេព័នធ ក.២៖ បញ្ជរី ្
ម ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានទទួេេ ណភាព រដាយ
មានអនកបនតសិទធិរេើបណតឹង កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៧។

29
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663197

មានឆំនួន ៣១២ នក់។ កា អះអាងពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានទទួេេ ណភាពឆំនួន ៤៣
ក ណី ម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយសាឆ់ញាតិខដ្េរៅ ស់ ាេ យៈកា ទទួេយកសំរណើសំាំងខេួនជ្ញ
សិទធិវ័នត57។

សហរេធាវីនេ
ំ ខរជឿថ្ន

ទំនងជ្ញមានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខងេរទៀតបានទទួេ

េ ណភាព រដាយេិនបានជូ នដ្ំណឹង 58។
៣.២. សិទធិ និង្ផលម្បនោជន៍របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
43.

រដាយសា រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអនញ្ហញត ឲ្យរេើករ ើងខតឆំណឆននកនរងបណតឹងសាទកខ
ខដ្េបះ េ់រ ដាយផ្លាេ់ដ្េ់សិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់ខួ ន
េ 59 រនះ ជ្ញកា សេ េយខដ្េម្តូវ
កំណត់ថ្នរតើសិទធិនិង្េម្បរយាជន៍ ទាំងរនះមានអវីខេះ។

គួ កត់សមាគេ់ថ្ន

អងគជំ នំជម្េះបាន

អនញ្ហញតឲ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេក្តេ់សកខីក េម េិនម្តឹេខតរៅរពេសិទធិ បស់ពួករគ ង្េបះ
េ់បរណា
ណ ះរទ ខតរៅរពេខដ្េ្េម្បរយាជន៍ បស់ពួករគសថិតកនរង ហានិេ័ យ្ងខដ្ ។ ទសសនៈ
ទានពី រនះមានទំ នក់ទំនងរៅ វិញរៅេក ខតមានភាពខសគន។ កា កំណត់និយេន័យថ្នសិទធិនិង

57

សូេរេើេ ឯកសា E465.2 ឧបសេព័នធ ក.២៖ បញ្ជរី ្
ម ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ERN 01612209-01612211 (រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានទទួេេ ណភាព រដាយមានអនកបនតសិទធិរេើបណតឹង)។ សហរេធាវីនេ
ំ ខដ្ឹងថ្នមានសំរណើសំាំងខេួនជ្ញ
សិទធិវ័នេ
ត ួយកំពង ង់ចំកា សរម្េឆចប់ាំងពីរឆញសាេម្កេេក ខតេិនទាន់សរម្េឆរៅរ ើយ៖ ឯកសា F57 សំរណើសំបនតកា
ទាេទា សំណង ដ្ឋបបរវណី ឆះថ្ងៃទី០២ ខខតលា ឆ្នំ២០២០។
58

អាឆមានកា េំបាកកនរងកា បញ្ហជក់នូវព័ត៌មានអំពីេ ណភាព បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដាយសា រគកម្េទទួេបានេិខិត

បញ្ហជក់េ ណភាព ឬឯកសា រ្សងរទៀតខដ្េបញ្ហជក់ពីេ ណភាព។ រម្ៅពីរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខពឹងខ្អកយាងធំរធងរៅរេើ
រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងអងគភាពគំ

ជន ងរម្គះជ្ញអនក្តេ់ព័ត៌មានរនះ។ ( ក់ព័នធនឹង ឆនសេព័នធថ្នកា

តំណាងាេ្េូវដ្េ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅ អ.វ.ត.ក សូេ រេើេ វិធាន ១២ សាួនពី ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)។ ក៏បខនត កា តំណាងរដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេ ងកា បះ េ់កាន់ខតរម្ឆើនរ ើងៗ រដាយសា ខវះងវិកាឧបតថេា។ មានខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបីនក់
បរណា
ណ ះខដ្េបានទទួេងវិកាឧបតថេាពី អ.វ.ត.ក កនរងអំ ង
រ ដ្ំរណើ កា សំណំរ ឿង ០០២/០២។ ជំនួយងវិកាពីខាងរម្ៅក៏កាន់ខត
ងយឆះ រធវើឲ្យរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អងគភាពគំ

ជន ងរម្គះ និងអងគកា េិនខេន ដាឋេិបាេមានកា េំបាក ឬ

េិនអាឆបនតទំនក់ទំនងជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងអស់បាន

និង កានូវកំណត់រហតឲ្យបានម្តឹេម្តូវ ក់ព័នធនឹងេ ណ

ភាព បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
59

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៧។

30
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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្េម្បរយាជន៍អាឆជួយឲ្យបរងកើតបានជ្ញម្បធានបទេួ យឆំនួន

ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆ

បរញ្ច ញរយាបេ់បាន។
44.

កនរងន័យឆាប់ “សិទធិ” គឺជ្ញកា ទទួេបាន ឬកា ទាេទា ខដ្េម្តូវបានទទួេសាគេ់ាេ្េូវឆាប់៖ វា
ម្តូវបានកា

រដាយឆាប់ 60។ រៅរពេ “សិទធិ” មានអតថិភាព អនកកាន់កាប់សិទធិរនះមានសិទធិឲ្យរគ

អនវតតាេ ឬទទួេបានសំណងាេឆាប់ រៅកនរងក ណីមា នកា ំរលាេបំ នសិទធិ 61។ ្ាយ
រ រៅ
វិញ “្េម្បរយាជន៍” គឺជ្ញទសសនៈទានកាន់ខ តទូេំទូលាយ រដាយរកាតបេិនម្តឹេរៅរេើដ្ំរណើ កា
និងេទធ្េខដ្េេនសសមានក់មា នសិទធិទទួេបានបរណា
ណ ះរទ
ខដ្េ្តេ់ម្បរយាជន៍ដ្េ់ ូបគត់ខដ្

62។

ខតក៏រកាតបរៅរេើឆំណឆរ្សងរទៀត

មានកា ម្តួតគនរកើតរ ើង រដាយសា សិទធិ ម្តូវបានទទួេ

សាគេ់យាងឆាស់ រដាយសា អតថិភាពថ្ន ្េម្បរយាជន៍ ជ្ញេូេដាឋន។ រហតរនះ រគអាឆរេើេ
រឃើញថ្ន សិទធិរកើតរ ើង រៅរពេឆាប់កា

្េម្បរយាជន៍ជ្ញក់ លាក់ណាេួយ។ វាជ្ញ “្េ

ម្បរយាជន៍ ឬបពវសិទធិខដ្េម្តូវបានទទួេសាគេ់ និ ងកា

រដាយឆាប់” 63។ រទាះបីជ្ញសិទធិឆេរះ

បញ្ហចំងពី្េម្បរយាជន៍ កតី ខត្េម្បរយាជន៍អាឆមានអតថិភាពរៅរពេគមនសិទធិ។
45.

រហតរនះ ម្បកា គួ ឲ្យកត់សមាគេ់ គឺថ្ន អងគជំនំជម្េះេិ នបាន ិតតបិតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា
ដាក់សា ណាខតរៅរេើបញ្ហាននខដ្េបះ េ់រៅរេើសិទធិ បស់ពួករគរនះរទ។ ្ាយ
រ រៅ វិញ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអនញ្ហញតឲ្យបរញ្ច ញរយាបេ់រៅរេើបញ្ហាននខដ្េបះ េ់រៅរេើ

60

សូេរេើេ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Thomson Reuters, 11th ed.) ឆ្នំ២០១៩ ទំព័ ១៥៨១ (“អំណាឆ

បពវសិទធិ ឬអេ័យឯកសិទធិខដ្េឆាប់ធានដ្េ់េនសសមានក់” ឬ “កា អះអាងខដ្េអនវតតាេ្េូវឆាប់ថ្ន បគគេមានក់រទៀតនឹងរធវើ ឬ
េិនរធវើអរំ ពើណាេួយ ្េម្បរយាជន៍ខដ្េម្តូវបានទទួេសាគេ់ និងកា

រៅរពេមានកា ំរលាេបំ នរៅរេើ្េម្បរយាជន៍

រនះ”។ ឯកសា ភាជប់ ១
61

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ សំណរំ ឿង ០០៤/០២ – ឯកសា E004/2/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខភាេេៗ បស់សហ

ម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិម្បឆ្ំងនឹងកា បញ្ច ប់អានភាពសំណំរ ឿង ០០៤/២ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆះថ្ងៃទី១០ ខខសីហា
ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ៥៩។
62

សូេរេើេ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (Thomson Reuters, 11th ed.) ឆ្នំ២០១៩ ទំព័ ៩៦៨ (“វតថរខដ្េ

ជ្ញឆំណង់ឆិតត បស់េនសស ជ្ញពិរសស អតថម្បរយាជន៍ ឬ្េម្បរយាជន៍ខដ្េមានេកខណៈខបបហិ ញ្ញវតថរ”)។ ឯកសា ភាជប់ ១
63

Elizabeth A. Martin, A Dictionary of Law, (Oxford University Press, 5th ed.) ឆ្នំ២០០៣ ទំព័ ៤៣៥។ ឯកសា ភាជប់

២។

31
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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្េម្បរយាជន៍ បស់ពួករគ្ងខដ្ ។ ឆំណឆរនះជ្ញកា កាបាននូវតួ នទីឆូេ ួេយាងទូេំទូលាយ
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរង នេជ្ញភាគីេួយរៅកនរងកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វីធី ទាំងរនះ។
៣.២.១. សិទធិរបស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
46.

មាម្ា ៣៣ងមី ថ្នឆាប់ អ.វ.ត.ក តម្េូវថ្ន កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីម្តូវរគ ពយាងរពញរេញ “កា
កា

ឆំរ ះជន ងរម្គះ និង សាកសី” 64។ រគេកា ណ៍រនះឆេរះបញ្ហចំងរៅកនរ ង វិធាន ២១(១) ថ្ន

វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េតម្េូវឲ្យកា

្េម្បរយាជន៍ បស់ជ ន ងរម្គះ

កាឲ្យបាននូ វតេយភាពថ្ន

សិទធិ វាងភាគី រហើយជន ងរម្គះម្តូ វទទួេបានព័ត៌មាន និងរគ ពដ្េ់សិទធិ បស់ពួករគ 65។
47.

សិទធិភាគរម្ឆើនខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ៅឆំរ ះេខ អ.វ.ត.ក ទទួេបាន គឺសិទធិខ្នកនីតិ វិធី។
កនរងនេជ្ញភាគីថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 66 រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេម្បរយាជន៍ពីសិទធិនន
ខដ្េ្តេ់ដ្េ់ “ភាគី” រដាយរហតថ្ន សិទធិរនះពំមា នកំណត់ជ្ញ ក់លាក់ដ្េ់ភាគី ណាេួយ ឬេិ នបាន
កម្េិតម្ពំខដ្នជ្ញក់ខសតង 67។ និយាយកនរងន័ យទូលាយគឺថ្ន សិទធិទាំងរនះអាឆបរងកើ តជ្ញម្បរេទនន
ដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
(i)

សិទធិ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេបានព័ត៌មាន៖ ជន ងរម្គះទាំងអស់ មានសិទធិទទួេបានព័ត៌មាន
អំពីកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 68។ ក៏បខនត រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏មានសិទធិេេអិតខងេរទៀត
(ឆូេពិនិតយរេើេសមាា ៈកនរ ងសំណំរ ឿង 69

64

និងទទួេកា ជូនដ្ំណឹងពីដ្ំរណើ វិវតតន៍រៅកនរង

ឆាប់ អ.វ.ត.ក មាម្ា ៣៣ងមី សូេរេើេ្ងខដ្ មាម្ា ៣៧ងមី (“ម្បកា ខដ្េបានខឆងរៅកនរងមាម្ា៣៣ ៣៤ និង៣៥ ម្តូវ

អនវតតដ្ូឆគនឆំរ ះកា ជំនំជម្េះកតីរៅកនង
រ អងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ញថ្នតលាកា កំពូេ”)។
65

វិធាន ២១(១)(ក) និង (គ) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ។

66

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៤ កថ្នខណឌ ១១។ សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹង
សាទកខ កថ្នខណឌ ៤៨៨។ ឯកសា F36 សាេដ្ីការេើប ណតឹងសាទកខកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១១។
67

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៤។
68

វិធាន ២១(គ) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

69

ឧទាហ ណ៍ វិធាន ៥៥(៦), ៥៥(១១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

32
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663200

កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 70) ខដ្េចំបាឆ់រដ្ើេបីឲ្យកា ឆូេ ួេ បស់ខួ ន
េ មានម្បសិទធិភាពកនរង នេ
ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
(ii)

សិទធិ ក់ព័នធនឹងកា បរញ្ច ញរយាបេ់៖ វិធានថ្្ា កនរងកំណត់រដាយផ្លា េ់នូវ ក ណីជ្ញ ក់ខសតង
េួយឆំនួនខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆបរញ្ច ញរយាបេ់បាន
កាេរសើបសួ

(iii)

71

ួេទាំងរៅកនរងដ្ំណាក់

ដ្ំណាក់កាេជំនំជម្េះ72 កនរងរពេបតឹងសាទកខ73 និងជ្ញទូរៅ74។

សិទធិ ក់ព័នធនឹង ភាពយតតិធេ៌៖ វិធាន ២១(១)(ក) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង តម្េូ វឲ្យកិឆចដ្ំរណើ កា
នីតិ វិធី ម្តូវមានភាពយតតិធ េ៌ និងឆំរ ះេខ និងម្តូវ កាតេយភាព វាងសិទធិ បស់ ភាគី 75។
ភាគីមានសិទធិរសនើសំឲ្យបកម្សាយអតថបទឆាប់

ក់ព័នធនឹងកា ធានឲ្យមានភាពសឆចភាព

្េូវឆាប់ និងតមាេ ភាពថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 76។ អងគជំនំជម្េះរនះក៏បានទទួេសាគេ់្ង
សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ទទួេបានកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធីរ ដាយ

ខដ្ ថ្ន

យតតិធេ៌ សំរៅដ្េ់កា ធានខដ្េមានខឆងរៅកនរ ងមាម្ា ១៤(១) ថ្នកតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិ

70
71

ឧទាហ ណ៍ វិធាន ៤៦(១)និង(៤), ៥៩(៥), ៦៦(១), ៦៦សាួន(២), ៦៧(៥) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ។
ឧទាហ ណ៍ រៅដ្ំណាក់កាេរសើបសួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានអនញ្ហញតឲ្យរសនើសំ ស.ឆ.ស បំរពញកិឆចរសើប សួ ឬ

ម្បេូេេសតា
រ ងេួយឆំនួន ួេទាំងកា សាតប់ឆរេេើយពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខួ ន
េ ឯង្ង (វិធាន ៥៥(១០) និង ៥៩(៥) ថ្នវិធានថ្្ា
កនរង) រេើករ ើងពីវ ិកា ៈខ្នកនីតិវ ិធី (វិធាន ៦៦សាួន(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) បតឹងឧទធ ណ៍ជំទាស់រៅនឹងដ្ីកាបង្ហគប់ បស់សហរៅម្កេ
រសើបអរងកត (វិធាន ៧៤(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)។
72

ឧទាហ ណ៍ កនរងអំ រងរពេជំនំជម្េះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆរសនើសំឲ្យសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេក្ត

េ់សកខីកេមរៅរពេជំនំជម្េះ (វិធាន ៨០(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) ឬដាក់េសតា
រ ងរៅកនង
រ សំណំរ ឿង (វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)
រេើករ ើង និងរឆេើយតបរៅនឹងអញ្ញម្តកេមនន (វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) ដាក់សា ណាជ្ញលាយេកខណ៍អកស (វិធាន ៩២ ថ្ន
វិធានថ្្ាកនរង) ពួករគក៏អាឆរសនើសំសំណងបានខដ្ (វិធាន ២៣ សាួនបី ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ) និងរធវើរសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាកា
រដ្ញរដាេ (វិធាន ៩៤(១)(ក) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)។
73

ឧទាហ ណ៍ កា បតឹងសាទកខជំទាស់នឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើសំណង (វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) បតឹងសាទកខជំទាស់នឹង

សាេម្កេ្តនារទាស ម្បសិនរបើសហម្ពះរាជអាជ្ញញបានបតឹងសាទកខ (វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) រសនើសំឲ្យទទួេយកេ
សតា
រ ងបខនថេ (វិធាន ១០៨(៧) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)។
74

ឧទាហ ណ៍ សតីពីវ ិធានកា កា

(វិធាន ២៩(១) និង (២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) ចត់ាំងអនកជំនញ (វិធាន ២៩(១) និង (២) ថ្ន

វិធានថ្្ាកនរង) និង បតឹងដ្ិតឆិតរត ៅម្កេ (វិធាន ៣៤(២) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ )។
75

វិធាន ២១(១)(ក) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

76

វិធាន ២១(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

33
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663201

សតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ 77 រ េគឺ “មានភាពរសមើគនឆំរ ះេខតលាកា និង
សាលាជម្េះកតី” និង “សិទធិឲ្យសាលាកតីមានសេតថកិឆចឯករាជយ េិនេរេអៀង ខដ្េបរងកើត
រ ើងរដាយឆាប់ ជំនំជម្េះរ ឿងកតី បស់ខួ ន
េ រដាយសេធេ៌ និងជ្ញសាធា ណៈ” 78។
(iv)

សិទធិទទួេបានកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ឆ្ប់ ហ័ស៖ រម្ៅពីរគេកា ណ៍ទូរៅខដ្េថ្ន ម្តូវ
ពិច ណារដ្ើេបីធានឲ្យកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីឆ្ប់ ហ័ស 79
សាគេ់ថ្ន

អងគជំនំជម្េះរនះបានទទួេ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានសិទធិទទួេបានសាេម្កេ្តនារទាសទាន់រពេ

រវលា 80។
48.

យតតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក បានទទួេសាគេ់ថ្ន សិទធិខ្នកនីតិ វិធី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរកើត
រឆញពី “សិទធិឆេបងឆំនួនពី គឺ សិទធិខសវង កកា ពិត និងសិទធិខសវង កយតតិធ េ៌” 81។

៣.២.២. ផលម្បនោជន៍របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
49.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ជ្ញរម្ឆើ នរៅកនរ ងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ខដ្េរេើសពីសិទធិ
ននខដ្េបានរេើករ ើងខាងរេើ។

50.

្េម្បរយាជន៍េួយឆំ នួនកនរងឆំរណាេរនះ ក់ព័នធនឹងេទធ្េថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី។ មានកា
រេើករ ើងយាងឆាស់ថ្ន កា ទទួេបានសំណងអាឆជ្ញ្េម្បរយាជន៍ េួយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណី 82។

77

អងគជំនំជម្េះរនះក៏បានទទួេសាគេ់នូវសា សំ ខាន់ថ្នកា រពញឆិតតខដ្េជ្ញទម្េង់េួយថ្ន

ឯកសា F26/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំបខនថេរពេរវលា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ និងសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណីសម្មាប់សួ រដ្ញរដាេសាកសី SCW-5 ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៧ (ទទួេសាគ េ់ថ្ន រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី “ទទួេបានសិទធិកនរងកា ជំនំជម្េះម្បករដាយយតតិធេ៌ខដ្េមានខឆងកនរងមាម្ា ១៤(១) ថ្ន ICCPR” និង “មានតួ
នទីជ្ញក់លាក់ និងមានកម្េិតរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ី ដ្ូឆមានខឆងកនង
រ វិធានថ្្ាកង
នរ បស់ អ.វ.ត.ក”)។
78

កតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិ សតីពីសិទធិព េ ដ្ឋ និង សិទធិនរយាបាយ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៦៦ មាម្ា ១៤(១)។

79

ឯកសា F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ ្ន សំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំ ព័ សម្មាប់ដាក់បណតឹងសាទកខ ឆះ

ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១៩។
80

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ២០។

81

ឯកសា C22/I/69 រសឆកតប
ី ង្ហគប់សីព
ត ីសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរេធាវីតំណាងកនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យជូន

អងគជំនំជម្េះរដាយខេួនឯង ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៨។
82

វិធាន ២៣(១)(ខ) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ។

34
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សំណង

ួេមាន ាេ យៈរសឆកតីស ននិដាឋន បស់ តលាកា

និងកា ទទួេសាគេ់ឆំរ ះកា ឈឺចប់

បស់ជន ងរម្គះ83។ កា រេើករយាង បស់អងគ បរ ជំនំជ ម្េះឆំរ ះសិទធិជ្ញេូេដាឋនថ្នកា ខសវង ក
កា ពិត84 ក៏ឆេរះបញ្ហចំង្ងខដ្ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន្េម្បរយាជន៍កនរងកា ខសវង កកា
ពិតខដ្េម្តូវបានបង្ហាញយាងម្តឹេម្តូ វាេ យៈកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី។
រទៀតបានទទួេសាគេ់ថ្ន

តលាកា អនត ជ្ញតិរ្សង

រនះជ្ញ្េម្បរយាជន៍ ឆេបងេួ យខដ្េជំ ញដ្េ់ជន ងរម្គះឲ្យឆូេ ួេ

កនរងយនតកា ទាំ ងរនះ85។ ក៏បខនត ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិនម្តូវកម្េិតម្តឹ េខត
សំណង និងទទួេបានកា ពិតបរណា
ណ ះរទ ខត្េម្បរយាជន៍ទាំងរនះក៏ម្ តូវបានទទួេសាគេ់្ងខដ្
រដាយរាប់ បញ្ចូ េ នូវ្េម្បរយាជន៍េួយរៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើពិ ទធភាព

ឬភាពគមនរទាស

បស់ជនជ្ញប់រចទ86។
51.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកមា
៏ ន្េម្បរយាជន៍្ងខដ្

ក់ព័នធនឹងេកខណៈថ្នកា រ ៀបឆំកិ ឆចដ្ំរណើ

កា នីតិ វិធី ខដ្េជ្ញេូេដាឋន និងមានភាពទូេំទូលាយជ្ញងសិទធិននខដ្េបានរេើករ ើង ខាងរេើ។

83

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦១។

84

ឯកសា C22/I/69 រសឆកតប
ី ង្ហគប់សីព
ត ីសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរេធាវីតំណាងកនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យជូន

អងគជំនំជម្េះរដាយខេួនឯង ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៨។
85

តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Lubanga Dyilo រសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណំរ ឿងរេខ

ICC-01/04-01/06-1119 ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៩៧។ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Katanga

និង Ngudjolo Chui រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិេួយឆំនួនខ្នកនីតិវ ិធីភាជប់រៅនឹងសាថនភាពខ្នកនីតិវ ិធី បស់ជន ងរម្គះរៅដ្ំណាក់
កាេេនកា ជំនំជម្េះថ្នរ ឿងកតី សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07-474 ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៣២៣៦។ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Gbagbo និង Blé Goudé សំអាងរហតឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆផ្លាេ់មាត់ថ្ងៃទី១៥
ខខេករា ឆ្នំ២០១៩ រៅរេើ Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant
sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit
ordonnée និងរៅរេើសំរណើខដ្េគមនរ ឿងកតខី ដ្េម្តូវរឆេើយតប បស់រេធាវីកា

កតី Blé Goudé ឧបសេព័នធ គ៖ រយាបេ់

ជំទាស់ បស់រៅម្កេ Herrera Carbuccia (សំរៅរកាសេបសម្មាប់សាធា ណៈ) ឧបសេព័នធ ICC-02/11-01/15-1263-Anx
C-Red ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៧។
86

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់សហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសំឲ្យរឆញ

រសឆកតីសរម្េឆអំពីសិទធិ បស់សហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកង
នរ កា រធវើរសឆកតីសននិដាឋន្តនារទាស និងរសឆកតីខណនំ
ទាក់ទងនឹងកា សួ ជនជ្ញប់រចទ អនកជំនញ និងសាកសីខដ្េបានរកាះរៅឲ្យ្តេ់សកខីកេមទាក់ទងនឹងអតតឆ ិត បស់ជនជ្ញប់រចទ
ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខតលាកា ឆ្ន២
ំ ០០៩ កថ្នខណឌ ២៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ រយាបេ់ជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne កថ្នខណឌ ៧
និង ២៣។

35
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ពួករគមាន្េម្បរយាជន៍េួយកនរង “កា ធាននូវសឆចភាពាេ្េូវឆាប់ និងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី
ម្បកបរដាយតមាេភាព” 87 ម្ពេទាំងកនរងកា ទទួេបាន “យតតិធ េ៌ម្បកបរដាយអតថន័យ និងទាន់រពេ
រវលា” 88។
52.

ឆងរម្កាយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ៗមាន្េម្បរយាជន៍ ក់ព័ នធ ថ្នរតើកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី
ជះឥទធិពេរៅរេើពួករគមានក់ៗរដាយ របៀបណា។

ឆំណឆរនះ ួ េមាន

្េម្បរយាជន៍កនរងកា

ទទួេសាគេ់ឋានៈ បស់ពួករគពីតលាកា កនរងនេជ្ញជន ងរម្គះថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងកា ឈឺចប់ខដ្េ
ពួករគបានទទួេ ង89។ ឆំណឆរនះក៏ ួេទាំង្េម្បរយាជន៍កនរងកា ធានថ្ន កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី
ខដ្េេិនបងកឲ្យពួករគទទួេ ងពយសនកេមរ ដាយផ្លាេ់ រទាះជ្ញបញ្ហាសខមាេភាពរាងកាយ និង្េូវ
ឆិតត90 ឯកជនភាព 91 ឬកនរងន័យជ្ញរសឆកតីថ្ងេងនូ ផ្លាេ់ខួ ន
េ 92។ ម្សរដ្ៀងគនខដ្ រៅរពេេ័សា
តរ ង បស់

87

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា D288/6.65/9 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបស់សហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី – ម្ករេ

១ ខដ្េសំឲ្យអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងជួយសម្េួេឲ្យមានកា ្សពវ្ាយដ្េ់ ភាគីនូវ បាយកា ណ៍ បស់ UN-OIOS ឆះថ្ងៃទី
២៣ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ១៤ និង ១៦។ រៅកនរងប ិបទថ្នតលាកា ICC សូេរេើេ្ងខដ្ ៖ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋ

អាជ្ញញ ទេ់នឹង Gbagbo និង Blé Goudé សំអាងរហតឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆផ្លាេ់មាត់ថ្ងៃទី១៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៩ រៅរេើ
Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit
prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée និងរៅរេើសំរណើខដ្េ
គមនរ ឿងកតីខដ្េម្តូវរឆេើយតប បស់រេធាវីកា

កតី Blé Goudé ឧបសេព័នធ គ៖ រយាបេ់ជំទាស់ បស់រៅម្កេ Herrera

Carbuccia (សំរៅរកាសេបសម្មាប់សាធា ណៈ) ឧបសេព័នធ ICC-02/11-01/15-1263-Anx C-Red ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកកកដា
ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៧។
88

ឯកសា

E301/5/5/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំព នោ រពេកា ចប់រ្តើេសវនកា រេើសំណំរ ឿង

០០២/០២ ហូតដ្េ់មានសាេម្កេសាថព រេើសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៥។
89

តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Lubanga Dyilo រសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណំរ ឿងរេខ

ICC-01/04-01/06-1119 ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៩៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ សំណ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28
សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦១។
90

វិធាន ២៩(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង (“អងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ញម្តូវធានអំពីកឆ
ិ ចកា

ដ្េ់អនកបតឹង រដ្ើេបណដឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី

ដ្ូឆមានខឆងកនរងកិឆចម្ពេរម្ពៀងបខនថេសដីពីសនដិសខ និង សវតថិភាព និងរៅកនរងរសឆកដីខណនំអនវតដដ្ថ្ទរទៀត”)។
91

ឯកសា E467/6 ដ្ីកាបង្ហគប់ឲ្យរធវើឆំណាត់ម្បរេទរ ង
ើ វិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណំរ ឿងេកជ្ញឯកសា សាធា ណៈ

ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១១។
92

តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Lubanga Dyilo រសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណំរ ឿងរេខ

ICC-01/04-01/06-1119 ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៩៧។

36
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ងកា ជំ ទាស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន្េម្បរយាជន៍កនរងកា កា

ភាពរជឿជ្ញក់បាន បស់ខួ ន
េ និង តស៊ែូេតិរដ្ើេបីឲ្យទទួេបាននូវភាពអាឆទកឆិតតបានថ្នេ័សា
តរ ងរនះ93
។
៣.៣. កាីរំពឹង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ប
ឋ បនវណ្ីនៅកនុង្នសចកាីអំណ្ោះអំណាង្ននោះ
53.

រដ្ើេបីឲ្យម្សបរៅនឹងអាណតតិកា ង្ហ បស់សហរេធាវី នេ
ំ ខ និងកា កម្េិតថ្នសិទធិ បស់ខួ ន
េ រៅកនរង
បណតឹងសាទកខរនះ94 សា ណារនះម្តូវបានកម្េិត ម្តឹេខតកា រេើ ករ ើងរេើបញ្ហាននខដ្េមានភាព
ជ្ញប់ ក់ព័នធខាេង
ំ បំ្តរៅនឹ ង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

54.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់រឃើញថ្ន បញ្ហាេួយឆំ នួនគួ ខត ក.ស.ព ជ្ញអនករេើករ ើងរទើបស័កតិ សេ
រេើកខេងខតកនរង ក ណីខដ្េមាន្េបះ េ់រៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញ ក់លាក់ ណាមានក់
ឬមានកា រេើករ ើងនូ វទ ហីក ណ៍ននខដ្េ ក់ព័ នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ ជ្ញពិរសស រៅ
រពេ ក់ព័នធរៅនឹងទិដ្ឋភាពពី ដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
(i)

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព

ក់ព័នធនឹងសហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ (“JCE”)

ឬកា ទទួេខសម្តូវម្ពហមទណឌជ្ញបគគេ បស់ រខៀវ សំ្ន95 រេើកខេងខត វិសាេភាពថ្ន
េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានរចទសួ រដាយរេធាវីកា
គនខដ្

កតី។ ម្សរដ្ៀង

ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញរម្ឆើនខដ្េម្តូ វបានរចទម្បកាន់ សហរេធាវីនេ
ំ ខេិ នបាន

រេើកជ្ញអំណះអំណាងរដាយឯកឯង រៅរេើទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងរឆតន រហើយរៅកនរង
ក ណីភាគរម្ឆើន សហរេធាវី នេ
ំ ខយេ់ម្ សបរៅនឹងជំហ បស់ ក.ស.ព។ កនរងក ណី
េួយឆំនួនតូឆ

93

រៅរពេខដ្េេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ងកា ជំ ទាស់

ឬរៅ

ឯកសា F50/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបដ្ិរសធសា ណា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆះថ្ងៃ

ទី២៩ ខខេករា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ១០។
94

សូេរេើេកថ្នខណឌ ៤០ ខាងរេើ។

95

ជ្ញរគេកា ណ៍ បញ្ហាទាំងរនះម្តូវបានរេើករ ង
ើ រៅកនរងេូេដាឋន ១៧៥ ដ្េ់េេ
ូ ដាឋន ២៥១ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹង

សាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩៩-២១៤១) ក៏បខនត បញ្ហាសតីពីរឆតនក៏ម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងប ិបទថ្នទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹង
ឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញក់លាក់ខដ្ ។

37
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រពេខដ្េ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីហាក់ដ្ូឆជ្ញ ក់ព័នធជ្ញពិរសសរៅ
នឹងទ ហីក ណ៍សីព
ត ីរឆតន សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹ ងរធវើកា រឆេើយតិឆ តួឆ។
(ii)

ទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹងកា កំណត់រទាស 96 ជ្ញកិឆចកា ឆេបង បស់ ក.ស.ព។ ក៏បខនត
មានក ណីរេើកខេងេួយ ទាក់ទិននឹងេូ េដាឋនពី ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា កំណត់រទាស ខដ្េ
បះ េ់រ ដាយផ្លាេ់ដ្េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 97។

55.

រៅកនរងអងគរ សឆកតីរ្សងរទៀតថ្នបណតឹងសាទកខ (ខដ្េ ួេមាន បញ្ហានន ក់ព័ នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆ
ខ្នកនីតិ វិធី វិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង រគេកា ណ៍ននខដ្េអាឆអនវតតបានឆំរ ះេ័សា
តរ ង ធាត
្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងនី តោនកូ េភាពថ្នធាត្សំទាំងរនះ និងសំអាងរហត ក់ព័នធនឹងធាត្សំសតោន
េ័តថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ទាំងរនះ) បញ្ហាេួយឆំនួនគឺជ្ញ្េម្បរយាជន៍ជ្ញពិរសសឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណី។ រដាយពំមានរគេបំណង្តេ់នូវបញ្ជ ី េេអិត សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់ សមាគេ់ថ្ន រៅកនរង សា
ណារនះ ពួករគរផ្លតតជ្ញឆេបងរៅរេើបញ្ហាននដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
(i)

រសឆកតីអំណះអំណាងខដ្េកា
ពីកា ជំទាស់ បស់រ េធាវីកា

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ៗ និងេ័សា
តរ ង បស់ពួករគ
កតី។

រេធាវីកា

កតីរ េើករ ើងនូ វទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើ ន

ខដ្េរដាះម្សាយជ្ញពិរសសឆំរ ះេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ៗ

និង េ័ស តរ

ាងខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានយកេករម្បើម្បាស់។ រៅកនរងក ណីេួយឆំ នួន ភាព
អាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ៗម្តូ វបានជំទាស់រ ដាយផ្លាេ់។ រៅកនរង
ក ណីរ្សងរទៀត េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូ វបានបកម្សាយរដាយេិនម្តឹេ
ម្តូវ។ រៅកនរងក ណីរ្សងរទៀត មានកា អះអាងរេើអងគរហតជ្ញ វិជជ មានរដាយេិនម្តឹេម្តូវ
អំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសមាជិក ម្គួសា បស់ពួករគ។ កា រឆេើយតបរៅនឹងឆំ ណឆ
ទាំងរនះគឺជ្ញឆំណឆសនូេថ្នសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ អងគជំ នំ
ជម្េះបានទទួេសាគេ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

96

កនរងកា រឆេើយតបរៅ

ម្តូវបានរេើករ ង
ើ រៅកនង
រ េូេដាឋន ២៥២ ដ្េ់េេ
ូ ដាឋន ២៥៦ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៥-

២១៨៣)។
97

សូេរេើេខាងរម្កាេ រៅម្តង់ខ្នក ១១ កថ្នខណឌ ៨៤២ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

38
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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នឹងកា ជំទាស់ ននរៅនឹង េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 98។
រហតម្សរដ្ៀងគន
ថ្ងេងនូ

រដាយមានសំអាង

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មា ន្េម្បរយាជន៍កនរ ងកា កា

និងកិតតិ យស បស់ខួ ន
េ ្ងខដ្

រសឆកតី

រៅរពេខដ្េេ័សា
តរ ង បស់ខួ ន
េ ម្តូ វបានបកម្សាយ

ខស ឬយកេករម្បើម្បាស់រដាយេិ នម្តឹេម្តូវ។ រម្ៅពីរនះ សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
កនរងកា ខសវង កកា ពិត ាេ យៈកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីទាំងរនះតម្េូវថ្ន រ ឿងរា៉ វ បស់ពួក
រគម្តូវបានឆេរះបញ្ហចំង យាងម្តឹេម្តូ វរៅកនរង កំណត់រហតជ្ញសាធា ណៈ។ ឆំណឆរនះតម្េូវ
ថ្ន

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្ តូវបានរេើករ ើង យាងម្តឹេម្តូ វរៅឆំរ ះេខ

អងគជំនំជម្េះ រដ្ើេបីឲ្យអងគជំ នំជម្េះយករៅពិច ណាកនរងកា រឆញសាេដ្ីកាេួយខដ្េឆេរះ
បញ្ហចំងនូ វកំណត់រហតពិតថ្នម្ពឹតតិកា ណ៍ ននខដ្េយកេកពិភាកា។
(ii)

រសឆកតីអំណះអំណាង ក់ព័ នធនឹងកា កំ ណត់ថ្នទរងវើជ្ញក់លាក់ េិនម្សបឆាប់ ឬខដ្េរេើក
រ ើងនូវទ ហីក ណ៍ ននអំពីរគេកា ណ៍ នីតោនកូេភាព។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមា ន

សិទធិខសវង កកា ពិតខដ្េ ួេមាន កា រឃើញថ្នទរងវើេួយឆំនួនម្តូវ កំណត់ជ្ញបទរេមើស និង
្េម្បរយាជន៍ កនរងកា រឃើញថ្នបគគេខដ្េទទួេខសម្តូវឆំរ ះកា ឈឺចប់ បស់ពួករគ
ម្តូវបានដាក់ឲ្យទទួេខសម្តូវខ្នក ម្ពហមទណឌ។ ឆំណឆរនះមានន័យថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណីមាន្េម្បរយាជន៍េិនម្តឹ េខតថ្ន ម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េយកេកពិភាកាម្តូ វបានកត់ម្ា
និងម្តូវបានទទួេសាគេ់ជ្ញសាធា ណៈបរណា
ណ ះរទ ខតម្ពឹតតិកា ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានកំ ណត់
យាងម្តឹេម្តូវថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋក េមរៅរម្កាេឆាប់អនត ជ្ញតិ។ កា កំណត់ជ្ញបទរេមើសរនះខដ្េ
បង្ហាញនូវភាពទទួេខសម្តូវ

កនរងរគេបំណងរធវើឲ្យញរញើតឆំរ ះឧម្កិដ្ឋក េមនរពេ

អនគត ជ្ញកា ធានេិនឲ្យមានរកើតរ ើងជ្ញងមីរទៀត។ រហតរនះ រៅរពេសា ណាបណតឹង
សាទកខទទួេសាគេ់ថ្ន ទរងវើជ្ញក់លាក់បានរកើតរ ើង ខតបដ្ិរសធថ្ន វាេិនបានបរងកើតជ្ញ
ឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេឆាប់ អនត ជ្ញតិរនះ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមា ន្េម្បរយាជន៍កនរងកា

រឆេើយតបវិ ញ។ រហតរនះ រៅកនរងឆំ ណឆេួ យឆំនួន សា ណារនះបានរេើ កជ្ញទ ហីក ណ៍
ននខដ្េ ក់ព័ នធនឹង និយេន័យម្តឹ េម្តូវថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និង បញ្ហានីតោនកូេភាព។
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ឯកសា F50/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបដ្ិរសធសា ណា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆះថ្ងៃ

ទី២៩ ខខេករា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ១០។

39
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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(iii)

រសឆកតីអំណះអំណាង ក់ព័ នធនឹងពយសនកេមខដ្េបានទទួេ ង។ ទាក់ទិននឹងឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញ
រម្ឆើនខដ្េយកេកពិភាកា ធាត្សំសំខាន់ េួយថ្នបទរេមើស ក់ព័ នធនឹង ភាពធៃន់ធៃ ថ្នឧម្កិដ្ឋ
កេម ឬកម្េិតថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េជន ងរម្គះបានទទួេ ង (ឬទាំ ងពី )។ រនះជ្ញបញ្ហាថ្ន
្េម្បរយាជន៍ជ្ញក់លាក់ ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

ពួករគជ្ញបគគ េខដ្េបានឆេង

កាត់នូវកា ឈឺចប់រនះ។ ឆំរ ះអនកខដ្េបានេក្តេ់សកខីក េម វាជ្ញទិដ្ឋភាពឆេបងថ្នេ័ស តរ
ាង បស់ខួ ន
េ ខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងអស់បាន ស់រៅរដាយទទួេ ងកា ឈឺចប់ពី
ឧម្កិដ្ឋកេមទាំងរនះ។ រហតរនះ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េបនថយទេៃ ន់ថ្នកា

ឈឺចប់គឺជ្ញបញ្ហាថ្នម្បរយាជន៍ពិរសស បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយម្តូវរឆេើយ តប
រៅកនរងសា ណារនះ។

បញ្ហាេួយម្សរដ្ៀងគនបានរកើតរ ើង

រៅរពេរេធាវីកា

ជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខដ្េបានបង្ហាញពីទរងវើជ្ញេូេដាឋន

កតី

ខដ្េបានបងកកា ឈឺ

ចប់ដ្េ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឧទាហ ណ៍ កា រធវើ ទា ណកេម កា រធវើេនសសឃាត ឬកា
បាត់ខួ ន
េ សមាជិកម្គួសា បស់ខួ ន
េ ឬកា ទទួេ ងកា រធវើបាប។
(iv)

សឆចភាព្េូវឆាប់

និង

ភាពយតតិធ េ៌

និងភាពម្សបឆាប់ថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី។

ម្បរយាជន៍ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេបាន អាម្ស័យរៅនឹងសឆចភាព ភាពយតតិធេ៌
និងភាពម្សបឆាប់ថ្ នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី។ ឆំណឆទាំងរនះម្តូ វបានគំរាេកំខហងរដាយទ
ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីរេើ បណតឹងសាទកខ។ ឧទាហ ណ៍ ឆំណឆទាំងរនះ ួេមាន

កា និយាយបញ្េិតបរញ្េៀងរដាយគមនេូេ ដាឋនដ្ខដ្េនូវភាពេរេអៀង
ភាពម្សបឆាប់ បស់តលាកា

ខដ្េបះ េ់ដ្េ់

និងទ ហីក ណ៍ ននខដ្េបានដាក់ បង្ហាញរដាយកា ពនោ

រពេយាងយូ និងគមនកា ពនយេ់ពី េូេរហត។ ឆំណឆទាំងរនះរាប់បញ្ចូ េ្ងខដ្ នូវទ ហី
ក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េរសនើសំជំ ទាស់រៅនឹងរសឆកតីសរម្េឆខ្នកនី តិ វិធី

បានពិច ណាយាងម្តឹ េម្តូវរៅរេើភាពយ តតិធេ៌ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

ខដ្េ
្េ

ម្បរយាជន៍ ទាំងរនះក៏ ក់ព័នធ្ងខដ្ រៅនឹងដ្ំរណើ កា យាងយ តតិធេ៌ នូ វកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ
វិធី ឧទាហ ណ៍ ភាពយតតិធេ៌ និង សឆចភាពតម្េូវឲ្យរេធាវីកា

កតីម្ តូវអនវតតាេឆាប់

នីតិ វិធីខដ្េម្គប់ម្គងបណតឹងសាទកខ និង បញ្ហជក់ជ្ញក់លាក់ និងគំម្ទដ្េ់េូេ ដាឋននន
បស់ខួ ន
េ រដ្ើេបីរធវកា
ើ រឆេើយតប។

40
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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56.

រម្ៅពី្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរ ងបញ្ហាទាំងរនះ សា ណារនះពំមានរគេ
បំណងរេើករ ើង នូវ្េម្បរយាជន៍យាងទូេំទូលាយរទ។

ឆំណឆរនះគឺរ ដាយសា កា រេើករ ើង

ជ្ញរម្ឆើន បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវបានដាក់បង្ហាញ ួឆរហើយ

រដាយមានខេឹេសា ម្សរដ្ៀងគនរៅ

នឹងកា រេើករ ើងរដាយ ក.ស.ព។
57.

រទាះបីសហរេធាវី នេ
ំ ខេិនរធវើកា រេើករ ើងជ្ញក់លាក់រៅរេើបញ្ហាជ្ញរម្ឆើ នកតី

ក៏ សហរេធាវីនំ

េខយេ់ថ្នជ្ញកា ចំបាឆ់ខដ្េអងគជំនំជម្េះ រហើយភាគីរ្សងរទៀតម្តូវដ្ឹងពីជំហ បស់ខួ ន
េ រៅរេើ
បញ្ហាននខដ្េ ងកា ជំទាស់។
ម្សបជ្ញេួយ

ក.ស.ព

ឆំណឆរនះម្តូវបានបង្ហាញជ្ញញឹកញយ រដាយបង្ហាញកា យេ់

និងេិ នបខនថេឆំ ណឆរ្សងរទៀតរៅកនរងរសឆកតី អំណះអំណាងជ្ញលាយ

េកខណ៍អកស បស់ខួ ន
េ រទ99។
៤. វិការៈនៅកនុង្បណ្ាឹង្សាទុកខ
58.

ដ្ូឆបានពិភាកាខាងរេើ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ឆាស់លាស់ឆំរ ះសឆច ភាព្េូវ
ឆាប់។ កា ម្បកាន់ខាជប់ នូវនីតិ វិធីឆាប់ខដ្េអនវតត ឆំរ ះបណតឹងសាទកខ ជ្ញកា កា

នូវសិទធិ បស់

ភាគីទាំង អស់ និងធានឲ្យមានកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី យាងយតតិ ធេ៌ និង ឆ្ប់ ហ័ស។
59.

រៅកនរងខ្នកខាងរម្កាេ សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា
េកខខណឌតម្េូវខ្ន កនីតិ វិធី

កតី េិនបានបំរពញរៅាេ

ក់ព័នធនឹងកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីរេើ បណតឹងសាទកខរ ើយ។ េទធ្េគឺ

ថ្ន គួ ម្ចនរចេបណតឹងសាទកខ ទាំងេូេ ឬជ្ញជរម្េើស េោងរទៀត គួ ម្ចនរចេេួយខ្នក។ កា
រេើករ ើងខាងរម្កាេ

ក់ព័ នធនឹងក ណីខដ្េថ្នទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះ ឬទ ហីក ណ៍េួយឆំ នួនសតីពី វិកា

ៈ េិនម្តូវបានទទួេយក។

99

សហរេធាវីនេ
ំ ខរម្តៀេខេួនជ្ញរម្សឆកនង
រ កា ដាក់ជូនអងគជំនំម្ជះនូវកា សននិដាឋន បស់ខួ ន
េ រេើបញ្ហាទាំងរនះ កនរងក ណីខដ្េអងគ

ជំនំជម្េះរសនើសំ កនរងអំ រងរពេសវនកា រេើបណតឹងសាទកខ។

41
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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៤.១. នសចកាីជូន ំណ្ឹង្អំពីបណ្ាឹង្សាទុកខដ លមានវិការៈ
៤.១.១. ចាប់ជាធរមាន
60.

បណតឹងសាទកខម្បឆ្ំងសាេម្កេមានវិសា េភាពតូឆឆរងអៀត 100។ វិសាេភាពរនះម្តូវបានកំ ណត់
រដាយរយាងរៅរសឆកតីជូ នដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ

ខដ្េម្តូវដាក់រ ដាយមាចស់បណតឹងសាទកខ 101។

វិធាន ១០៥(៣) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងឆាស់ពីេកខខណឌតម្េូវ ឆំរ ះរសឆកតីជូ នដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសា
ទកខ និង របៀបខដ្េវិធានរនះ ក់ព័នធនឹងសា ណាបណតឹង សាទកខខដ្េបានដាក់ាេរម្កាយ៖
ភាគីខដ្េមានបំណងបតឹងសាទកខឆំរ ះសាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ដាក់រសឆកតីជូនដ្ំណឹង

អំពីបណតឹងសាទកខ

ម្តូវ

រដាយបញ្ហជក់ពីេូេដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខ

រនះ។ រសឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ ខដ្េបញ្ហជក់ពីេូេដាឋននីេួយៗ ម្តូវ បញ្ហជក់ពី
កំហសអងគឆាប់ ខដ្េនំឲ្យរសឆកតីសរម្េឆរនះរមាឃៈ និងកំហសអងគរហត ខដ្េនំឲ្យ
រសឆកតីសរម្េឆរនះមានភាពេិនយតតិធេ៌។ បនាប់េក មាចស់បណតឹងសាទកខ ម្តូវដាក់សា
ណាបណតឹងសាទកខរដាយបញ្ហជក់ពីទ ហីក ណ៍ និងឯកសា សំអាង្េវូ ឆាប់ខដ្េគំម្ទេូេ
ដាឋននីេួយៗ អនរលាេាេេកខខណឌរៅកនរងវាកយខណឌទី ២ (ក) និង (គ) ថ្នវិធានរនះ។

រហតរនះ ទ ហីក ណ៍ននខដ្េមានរៅកនរង សា ណាបណតឹងសាទកខម្ តូវខត ក់ព័នធនឹងេូេ ដាឋនថ្នប
ណតឹងសាទកខខដ្េមានរៅកនរងរសឆកតីជូ នដ្ំណឹង។ វិធាន ១១០(១) ខឆងថ្ន វិសាេភាពថ្នបណតឹងសា
ទកខ “ម្តូវកម្េិតម្តឹ េបញ្ហា ខដ្េរេើករ ើងកនរងរសឆកតីជូ នដ្ំណឹង”។
61.

រគេកា ណ៍ដ្ូឆគនអនវតតរៅសាលាកតីអនត ជ្ញតិរ្សងរទៀត៖ ាេពិត តលាកា MICT តម្េូវថ្ន
សា ណាបណតឹងសាទកខ “ម្តូវខតបរងកើតរ ើង និងកំ ណត់ឆំ នួនរៅាេេំដាប់េំរដាយដ្ូឆគនរៅនឹង
រសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹងសាទកខ បស់មាច ស់បណតឹង សាទកខ េះម្ាខតមានកា អនញ្ហញតរ្សងពី
អងគជំនំជម្េះត លាកា កំពូេ” 102។ រទាះបីអងគជំ នំជម្េះរនះបានសរម្េឆថ្ន ពំមា នេកខខណឌតម្េូវ

100

សូេរេើេកថ្នខណឌ ៣៤ ខាងរេើ។

101

វិធាន ១០៥(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

102

តលាកា MICT រសឆកតីខណនំអនវតតសីព
ត ីេកខខណឌតម្េូវ និងនីតិវ ិធីសម្មាប់បណតឹងសាទកខ ឯកសា MICT/10/Rev.1 ឆះ

ថ្ងៃទី២០ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៥។ សូេ រេើេ្ងខដ្ ៖ តលាកា ICTY រសឆកតីខណនំអនវតតសីព
ត ីេកខខណឌជ្ញ្េូវកា
សម្មាប់បណតឹងសាទកខជំទាស់នឹងសាេម្កេ ឯកសា IT/201 ឆះថ្ងៃទី០៧ ខខេីន ឆ្នំ២០០២ កថ្នខណឌ ៤។

42
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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រៅ អ.វ.ត.ក អំពីទំនក់ទំនងជ្ញក់ខសតង របៀបរនះកតី ក៏អាឆមានក ណីខដ្េអនញ្ហញតឲ្យ “ភាគីរធវើ
កា រេើករ ើងអំពីទំនក់ទំនងរនះ” បានខដ្
62.

103។

រៅរពេដាក់រសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹងសាទកខ រហើយមាចស់ បណតឹងសាទកខម្ បរេើេរេើ េអំពីភាព
ខសគន វាងឯកសា រនះ

និងសា ណាបណតឹងសាទកខ

ដ្ំរណើ កា ខដ្េសេម្សបគឺរសនើសំកា

អនញ្ហញតខកខម្បរសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹង សាទកខ104។ រទាះបី អតថបទឆាប់ បស់ អ.វ.ត.ក េិ ន
បានខឆងឆាស់អំពីេទធភាពរនះ (្ាយ
រ ពីសា លាកតីអនត ជ្ញតិរ្សងរទៀត)105 កតី ក៏អងគជំ នំជម្េះបាន
ទទួេសាគេ់អំណាឆ បស់ខួ ន
េ កនរងកា អនញ្ហញតឲ្យរធវើកា ខកខម្បេូេ ដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខ 106។
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ឯកសា F18/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ទាក់ទងនឹងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះ

ថ្ងៃទី១៦ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៦។
104

កនរងឆំរណាេក ណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានរធវក
ើ នេងេក សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ តលាកា

ICTY រ ឿងកតី

ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង

Blagojević និង Jokić សំណំរ ឿងរេខ IT-02-60-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ Dragan Jokić សំកា អនញ្ហញតដាក់រសឆ
កតីជូនដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខខដ្េបានខកខម្បរេើកទីបី និងសា ណាបណតឹងសាទកខខដ្េបានខកខម្ប ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខេិងន ឆ្នំ
២០០៦។ តលាកា ICTR រ ឿងកតី Muvunyi ទេ់នឹង

ដ្ឋអាជ្ញញ សំ ណំរ ឿងរេខ ICTR-2000-55A-A រសឆកតីសរម្េឆរេើ

“សំរណើ បស់ជនជ្ញប់រចទ Tharcisse Muvunyi សំកា អនញ្ហញតខកខម្បេូេដាឋនបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ និងសំរណើ សំពនោ
រពេរដ្ើេបីដាក់សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ ” និង “សំរណើ បស់ ដ្ឋអាជ្ញញខដ្េបដ្ិរសធ “េូេដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខខដ្េបាន
ខកខម្ប បស់ជនជ្ញប់រចទ Tharcisse Muvunyi” ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខេីន ឆ្នំ២០០៧។ តលាកា ICTR រ ឿកតី Zigiranyirazo ទេ់

នឹង ដ្ឋអាជ្ញញ សំណំរ ឿងរេខ ICTR-01-73-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ Protais Zigaranyirazo សំកា អនញ្ហញតខកខម្ប
រសឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេីន ឆ្នំ២០០៩។ តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Nyiramasuhuko

និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ ICTR-98-42-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ Élie Ndayambaje សំខកខម្បរសឆកតីជូន
ដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ ឆះថ្ងៃទី០៥ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៣។
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តលាកា ICTY វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ង (វិ.រេើកទី៥០) ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៥ វិធាន ១០៨។ តលាកា ICTR

វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ង ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ វិធាន ១០៨។ តលាកា MICT វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ង (វិ.រេើកទី
៧) ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខធនូ ឆ្នំ២០២០ វិធាន ១៣៣។ តលាកា ICC បទបញ្ហជ បស់តលាកា ឆះថ្ងៃទី១២ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៨ បទបញ្ហជ
រេខ ៦១។ តលាកា STL វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ង (វិ.រេើកទី១០) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៩ វិធាន ១៧៧(ខ)។ តលាកា
KSC វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ងរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះឯករទសរៅ Kosovo (វិ.រេើកទី២) ឆះថ្ងៃទី០៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២០
វិធាន ១៧៦។
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ឯកសា F44/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឲ្យពិច ណារ ើងវិញនូវរសឆកតីសរម្េឆអំពីកា រសនើសំបខនថេ

រពេរវលា និងឆំនួនទំព័ រេើរសឆកតីជូនដ្ំ ណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី០៧ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៩ ទំព័ ៥។

43
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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63.

រៅរពេពំមានកា រសនើសំរធវើកា ខកខម្ប

(ឬេិ នម្តូវបានអនញ្ហញត)

រហើយបញ្ហាេួយឆំ នួនម្តូវបាន

រេើករ ើងនរពេរម្កាយរៅកនរ ងសា ណាបណតឹង សាទកខ ខដ្េហួសពីខេឹេសា ថ្នរសឆកតីជូ នដ្ំណឹង
អំពីបណតឹងសាទកខ ជ្ញេទធ្េគឺថ្ន បញ្ហាទាំងរនះេិនម្តូវបានទទួេយករទ។ រេធាវីកា

កតីបាន

ទទួេសាគេ់រៅកនរងអំ រងថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ថ្ន៖ “េូេ ដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខខដ្េេិនម្តូវ
បានបង្ហាញ ឬរេើករ ើងរៅកនរងដ្ំណាក់កាេថ្នរសឆកតីជូ នដ្ំណឹងអំពប
ី ណតឹងសាទកខ នឹង េិនអាឆ
ម្តូវបានរេើករ ើងរៅរពេរម្កាយបានរ ើយ

រហើយអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេខដ្េជ្ញសាថប័ ន

សរម្េឆរសឆកតីឆងរម្កាយ ក៏នឹងេិនអាឆរេើ កយកេូ េដាឋនងមីខ បបរនះេកពិច ណាខដ្ ” 107។ អងគ
ជំនំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន “ម្បសិ នរបើអំណះអំ ណាងណាេួយរៅកនរ ងសា ណាបណតឹងសាទកខពំមាន
ទំនក់ទំនងរៅនឹងទ ហីក ណ៍ថ្នបណតឹង សាទកខរៅកនរងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹងសាទកខរនះរទ អំ
ណះអំណាងរនះពំម្ តូវបានយកេករធវើកា ពិច ណាដ្ូឆធេមារ ើយ ដ្រាបណាអំណះអំ ណាងរនះ
មាន្េម្បរយាជន៍ថ្ នយតតិធ េ៌” 108។
៤.១.២. នសចកាីជូន ំណ្ឹង្អំពីបណ្ាឹង្សាទុកខរបស់នមធាវីការ
64.

រេធាវីកា

រកាី

កតីបានដាក់រសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹង សាទកខ (“រសឆកតីជូនដ្ំណឹង ”) រៅថ្ងៃទី០១ ខខ

កកកដា ឆ្នំ២០១៩។ សំរៅជ្ញភាសាបារាំងមានកម្មាស់ ៦១ ទំព័ ។ រសឆកតីជូនដ្ំណឹងបានរេើក
រ ើងថ្ន បាន ករឃើញ “កំហសឆំនួន ១.៨២៤ យាងតិឆ” រៅកនរងសាេម្កេ បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង ម្ពេទាំង បញ្ជ ី “រៅមានរទៀត” ថ្នរសឆកតីសរម្េឆបនាន់បងខំឆំ នួន ៣៥៥ ខដ្េមានរៅ
កនរងឧបសេព័ នធ109។
65.

កា ពិត “កំហស” េិនខេនជ្ញេូេ ដាឋនខដ្េបង្ហាញជ្ញកំហសអងគឆាប់ ឬអងគរហត និងពនយេ់ពី
្េ វិបាកថ្នកំហសនី េួយៗ (ខដ្េតម្េូវរដាយ វិធាន ១០៥(៣) រនះរទ)។ ្ាយ
រ រៅវិញ ឯកសា
រនះគឺជ្ញបញ្ជ ីថ្នកា យេ់រឃើញ ឬកថ្នខណឌននពីសាេម្កេខដ្េរេធាវីកា
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ឯកសា F3 សំរណើបនាន់ បស់រេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន និង រេធាវីកា

កតីេិនយេ់ម្ សប

កតីរលាក នួន ជ្ញ សំព នោ រពេកំណត់

និងបរងកើនឆំនួនទំព័ ថ្នបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥ ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៤។
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ឯកសា F18/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ទាក់ទងនឹងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះ

ថ្ងៃទី១៦ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៦។
109

ឯកសា E465/4/1 រសឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (សំណំរ ឿង ០០២/០២) ឆះថ្ងៃទី០១ ខខក

កកដា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១៥។

44
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដាយេិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ អំពីេូេដាឋនខដ្េពួករគជំទាស់រៅនឹងកា យេ់រឃើញទាំងរនះរ ើយ
រៅកនរងក ណីភាគរម្ឆើន។ ជ្ញងរនះរទៀត កថ្នខណឌខដ្េបានរេើករ ើងទាំ ងរនះ ទំនងជ្ញរផ្លតតភាគ
រម្ឆើនរៅរេើសាេម្កេ។
66.

កាតទាំងរនះបង្ហាញថ្ន

ាេ យៈរសឆកតីជូនដ្ំណឹង

ខ្នកណាខេះថ្នសាេម្កេខដ្េរេធាវីកា

កតីជំ ទាស់

សហរេធាវីនេ
ំ ខេិ នអាឆយេ់ដ្ឹងបានថ្ន
ឬេូេដាឋនខដ្េពួករគរធវើកា ជំ ទាស់រ នះ

រទ។ រសឆកតីជូនដ្ំណឹងេិនបំរពញរៅាេរគេបំណង បស់វារទ៖ គឺថ្ន “រផ្លតតរៅរេើកា យេ់
រឃើញ បស់អនករឆេើ យតប

ចប់ពីថ្ងៃដាក់រសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹង សាទកខ

ខដ្េជ្ញទ ហីក ណ៍

េូេដាឋនកនរងកា បរងកើ តជ្ញសា ណាបណតឹង សាទកខ”110។
67.

សា ណាបណតឹងសាទកខម្តឹ េខតអះអាងជ្ញងមី នូវរសឆកតីសននិ ដាឋនរនះបរណា
ណ ះ។ ពំមានរយាងរៅរសឆ
កតីជូនដ្ំណឹងរទ។ មានកា ទទួេសាគេ់ថ្ន ឯកសា ទាំងពី ពំមា ន ឆនសេព័ នធ ួេគនរទ ខតអះអាងថ្ន
“វាម្សួេណាស់កនរងកា ភាជប់ឯកសា ទាំងពី ” រដាយសា “ កាទកកា បង់រេខរយាងដ្ខដ្េរេើ
កំហសរ្សង” រៅកនរង “ម្បអប់សរងខប” ថ្នឧបសេព័ នធ ក បស់រេធាវីកា

កតី 111។ រនះេិនខេនជ្ញ

កា ពិតរទ។ កា បញ្ចូ េរៅកនរង ម្បអប់ “សរងខប” ថ្នបញ្ជ ីរេខកថ្នខណឌពីរសឆកតីជូនដ្ំណឹងពំមា ន
ម្បរយាជន៍រទ រដាយសា រេខកថ្នខណឌ ទាំងរនះេិនម្តូវបានភាជប់រៅនឹងកំហសខដ្េបានបង្ហាញ
រទ ខតម្គន់ខតភាជប់រៅនឹងកថ្នខណឌេួយរៅកនរងសាេម្កេបរណា
ណ ះ។ ជ្ញងរនះរទៀត ដ្ូឆបានពនយេ់
ខាងរេើគឺថ្ន ជួនកាេ ទំនក់ទំនងឆាស់ លាស់ វាងម្បអប់ “សរងខ ប” នី េួយៗរៅកនរងឧបសេព័ នធ ក
និងអតថ បទថ្នសា ណាបណតឹង សាទកខពំមានភាពឆាស់លាស់រទ 112។ មានកា រម្បៀបរធៀបតិឆតួឆ
វាងកថ្នខណឌននខដ្េរ ៀបរាប់រ ៅកនរងម្បអប់ “សរងខ ប” និងខ្នកថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខខដ្េ
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តលាកា ICTR រ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សង ទេ់នឹង ដ្ឋអាជ្ញញ សំណំរ ឿងរេខ ICTR-99-52-A រសឆកតីជូនដ្ំ ណឹងអំពី

សំរណើ បស់មាចស់បណតឹងសាទកខ Jean-Bosco Barayagwiza សំកា អនញ្ហញតដាក់េូេដាឋនបខនថេថ្នបណតឹងសាទកខ សំខកខម្បរស
ឆកតីជូនដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខ និងខកតម្េូវសា ណា បស់មាចស់បណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ ២០
ដ្កម្សង់ពី រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Bagilishema សំណំរ ឿងរេខ ICTR-95-1A-A រសឆកតីសរម្េឆ (Requete Tendant a
voir Declarer Irrecevable l’Acte d’Appel du Procureur) ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខតលា ឆ្នំ២០០១ ទំព័ ៤។
111

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៧។
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សូេរេើេកថ្នខណឌ ១៣ ខាងរេើ។ (សូេរេើេ្ងខដ្ ឧបសេព័នធ ក ថ្នសា ណាតប)។ ដ្ូឆបានពនយេ់រៅទីរនះ ខ្នកអងគរស

ឆកតីទាំងេូេថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនម្សបរៅនឹងម្បអប់ “សរងខប” រៅកនរងឧបសេព័នធ ក ថ្នសា ណាបណតឹងសា
ទកខ រទ។ រហតរនះ ខ្នកទាំងរនះក៏គមនទំនក់ទំនងអវីរៅនឹងរសឆកតីជូនដ្ំណឹងខដ្ ។

45
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663213

បានរយាង រដ្ើេបីបង្ហាញថ្នមានទំនក់ទំនង វាងគន113។ កា ណ៍ខដ្េថ្ន ឧបសេព័នធ ក មានតថ្េេ គួ
ឲ្យេនាិេ កនរងកា ភាជប់ទំនក់ទំនង វាងសា ណាបណតឹងសាទកខរៅនឹងេូេ ដាឋនបណតឹងសាទកខខដ្េ
បានបង្ហាញជ្ញេន

ម្តូ វបានបញ្ហជក់រដាយរសឆកតីប ិយាយផ្លា េ់ បស់រេធាវីកា

កតីឆំរ ះ

ឧបសេព័នធ ក ថ្នជ្ញ “េរធោបាយបខនថេ” ខដ្េ “េិនខេនជ្ញខ្នកផ្លាេ់” ថ្នសា ណា និង េិនមាន
“សា សំខាន់” រនះរទ114។
68.

កថ្នខណឌជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង េិ នម្តូវបានយកេកសំអាងរៅកនរងឧបសេព័ នធ ក រទ។
សហរេធាវីនេ
ំ ខរាប់រឃើញមានកថ្នខណឌឆំ នួន ១៨៣៩ ខដ្េមានរ ៀបរាប់េេអិតរៅកនរងរសឆកតី
ជូនដ្ំណឹង ខដ្េកនរងរនះកថ្នខណឌឆំនួន ៦៨២ (ជ្ញងេួយភាគបី) ពួករគេិ នបាន កេិនរឃើញថ្ន
ម្តូវបានរេើករ ើងថ្នជ្ញ “កំហស” រៅកនរងម្បអប់ “សរងខប” ថ្នឧបសេព័ នធ ក រទ។ កថ្នខណឌេួយ
ឆំនួនម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញ “កំហសបនាប់/ ក់ព័នធ” ក៏ បខនត េិ នឆាស់ថ្នរតើកា កំណត់ថ្ បបរនះ
បង្ហាញអំពី អវីរទ រហើយពំមានបញ្ចូ េកា ពនយេ់អំពីកា កំណត់ខបបរនះរៅកនរងម្បអប់ “សរងខប” រទ
ខដ្េ្ាយ
រ ពី “កំហស”។ កនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ រសឆកតីជូនដ្ំណឹងេិ នបានបង្ហាញឆាស់ថ្នរតើ
ខ្នកណាខេះថ្នកថ្នខណឌខដ្េបានដ្កម្សង់ពីសា េម្កេម្តូវបានរចទជ្ញបញ្ហា ឬខ្អករេើេូេដាឋនអវី
រនះរទ។ រហតរនះ ចំបាឆ់ម្តូវមានកា ពនយេ់ខងេរទៀតរៅកនរង ម្បអប់សរងខបនីេួយៗថ្នឧបសេព័ នធ
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ជ្ញឧទាហ ណ៍ សហរេធាវីនេ
ំ ខរយាងរៅេូេដាឋន ១៦៥ ខដ្េម្តូវបានពនយេ់េេអិតរៅកនរង ឯកសា F54 សា ណាបណតឹង

សាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩១-១២១០។ វាមានកម្មាស់ ១០,៥ ទំ ព័ ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខជ្ញភាសាអង់រគេស ខដ្េរដាះម្សាយនូវ
ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ ក់ព័នធនឹងបទបញ្ហជថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កនរងសេ័យកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ និង កំហសឆគងកនង
រ កា
វាយតថ្េេ បស់សាេម្កេរៅរេើេសតា
រ ងជ្ញឯកសា

េសតា
រ ងពីកមាមេិបាេកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ

ម្ពេទាំងកា អនវតតនូវអវី

ខដ្េរគរៅថ្នវិធីសាន្រសត “សថិតិ” ឆំរ ះេសតា
រ ង (ខដ្េនឹងរឃើញបខនថេរទៀតរៅកនរងខ្នក ៨.៥ ខាងរម្កាេ រៅម្តង់កថ្នខណឌ
២៦០ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់)។ ម្បអប់ “សរងខប”រៅកនង
រ ឯកសា F54.1.1 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ក រៅទំព័ ៨១
ពំមានកថ្នខណឌននពីរសឆកតីជូន ដ្ំណឹងរទ ខតម្តឹេខតរយាងរៅរសឆកតីសរម្េឆេួយកនង
រ ឆំរណាេរសឆកតីសរម្េឆននខដ្េមាន
រៅកនរងឧបសេព័នធបរណា
ណ ះ។

រសឆកតីសរម្េឆរនះគឺជ្ញកា បដ្ិរសធ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងកា បដ្ិរសធេិនសាតប់សកខី

កេម បស់ Stephen Heder និង François Ponchaud។ រសឆកតីសរម្េឆរនះម្តូវបានរយាងរៅកនរងកថ្នខណឌេួយថ្នសមាា ៈរៅកនរង
សា ណាបណតឹងសាទកខខដ្េម្គបដ្ណតប់រៅរេើេេ
ូ ដាឋន ១៦៥ រហើយយាងរម្ឆើនណាស់វា ក់ព័នធខតនឹងសមាា ៈននខដ្េបាន
រេើករ ើងរៅទីរនះខតបរណា
ណ ះ។ សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩៥ និង រជើងទំព័ ២២២៧។
114

ឯកសា F55/1 ឆរេេើយតប បស់រេធាវីកា

កតរី លាក រខៀវ សំ្ន រៅនឹងសំរណើសំបខនថេឆំនួនទំព័ បស់សហម្ពះរាជ

អាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ៤។

46
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ក រដាយពនយេ់អំពីកំហសខដ្េបានរចទម្បកាន់ និង្េ វិបាក បស់វា។ ជ្ញកា អនវតត ឧបសេព័នធ
ក រសនើសំឲ្យរធវើនូវអវខី ដ្េរសឆកតី ជូនដ្ំណឹងគួ ខតបានរធវើកាេពីម្បាំបីខខេនរេេ ះ។
69.

រហតរនះ រសឆកតីជូនដ្ំណឹង មានកំហសជ្ញេូ េដាឋន។ ខេឹេសា បស់វាមានន័យទូេំទូលាយរពក
(រដាយម្គបដ្ណតប់រៅរេើអវីៗទាំង អស់រៅកនរងសាេម្កេខដ្េ ក់ព័ នធនឹង រខៀវ សំ្ន) និងពំមាន
រេើករ ើងពីខេឹេសា រទ (រដាយេិនបាន្តេ់កា បង្ហាញពីកំហសននខដ្េបានរចទម្បកាន់ រម្ៅពី
កំហសខដ្េមានេកខណៈអងគរហត និ ង/ឬអងគឆ ាប់)។ រហតរនះ រសឆកតីជូ នដ្ំណឹងេិ នបាន្តេ់
កា ជូនដ្ំណឹងអំពីបញ្ហាននខដ្េបានរេើ ករ ើងរៅកនរង បណតឹង សាទកខរទ។

70.

ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើ ដ្ំរណាះម្សាយជ្ញធេមារៅរពេខដ្េរសឆកតីជូ នដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសា
ទកខមានវិកា ៈ គឺកា ខកតម្េូវរៅរេើរសឆកតីជូ នដ្ំណឹងរនះ (រដាយមានកា អនញ្ហញត) ឬបដ្ិរសធ
រដាយេិនយកេកពិច ណារៅរេើេូេដាឋនននខដ្េេិនម្តូវបានបង្ហាញយាងរពញរេញ។

ពំ

មានសំរណើសរំ ធវើកា ខកតម្េូ វរៅរេើរសឆកតីជូនដ្ំណឹងរទ។ រហតរនះ បញ្ហាខដ្េរកើតរ ើង គឺថ្នរតើ
សា ណាបណតឹងសាទកខ ឬខ្នកននថ្នសា ណា គួ ម្តូវបានគូ សរចេ ឬយាងណា។ កា េំបាក
រៅកនរងក ណីរនះគឺថ្ន េិនម្តឹ េខតខ្នកតូឆ េួយថ្នបណតឹង សាទកខ បស់រ េធាវីកា
រម្ៅ វិសាេភាពថ្នរសឆកតីជូនដ្ំណឹង អំពីបណតឹង សាទកខ

កតីសថិតរៅខាង

ខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើងយាងម្តឹេម្តូវ

បរណា
ណ ះរទ។ រសឆកតីជូនដ្ំណឹង ទាំងេូ េេិនបានបំរពញរៅាេេកខខណឌតម្េូ វថ្ន វិធាន ១០៥(៣)
ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខដ្េនំឲ្យមាន្េវិបាកគឺថ្ន បណតឹង សាទកខទាំងេូ េរធវើរ ើងរដាយគមនេូេដាឋន
អនរលាេាេ វិធាន ១១០(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ ពំមានកា រេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន េូេ ដាឋនជ្ញក់ លាក់
គួ យកេកពិច ណារដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍យតតិ ធេ៌រនះរទ។ រហតរនះ បណតឹងសាទកខទាំងេូ េគួ ម្តូវ
បានបដ្ិរសធរដាយសា េិនអាឆទទួេយកបាន។
71.

រដាយបានម្បរេើេរេើេ អំពីភាពសាាក់រសាើ ាេ្េូ វតលាកា រៅរពេម្បឈេនឹងេទធ្េតឹ ងខតង
ខបបរនះ (ម្បសិ នជ្ញកា ពិតទាំងម្សរង) សហរេធាវីនំេខរសនើសំអងគជំ នំជម្េះតម្េូ វយាងរហាឆ
ណាស់ឲ្យរេធាវីកា
ម្បរយាជន៍ យតតិធេ៌

កតីបង្ហាញពីេូេរហតខដ្េថ្ន
រទាះបីរេធាវីកា

កា ទទួេយកបណតឹងសាទកខរនះរដ្ើេបីជ្ញ

កតី េិនបានបំរពញរៅាេម្កបខណឌគតិយតតិជ្ញ ធ មានក៏

រដាយ។ កា រម្បើម្បាស់ជរម្េើសរ្សងរទៀតគឺជ្ញសញ្ហញថ្ន កា អនវតតាេ វិធា នថ្ននី តិ វិធី ក់ព័នធនឹង
បណតឹសាទកខគឺជ្ញជរម្េើ សេួយ រដាយសា ពំមាន្េវិបាកអវិជជមានឆំរ ះកា ំរលាេបំ ន។ កា
47
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ពិត រគអាឆសននិដាឋនបានថ្ន កា េបរចេខ្នក ននថ្នរសឆកតីជូ នដ្ំណឹងអំពីបណតឹងសាទកខកាន់ខត
រម្ឆើន ទំនងជ្ញនឹង បណា
ត េឲ្យបាន្េវិបាកអវិ ជជមានកាន់ខតតិឆ។
៤.២. វិការៈនផេង្នទៀត
72.

ដ្ូឆបានរ ៀបរាប់ ខាងរេើ 115 សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់រឃើញថ្នមានកា េំបាកនឹងយេ់អំពីខ្នកនន
ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ។

ពួករគពោយាេខសវងយេ់ អស់ពីសេតថ ភាពនូវទ ហីក ណ៍នន

និង

ខិតខំរឆេើយតបវិញ រដាយខ្អករេើន័យម្តង់ថ្ នទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះ។ រទាះបីមានកា ខិតខំម្បឹងខម្បង
ទាំងរនះកតី ខតឆងរម្កាយរេធាវីកា
សាទកខ បស់ខួ ន
េ 116។

កតីជ្ញអន កទទួេបនាក
រ ្តេ់ សំអាងរហតរដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់បណតឹង

រគេកា ណ៍ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីឆំរ ះេខខដ្េរេធាវីកា

កតីរេើក

រ ើងជ្ញរ ឿយៗរនះ117 តម្េូវថ្ន ភាគី ទាំងអស់មា នឱ្កាសកនរងកា “្តេ់រយាបេ់ ... រៅរេើសា
ណា បស់ ភាគីខដ្េរធវើកា ជំទាស់
បស់តលាកា ” 118។

កនរងរគេបំ ណងរដ្ើេបីឲ្យមានឥទធិពេរៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ

ឆំណឆរនះចំបាឆ់តម្េូ វឲ្យភាគីអាឆយេ់បាននូវអំ ណះអំ ណាងខដ្េបានរធវើ

រ ើង119។ រហតរនះ រទាះបី “អងគជំ នំជម្េះតលាកា កំពូេេិ នមានេខង្ហ កនរ ងកា ពិនិតយអំពីគណ
ភាព

ថ្នសា ណាកា

បណតឹង សាទកខជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស បស់ជនជ្ញប់រចទ”120

ក៏រដាយ

រទាះជ្ញយាងណាកតី អងគជំ នំជម្េះគួ រដាះម្សាយឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េអាឆយេ់បានខតបរណា
ណ ះ។
រហតរនះ កា ភាន់ម្ឆ ំ ភាពេិនទាក់ទងគន ឬកា េបរចេរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខគួ ម្តូវ
បានរដាះម្សាយ រដាយបដ្ិរសធរចេេូេដាឋនណាខដ្េេិ នអាឆយេ់បាន ឬគមនេូេដាឋនគំម្ទ121
។

115

សូេរេើេខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ ១២-១៣។

116

សូេរេើេខាងរេើរៅម្តង់ខ្នក ២.១ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ២៣ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

117

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៨, ១៤១, ១៤២, ១៥៧, ១៥៨-១៧៤។

118

ឯកសា F36 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១៨៥។

119

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១។

120

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១។

121

សូេរេើេខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣៥-៣៩។

48
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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73.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន

េូេ ដាឋន

១៥

(សតង់ដា ពី វាងកា ដាក់ បនាក
រ

និងរដាះ

បនាក
រ ) 122 េូេដាឋន ២២ (ភាព្ាយ
រ គន)123 េូេ ដាឋន ២៦ (បរ វិនិឆ័យ
េ វបបធេ៌ ) 124 េូេ ដាឋន ១២៤
(វិសាេភាព ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហតនរយាបាយ) 125 េូេ ដាឋន ១៩១ (កា
រម្បើ កយអងគកា ) 126 និងេូេដាឋន ១៩២ ( ក់ព័នធនឹងេនាី ៨៧០) 127 ម្តូវខតបដ្ិរសធរចេរដាយ
សា មាន វិកា ៈ រដាយពំចំបាឆ់ពិច ណាខងេរទៀតរៅរេើអងគរសឆកតី បស់វា។
74.

សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទកា សននិដាឋន បស់ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ទ ហីក ណ៍ខដ្េមានរៅកនរងេូេ ដាឋន
១៥ ពំបានបញ្ហជក់ឆាស់លាស់ រហើយម្តូវខតបដ្ិរសធរចេ 128។ េូេដាឋនរនះរធវើកា រចទម្បកាន់
យាងធៃន់ធៃ ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានអនវតត “សតង់ ដា ពី ”
និងរដាះបនាក
រ ។

ក៏បខនត

ក់ព័នធនឹងេ័សា
តរ ងដាក់បនាក
រ

េូេដាឋនរនះមានខតេួ យកថ្នខណឌខដ្េមានរជើងទំព័ ខតេួយគត់ខដ្េ

រ ៀបរាប់ នូវកំ ណត់សមាគេ់រ យាងរៅកថ្នខណឌរ្សងរទៀតរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ រដាយពំ
មានកា វិភាគ ឬកា ពនយេ់អវីរទ129។
75.

រៅកនរងេូេ ដាឋន ២២ មានឆំណងរជើង “ភាព្ាយ
រ គន” រេធាវីកា

កតីរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានអនវតតម្ កបខណឌម្សបគន ឆំរ ះកា វិ ភាគពីភាពរជឿជ្ញក់បានថ្នេ័ស តរ
ាង ខដ្េខេួនេិនបានជំទាស់ 130។ រេធាវីកា

កតីបាន្តេ់ឧ ទាហ ណ៍េួយអំពីភាពេិ នម្សបគន

122

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៣៤។

123

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៣។

124

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៥៤-២៥៦។

125

ឯកសា F54.1.1 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ក ទំព័ ៦៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា F54/1.2.3 សា ណាបណតឹង

សាទកខបស់ ក.ស.ព ឧបសេព័នធ គ រេខទ ហីក ណ៍បណតឹងសាទកខសម្មាប់រសឆកតីសរងខបទ ហីក ណ៍ថ្នអនកបតង
ឹ សាទកខ ឆះថ្ងៃទី១២
ខខតលា ឆ្នំ២០២០ ទំព័ ៦៥។
126

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៦៣៣-១៦៣៦។

127

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៦៣៧-១៦៣៩។

128

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ១២១។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៣៤។

129

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៣៤ រជើង ទំព័ ៣១៦ (រយាងរៅសា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខនឌ ២៤១-

២៤២, ២៩៣-៣០៥, ៣១២-៣១៣, ៣១៤-៣១៩, ៣២៩-៣៣០, ៨៩១, ៩២២, ៩៩៩, ១១៩៥, ១២៣៥, ១៣៨៣, ១៥២៩,
១៧៥២ (រជើងទំព័

៣៤០០))។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរដាះម្សាយកថ្នខណឌទាំងរនះជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នឆរេេើយតប

រនះ។
130

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៣។

49
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663217

រនះ

រហើយេិនបានរេើ ករ ើងនូវ កថ្នខណឌជ្ញក់លាក់រ ៅកនរងសាេម្កេខដ្េ ងកា ជំ ទាស់រ នះ

រទ131។
76.

រៅកនរងេូេ ដាឋន ២៦ រេធាវីកា

កតីរចទម្បកាន់រៅម្កេអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងពីកា បង្ហាញប

រ វិនិឆ័ យ
េ វបបធេ៌ កនរងកា យេ់រឃើញេួយឆំ នួន ខដ្េជ្ញកា រចទម្បកាន់ធៃន់ធៃ
កតីេិនបាន្តេ់ េូេដាឋនគំម្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ រទ។ រេធាវីកា

132។

រេធាវីកា

កតីបានរយាងរៅម្បេពពី

អំពីភាព ក់ព័នធតិ ឆតួឆឆំរ ះកាតពវកិឆច បស់រៅម្កេអនត ជ្ញតិ និងេិ នបានបញ្ហជក់ឆាស់ លាស់ថ្ន
រតើអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន ំរលាេកាតពវកិឆចទាំងរនះ រដាយ របៀបណារទ។ កំណត់សមាគេ់
រយាងទូរៅេួយ ក់ព័នធនឹងបទបញ្ហជសតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនបានបខនថ េអវរី សាះរៅរេើទ
ហីក ណ៍ខដ្េមានរេើ ករ ើងរៅកនរងខ្ន ករនះថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ

រហើយេិនបាន្តេ់កា

ពនយេ់ថ្នរតើទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះបង្ហាញនូ វភាពេរេអៀងរដាយ របៀបណារទ 133។ កា រយាងរៅកា
យេ់រឃើញ បស់សា ណាបណតឹងសាទកខខតេួ យេខ េិនម្គប់ ម្គន់រដ្ើេបីបរងកើតជ្ញកា រចទម្បកាន់
ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ខបបរនះរទ 134។

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេអះអាងថ្ន

េូេដាឋនរនះម្តូ វខត

បដ្ិរសធរចេ រដាយសា ពំមានេូេដាឋនគំម្ទ។
77.

សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទកា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងេូេ ដាឋន ១៩១ (កា រម្បើ កយអងគ
កា )135 និងេូេដាឋន ១៩២ ( ក់ព័នធនឹងេនាី ៨៧០) 136 ខតពិច ណាថ្ន េូេដាឋនទាំងពី រនះគួ ម្តូវ
បានបដ្ិរសធរចេ រដាយសា ពំមា នេូេ ដាឋនគំម្ទ។ រៅកនរង េូេដាឋននី េួយៗ រេធាវីកា

កតី

បានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍ទូរៅថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង “្តេ់តថ្េេេិនម្តឹ េម្តូវ” ឆំរ ះេ័សា
តរ ង
ខតេិនបានពនយេ់ថ្នរធវើខសរដាយ របៀបណារទ។ រេធាវីកា

កតីម្គន់ខ តរ ៀបរាប់កថ្នខណឌខដ្េ

131

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៣ រជើង ទំព័ ៣៤៧។

132

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៥៤-២៥៦។

133

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៧៩។

134

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៥៥។

135

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៦៣៣-១៦៣៦។ ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៩៤៦-៩៤៨។
136

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៦៣៧-១៦៣៩។ ឯកសា ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព

កថ្នខណឌ ១០៥៧-១០៥៩។

50
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663218

ងកា ជំទាស់រ ៅកនរងឧបសេព័នធ ក 137 រដាយេិនបានបញ្ហជក់ ឆាស់លាស់ ថ្នរតើេ័សា
តរ ង ឬកា យេ់
រឃើញណាខេះខដ្េពួករគេិនយេ់ម្ សប ឬេូេរហតខដ្េេិ នយេ់ម្សប រនះរទ។ វាេិនយតតិ ធេ៌
ដ្េ់ភាគីននរទ ជ្ញពិរសសរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេ័សា
តរ ង បស់ខួ ន
េ ម្តូវបានយកេកសំអាង
រៅកនរងកថ្នខណឌថ្នសាេម្កេ ខដ្េម្តូវរធវើកា ទសសន៍ ទាយឆំរ ះកា ជំទាស់ បស់រេធា វីកា

កតី

រនះ។
78.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេអះអាងថ្ន េូេដាឋន ១២៤ មានវិកា ៈ រហើយម្តូវបដ្ិរសធរចេ។ រទាះបីវា
រេឆរ ើងរៅកនរងឧបសេព័ នធ ក ក៏រដាយ ខតវាពំមានរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខខតេតង 138។ រហត
រនះ ពំមានន ណាមានក់ដ្ឹងអំពីខេឹេសា ថ្នេូ េដាឋនរនះរទ។

79.

រៅកនរងខ្នកខាងរម្កាេរនះ
កា

សហរេធាវីនំេខសូេរឆេើយតបរៅនឹងកា រចទម្បកាន់ បស់រេធាវី

កតីសីព
ត ីភាពេរេអៀង។ កា រចទម្បកាន់ភាគរម្ឆើនេិ នម្តូវបានបង្ហាញជ្ញ “េូេ ដាឋន” ឆាស់

លាស់រទ។ រទាះជ្ញយាងណាកតី អនរលាេរៅាេសំអាងរហតននខដ្េនឹងពនយេ់ខាងរម្កាេ កា
រចទម្បកាន់ទាំងរនះគួ ម្តូវបានបដ្ិរសធរចេជ្ញក់ខសតង រដាយសា ពំមានេូេដាឋនគំម្ទ។
៥. មូលដាឋន
80.

សា ណាបណតឹងសាទកខរ

ក់ព័នធនឹង្ពពលនមអៀង្

រពញរៅរដាយកា អះអាងននខដ្េថ្ន ជ្ញ ួេ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងមានភាពេរេអៀ ងម្បឆ្ំ ងនឹង រខៀវ សំ្ ន។ មានេូ េដាឋនជ្ញង ៥០ ម្តូវបានរេើ ករ ើងជ្ញក់
ខសតងថ្ន ក់ព័នធនឹងកា រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀង 139

រហើយរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ ទាំង

137

ឯកសា F54.1.1 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ក ទំព័ ៩៣។

138

ឯកសា F54.1.1 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ក ទំព័ ៦៦។ រៅកនរង សា ណាបណតឹងសាទកខ េូេដាឋន ១២៣ ហាក់ដ្ូឆ

ជ្ញឆប់រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៨២៤ រហើយេូេដាឋន ១២៥ ចប់រ្តើេរៅម្តង់កថ្នខណឌ ៨២៥។
139

េូេដាឋនឆំនួនម្បាំេួយសថិតរម្កាេឆំណងរជើង

“វិធីសាន្រសតេរេអៀងថ្នរគេកា ណ៍នេ
ំ ខរៅកនរងកា ជំនំជម្េះកតីម្ពហមទណឌ

(េូេដាឋន ២ ដ្េ់ ៧)។ េូេដាឋនឆំនួន ៣០ រទៀតសថិតរម្កាេឆំណងរជើង “វិធីសាន្រសតេរេអៀងកនរងកា ម្គប់ម្គងេសតា
រ ង” (េូេ
ដាឋន ៨ ដ្េ់ ៣៧) ( ួេ មានេូេដាឋនេួយមានឆំណងរជើង “បរ វិនិឆេ័យវបបធេ៌” (េូេដាឋន ២៦))។ េូេដាឋនេួយមានឆំណងរជើង
“កា បង្ហាញអំពីភាពេរេអៀងទាក់ទងនឹងរគេរៅថ្នកា ដាក់រទាស” (េូេដាឋន ២៥២)។ រម្ៅពីរនះ េូេដាឋន ១៧ រទៀត ួេមាន
“ភាពេរេអៀង”

ក់ព័នធនឹងកំហសខដ្េបានរចទម្បកាន់រៅកនរងរសឆកតីសរងខបរៅកនរងឧបសេព័នធ ក (េូេដាឋន ១៦៤, ១៦៥, ១៦៦,

១៧០, ១៧៤, ១៧៦, ១៨១, ១៩៩, ២០២, ២០៣, ២០៤, ២០៦, ២០៧, ២២២, ២២៣, ២៤៤, ២៥០)។

51
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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េូេ ជ្ញរ ឿយៗមានកា រចទម្បកាន់រដាយឥតម្ ងទកនូ វកា សនម តថ្នមានភាពេរេអៀងពីអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េគួ ឲ្យភាញក់រ្អើេ 140។
81.

កា អះអាងពីភាពេរេអៀងទាំ ងរនះអាឆខបងខឆកជ្ញពី ម្បរេទគឺ៖ ម្បរេទទីេួយរចទម្បកាន់ពីភាព
េរេអៀងជ្ញក់ខសតង ឬាេកា យេ់រឃើញ ខដ្េរកើតរ ើងពីកា ឆូេ ួេ បស់រៅម្កេខដ្េធាេប់បាន
វិនិឆ័យ
េ បញ្ហា ក់ព័នធ ួ ឆេករហើយ។ ម្បរេទទីពី រកើតរឆញពីកា សននិ ដាឋនពីភាពេរេអៀ ង ពីរសឆកតី
សរម្េឆ ឬកា វិភាគ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង។ កា រចទម្បកាន់ទាំងពី ម្បរេទរនះម្តូវបាន
រធវើរ ើងេតងរហើយេតងរទៀតរដាយ រខៀវ សំ្ន រៅកនរង អំ រងដ្ំរណើ កា សំណំរ ឿងរនះទាំង េូេ។
អងគជំនំជម្េះគួ បដ្ិរសធកា រចទម្បកាន់ទាំងពី ម្បរេទរនះភាេេៗខតេតង រដាយពំចំបាឆ់យកេក
ពិច ណារនះរទ រដាយរយាងរេើរហត្េដ្ូឆ ខាងរម្កាេរនះ។

82.

ទ ហីក ណ៍ម្បរេទទីេួយ បានរេើករ ើងរៅកនរងេូេ ដាឋន ៤141។ រេធាវីកា
េរេអៀងខដ្េរេឆរ ើងរដាយសា

កតីរចទម្បកាន់ពីភាព

សមាសភាពរៅម្កេដ្ខដ្េរៅអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង (ឬ

រៅម្កេភាគរម្ឆើ ន) បានឆូេ ួ េជំនំជម្េះកតី រខៀវ សំ្ន ពី ដ្ងបនតបនាប់គន។ បញ្ហារនះគួ ម្តូវបាន
បដ្ិរសធរចេ

រដាយសា ជ្ញរ ឿងអាជ្ញញអស់ជំ នំ។

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្ សបរៅនឹងកា

សននិដាឋន បស់ ក.ស.ព 142។
83.

140

ម្បរេទទីពី ថ្នកា រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀង

រកើតរឆញពីកា អះអាងពីភាពេរេអៀងយាងរម្ឆើ ន

រេើសេបរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ។

ក ណី ទាំងរនះរកើតរ ើងរៅរពេរេធាវីកា

កតី

សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៧, ២១៦, ២៣៣, ៦៧៥, ១០០៧, (រជើង ទំព័ ១៨៦១), ១០៣០,

១០៧២, ១១២៤, ១១៥៦, ១១៥៨, ១១៧២, ១១៧៥, ១១៨៦, ១២១១, ១២២៦, ១២២៨, ១២២៩, ១២៣៣, ១២៤១, ១២៤៤,
១២៤៦, ១២៤៩, ១២៥១, ១២៥៥, ១២៥៩, ១២៦២, ១២៦៣, ១២៧៨, ១២៧៩, ១២៨០, ១៣១២, ១៣២២, ១៣២៤,
១៣៣៩, ១៣៤០, ១៣៤១, ១៣៧០, ១៣៨៦, ១៣៨៧, ១៣៩៧, ១៤១៧, ១៤២៤, ១៤២៦, ១៤៣៥, ១៤៤១, ១៤៤៣,
១៤៤៤, ១៤៤៧, ១៤៥៥, ១៤៩៦, ១៥១០, ១៥៣០, ១៥៩៣, ១៥៩៤, ១៦០១, ១៦០៣, ១៦៧០, ១៧០២, ១៧១៤ (រជើងទំព័
៣៣០៨), ១៧៣៦, ១៧៥៤, ១៧៨៥, ១៨២៤, ១៨៨៣, ១៩១៨, ១៩៦៨, ២១១៥, ២១៤១។ មានកា រយាងបខនថេរទៀតរៅរេើ
កា យេ់រឃើញខដ្េបានរធវើរ ើង ម្បសិនរបើវ ិធីសាន្រសត “េិនេរេអៀង” ឬ “ឥតេរេអៀង” ម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់៖ សូេរេើេ
ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១៤, ១២៣៩, ១២៦៩, ១២៧៣, ១៣៧៣, ១៦២២, ១៦៣៦។
141

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧-១៣៣។

142

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៣៩-៤៤។

52
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ហាក់ដ្ូឆជ្ញរចទម្បកាន់ថ្ន

ភាពេរេអៀងម្តូ វបានបង្ហាញរៅកនរ ងខេឹេសា ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង។
84.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះគួ ម្តូវបានបដ្ិរសធរចេ រដាយសា មាន
ភាពេិនឆាស់លាស់ និ ងគមនេូេ ដាឋនគំម្ទ។ ក ណីយតតិ សាន្រសត បស់តលាកា រនះ និ ងតលាកា
រ្សងរទៀតបរងកើតេកខខណឌ វិនិឆ័ យ
េ ឆាស់លា ស់ឆំរ ះភាពេរេអៀង បស់ តលាកា

ខដ្េេកខខណឌ

វិនិឆ័យ
េ អាឆអនវតតបាន អាម្ស័យរៅរេើថ្នរតើ ភាពេរេអៀងខដ្េបានរចទម្បកាន់រនះមានភាព
ជ្ញក់ខសតង ឬាេកា យេ់រឃើញ143។ គួ កត់សមាគេ់ថ្ន សា ណាបណតឹងសាទកខពំបានបង្ហាញថ្ន
រតើម្បរេទណាេួយថ្នភាពេរេអៀងម្តូវបានរចទម្បកាន់រ នះរ ើយ។ រហើយសា ណារនះក៏េិនបាន
ពោយាេ វិ ភាគរៅរេើភាពេរេអៀង រដាយរយាងរៅបទដាឋនគតិ យតតិខដ្េម្តឹេម្តូវខដ្ ។ កា ពិត
្ាយ
រ ពីឆំនួនថ្នកា អះអាងខដ្េមានរៅកនរងរនះ

សា ណាបណតឹងសាទកខេិនបានរេើករ ើង នូវ

េកខខណឌវិនិឆ័ យ
េ គតិយតតិខដ្េអនវតត ឆំរ ះកា អះអាងទាំ ងរនះរទ។

សហរេធាវីនំេខក៏កត់

សមាគេ់្ងខដ្ ថ្ន នរពេរនះ កា អះអាងពីភាពេរេអៀងេួ យឆំនួនជ្ញកា រេើករ ើងម្ឆំខដ្េខដ្េ
រខៀវ សំ្ន ធាេប់បានរធវើរៅកនរងបណតឹងសាទកខថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដ្េម្តូវបានបដ្ិរសធរដាយ
អងគជំនំជម្េះ រដាយសា

កា អះអាងទាំងរនះ “េិនសីជរម្ៅ និ ងពំមានេូេ ដាឋនគំម្ទ ថ្នរតើ

កំហសរនះ ម្បសិនរបើមាន បានបង្ហាញឲ្យរឃើញនូវភាពេរេអៀងយាងដ្ូឆរេតឆរ ើយ ខដ្េពំខេន
ជ្ញកំហសអងគឆាប់ ឬអងគរហត” 144។

143

សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹង ដ្ិតឆិតតរៅម្កេម្បាំេួយ ូបថ្នអងគ

ជំនំជម្េះតលាកា កំពូេខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនង
រ សំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន២
ំ ០២០ កថ្នខណឌ ៦៣។
ឯកសា E55/4 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងដ្ិតឆិតត បស់ រអៀង ធី ិទធ, នួន ជ្ញ និង រអៀង សា ី ខដ្េបតឹងដ្ិតឆិតតឆំរ ះរលាក
រៅម្កេ និេ ណន រៅម្កេ Silvia Cartwright រៅម្កេ យា សខន រៅម្កេ Jean-Marc Lavergne និងរៅម្កេ ធូ េណី ឆះ
ថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ១១-១២។ ឯកសា

E137/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Silvia

Cartwright ឆះថ្ងៃទី០២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ១៣។ ឯកសា E171/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងដ្ិតឆិតរត ៅម្កេ Silvia
Cartwright ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខេីន ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ១២។ ឯកសា E191/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹង បស់ រអៀង សា ី សំ
ដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Judge Cartwright ឆះថ្ងៃទី០៤ ខេិងន ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ១៣។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង
Furundžija សំណំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ១៨៩។
144

ឯកសា F36 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១៣១។

53
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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85.

រទាះបី អងគជំនំជ ម្េះពិច ណារៅាេឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ ថ្ន

ទ ហីក ណ៍ននកនរងឆំរ ណាេទ ហីក

ណ៍ទាំងរនះស័កតិស េនឹង យកេកពិច ណាក៏រដាយ ក៏ទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះអាឆម្តូវបានម្ចនរចេ ួឆ
ជ្ញរម្សឆរៅរហើយ។ មានកា ទទួេសាគេ់យាងឆាស់ រដាយតលាកា រនះ145 ម្ពេទាំងតលាកា
រ្សងរទៀត146 ថ្ន ភាពេរេអៀង បស់តលាកា េិ នម្គន់ខតម្តូវបានបង្ហាញាេកា យេ់រឃើញ បស់
ភាគីខដ្េរចទម្បកាន់ថ្ន រៅម្កេណាមានក់ ឬអងគជំនំជម្េះណាេួយបានម្បម្ពឹតតកំហសបរណា
ណ ះ
រទ។ ម្គន់ខតកា េិនយេ់ម្ សបរៅនឹងរសឆកតីសរម្េណាេួយ រដាយពំមា នេូេ ដាឋនបខនថេរទៀត
េិនគំម្ទដ្េ់កា អះអាងពីភាពេរេអៀងរ ើយ។ កា អះអាងពីភាពេរេអៀងម្សរដ្ៀងគនខដ្េបានរធវើ
រ ើងរដាយ រខៀវ សំ្ន ម្បឆ្ំងនឹ ងអងគជំ នំជម្េះរនះម្តូវបានម្ករេម្បឹកាជំ នំជម្េះពិរសសបដ្ិរសធ
រចេាំងពីរដ្ើេឆ្នំរនះរេេះ រដាយរយាងដ្េ់រគេកា ណ៍រនះ 147។
86.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ជ្ញពិរសសកនរ ងកា ធានថ្ន
េរេអៀង បស់តលាកា ម្តូ វបានរដាះម្សាយយាងម្តឹេ ម្តូវ។
ខដ្េថ្ន

145

កា រចទម្បកាន់ពីភាព

តលាកា បានទទួេសាគេ់នូវតួនទី

កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់ខួ ន
េ កនរងកា សរម្េឆឲ្យបាននូ វសិទធិ បស់ជ ន ងរម្គះកនរងកា

ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹង ដ្ិតឆិតតរៅម្កេម្បាំេួយ ូបថ្នអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ

ខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ១០១ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្ន
ខណឌ ១២២២ បដ្ិរសធខ្នក កយសំ បស់ រខៀវ សំ្ន សតីពីភាពេរេអៀងរនះ។
146

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Šešelj សំណំរ ឿងរេខ IT-03-67-PT រសឆកតីសរម្េឆរេើ

សំរណើសំបឹង
ត ដ្ិតឆិតតរៅម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៧ កថ្នខណឌ ១១។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់ នឹង Šešelj
សំណំរ ឿងរេខ IT-03-67-R77.2-A រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំបឹង
ត ដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Fausto Pocar និងរៅម្កេ Theodor
Meron រឆញពីកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធីរេើបណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី០២ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ១៣។ តលាកា STL រៅកនរងសំណំ

រ ឿងម្បឆ្ំងនឹង Akhbar Beirut S.A.L. និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ STL-14-06/PT/OTH/R25 រសឆកតីសរម្េឆរេើ
សំរណើសំបឹង
ត ដ្ិតឆិតតរៅម្កេ Lettieri ឆះថ្ងៃទី០៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣០, ៣១។ តលាកា STL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ

ទេ់នឹង Ayyash និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ STL-11-0l/T/OTH/R25 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី

Oneissi ាេវិធាន ២៥ សំបឹង
ត ដ្ិតឆិតត និងដ្ករឆញនូវរៅម្កេម្បធាន David Re រៅម្កេ Janet Nosworthy និងរៅម្កេ
Micheline Braidy ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៨ កថ្នខណឌ ៥១, ៧៥។
147

ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹងដ្ិតឆិតតរៅម្កេម្បាំេួយ ូបថ្នអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ

ខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន២
ំ ០២០ កថ្នខណឌ ១០៥, ១១១, ១២២។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ខសវង កកា ពិត និងទទួេបានយតតិធេ៌ 148 និងទទួេបានកា ្សះ្ាជ្ញតិ149។ តួនទីទាំងរនះពឹង
ខ្អកជ្ញេូេដាឋនរៅរេើភាពម្សបឆាប់ ពីភាពរជឿជ្ញក់បាន បស់តលាកា ។ កា តេកេ់ភាពម្សប
ឆាប់ និងភាពរជឿជ្ញក់បានរនះម្តូ វខត ក់ព័ នធនឹងកា ធានជ្ញងមដ្
ី េ់ភាគី និងសាធា ណជនថ្ន កា
ម្ពួយបា េាខដ្េមានេូេ ដាឋនម្តឹេម្តូ វ

អំពីភាពេរេអៀងម្តូវ យកេករដាះម្សាយឲ្យបានម្គប់ ម្ជរង

រម្ជ្ញយ និងសេ េយ។ ក៏បខនត វាក៏មានន័ យថ្ន កា រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀងគួ ម្តូវរធវើរ ើងម្សប
ាេ្េូវតលាកា

និងមានេូេ ដាឋនគំម្ទម្គប់ម្គន់ បរណា
ណ ះ។ តលាកា បានម្បរេើ េរេើេពីរម្គះ

ថ្ននក់ខដ្េរកើតរ ើង ម្បសិនរបើរៅម្កេរម្តៀេជ្ញរម្សឆនឹ ងដ្កខេួនរឆញ ជ្ញកា រឆេើយតបរៅនឹងកា
រចទម្បកាន់ពីភាពេរេអៀងខដ្េគមនេូេដាឋន៖
រដាយសា ខតវាជ្ញកា គំរាេកំខហង រៅរេើ្េម្បរយាជន៍ថ្ន ដ្ឋបាេតលាកា

ម្បកប

រដាយយតតិធេ៌និងឥតេរេអៀង ខដ្េរៅម្កេម្តូវបានបតឹងដ្ិតឆិតត រដាយខ្អករេើេូេដាឋន
ថ្នកា រចទម្បកាន់ ខដ្េគមនេូេដាឋន ឬគមនកា គំម្ទ ថ្នភាពេរេអៀងជ្ញក់ខសតង ថ្នជ្ញ
កា បង្ហាញយាងពិតម្បាកដ្ពីភាពេរេអៀង150។

87.

ទមាេប់រធវើកា អះអាងរ្តសផ្លតស និ ងគមនេូេ ដាឋនគំម្ទពីភាពេរេអៀង មានឆ ិតេកខណៈរម្គះថ្ននក់
ដ្ូឆគន

ខដ្េអាឆរធវើឲ្យបះ េ់ធៃន់ធៃ ដ្េ់ភាពម្សបឆាប់ បស់តលាកា ។

បនាប់ពីបានទទួេ

សាេម្កេ្តនារទាសខដ្េខេួនេិ នរពញឆិតត រខៀវ សំ្ ន ពិតជ្ញមានសិទធិជំទាស់រៅនឹងសាេម្កេ
រនះយាងម្តឹេម្តូវាេ យៈបណតឹងសាទកខ។

ក៏បខនត

រគេបំណង បស់បណតឹងសាទកខគឺរដ្ើេបី

បង្ហាញអំពីកំហស បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្បសិ នរបើមា ន េិនខេនរធវើឲ្យសាេម្កេរនះ
អស់តថ្េេរនះរទ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរសនើសំអងគជំនំជម្េះេិ នម្តឹ េខតម្ចនរចេ “េូេ ដាឋន”

ក់

ព័នធនឹងភាពេរេអៀងបរណា
ណ ះរទ ខតក៏បញ្ហជក់ឲ្យឆាស់ថ្ន កា អះអាងម្ឆំខដ្េពីភាពេរេអៀងរៅកនរង
សា ណាបណតឹងសាទកខទាំងេូេ ជ្ញរ ឿងខដ្េគមនេូេ ដាឋនម្តឹេម្តូ វ។

148

ឯកសា C22/I/69 រសឆកតីបង្ហគប់សីព
ត ីសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរេធាវីតំណាងកនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យជូន

អងគជំនំជម្េះរដាយខេួនឯង ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៨។
149

ឯកសា D404/2/4 សាេដ្ីការេើម្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាំងអស់ ម្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាសរម្េឆនន បស់សហរៅម្កេរសើបអរងកត

រេើភាពអាឆទទួ េយកបានថ្ន កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆះថ្ងៃទី២៤ េិងន ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ៦៥។
150

ឯកសា រេខ 11 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន បតឹង ដ្ិតឆិតតរៅម្កេម្បាំេួយ ូបថ្នអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ

ខដ្េបានសរម្េឆរសឆកតីរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទ១
ី ៤ ខខកកកដា ឆ្ន២
ំ ០២០ កថ្នខណឌ ៦៤។

55
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663223

៦. មូលដាឋននន

ក់ព័នធនឹង្ការនោទម្បកាន់ពីការរំនលាភនីតិ វិធី

៦.១. ទិ ឋពពទូនៅ
88.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរយាងរៅបទដាឋនខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើង ឆំរ ះកា បតឹង សាទកខពីកា អន
វតតឆនានសិទធិ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីបញ្ហានីតិ វិធី 151។ រេធាវីកា

កតីេិនបានបំរពញ

រៅាេបទដាឋនទាក់ទិននឹងេូេ ដាឋន ៨ (រសឆកតីសរម្េឆរេើកា រកាះរៅសាកសី អនកជំ នញ និង
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឲ្យឆូេេកបង្ហាញខេួ នបរណតើ ៗ) 152 េូេដាឋន ១០ (កា ដាក់បង្ហាញេ័សា
តរ ង
ពីសំណំរ ឿង០០៣ និង សំណំរ ឿង ០០៤) 153 េូេដាឋន ២៣ (ឆរេេើយននខដ្េបានដាក់បង្ហាញ
រម្កាយរពេមានកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ) 154 េូេដាឋន ៦ (កា កំណត់បទរចទសាជ្ញងមី)155 និងេូេ
ដាឋន ១២៥ និង ១២៦ (រដាយសា

ក់ព័នធនឹងឥទធិពេរៅរេើសំអាងរហតកនរងសំណំរ ឿង ០០១ រៅ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២) 156។
89.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកម្េិតកា រឆេើយតប បស់ខួ ន
េ
ក់ព័នធនឹងបញ្ហានីតិ វិធី
ម្តឹេខតវិ សាេភាពខដ្េថ្ន

ឆំរ ះេូេ ដាឋនខាងរេើ

បញ្ហាទាំងរនះបះ េ់រ ដាយផ្លាេ់ដ្េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងេិ នម្ឆំខដ្េជ្ញេួយ នឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព។ ជ្ញពិរសស សហរេធាវីនំ
េខសូេគូសបញ្ហជក់ថ្ន ពួករគគំម្ទដ្េ់កា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅរេើេូេ ដាឋន ១ (កា ពនោ
រពេរឆញសំអាងរហត)157 និងេូេ ដាឋន ៦ (កា កំណត់បទរចទសាជ្ញងមីាេ្េូវឆាប់) 158។

151

សូេរេើេខ្នក ២.១.៣ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣១-៣៣។

152

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៧៥-១៨១។

153

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៩៨-២២៥។

154

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៤-២៤៦។

155

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥-១៥៧។

156

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥-៨២៧ (េូេដាឋន ១២៥) និង កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥ (េូេដាឋន

១២៦)។
157

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣០-៧៩។ ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៤-

២៨។
158

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥-១៥៧។ ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៤-

៩១។

56
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663224

៦.២. នសចកាីសនម្មចនលើការនកាោះនៅសាកេី/ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី/ អនកជំនញឲ្យចូល មក
បង្ហាញខលន
ួ បនណ្ាើរៗ
90.

រៅកនរងេូេ ដាឋន ៨ រេធាវីកា

កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង “បានម្បម្ពឹតតកំហសកនរង

កា អនវតតឆ នានសិទធិ បស់ខួ ន
េ ” រដាយរឆញបញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី អនកជំ នញ និង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី (“WECPs”) េនរពេចប់រ្តើេកា ជំនំជម្េះរេើវគគនីេួយៗ រហើយថ្ន នីតិ វិធីរនះបងក
ពយសនកេមដ្េ់ពួករគ 159។ សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍នន បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ 160
។
91.

សហរេធាវីនេ
ំ ខបខនថ េថ្ន អំណះអំ ណាង បស់រេធាវីកា
កា អនវតតឆ នានសិទធិរនះ។ ជ្ញកា

កតី េិនចប់អា េម ណ៍ឆំរ ះប ិបទថ្ន

ក់ព័នធបំ្ត ឆំណឆរនះ ួេមានកា ជំនំជម្េះដ្៏យូ និ ងវ័យចស់

ជរា បស់ សាកសី និង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ភាគរម្ឆើ ន។ ជ្ញធេមា និងមានភាព ក់ព័នធម្ សរដ្ៀងគន
ខដ្ គឺកា ជំទាស់កនរងកា ធាននូវកា បង្ហាញខេួន បស់អនកជំ នញ។ កាតទាំងរនះមានន័យថ្ន រសឆកតី
សរម្េឆេិ នអាឆរធវើបានរៅរេើ WECPs ទាំងអស់ េនរពេជំនំជ ម្េះបានរទ។ កា រធវើខបបរនះនឹង
ក់ព័នធដ្េ់កា កំណត់ អំពី WECPs រម្ឆើ ននក់ ជ្ញរម្ឆើ នឆ្នំេនរពេេកបង្ហាញខេួនាេរពេកំណ
ត់។ កា រ ៀបឆំខបបរនះ ភាគី និង អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងនឹង បរងកើនធនធានជ្ញរម្ឆើ នកនរងកា រម្តៀេ
WECPs ខដ្េេិនអាឆេកឆូ េ ួេបាន។ រទាះបីបញ្ជ ីទាំងរនះម្តូវបានរឆញ ួឆរហើយកតី ខដ្េរៅ
រពេសវនកា ជិតេកដ្េ់ មានកា ផ្លេស់ បូ ត ជ្ញរម្ឆើ នរេើក រដាយសា ភាពអាឆ កបាន េ ណភាព
និងសាថនភាពសខភាព បស់ WECP 161។

159

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៧៥-១៨១។

160

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤៥-៥២។

161

ឯកសា E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា

បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២៦ (“ដ្ូឆ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជម្េះបានអនវតត
វិធីសាន្រសតរៅាេដ្ំណាក់កាេឆំរ ះកា កំណត់ថ្ន រតើសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង អនកជំនញណាខេះ នឹង្តេ់សកខីកេមរេើ
ម្បធានបទណាេួយ។ អងគជំនំជម្េះរធវើដ្ូរចនះរដាយេូេរហតេួយឆំនួន ួេទាំងភាពេិនអាឆទាយទកជ្ញេនបានថ្ន សាកសីខដ្េ
ម្តូវបានទាក់ទងរៅរពេចប់រ្តើេកា ជំនំជម្េះ
និង ធនធានមានកម្េិត បស់អងគភាពគំ

នឹងអាឆមានរពេេក្តេ់សកខីកេមាេកាេប ិរឆេទេួយដ្៏យូ នរពេខាងេខ

សាកសី និង អនកជំនញរដ្ើេបីទាក់ទងរៅបគគេខដ្េម្តូវបានរសនើរ ង
ើ ។ ជ្ញទូរៅអងគជំនំ

ជម្េះជូនដ្ំណឹងរៅភាគីយាងរហាឆណាស់ឆំនួនបួនសបាតហ៍អព
ំ ីបញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េខេួន

57
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663225

92.

រេធាវីកា

កតី េិនបានរេើ ករ ើងនូវកា ្តេ់សំអាងរហត បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធ

នឹងកា អនវតតឆ នានសិទធិរនះ។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិច ណាដ្េ់សិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ
កនរងកា ទទួេបានកា ជំនំជម្េះកតីរ ដាយយតតិ ធេ៌ ភាពយតតិធេ៌ និង ភាពឆ្ប់ ហ័សរនះកិ ឆចដ្ំរណើ
កា នីតិ វិធី ខដ្េ WECPs បាន ួេឆំខណករម្ឆើនជ្ញងរគកនរងកា ខសវ ង កកា ពិត ទនាឹេ នឹងកា ធានថ្ន
កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី “ម្តូវខតមានយតតិធ េ៌ និងម្តូវរគ ពរគេកា ណ៍ឆំរ ះេខ រហើយម្តូវ កា
បាននូវតេយភាព វាងសិទធិ បស់ ភាគីទាំងោយ”162។

មានបំណងសាតប់សកខីកេមរេើម្បធានបទថ្នកា ជំនំជម្េះណាេួយ។ អងគជំនំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន រពេរវលារនះម្គប់ម្គន់សម្មាប់
ភាគីរ ៀបឆំកា សួ រដ្ញរដាេសាកសី រដាយពិច ណារឃើញថ្ន សាកសីបានឆូេ ួេកនរងសំណំរ ឿងរនះកនង
រ ដ្ំណាក់កាេេនកា ជំនំ
ជម្េះ។ កា ម្បគេ់នរពេរនះនូវបញ្ជរី ្
ម ះេេអិត បស់សាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង អនកជំនញ គឺពំអាឆរធវើរៅបានរ ើយ
រហើយក៏ពំមានភាពចំបាឆ់ខដ្េតម្េូវឲ្យរធវើដ្ូរឆនះខដ្ ”)។ ឯកសា E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង
អនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើសំសាតប់សកខីកេមរៅកនង
រ សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ២៨, ៥០,
៥១, ៧៥, ៨០, ១០៣-១០៤, ១៥១, ១៦៨, ១៧៤-១៧៧, ១៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា E380/2 រសឆកតី
សរម្េឆរេើសំរណើសំសាតប់សកខីកេមសាកសីបខនថេរៅរេើអងគរហតកា ម្បម្ពឹតតិឆរំ ះជនជ្ញតិរវៀតណាេ

និងសំឲ្យទទួេយក

កំណត់រហតសាតប់ឆរេេើយសាកសី ក់ព័នធ (E380, E381, E382) (សំ អាងរហតរពញរេញ) ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៦
កថ្នខណឌ ២៦ (“អងគជំនំជម្េះបានពិច ណារៅរេើបគគេទាំងអស់ ខដ្េបានរសនើសំឲ្យ្តេ់សកខីកេមរៅរេើអងគរហតរនះ េ
ួ ទាំង
បគគេទាំង ៦ ប
ូ ខដ្េសហម្ពះរាជអាជ្ញញបានរសនើរ ើង រហើយបានជូនដ្ំ ណឹងរៅភាគីអំពីបញ្ជ ីសាកសី និង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ខដ្េរម្គងនឹងេក្តេ់សកខីកេមអំពីកា ម្បម្ពឹតឆ
តិ ំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណាេ។
គឺជ្ញដ្ំរណើ កា ខដ្េវិវតតន៍រដាយខ្អករៅរេើភាពចំបាឆ់ថ្នសវនកា

ដ្ំរណើ កា ថ្នកា រម្ជើសរ ីសបគគេេក្តេ់សកខីកេម

សាកសីខដ្េអាឆ កបាន

និងកាេៈរទសៈខដ្េេិនអាឆ

ម្បរេើេរឃើញដ្ថ្ទរទៀត។ រហតរនះ អងគជំនំជម្េះសូេបញ្ហជក់បំេេឺថ្ន កា ជូនដ្ំណឹងអំពីបញ្ជ ីរនះេិនបានម្ចនរចេនូវេទធភាព
ថ្នកា រកាះរៅសាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានរសនើសំសម្មាប់អងគរហតរនះរទ។ អងគជំនំជម្េះបាន
កំណត់នូវេរធោបាយជ្ញដ្ំណាក់កាេ កនរងកា រម្ជើសរ ីសសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ឲ្យេក្តេ់សកខីកេមរៅ
កនរងសំណំរ ឿងរនះ រហើយអងគជំនំជម្េះ ដ្ូឆខដ្េមានអនវតតកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ នឹងរឆញរសឆកតីសរម្េឆអំពីសាកសីរដាយ
មានសំអាងរហតរពញរេញរៅកនរងរពេរវលាសេម្សប”។ ឯកសា E390/3 អនសស ណៈ បស់ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមាន
ឆំណងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង សំឲ្យរកាះរៅ
សាកសីបខនថេមានក់ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេមានក់ រៅកនង
រ អំ ង
រ វគគសវនកា េនាី សនតិសខេនំរម្កាេ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខកកកដា
ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៣, ៥។
162

ឯកសា E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពសា
ី កសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើសំសាតប់សកខីកេមរៅកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ៩-២១។

58
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663226
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រម្ៅពីរនះ កា ណ៍ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរម្ជើ សរ ីស WECPs េក្តេ់សកខី កេមរៅកនរង
សំណំរ ឿង ០០២/០២ េិ នបានរកើតរ ើងរដាយគមនកា ំពឹងទករនះរទ។ បគគេខដ្េម្តូវបានរម្ជើស
រ ីសេក្តេ់សកខីកេម ម្តូវបានរសនើរដាយភាគីទាំង អស់ាេ យៈបញ្ជ ីរ្
ម ះ WECP ខដ្េបានរធវើ
បឆចរបបនន ភាព ខដ្េបានដាក់រៅខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤163 រៅាេសំរណើាេវិធាន ៨៧(៤) ខដ្េ
បានរធវើរ ើងកនរងអំ រងរពេដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 164។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានកត់សមាគេ់ពី

កា ឆូេ ួេ បស់ភាគី រៅកនរងដ្ំណាក់េនកា ជំ នំជម្េះថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នី តិ 165។ ជ្ញទូរៅ អងគជំនំ
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ឯកសា E305/6 បញ្ជ ីសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េបានរសនើរ ើងរដាយសហម្ពះរាជអាជ្ញញ និងរសឆកតី

សរងខបសម្មាប់ជំនំជម្េះកនរងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០២ (ជ្ញេួយនឹងឧបសេព័នធសមាៃត់ឆំនួន ៥៖ I, II, IIក, III និង IIIក) ឆះថ្ងៃទី
០៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤។ ឯកសា E305/7 បញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី អនកជំនញ និង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអនរលាេាេវិធាន ៨០
បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសម្មាប់សំណំរ ឿង ០០២/០២ ជ្ញេួយឧបសេព័នធសមាៃត់ ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ២០១៤។ ឯកសា E305/5 សាកសី និងអនកជំនញរសនើរ ង
ើ រដាយរេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សម្មាប់សំណំ

រ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤។ ឯកសា E305/4 បញ្ជ ីរ្មះ និងព័ត៌មានសរងខបខដ្េបានរធវើបឆចប
រ បននភាព
សតីពីសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េបានរសនើសំ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤។ បនាប់ពីដាក់បញ្ជ ីទាង
ំ រនះ
ភាគីម្តូវបានខណនំឲ្យដាក់សំរណើាេវិធាន ៨៧(៤) សំឲ្យបគគេេកបង្ហាញខេួន រៅាេបញ្ជ ីរ្
ម ះខដ្េបានខកសម្េួេ ខដ្េ
េិនបានេកបង្ហាញរៅកនរងបញ្ជ ីរ្
ម ះ WECP រដ្ើេរៅឆ្នំ២០១១។ សូេរេើេ ឯកសា E9/35 [សមាៃត់] បញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី អនក
ជំនញ និង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានរសនើរ ើង៖ ហសសនេ ឆះថ្ងៃទី០៧ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១២។ ឯកសា E307/1 អនសស
ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់ភាគីសំកា បំេអ
េឺ ំពីកា អនវតតវ ិធាន ៨៧
(៤) (ឯកសា E307) និងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង បស់ម្ករេរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ សតីពីកា េិនដាក់បញ្ជេ
ី សតា
រ ងខដ្េបានរធវើបឆចរបបនន

(ឯកសា E305/3)” ឆះថ្ងៃទី១១ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៤។ ឯកសា E307/6 [សមាៃត់] សំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណីអនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ខដ្េរសនើសំទ ទួេយកជ្ញេសតា
រ ងនូវសកខីកេមផ្លាេ់មាត់ និង ឯកសា ម្ពេទាំង
វតថរាង ខដ្េ ក់ព័នធនឹងសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរសនើសំឲ្យេក្តេ់សកខីកេមកនរងសំណំរ ឿង ០០២/
០២ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤។ ឯកសា E307/2 សំរណើ បស់រេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សំឲ្យរកាះរៅអនក

ជំនញងមី សម្មាប់សំណំរ ឿង ០០២/០២ (វិធាន ៨៧.៤ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង) ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៤។ ឯកសា E307/4
បញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញងមី សម្មាប់សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤។ ឯក
សា E307/3/2 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ទាក់ទងនឹងសាកសីខដ្េបានរសនើសំ សម្មាប់សវនកា អនរលាេាេវិធាន ៨៧
(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង សម្មាប់សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤។
164

សំរណើទាំងរនះេកពីរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ ក.ស.ព និង សហរេធាវីនេ
ំ ខ។ សូេរេើេ ឯកសា E465.1 សាេម្កេ បស់

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឧបសេព័នធ ១៖ ម្បវតតិនីតិវ ិធី កថ្នខណឌ ៤៧ និង រជើងទំព័ ១១៣។
165

ឯកសា E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា

បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២៦។

59
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើកា ជូនដ្ំណឹង អំពីបញ្ជ ីរ ្
ម ះ WECP ខដ្េបានរម្ជើសរ ីសេក្តេ់ សកខី
កេមរេើវគគស វនកា ជ្ញក់លា ក់ យៈរពេបួ នសបាតហ៍េន។ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញកំហស

ណាេួយកនរងកា អនវតតឆនានសិទធិ បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬពយសនកេមណាេួយរដាយសា
ទមាេប់អនវតតរ នះរទ

រហើយកា ពិត

រេធាវីកា

កតីបានឆូេ ួ េកនរងកា ាំងសំណួ យាងម្សួឆ

ម្សាេ់ដ្េ់ WECP ខដ្េបង្ហាញខេួនកនរង អំ រងរពេជំនំជម្េះ។
៦.៣. ការដាក់បង្ហាញសមាារៈ
94.

សហរេធាវីនេ
ំ ខរឆេើយតបរៅនឹ ងទ ហីក ណ៍េួយឆំនួន បស់រេធាវីកា បា កតី ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា
ដាក់បង្ហាញសមាា ៈពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង សំណំរ ឿង ០០៤ រដាយសា ពួករគមាន្េម្បរយាជន៍
រដាយខ កឆំរ ះសមាា ៈខដ្េបានដាក់បង្ហាញ
បង្ហាញ

និងកនរង នេជ្ញអន កទទួេសមាា ៈខដ្េបានដាក់

ខដ្េម្បឈេនឹ ងកា ជំទាស់ ម្សរដ្ៀងនឹងកា ម្បឈេ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្ ។

សហ

រេធាវីនេ
ំ ខរសនើសំអងគជំនំជម្េះរធវើកា ពិច ណាដ្េ់ ប ិបទថ្នកា ដាក់បង្ហាញ កនរងកា កំ ណត់អំពី
អងគរសឆកតីថ្ នឆំណឆពី ថ្នកា ដាក់ បង្ហាញសមាា ៈ ខាងរម្កាេ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏កត់ សមាគេ់
្ងខដ្ ថ្ន

រៅទីរនះ

ពួករគរដាះម្សាយបញ្ហានន ក់ព័ នធនឹងកា ដាក់បង្ហាញសមាា ៈេួយឆំនួន

រដាយ ក.ស.ព បញ្ហារដាយខ កថ្នកា ទទួេយកសមាា ៈរនះជ្ញេ័សា
តរ ងម្តូវបានរដាះម្សាយខាង
រម្កាេ រៅកនរងខ្នកថ្នឆរេេើយតបរនះខដ្េទាក់ទិននឹង េ័សា
តរ ង និងកា រម្បើម្បាស់េ័ សា
តរ ង166។
៦.៣.១. ការដាក់បង្ហាញសមាារៈពីសំណ្ុំនរឿង្ ០០៣ និង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០៤ កនុង្អំ

ុង្នពលជំនុំ

ជម្មោះ
95.

រៅកនរងេូេ ដាឋន ១០167 រេធាវីកា

កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានអនវតត េកខ

ណៈ វិនិឆ័យ
េ ាេ្េូ វឆាប់ឲ្យបានម្តឹេម្តូ វ
ស.ព។

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចថ្នកា ដាក់បង្ហាញសមាា ៈ បស់ ក.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន កនរ ងកា កំណត់ អំពីេូេដាឋនរនះ អងគជំនំជ ម្េះគួ

ពិច ណាដ្េ់ប ិបទថ្នកា ដាក់បង្ហាញសមាា ៈ ម្ពេទាំងរគេកា ណ៍ជ្ញសា វ័នខត ដ្េថ្ន “ដ្ំរណើ

166

សូេរេើេខាងរម្កាេ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ២៥៤-២៥៧។

167

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៩៨-២១៥។

60
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កា នីតិ វិធីរ ៅកនរងអងគជំនំជម្េះ វិសាេញ្ញ ម្តូវខតមានយតដិធ េ៌ និង ម្តូវរគ ពរគេកា ណ៍ឆំរ ះេខ
រហើយម្តូវ កាបាននូវតេយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគី ទាំងោយ” 168។
96.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកឆិតតទកដាក់ជ្ញខាេង
ំ ដ្េ់បញ្ហាថ្នកា
ដាក់បង្ហាញសមាា ៈ កា កំណត់កាេវិ ភាពថ្នកិឆចម្ បជំរ ៀបឆំសវនកា រៅថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្នំ
២០១៥ រម្កាយពីបានម្បកាសនូវកា ដាក់បង្ហាញឯកសា រេើកទីពី

169។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

បានអរញ្ជ ើញភាគីេករធវើកា ពិភាកាយាងរពញរេញរៅរេើបញ្ហាននខដ្េបានរេើករ ើ ង
្េបះ េ់ថ្នកា ដាក់បង្ហាញឯកសា ទាំងរនះេករេើភាគី ទាំងអស់ 170។

និង

កនរងអំ រងរពេថ្នកិឆច

168

វិធាន ២១(១)(ង) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

169

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន កា ដាក់បង្ហាញឯកសា រេើកទីេួយ េិនបានរេើករ ើងនូវបញ្ហាដ្ូឆគនរទ ចប់ពីបានរធវរើ ង
ើ

រៅថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ េននឹងចប់រ្តើេសាតប់សកខីកេមេសតា
រ ង។ សូេរេើេ ឯកសា E319 កា ដាក់បង្ហាញកំណត់រហត
ថ្នសំណំរ ឿង ០០៤ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤។ ម្បធានបទរនះម្តូវបានរដាះម្សាយរៅ
ឯកិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា រៅថ្ងៃទី២១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/243.1 [អសាធា ណៈ] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី
២១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ (កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ៣-៥។ រេធាវីកា

កតេ
ី ិនបានឆូេ ួេកនរងកិឆចម្បជំរនះរទ។ សូេរេើេ

ឯកសា E320 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “កា ម្ េរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ និង រខៀវ សំ្ន”

ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤។ កិឆចម្បជរំ ៀបឆំសវនកា េួយរទៀតម្តូវបានរធវើរ ង
ើ រៅថ្ងៃទី២៨ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ រៅរពេ
រនះ រេធាវីកា

កតីទាង
ំ ពី ម្ករេ មានវតតមាន។ ឯកសា E1/244.1 [សមាៃត់] [ខកតម្េូវរេើកទី៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខតលា

ឆ្នំ២០១៤ (កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ១៣ បនាត់ ៥ - ទំព័ ១៤ បនាត់ ២ រម្កាយ [១៤.១០.០២]។ ពំមានភាគីណាេួយ
ជំទាស់រៅនឹងសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញសំឲ្យទទួ េយកឆរេេើយននអនរលាេាេវិធាន
រេធាវីកា

៨៧(៤)

ថ្នវិធានថ្្ាកនរងរទ។

កតម្ី គន់ខតជំទាស់រៅនឹងទមាេប់អនវតតថ្នកា ពិនិតយរេើេឆរេេើយ បស់សាកសីេនរពេពួករគេក្តេ់សកខីកេម។ សូេ

រេើេ ឯកសា E319/7 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ សំឲ្យទទួេយកឯកសា ខដ្េទាក់ទងនឹង
សហក ណ៍ម្ាំកក់ និងេនាី សនតិសខម្កាំងាចន់ និងរសឆកតីបង្ហគប់សីព
ត ីកា រម្បើម្បាស់កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយកនរងសំណំ
រ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៤ កថ្នខណឌ ១០។
170

ឯកសា E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ១ បនាត់ ២ - ទំព័ ២ បនាត់

១៨ រម្កាយ [១៣.៤៤.០៧] (“កាេពីេសិេេិញ រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ បាន្តេ់ជូនជ្ញេកខណៈរម្ៅ្េូវកា ដ្េ់អងគជំនំជម្េះ

និងភាគីនននូវសំរៅថ្នសំរណើសំេួយ ក់ព័នធនឹងកា ដាក់បង្ហាញកំណត់រហត ពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤។ សំរណើសំរនះ
បានដាក់រៅថ្ងៃរនះ ជ្ញភាសាអង់រគេស និងជ្ញភាសាខខម ។ រៅកនង
រ សំរណើ បស់ខួ ន
េ រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ បានរសនើដ្េ់អងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងឆំរណាេបញ្ហារ្សងៗ ឲ្យកំណត់ប ិរឆេទសម្មាប់កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា រដ្ើេបីសម្េបសម្េួេដ្េ់ភាគី
រធវើកា ពិភាការៅរេើដ្ំរណើ កា ដាក់បង្ហាញកំណត់រហតខដ្េមានជ្ញបនតបនាប់ និងរដ្ើេបីពិនិតយរេើេវិធីសាន្រសតសេម្សបខដ្េ
ម្តូវអនវតតនរពេអនគត។ រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ ក៏បានរសនើសំឲ្យផ្លអកសវនកា សាតប់សកខក
ី េមសាកសីខដ្េមាន ហសសនេ 2-

TCW-803 និង 2-TCW-809។ រម្កាយពីបានសាតប់កា រេើករ ើងរដាយសរងខប បស់ភាគីរៅរេើកា ផ្លអកសវនកា សាតប់សកខី

61
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ម្បជរំ ៀបឆំ សវនកា រនះ ពំមានភាគី ណាេួយរេើករ ើងថ្ន កា ដាក់បង្ហាញសមាា ៈទាំងរនះជ្ញ
រ ឿងេិនម្តឹេម្តូ វ

រៅាេសំអាងរហតខដ្េរេធាវីកា

្ាយ
រ រៅវិញ រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើង នរពេរនះរទ 171។

កតីបា នរេើករ ើងថ្ន “ម្បសិ នរបើ ភាគីណាេួយ គិតថ្នរសឆកតីខងេ ងកា ណ៍

មានអតថម្ បរយាជន៍សម្មាប់ខសវង កកា ពិត

ភាគីរនះម្តូវខតរសនើសំឲ្យសាកសីរ ើង្តេ់ សកខីកេម

រដាយអនរលាេរៅាេឆាប់ខដ្េអនវតត” 172។
97.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេយកសំរណើ បស់រេធាវីកា
រដាយមានកា គំម្ទពីរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ សំឲ្យផ្លអកសវនកា

កតី រខៀវ សំ្ន និង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីពិនិតយរៅរេើ

ឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហាញងមីៗ

ក់ព័នធនឹងកា ដាក់ បង្ហាញរនះ173។ អងគជំនំជម្េះក៏បា នទទួេ

យកសំរណើដ្ូឆគនខដ្ រៅកនរងឯកសា នរពេបនាប់

ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងពនយេ់រ ៅ

ថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ ថ្ន

កេមសាកសី 2-TCW-803 អងគជំនំជម្េះបានជម្មាបដ្េ់ភាគីាេ យៈអីខេេ និងកា ជម្មាបជូនបខនថេកាេពីម្ពឹកេិញរនះថ្ន ថ្ងៃ
រនះអងគជំនំជម្េះនឹងេិនសាតប់សកខីកេមសាកសីខដ្េមាន ហសសនេ 2-TCW-803 ដ្ូឆខដ្េបានកំ ណត់កាេប ិរឆេទ កាេពីេន
រនះរទ។ រហើយជ្ញជំនួសវិញ អងគជំនំជម្េះនឹងរ ៀបឆំកឆ
ិ ចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា េួយ រដ្ើេបីអនញ្ហញតឲ្យភាគីអាឆពិភាការពញ
រេញ រៅរេើដ្ំរណើ កា ដាក់បង្ហាញកំណត់រហតពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ ខដ្េកំពងខតមានជ្ញបនតបនាប់។ រហើយរៅកនរង
កិឆចពិភាការនះ អងគជំនំជម្េះ្តេ់ជូននូវភាគីនីេួយៗមាន យៈរពេ ២០នទី រដ្ើេបីរ ើងរធវើរសឆកតីសននិដាឋន បស់ខួ ន
េ ...”)។
171

អំណះអំណាងទាំងេូេ បស់រេធាវីកា

កតីរៅថ្ងៃរនះអាឆ កបានរៅម្តង់ឯកសា E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន

ឆ្នំ២០១៥ (កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ១៤ បនាត់ ៨ - ទំ ព័ ១៧ បនាត់ ១៨ រម្កាយ [១៤.១៦.១៣], ទំព័ ៣៣ បនាត់ ១៦
- ទំព័ ៣៤ បនាត់ ២២ េន [១៥.៤៤.៣៥]។
172

ឯកសា E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ១៧ បនាត់ ៩-១០។

173

ឯកសា E1/280 កំណត់រហតជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ី ថ្ងៃទី១៩ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៤ (“អងគជំនំ

ជម្េះបានរធវើរសឆកតីសរម្េឆផ្លាេ់មាត់រេើសំរណើសំឲ្យមានកា ផ្លអកសវនកា ពីរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ (សូេរេើេ E319/16,

T. 4 March 2015, T. 5 March 2015) រហើយបានម្បកាសថ្ននឹងផ្លអកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ីចប់ពីថ្ងៃទី០៦ ហូតដ្េ់ថ្ងៃទី០៩ ខខ
រេសា រហើយនឹងចប់រ្តើេរធវើសវនកា រ ើងវិញបនាប់ពីកា ឈប់សម្មាកឆូេឆ្នខំ ខម

រដ្ើេបី្តេ់ឱ្កាសឲ្យភាគីមានរពេរវលា

ម្គប់ម្គន់កង
នរ កា ពិនិតយឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហាញ”)។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន សវនកា ម្តូវបានផ្លអករដ្ើេបីពិនិតយ
រេើេសមាា ៈខដ្េបានដាក់បង្ហាញពីថ្ងៃទី២៦ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ ហូតដ្េ់ រសៀេថ្ងៃទី០៣ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ េនរពេមានកិឆច
ម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/268 កំណត់រហតជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធី ថ្ងៃទី២៤ ខខ
កេាៈ ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៤។

62
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដាយកត់សមាគេ់អំពីរពេរវលាសម្មាប់អាន

និង

វិភាគឯកសា ខដ្េម្តូវបានដាក់

បង្ហាញងមីៗកនរងឆំនួនដ្៏រម្ឆើន អងគជំនំជម្េះបានចត់ វិធានរដ្ើេបីសម្មាេបនាក
រ រនះ។ អងគជំនំ
ជម្េះបានផ្លអកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីខដ្េមាន យៈរពេស បឆំនួន ៤,៥ សបាតហ៍រដ្ើេបី
អនញ្ហញតឲ្យភាគីពិនិតយរេើេឯកសា េ័សា
តរ ងខដ្េដាក់បង្ហាញ រហើយអងគជំនំជម្េះបាន
បង្ហាញឆនាៈកនរងកា បនតផ្លអកសវនកា តរៅរទៀត។ កនរងក ណីសេម្សប អងគជំនំជម្េះ
បានពនោ រពេសាតប់សកខីកេម បស់សាកសី ឬរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន និង បាន
ជូនដ្ំណឹងរៅភាគីថ្ន សាកសីអាឆម្តូវបានរកាះរៅជ្ញងមី ម្បសិនរបើមានរហត្េរដ្ើេបី
រធវើដ្ូរចនះ។ អងគជំនំជម្េះក៏បានរឆញរគេកា ណ៍ខណនំខដ្េកំហិត វិសាេភាពថ្នកា
ដាក់បង្ហាញ កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រៅ
កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២។ រេើសពីរនះ រៅរពេបានដ្ឹងថ្ន រេធាវីកា
ធនធានបខនថេ

កតម្ី តូវកា

អងគជំនំជម្េះបានទាក់ទងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ខដ្េបានសនោកំណត់

ធនធានហិ ញ្ញវតថរបខនថេ សម្មាប់ធានដ្េ់នីតិ វិធីថ្នកា ដាក់បង្ហាញឯកសា ។ រហតរនះ
អងគជំនំជម្េះខណនំម្ករេរេធាវីកា

កតីឲ្យទាក់ទងរៅខ្នកគំ

កា កា

កតី ម្បសិន

របើខួ ន
េ យេ់រ ឃើញថ្នម្តូវកា ធនធានបខនថេ174។

98.

សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទកា សននិដាឋន បស់ ក.ស.ព 175 ទនាឹេនឹងរនះក៏ទទួេសាគេ់កា េំបាកខដ្េ
រេធាវីកា

កតីបានម្បឈេ កនរងកា ពិនិត យរៅរេើឯកសា យាងរម្ឆើនសនធឹកសនធប់ កនរ ងអំ រងរពេ

ជំនំជម្េះទាំង េូេ។ រេធាវីកា
ជំហ បស់រេធាវីកា

កតីយេ់រឃើញថ្ន រដាយសា ខេួនសថិតកនរ ងជំហ ម្សរដ្ៀងរៅនឹង

កតីកនរ ងកា ពិនិតយរៅរេើព័ត៌មានដ្៏រម្ឆើ ន

ខដ្េកនរងរពេដ្ំណាេគនរនះក៏

កំពងរម្តៀេឆូេ ួេកា ជំនំជ ម្េះរនះ ឧបសគគ ម្ពេទាំ ងកា ទទួេខសម្តូវរ្សងរទៀតខដ្េមាន
េកខណៈពិរសសឆំរ ះអាណតតិកា ង្ហ បស់ខួ ន
េ 176។ ក៏បខនត មានភាព ក់ព័នធ្ងខដ្ ខដ្េអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានគិតរៅដ្េ់កាតរាំងសាះរ្សងរទៀត។

174

ឯកសា E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា

បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៣៨។
175

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៦៨-៧០។

176

ឯកសា E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (កិឆម្ច បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ២៦ បនាត់ ៥ - ២១ រម្កាយ

[១៥.២២.៣៧], ទំព័ ២៩ ទំព័ ៥ - ២១ រម្កាយ [១៥.៣១.១៣]។ សហរេធាវីន ំេខកត់សមាគេ់ថ្ន ដ្ំរណើ កា ដាក់បង្ហាញ
ឯកសា បានបងកជ្ញឧបសគគ ក់ព័នធនឹងកា រម្ជើសរ ីសរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

េក្តេ់សកខីកេមសីព
ត ីពយសនកេមខដ្េពួករគបាន

ទទួេ ង រៅឆងបញ្ចប់ថ្នវគគសវនកា នីេួយៗ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E315/1/4 សំរណើ បស់ សហរេធាវីនេ
ំ ខ

63
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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99.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍យាងធំរធង

ឆំរ ះកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីខដ្េមាន

ម្បសិទធ្េ និងឆ្ប់ ហ័ស ខតពួករគក៏មា ន្េម្បរយាជន៍្ ងខដ្ កនរងកា រឃើញអងគរហត ក់ព័នធ
ម្តូវបានដាក់រ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងឲ្យបានកាន់ខតរម្ឆើន177។ កា ពិត សមាា ៈខដ្េ
បានដាក់បង្ហាញមានតថ្េេធំរធង

ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ៅ

កនរងសំណំរ ឿង ០០៣ ឬ ០០៤ ្ងខដ្ ។

តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសំដាក់បញ្ជ ីរ្
ម ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េម្តូវ្តេ់សកខីកេមរៅកនរងអំ រងរពេសវនកា រេើ
ពយសនកេមខដ្េបានទទួេ (ខ្នកជំនំជម្េះទី ៣) និងសំរណើ អនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) (រដាយមានឧបសេព័នធ សមាៃត់) ឆះថ្ងៃ
ទី១០ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៦ (“រទាះជ្ញយាងណាកតី រដាយកត់សមាគេ់រៅរេើកា ពិភាការៅថ្ងៃទី០៨ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦
ក់ព័នធនឹងឯកសា ខដ្េរៅរសសសេ់

ខដ្េម្តូវទទួេបានពី សហម្ពះរាជអាជ្ញញ

សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី េេឹកថ្ន រយាងាេកា បាន់ម្បមាណ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញរៅកនរងសវនកា

រៅមាន “កំណត់រហតថ្នកា សាតប់

ឆរេេើយ បស់សាកសីឆំនួន ១២០ រទៀត បាយកា ណ៍រសើបអរងកត និងឧបសេព័នធឆំនួនពី បី ភាជប់រៅនឹងកំណត់រហតថ្នកា សាតប់
ឆរេេើយ និង កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួនបួន ឬក៏ឆំនួន ៥០០” រហើយរៅកនរងឆំរណាេឯកសា ទាំងរនះ “វាហាក់
ដ្ូឆជ្ញ មានកំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ បស់សាកសីបខនថេរទៀតឆំនួនម្បខហេជ្ញ ៣០ មានកា ទាក់ទងេួយឆំនួនរៅនឹងខ្នក
ជំនំជម្េះរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេ ខដ្េមានកា ទាក់ទងនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ ឬក៏ខខម រម្កាេ”។ ដ្ូរឆនះរហើយ រដាយ ង់ចំកា ពិ
និតយរៅរេើឯកសា ខដ្េនឹងម្តូវដាក់បង្ហាញរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសូេដាក់ឧបសេព័នធ ក និង
ឧបសេព័នធ ខ ជ្ញបរណា
ត ះអាសនន សិន”)។ អំណះអំណាងដ្ខដ្េរនះបានរសនើសំឲ្យទទួ េយកឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហាញពីរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ខដ្េម្តូវបានរសនើឲ្យេក្តេ់សកខីកេម កនរងអំ រងរពេសវនកា សតីពីពយសនកេម។ ឯកសា E315/1/4 សំរណើ
បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសំដាក់បញ្ជ ីរ្
ម ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េម្តូវ្តេ់សកខីកេមរៅកនរង

អំ រងរពេសវនកា រេើពយសនកេមខដ្េបានទទួេ (ខ្នកជំនំជម្េះទី ៣) និង សំរណើ អនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) (រដាយមាន
ឧបសេព័នធសមាៃត់) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ១១-១៤។
177

ឯកសា E1/272.5 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៥ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (កិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ) ទំព័ ២៦ បនាត់ ១ - ៩ រម្កាយ

[១៥.២១.១១] (“ខញរំនឹងចប់រ្តើេរដាយកា ពនយេ់អំពីរគេជំហ ទូរៅ។ រយើងជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រយើងបានបង្ហាញជ្ញ
រម្ឆើនដ្ងរម្ឆើនសាេករហើយ គឺថ្នសូេឲ្យសវនកា ្នរៅេខ រហើយរយើងឆង់ពិភាការៅថ្ងៃរនះជ្ញេួយភាគីអំពីខបបបទថ្ន
កា បនតសវនកា រៅេខរទៀត រដ្ើេបីរធវយា
ើ ងរេឆឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស។ អវីខដ្េសំខាន់្ងខដ្ រនះ គឺថ្នកា លាតម្តដាងឲ្យរឃើញ
កា ពិត។ ដ្ូរឆនះរយើងមាន្េម្បរយាជន៍ផ្លាេ់។ ដ្ូរឆនះឲ្យមានឯកសា រម្ឆើនខដ្េម្តូវបង្ហាញរៅកនង
រ សំណំរ ឿង ០០២/០២ រនះ។
ជ្ញពិរសស រដាយខ្អករៅរេើភាពេិនឆាស់លាស់ ក់ព័នធនឹង សំណំរ ឿង ០០៣, ០០៤ ខដ្េរៅកនរងរនះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
បស់រយើងជ្ញរម្ឆើនបានដាក់ កយសំ្ងខដ្ ។ ដ្ូរឆនះរយើងមានកា ឯកសា ជ្ញេួយ នឹងកា បនតបង្ហាញឯកសា បនតរៅរទៀតខបប
រនះ”)។

64
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2
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100.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេសាគេ់ពីតថ្េេ បស់សមាា ៈ
កា

ខដ្េបានដាក់បង្ហាញដ្េ់រេធាវី

កតី នួន ជ្ញ 178។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានសិទធិរសមើគនខដ្ កនរងកា ពិច ណារេើកាតេួយ

ខដ្េថ្ន ម្ករេរេធាវីកា

កតីបានរសនើសំឲ្យទទួេ និងទទួេយកជ្ញេ័សា
តរ ងនូ វសមាា ៈពីសំណំរ ឿង

០០៣ និង០០៤។
101.

សហរេធាវីនេ
ំ ខទទួេសាគេ់ថ្ន

នីតិ វិធីថ្នកា ដាក់បង្ហាញឯកសា ខដ្េបានរម្បើម្បាស់រៅកនរង

សំណំរ ឿង ០០២/០២ មានឧបសគគនន ខតរេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរ ងកា អនវតតឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ រទ។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានអន

វតតឆនានសិទធិរនះយាងម្តឹ េម្តូវរៅកនរងសាថ នភាពងមី។ អងគជំនំជម្េះបានផ្លអក និងពនោ រពេសវន
កា យាងសេ េយ 179 បានរសនើសំធនធានកនរង នេភាគីខដ្េ ង្េបះ េ់ 180 និងបានកំណត់កាេ
ប ិរឆេទឆងរម្កាយរដ្ើេបីឲ្យភាគីអាឆដាក់រសនើសំឲ្យទទួេយកឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហាញ ជ្ញេ័ស តរ
ាង អនរលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) 181។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងបខនថេថ្ន ពំមានភាពេិ ន

178

ឯកសា E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា

បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២៨ និង កថ្នខណឌបនតបនាប់។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់
ជ្ញពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ ៣៣ ថ្ន៖ “អងគជំនំជម្េះកត់សមាគេ់បខនថេរទៀតថ្ន រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ ខដ្េបានរសនើ សំឲ្យដាក់

បង្ហាញឯកសា បខនថេពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ និង រសនើសំឲ្យទទួេយកឆរេេើយពីសំណំរ ឿងទាំងរនះដាក់រៅកនង
រ សំណំរ ឿង
០០២/០២ អាឆរធវើឲ្យមានកា បះ េ់ ម្បសិនរបើអងគជំនំជម្េះម្បកាន់យកនូវកា ដាក់បង្ហាញរដាយ ត
ិ តបិត។ ជ្ញកា ពិត កា
ំរលាេរៅរេើកា ដាក់បង្ហាញឯកសា ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅឯតលាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀត ជ្ញទូរៅ វារកើតរ ើងខតរៅ
រពេខដ្េរេធាវីកា

កតីពិច ណារឃើញថ្ន េសតា
រ ងទាំងរនះម្តូវបានលាក់ទករដាយេិនដាក់បង្ហាញឲ្យបានម្តឹេម្តូវ។ ជន

ជ្ញប់រចទរៅខតមានសិទធិអនវតតយទធសាន្រសតកា
គំ
179

កតី បស់ខួ ន
េ ជ្ញេកខណៈពិរសស

បខនតអងគជំនំជម្េះម្តូវទទួេសាគេ់នូវកា

សិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ និងភាគីរ្សងរទៀត”។
ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៤៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E363/3 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី

២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៣៨ និង រជើងទំព័ ៧៥។
180

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៤៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E363/3 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី

២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៣៨ និង រជើងទំព័ ៧៨, ៧៩។
181

ឯកសា E465 សាេម្កេអងគ បស់ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៤៥។ ឯកសា E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ

បស់រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្ហាញឯកសា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ

២០១៥ កថ្នខណឌ ៣៥។

65
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663233

សេ េយកនរងកា សាតប់ស កខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ (ម្ ប សរខឿន) ខដ្េឆរេេើយ បស់
គត់ម្តូវបានដាក់ បង្ហាញកនរងអំ រងរពេថ្នដ្ំរណើ កា រនះរទ 182។

្ាយ
រ រៅវិញ

ឆំណឆរនះគូស

បញ្ហជក់ពីតថ្េេជ្ញេ័ សា
តរ ង បស់ព័ត៌ មានខដ្េបានដាក់ បង្ហាញ កនរងកា ខសវង កកា ពិតរដាយអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង។
៦.៣.២. ចនមលើយននពលបនទប់ដ លម្តូវបានដាក់បង្ហាញនម្កាយនពលចប់ការជំនុំជម្មោះ
102.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តបតិឆ តួឆរៅនឹងឆំ ណឆដ្ំបូងថ្នេូេ ដាឋន
រេធាវីកា

២៣183

ខដ្េកនរងរនះ

កតីជំ ទាស់ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសរដាយបដ្ិរសធេិ នរបើកកិ ឆចដ្ំរណើ

កា នីតិ វិធីរ ើង វិញ

រម្កាយរពេដាក់បង្ហាញឆរេេើយ នរពេបនាប់ខដ្េ្តេ់រដាយសាកសីពី នក់

និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់

ខដ្េបាន្តេ់សកខី កេមកនរង អំ រងរពេសវនកា រៅកនរង សំណំ

រ ឿង ០០២/០២។ សមាា ៈទាំងរនះ ួេមានកំណត់រហតជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ
ឆំនួនម្បាំ ទម្េង់ខបបបទជន ងរម្គះឆំនួនេួយ និ ងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានបខនថេឆំនួនពី
រេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើ ករ ើងថ្ន ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

184។

សហ

កតីរៅកនរងេូេ ដាឋនរនះកំ ណត់ខសប

ិបទ។

182

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១១, ២១២។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរឆេើយតបខាងរម្កាេកាន់ខតជ្ញក់លាក់

ឆំរ ះទ ក
ហី ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីរនះ

ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងកា សាតប់សកខីកេមរដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត និង ម្ ប សរខឿន សូេរេើេខាងរម្កាេរៅម្តង់កថ្នខណឌ ២៥៦-២៥៩។ ពួករគកត់សមាគេ់្ងខដ្
ថ្ន ភាព ក់ព័នធ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត ឆំរ ះេូេដាឋន ១០ បស់រេធាវីកា

កតី ពំឆាស់លាស់រទ រដាយសា ថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត េិនសថិតកនរងឆំរណាេបគគេខដ្េម្តូវដាក់បង្ហាញពីសំណំរ ឿង ០០៣ ឬ ០០៤ រនះរ ើយ។
183

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៤-២៤៦។

184

ឯកសា E319/71 [សមាៃត់] កា រសនើសំដាក់បង្ហាញឯកសា ពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ

ឆះថ្ងៃទី០៣ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៨។ ឯកសា E319/71/1 [សមាៃត់] អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង
“សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ (ស.ព.អ) សំដាក់បង្ហាញឯកសា ថ្នសំណំរ ឿង ០០៣ និង សំណំរ ឿង ០០៣ ឆះថ្ងៃទី
១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៨ កថ្នខណឌ ២-៣ (កត់សមាគេ់ជ្ញពិរសសថ្ន “រដាយសា រនះជ្ញដ្ំណាក់កាេឆងរម្កាយថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា
នីតិវ ិធីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរសនើសំរលាករៅម្កេពិច ណារេើឲ្យបានឆ្ប់ាេខដ្េអាឆរធវើរៅ
បាន”)។

66
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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103.

រៅថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៨ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរសនើ សំឲ្យ ស.ឆ.ស អនញ្ហញតដ្េ់កា
ដាក់បង្ហាញឯកសា ទាំងរនះដ្េ់ភាគីកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០២ 185។ ស.ឆ.ស បានអនញ្ហញតដ្េ់
កា បង្ហាញរនះ186។ បនាប់ពីដាក់បង្ហាញឆរេេើយ ទាំងរនះ ពំមានភាគីណាេួ យរសនើសំឲ្យដ្ំរណើ កា
សវនកា សាជ្ញងមី ឬសំឲ្យទទួេយកឯកសា ននជ្ញេ័សា
តរ ងរទ។

104.

សហរេធាវីនេ
ំ ខទទួេសាគេ់ថ្ន វិធាន ៩៦(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរ ងខឆងថ្ន កនរង អំ រងរពេអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងពិភាកាសរម្េឆ “គមន កយសំ ណាេួយអាឆម្តូវបានរេើកយកេកសំអាងរទៀត
រទរៅឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង និង គមនរសឆកដីសននិ ដាឋនណាេួយ អាឆទទួេយកបាន
រទៀតរ ើយ”។ ក៏បខនត ឆំរ ះបញ្ហាថ្នកា ដាក់បង្ហាញរនះ សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិពិតជ្ញបាន
ដាក់ឯកសា ជូ នអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េម្តូវបានទទួេយក ជូនដ្ំណឹងដ្េ់ភាគី និងដ្ំរណើ
កា រៅរេើឯកសា រនះ។ រហតរនះមានសេរហត្េសេ េយខដ្េរជឿបានថ្ន ម្បសិនរបើរេធាវី
កា

កតីដាក់ឯកសា រេើ ម្បធានបទដ្ូឆគន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្បាកដ្ជ្ញនឹងទទួេយកខដ្ ។

រេធា វីកា

កតី េិនបានពោយាេរសនើសំកា ខណនំ

ឬកា បញ្ហជក់បំេឺព
េ ីអងគជំនំជម្េះឆំរ ះកា អន

វតត វិធាន ៩៦(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រហើយេិ នបានដាក់ កយសំឲ្យរបើកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីសាជ្ញងមី
រទ187។ ពំមានកា រធវើខបបរនះរទ ហូតដ្េ់ខខតលា ឆ្នំ២០១៩ រៅរពេរេធាវីកា
ទទួេយកកំណត់រហតជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស ថ្នកា សាតប់ ឆរេេើយឆំ នួនពី

កតីរសនើសំឲ្យ

ជ្ញេ័សា
តរ ងបខនថេរេើប

ណតឹងសាទកខ ខដ្េជ្ញឆរេេើយ បស់ សាកសី ឯក រហន និង សាកសី ជួន ធី។

ឯកសា E319/71/1 [សមាៃត់] អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “សំរណើ បស់ សហម្ពះរាជ

185

អាជ្ញញអនត ជ្ញតិ (ស.ព.អ) សំដាក់បង្ហាញឯកសា ថ្នសំណំរ ឿង ០០៣ និង សំណំរ ឿង ០០៣ ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៨ កថ្ន
ខណឌ ២-៣។
ឯកសា E319/71/2 [សមាៃត់] ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើសំដាក់បង្ហាញឯកសា E319/71/1 បង្ហគប់ាេ យៈអងគជំនំជម្េះ

186

សាលាដ្ំបូង ឆះថ្ងៃទី១១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៨ កថ្នខណឌ ៨។ ឯកសា E319/71/3 [សមាៃត់] ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ E319/71/1
សំដាក់បង្ហាញឯកសា ាេកា ខណនំាេ យៈអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៨ កថ្នខណឌ ៩។
187

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន កនរងអំ រងរពេជំនំជម្េះកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ទាំង េូេ ភាគីអាឆរសនើសំកា បញ្ហជក់បំេេឺ

ឬកា ខណនំអំពីបញ្ហានន ដ្ូឆជ្ញបញ្ហារនះជ្ញរដ្ើេ ាេ យៈកា រ្ញើអីខេេរៅេន្រនតីឆាប់ជ្ញន់ខពស់ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូ
ង។

67
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663235

105.

នរពេរនះ រេធាវីកា

កតីតវា៉ អំពី “កា បាត់បង់ឱ្កាសរដ្ើេបីបង្ហាញទ ហីក ណ៍បញ្ហជក់អំពីភាព

្ាយ
រ គនងមៗ
ី រទៀត បស់ ឯក រហន និងបញ្ហជក់ពីស កខីកេមរសាះបនាក
រ បស់ ជួន ធី” 188។ ក៏បខនត រេធាវី
កា

កតីជ្ញអន ករធវើឲ្យបាត់បង់ឱ្កាសរនះរដាយខេួនឯង រដាយេិ នបានរធវើសំរ ណើណាេួ យខដ្េមាន

េកខណៈខបបរនះរទ។ កនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ សមាា ៈងមីរ នះមានរៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ
តលាកា កំពូេជ្ញរម្សឆ 189។ រហតរនះ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញនូវពយសនកេម ណាេួយរនះ

រទ។
៦.៤. តួនទីននសំអាង្នហតុននននសំណ្ុំនរឿង្ ០០១ នៅកនុង្សំណ្ុំនរឿង្ននោះ
106.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តបរៅនឹងឆំ ណឆជ្ញក់លាក់េួយ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេ ដាឋន
១២៥ និងេូេដាឋន ១២៦190 គឺ វិសាេភាពខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងជ្ញប់កាតពវកិឆចឆំរ ះ
សំអាងរហតពីសំណំរ ឿង ០០១

ក់ព័នធនឹងបញ្ហាននខដ្េម្តូវបានតវា៉ រៅកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/

០២ ្ងខដ្ (រៅកនរងក ណីរនះ បញ្ហានន ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកខបករេន ញរៅេនាី ស-២១)។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើ ករ ើងថ្ន រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវបង្ហាញ
កា យេ់រឃើញ បស់ខួ ន
េ រដាយខ្អករេើ េ័សា
តរ ងននខដ្េមានរៅឆំរ ះេខ រហើយេិនជ្ញប់កាតពវ
កិឆចឆំរ ះសំអាងរហតននខដ្េបានរឆញរៅកនរងសំ ណំរ ឿងណារ្សងរទ។
107.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបរៅនឹង ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា

កតីបានបកម្សាយខសឆំរ ះ

រសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំនំ ជម្េះរនះរៅកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ 191 ខតបានគូសបញ្ហជក់ថ្ន សំណំរ ឿង
រនះ ក់ព័ នធនឹង បទរចទរ្សងគន រហើយេទធ្េ បស់វាេិនអាឆម្តូវបានកំណត់ជ្ញ េន ឬម្តូវបាន

188

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៦។

189

ឯកសា F51/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំដាក់េសតា
រ ងបខនថេ ឆះថ្ងៃទី០៦ ខខេករា ឆ្នំ២០២០ កថ្ន

ខណឌ ៤០។
190

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥-៨២៧ (េូេដាឋន ១២៥) និង កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥ (េូេដាឋន

១២៦)។
191

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៦៤៥ រយាងរៅ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ

៨៣៣-៨៣៤ និង សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៨១-២៨៤ និង ឯកសា F54/1
សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៤៨ រយាងរៅ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៦-៨២៧ និង សំណ ំ
រ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៨២។

68
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663236

កំហិតរដាយរយាងរៅសំណំរ ឿងេួយរដាយខ ករទ192។ រេធាវីកា

កតីធាេប់បានរេើ កទ ហីក ណ៍

ថ្ន រៅម្កេេិនម្តូវសថិតរម្កាេឥទធិពេថ្នសំអាងរហតរៅកនរងសំណំរ ឿងពីេនៗរទ193។ កាតពវកិឆច
ខតេួយគត់ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅកនរង ឆំណឆរនះ

គឺម្ តូវពិច ណាឲ្យបានម្តឹ េម្តូវរៅ

រេើេ័សា
តរ ងរៅកនរងសំ ណំរ ឿងរនះ ខដ្េមានរៅឆំរ ះេខ ួេទាំងសមាា ៈពីសំណំរ ឿង ០០១ ខដ្េ
ម្តូវបានទទួេយកជ្ញេ័សា
តរ ងរៅកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០២។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធា វីកា

កតីេិន

បានបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះេិ នបានរធវើខបបរនះរទ។
108.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ជ្ញពិរសស ក់ព័ នធនឹងេូេ ដាឋន ១២៥ ថ្ន រេធាវីកា

កតីេិនបាន្ត

េ់េូេដាឋនគំម្ទដ្េ់កា អះអាង បស់ខួ ន
េ រៅកថ្នខណឌ ៨២៧ ថ្ន “រទាះបីជ្ញសំណំរ ឿងពី រ្សងគន
ក៏រដាយ ក៏េ័សា
តរ ងបង្ហាញរៅេនាី ស-២១ េិនម្បាកដ្ជ្ញជួយ្តេ់ធាត្សំងមីៗ ខដ្េអាឆឲ្យរធវើរស
ឆកតីសននិ ដាឋនេួ យខដ្េខសពីរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់តលាកា កំពូេរទ” 194។ ម្សរដ្ៀងគនខដ្ រៅរពេ
រចទម្បកាន់ថ្ន

192

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា ពិច ណាដ្េ់កា យេ់រឃើញនន

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E301/9/1/1/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខភាេេៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតី

សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធប
ី ខនថេរេើសំណំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំ ណំ
រ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៨៥ រៅរពេខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានរេើករ ង
ើ ម្សរដ្ៀងគន

ក់

ព័នធនឹងកា យេ់រឃើញពីសំណំរ ឿង ០០២/០១។ សូេ រេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Đorđević សំ ណំរ ឿងរេខ
IT-05-87/1-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៤ កថ្នខណឌ ១៨០ (“រទាះបីមានអងគរហតដ្ូឆគនក៏រដាយ ខតេសតា
រ ង
និងសកខីកេម បស់សាកសីអាឆមានភាពខសគនពី សំណំរ ឿងេួយរៅសំណំរ ឿងេួយរទៀត។ រហតរនះ អាឆទទួេយកបានអនកវិនិឆេ័
យសេរហត្េពី រៅរេើអងគរហតននអាឆសរម្េឆនូវរសឆកតីសននិដាឋនខសគន ខតសេរហត្េដ្ូឆគន រទាះបីពួករគ ក់ព័នធ
នឹងម្ពឹតតិកា ណ៍ដ្ូឆគន។ បញ្ហារៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេគឺថ្នរតើ ពំមានអនកវិនិឆេ័យសេរហត្េណាេួយរៅរេើ
អងគរហតអាឆរឆញរសឆកតីសននិដាឋនដ្ូឆគនរទ កនរងនេជ្ញអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬយាងណា រហើយេិនខេនថ្នរតើ រសឆកតី
សននិដាឋនខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេួយរទៀត មានភាពសេរហត្េ ឬយាងណារទ”)។ សូេ រេើេ្ងខដ្
តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Lukić និង Lukić សំណំរ ឿងរេខ IT-98-32/1-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខធនូ ឆ្នំ
២០១២ កថ្នខណឌ ៣៩៦ (“អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ េេឹកថ្ន អនកវិនិឆេ័យសេរហត្េពី រៅរេើអងគរហតននអាឆសរម្េឆ
នូវរសឆកតីសននិដាឋនខសគន ខតសេរហត្េដ្ូឆគន រៅរពេវាយតថ្េេរៅរេើភាពទកឆិតតបាន បស់សាកសី និងកំណត់រៅរេើតថ្េេ
ថ្នេសតា
រ ងខដ្េបានដាក់បង្ហាញរៅរពេជំនំជម្េះ។ កំហសេិន អាឆបញ្ហជក់បានរដាយម្គន់ខតបង្ហាញថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងរ្សងរទៀតបានអនវតតឆនានសិទធិាេវិធេ
ី ួយរ្សងរទៀតរនះរទ”)។
193

ឯកសា F53 សំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំបឹង
ត ដ្ិតឆិតតរៅម្កេ ៦ ប
ូ ថ្នអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេខដ្េបានសរម្េឆរសឆ

កតី រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៩។
194

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៧។

69
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663237

រៅកនរសំណំរ ឿង ០០១ ទាក់ទិននឹងេូេ ដាឋន ១២៦ រេធាវីកា

កតីេិនបាន្តេ់ េូេដាឋនគំម្ទដ្េ់

កា អះអាង បស់ខួ ន
េ ថ្ន “អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពំមានពិច ណារេើកា វិនិឆ័ យ
េ េួយរនះ រដាយពំ
បានរធវើយតតិកេមថ្នរហតអវបា
ី នជ្ញរៅកនរងរ ឿងកតីរនះ

កា បកម្សាយេ័សា
តរ ងមានភាពខសគន”195។

សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទកា រឆេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅរេើបញ្ហារ្សងៗរទៀតខដ្េបានរេើករ ើង
រដាយេូេ ដាឋនទាំងរនះ196។
៧. មូលដាឋនននដ ល
109.

ក់ព័នធនឹង្ វិសាលពពននសំណ្ុំនរឿង្

រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណា បស់ខួ េន
រេធាវីកា

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើ យតបរៅនឹងកា ជំ ទាស់ បស់

កតី ក់ព័នធនឹង វិ សាេភាពថ្នសំណំរ ឿង 197។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានសរម្េឆពី

195

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៣៥។

196

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៤៤-៨៥០ (េូេដាឋន ១២៥) និង កថ្នខណឌ ៦៣៩-៦៤៥ (េូេដាឋន

១២៦)។
197

ទ ហីក ណ៍ននខដ្េ ក់ព័នធនឹងវិសាេភាព ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញឆេបងរៅកនរងភាគទី ២ ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ ខដ្េ

មានឆំណងរជើង “កំហស ក់ព័នធនឹងវិសាេភាពថ្នបណតឹង” និងជ្ញពិរសសជ្ញងរទៀតរៅកនរង េូេដាឋន ៣៨ ដ្េ់ ៨២ និង េូេ
ដាឋន ៨៤ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៥-៥៤៣ និង ៥៤៧-៥៤៩)។ ក៏បខនត ទ ហីក ណ៍រេើអងគរសឆកតី
បខនថេរទៀត ក់ព័នធនឹងវិសាេភាពក៏មានរៅកនរងេូេដាឋន ១១២ ្ងខដ្

(ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ

៧៥៧) េូេដាឋន ១២៣ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨១៤-៨២៤) និង េូេដាឋន ១៣៤ (ឯកសា F54
សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៤-៨៨៦)។ រម្ៅពីរនះ រទាះបីេិនបានបញ្ហជក់ឆាស់ក៏រដាយ ខតទ ក
ហី ណ៍ខដ្េ ក់ព័នធនឹង
វិសាេភាពជ្ញទូរៅម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេដាឋន ២ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៦-១១៨)។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខយេ់ដ្ឹងពីឆំណឆននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេដាឋន ២ ខដ្េម្តូវបានធវរ ើងរដ្ើេបីគំម្ទេូេដាឋនរ្សងរទៀត
ជ្ញពិរសស គឺេូេដាឋនបណតឹងសាទកខ ក់ព័នធនឹងវិសាេភាព ជ្ញជ្ញងបរងកើតជ្ញេូេដាឋនរដាយខ កសម្មាប់បណតឹងសាទកខរៅាេ
សិទធិ បស់ខួ ន
េ រដាយសា រេធាវីកា

កតីេិនបានម្បរេើេរេើេឲ្យបានឆាស់ពី្េបះ េ់ននរៅរេើសាេម្កេ្តនារទាសថ្ន

កំហសខដ្េបានរេើករ ើង។
រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណា បស់ខួ ន
េ

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេេិនរធវើកា រឆេើយតបរៅនឹងទ ក
ហី ណ៍ននខដ្េរចទម្បកាន់ពីកា

រម្បើម្បាស់នូវអវខី ដ្េរៅថ្ន “អងគរហតរម្ៅប ប
ិ ទ” ( ួេមានេូេដាឋន ៣ និង េូេដាឋន ១១២)។
រេធាវីកា

ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ទូរៅ បស់

កតីសីព
ត ីម្បធានបទរនះ (េូេដាឋន ៣) សហរេធាវីន ំេខយេ់ម្សបរៅនឹងជំហ បស់ ក.ស.ព ខដ្េបានរេើករ ើង

នរៅម្តង់ ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៣៥១-៣៥៩។ ឆរេេើយតបេួយរៅនឹងេូេដាឋន ១១២ នឹងម្តូវ
រេើករ ើងរៅខ្នកបនាប់កង
នរ សា ណារនះ រៅកនរងកថ្នខណឌ ៥៨៨-៥៨៩ និង ៥៩៧-៦០៣។ រៅកនរងខ្នករនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
ក៏េិនរឆេើយតបរៅនឹងេូេដាឋន ៨៣ ខដ្ ។ រទាះបីវាម្តូវបានបញ្ចូ េរៅកនរងអំណះអំណាងនន ក់ព័នធនឹងវិសាេភាពថ្នសំណំ

70
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663238

េនេក 198 រេធាវីកា

កតីម្តូ វរេើករ ើងនូ វកា ជំទាស់ ក់ព័នធនឹង វិ សាេភាពថ្នសំណំរ ឿង រៅ

កនរងរពេរវលាខដ្េសេម្សប កា េិនបានរធវើខបបរនះមានន័ យថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះនឹង េិនម្តូវ
បានយកេកពិច ណារទ។ បខនត ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី ក់

ព័នធនឹង វិ សាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ម្តូ វបានពនោ រពេជ្ញយូ ដ្ូឆខដ្េនឹងបង្ហាញខាងរម្កាេ។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខរសនើសំអងគជំនំជម្េះកា

ដ្េ់សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

កនរងកា ទទួេបាន

សឆចភាព្េូវឆាប់ រដាយបដ្ិរសធរចេទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះ។
110.

របើាេសាវា សរងខប សហរេធាវី នេ
ំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេយក
អងគរហតននខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយេកពិនិតយ 199 ដ្ូឆខដ្េម្តូវបានកម្េិត
រដាយរសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកសំ ណំរ ឿងឆំ នួនពី គឺ៖ រសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ
វិធរី េើសំណំរ ឿង ០០២/០១ 200 និងរសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខ បកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីបខនថ េរេើ

រ ឿងកតី ខតវា ក់ព័នធនឹងរគេកា ណ៍គមនកា កាត់រទាសពី ដ្ងរេើរ ឿងកតីខតេួយ ជ្ញបញ្ហាខសគន។ េូេដាឋនរនះនឹងម្តូវរដាះ
ម្សាយរៅម្តង់កថ្នខណឌ ៦១៨-៦២៦ ថ្នសា ណារនះ។
ឆងរម្កាយ េូេដាឋន ១២៤ ម្តូវបានពណ៌នរៅកនង
រ ឧបសេព័នធ ក រដាយសា វា ក់ព័នធនឹងវិសាេភាព ខតពំមានរៅកនរងសា ណាប
ណតឹងសាទកខរទ។ រហតរនះ

រគេិនដ្ឹងពីបំណងថ្នអងគរសឆកតីថ្នេូេដាឋនរនះរទ។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរដាះម្សាយខាងរេើ

ជ្ញេួយេូេដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខខដ្េមានវិកា ៈ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៧២-៧៣ និង ៧៨។
198

ឯកសា F36 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៣៧។

199

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ (ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ) គឺខ្អករេើកា រសើបអរងកត បស់សហរៅម្កេរសើបអរងកត ខដ្េ

ម្តូវបានកំណត់រៅកនរងដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ

និងដ្ីកា សននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ

ម្បសិនរបើមាន។ សូេរេើេ វិធាន ៥៥(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។
200

ឯកសា E284 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធក
ី នរងសំណំរ ឿង ០០២ បនាប់ពីមានរសឆកតីសរម្េឆ បស់

អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៣, ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៣។ (ម្តូវបានតេកេ់រដាយអងគជំនំ
ជម្េះរនះរៅកនរងឯកសា E284/4/8 [ខកតម្េូវ ១] រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខភាេេៗម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើកទីពី
បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពីកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ីថ្នសំណំរ ឿង ០០២ ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខវិឆេិកា ឆ្ន២
ំ ០១៣)។ សូេ
រេើេ្ងខដ្

ក់ព័នធនឹងវិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០១៖ ឯកសា

E124 ដ្ីកាសរម្េឆបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធី

អនរលាេាេវិធាន ៨៩សាួនពី ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១១។ ឯកសា E163/5 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង

“រសឆកតីជូនដ្ំណឹងសតីពីរ សឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញខដ្េរសនើសំដាក់

បញ្ចូ េទីាំងឧម្កិដ្ឋកេមបខនថេ រៅកនរងវិសាេភាពថ្នកា ជំនំជម្េះកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា

E163) និងរពេរវលា

កំណត់ថ្នកា ដាក់រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ ក់ព័នធនឹងឆាប់ជ្ញធ មាន ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខតលា ឆ្នំ២០១២។ ឯក

71
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663239

សំណំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២ (“រសឆកតីសរម្េឆបំខ បកសំណំរ ឿង
បខនថេ”) 201។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវខតទទួេយក និងសាត ប់សកខីក េមេ័សា
តរ ង ក់ព័ នធនឹង អងគ
រហតទាំងរនះ និ ងរឆញសំអាងឆាប់រៅាេេ័សា
តរ ងទាំងរនះ202។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ ន
ជ្ញប់កាតពវកិឆចរៅនឹងកា កំណត់បទរេមើសាេ្េូ វឆាប់ បស់ ស.ឆ.ស រៅរេើអងគរហតទាំងរនះ
រទ

ដ្រាបណាកា កំណត់ បទរេមើសសាជ្ញងមីេិនបានបង្ហាញធាត្សំងមីៗសំខាន់ៗថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ណា

េួយ 203។
111.

ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បានបង្ហាញ ួឆរហើយ 204 កា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា

កតីរៅនឹ ង វិសាេភាពថ្ន

សំណំរ ឿងសថិត កនរង “ម្បរេទ” ទូេំទូលាយឆំនួន ៤ គឺ៖ (១) ថ្ន អងគរហតេួយឆំនួនេិ នគួ ម្តូវបាន
បញ្ចូ េរៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរទ

រដាយសា អងគរហតទាំងរនះេិ នមានរៅកនរងដ្ីកាសននិដាឋន

បញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ ឬដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ បខនថ េ (២) ថ្ន អងគរហតេួយឆំនួន
េិនគួ ម្តូវបានបញ្ចូ េរៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរទ រដាយសា អងគរហតទាំងរនះេិ នម្តូវបានគំម្ទ
យាងរពញរេញរដាយេ័សា
តរ ងខដ្េមាន205 (៣) ថ្ន អងគរហតេួយឆំនួនេិនគួ ម្តូវបានបញ្ចូ េរៅ

សា

E163/5/1/13 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខភាេេៗ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីវ ិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៣។
201

ឯកសា E301/9/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធីបខនថេរេើសំណំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំណំ

រ ឿង ០០២ ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ម្តូវបានតេកេ់រៅកនង
រ ឯកសា E301/9/1/1/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខភាេ
េៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធប
ី ខនថេរេើ
សំណំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤។ សូេរេើេ្ងខដ្
បញ្ច ប់ខ្នករៅរសសសេ់ថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២ ឯកសា

ក់ព័នធនឹងកា

E439/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា កាត់បនថយវិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង

០០២ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៧។
202

វិធាន ៨៧(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង និងវិធាន ៩៨ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

203

វិធាន ៩៨(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

204

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៤៥។

205

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន កា កំណត់ម្បរេទ បស់ ក.ស.ព ឆំរ ះទ ក
ហី ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី សតីពីវ ិសាេភាព

ថ្នសំណំរ ឿង គឺខបងខឆកទ ហីក ណ៍ម្ករេរនះជ្ញពី ម្បរេទ៖ ទ ហីក ណ៍ខដ្េរចទម្បកាន់ថ្ន ខ្នកថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយេិនម្តូវ
បានគំម្ទដ្េ់េសតា
រ ងរពញរេញ រៅកនរងវិស័យជ្ញក់លាក់។ សូេរេើេ ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ
២៤៥។ ឆំរ ះរគេបំណងថ្នទ ក
ហី ណ៍ខដ្េរធវើរ ង
ើ រដាយសហរេធាវីនេ
ំ ខ ឆំណឆទាំងរនះអាឆម្តូវបានយកេករដាះម្សាយ
ជ្ញេួយគន។

72
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663240

កនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំនំជ ម្េះរទ

រដាយសា វារៅខាងរម្ៅវិសាេភាពថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

(៤) អងគរហតេួយឆំនួនេិនគួ ម្តូ វបានបញ្ចូ េរៅកនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំនំជ ម្េះរទ រដាយសា វា
រៅខាងរម្ៅប ិរវណថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២ រដាយសា កា បំខ បកសំណំរ ឿង។
112.

ក់ព័នធនឹងខេឹេសា ថ្នទ ហីក ណ៍ទាំងរនះ សហរេធាវីនំេខសូេគំម្ទដ្េ់កា រឆេើ យតប បស់ ក.ស.ព
សតីពី “កា ទទួេសំណំរ ឿង និង វិសាេភាពថ្នកា ជំនំជ ម្េះ” 206 និងយេ់ ម្សបថ្ន កនរង ក ណី ណាក៏
រដាយ េូេដាឋនននថ្នេូេ ដាឋនទាំងរនះខដ្េេិនបានម្ចនរចេ

ក់ព័នធនឹងកា ដាក់យឺត យាវរនះ

គួ ម្តូវបានបដ្ិរសធរដាយសា អងគរសឆកតី បស់វា។ រៅទីរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹ ងេិនបខនថ េអំ
ណះអំណាងសតីពីខេឹេសា ថ្នេូេ ដាឋនទាំ ងរនះរទ 207។
113.

្ាយ
រ រៅវិញ
កា

អំណះអំណាងទាំងរនះរផ្លតតរេើកា ដាក់ ទាន់រពេរវលាថ្នកា ជំទាស់ បស់រេធាវី

កតី ក់ព័នធនឹង វិសាេភាព។ ឆំរ ះរគេបំណងថ្នអំ ណះអំ ណាងទាំងរនះ ទ ហីក ណ៍ បស់

រេធាវីកា

កតីអាឆម្តូវបានពិច ណារៅកនរងម្បរេទឆំនួនពី គឺ៖ ម្បរេទទី១ និង ទី២ (អនរលាេ

ាេកា ខបងខឆង បស់ ក.ស.ព ដ្ូឆបានពនយេ់ខាងរេើ) គឺបណតឹង អំពីកិឆចរសើបសួ ។ ម្បរេទទាំង
រនះគឺជ្ញបញ្ហាខដ្េម្តូវបានរេើ ករ ើងកនរងអំ រ ងរពេកិឆចរសើបសួ ឬរៅកនរ ងបណតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆ្ំង
នឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ។ ម្បរេទទី៣ និង ទី៤ គឺជ្ញបណតឹងអំពីកា បកម្សាយ បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងឆំរ ះដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

ឬរសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខ បកសំណំរ ឿងបខនថេ។

ជំទាស់រៅរេើបញ្ហាទាំងរនះគួ ម្តូវបានរេើករ ើង ភាេេៗ

រម្កាយរពេរេធាវីកា

កា

កតីបានដ្ឹងពី

បកម្សាយទាំងរនះ ខដ្េពួករគជំទាស់រៅរពេរនះ។
114.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះភាគរម្ឆើនម្តូវបានរេើករ ើងរដាយមានកា ពនោ រពេជ្ញយូ ។

រៅកនរងក ណី

ភាគរម្ឆើន ទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះេិ នម្តឹ េខតម្តូវបានរេើករ ើងយឺត យាវដ្េ់រៅរាប់ឆ្នំបរណា
ណ ះរទ ខត
រម្កាយរពេដ្ំណាក់កាេ ក់ព័នធថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីម្តូ វបានបញ្ច ប់រទៀត្ង។ ្េវិបាក្េូវ

206

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៤៥-៣៥៩។

207

អំណះអំណាងននសតីពេ
ី េ
ូ ដាឋន ១១២ ខដ្េម្តូវបានដាក់បង្ហាញថ្នជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន “អងគរហតរម្ៅប ិបទ” ខតខ្អករេើកា

យេ់ដ្ឹងេិនម្តឹេម្តូវឆំរ ះដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្តូវបាន ករឃើញរៅកខនេងរ្សងរទៀតថ្នសា ណារនះ (សូេរេើេ កថ្នខណឌ
៥៨៨-៥៨៩ និង ៥៩៧-៦០៣)។

73
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឆាប់ថ្នកា ពនោ រពេរនះនឹង ម្តូវបានរេើករ ើង ខាងរម្កាេ ដ្ំបូង ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ម្ បរេទទី
១ និងទី២ រហើយបនាប់េកគឺម្បរេទទី៣ និងទី៤។
៧.១. សិទធិ

និង្ផលម្បនោជន៍របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី

ក់ព័នធនឹង្ វិសាលពពននកិចច

ំនណ្ើរការនីតិ វិធី
115.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ ក់ព័ នធនឹងកា របើកកិឆចដ្ំរណើកា នី តិ វិធីរ ដាយ
យតតិធេ៌ និងឆ្ប់ ហ័ស សឆចភាព្េូវឆាប់ និងកា កំ ណត់ាេ្េូវតលាកា រៅរេើបទរចទខដ្េ
ក់ព័នធនឹងសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ ទាំងរនះ208។

116.

អងគជំនំជម្េះរនះបានទទួេសាគេ់នូវ សា សំខាន់ថ្នកា ្តេ់កា រឆញឆិតតដ្េ់ជ ន ងរម្គះ

រៅកនរង

កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីរៅឆំរ ះេខ អ.វ.ត.ក ខដ្េ “អាឆសរម្េឆបានាេ យៈ៖ “កា រ្ាៀងផ្លាត់
អងគរហត និងកា បង្ហាញកា ពិតរពញរេញ និងជ្ញសាធា ណៈ” ដ្ូឆខដ្េរេើករ ើងរដាយសំអាង
រហត បស់អងគជំ នំជម្េះនន ាេ យៈកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ កនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី និង
កា ទទួេសាគេ់ជ្ញបគគេរៅកនរងសាេម្កេ និងកា កំណត់អតតស ញ្ហញណជន ងរម្គះ ខដ្េបង្ហាញ
នូវកា ទទួេសាគេ់ជ្ញសាធា ណៈនូវកា ឈឺចប់ បស់ពួកគត់” 209។
117.

បញ្ហារៅឆំរ ះេខ ក់ព័នធនឹងអនត កេម វាងសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទទួេបានកា រពញ
ឆិតត ( ួេទាំងសិទធិខសវង កកា ពិត) និង្េម្បរយាជន៍ បស់ពួករគកនរ ងកា ទទួេបានសឆចភាព្េូវ
ឆាប់។ រៅកនរង អំ រងរពេសំខាន់ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ជ្ញពិរសស កា រឆញដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ
និងរសឆកតីសរម្េឆបំខបកសំ ណំរ ឿងបខនថេ

មានកា កំ ណត់ឆាស់ លាស់ថ្នរតើបញ្ហាណាខេះខដ្េ

សថិត រហើយបញ្ហាណាខេះខដ្េេិ នសថិតកនរងកា សរម្េឆ បស់ត លាកា ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន
សំអាងរៅរេើជំហ រនះ

កនរងអំ រងរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្នំេករនះ

រហើយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយ

ឆំនួនបាន្តេ់ សកខីកេមាេកា យេ់ដ្ឹងរនះ ខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀតម្តឹេខតយេ់ថ្ន
បទពិរសាធន៍ បស់ពួករគនឹងម្តូវបានទទួេសាគេ់

រៅកនរងសាេម្កេ/សាេដ្ីកា បស់តលាកា ។

្េម្បរយាជន៍ បស់ពួកគត់ឆំរ ះសឆចភាព្េូវឆាប់ 210

មានរគេបំណងកា

កា សំអាង

208

វិធាន ២១(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ សូេរេើេខ្នក ៣.២ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣២ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

209

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីការេើបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦១។

210

វិធាន ២១(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

74
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2
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ម្បរេទរនះយាងឆាស់។ នរពេរនះ ្េ វិបាកថ្នកា សរម្េឆខដ្េកម្េិត វិ សាេភាពថ្នសំណំ
រ ឿងនឹង បំបាត់រចេនូវកតី ំពឹង ននខដ្េមានកនរងអំ រ ងរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្នំេករនះ ខដ្េរេធាវីកា
កតីថ្នរសៃៀេសាៃត់រៅម្បធានបទននខដ្េមានរៅឆំរ ះេខ។
៧.២. ម្បនភទទី ១៖ មូលដាឋនននដ លនោទម្បកាន់ថ្ន កិចចនសុើបសួរហួសពី វិសាលពពដ ល
បានកំណ្ត់
៧.២.១. ទិ ឋពពទូនៅ និង្ ម្បវតាិនីតិ វិធី
118.

រៅកនរងេូេ ដាឋនជ្ញរម្ឆើន រេធាវីកា

កតីរេើ កជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន វិសា េភាពថ្នសំ ណំរ ឿងម្តូវបាន

កាត់បនថយ រហតរនះ កា ្តនារទាសគួ ម្តូវបានម្ចនរចេ រដាយសា ស.ឆ.ស ពំម្តូ វបាន្តេ់
សិទធិអំណាឆឲ្យរធវើកា រសើបអរងកតរៅរេើបញ្ហាេួយឆំ នួន។ រេធាវីកា
រនះរៅខាងរម្ៅម្ពំខដ្នកំណត់រ ៅកនរងដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើ បសួ

កតីអះអាងថ្ន បញ្ហាទាំង
និងដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ ន

រ ឿងឲ្យរសើបសួ បខនថេ។
119.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូ វបានរេើករ ើងរៅកនរង៖ េូេដាឋន ៣៩ (ម្ពឹតកា
តិ ណ៍រៅខាងរម្ៅម្បាំបីឃំថ្ន
ម្សរកម្ាំកក់ខដ្េរ ៀបរាប់រៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ) 211 េូេ ដាឋន ៤០ (កា សាេប់រម្ៅពីកា អត់
ឃាេន)212 េូេដាឋន ៤១ (កា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេពីម្ សរកម្ាំកក់) 213 េូេ ដាឋន ៤២ (កា
បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំរៅទំ នប់ម្ត ំងងម) 214

េូេដាឋន

៤៣

(កា សមាេប់េនសសរៅវតតបារាយ៍ជ្ញ ន់

ខដ្ក)215 េូេ ដាឋន ៤៤ (កា សាេប់រដាយរម្គះថ្ននក់រៅទំនប់ ១ េករា) 216 េូេ ដាឋន ៤៥ (កា រ ីស
រអើងឆំរ ះម្បជ្ញជនងមីរៅទំនប់ ១ េករា) 217 េូេដាឋន ៤៦ (កា រ ីសរអើសរដាយសា េូេរហត
សាសនឆំរ ះម្បជ្ញជនចេរៅទំនប់ ១ េករា) 218 េូេដាឋន ៤៧ (កា បាត់ខួ ន
េ រៅទំនប់ ១ េក
211

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៦៧-៣៧៧។

212

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៧៨-៣៧៩។

213

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៨០-៣៨៥។

214

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៨៦-៣៨៧។

215

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៨៨-៣៩០។

216

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៩១-៣៩២។

217

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៩៣-៣៩៤។

218

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៩៥។

75
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រា) 219 េូេ ដាឋន ៤៨ (កា រធវឲ្
ើ យកាេយជ្ញទាសក រៅេនាី ក-១៧ និងគកេនំរម្កាេ) 220 េូេដាឋន ៤៩
(អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀត

រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា បះ េ់ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងនូ បស់េនសសរៅេនំ

រម្កាេ)221 េូេ ដាឋន ៥០ (កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខរំ ៅេនាី ក-១៧ និង េនំរម្កាេ) 222 េូេ ដាឋន ៥១
(កា សាេប់រដាយសា េកខខណឌរៅម្កាំងាចន់)223 េូេ ដាឋន ៥២ (កា រធវើឲ្យកាេយជ្ញទាសក រៅ
ម្កាំងាចន់)224 េូេ ដាឋន ៥៣ (កា រធវើទា ណកេមរ ៅម្កាំងាចន់) 225 េូេ ដាឋន ៥៤ (កា រធវើបាប
ជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀត

រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា បះ េ់ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងនូ បស់ េនសសរៅ

ម្កាំងាចន់)226 េូេ ដាឋន ៥៥ (កា បាត់ខួ ន
េ រៅម្កាំងាចន់)227 េូេដាឋន ៥៦ (កា រធវើទកខបករេនញ
រដាយេូេរហតពូជសាសន៍ឆំរ ះម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅអូ កខនសង) 228 េូេ ដាឋន ៥៧ (គមនកា
ខងទាំរវជជសាន្រសត និ ង កា រធវើបាប្េូវកាយ និង្េូវឆិតត ជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀតរៅអូ
កខនសង) 229 េូេ ដាឋន ៥៨ (កា របាសសមាអតថ្្ាកនរងរៅេូេិភាគឧតត និងេូេិភាគបូ ៌ ) 230 េូេដាឋន
៥៩ (កា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះពទធសាសនិ ករៅសហក ណ៍ម្ាំកក់) 231 េូេដាឋន ៦០ (កា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះ
ជនជ្ញតិរវៀតណាេ) 232 និង េូេដាឋន ១២៣ (កា សាេប់រដាយរម្គះថ្ននក់រ ៅម្ពលានយនតរហាះកំពង់
ឆ្នំង) 233។

219

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៩៦។

220

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៩៧-៣៩៨។

221

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៩៩-៤០០។

222

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤០១-៤០៣។

223

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤០៤-៤០៧។

224

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤០៨-៤០៩។

225

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១០-៤១១។

226

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១២-៤១៣។

227

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១៤-៤១៥។

228

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១៦-៤១៧។

229

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤១៨-៤១៩។

230

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤២០-៤២៥។

231

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤២៦-៤៣៤។

232

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៣៥-៤៣៨។

233

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨១៨។

76
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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120.

រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង បកម្សាយរដាយេិនម្តឹ េម្តូវរៅរេើឆ ាប់ជ្ញ

ធ មានខដ្េម្គប់ម្គងទំនក់ទំនង វាងដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើ បសួ

( ួេទាំងឧបសេព័នធគំ

ម្ទ) និង ដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ បខនថេ និ ង ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ234។ សហរេធាវីនំ
េខសូេគំម្ទអំណះអំ ណាង បស់ ក.ស.ព

ក់ព័នធនឹងេូេរហតខដ្េទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះគួ ម្តូវ

បានបដ្ិរសធរចេ235។
121.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន

រម្ៅពីក ណីរេើកខេងេួយ

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

សរម្េឆថ្នទ ហីក ណ៍ កនរងម្បរេទទី ១ េិនអាឆទទួេយកបាន រដាយខ្អករេើ វិធានថ្្ាកនរង និងម្កេ
នីតិ វិធី ម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ 236។ រៅកនរងេូេ ដាឋន ៣៨ រេធាវីកា

កតីបានជំទាស់រៅនឹងរសឆកតី

សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពីភាពអាឆទទួេយកបាន រៅរេើទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី ១
ខតេិនបានរេើករ ើង នូវខេឹេសា ថ្នកា ្តេ់សំអាងរហត បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ 237។
122.

ដ្ូឆខដ្េបញ្ជ ីរៅកនរងកថ្នខណឌ ១១៩ ខាងរេើបង្ហាញ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីមា ន្េបះ

េ់េួយខ្នក ធំរៅរេើសំណំរ ឿងរនះ។ មានខតទ ហីក ណ៍ពី បរណា
ណ ះកនរង ឆំរណាេទ ហីក ណ៍អំពី
វិសាេភាពថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្តូវបានរេធាវីកា

កតីរេើករ ើងរៅរពេបញ្ច ប់កា ជំនំជម្េះ

កតី។
123.

ទ ហីក ណ៍ទីេួយ ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ខដ្េមានរៅកនរងេូេ ដាឋន ៥៨។ រៅខខេិងន ឆ្នំ២០១៦
រេធាវីកា

កតីបានដាក់សំរ ណើសំកា បញ្ហជក់បំេឺរេ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

រដាយ

រេើករ ើងនូវបញ្ហាអំពី វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង ក់ព័នធនឹង “កា របាសសមាអត” 238។ សំរណើ បស់
រេធាវីកា

កតីមា នភាព ក់ព័នធយាងធំរធងរៅនឹងកា បកម្សាយដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ និងរសឆកតី

សរម្េឆបំខ បកសំណំរ ឿងបខនថេ

ខតក៏បានបញ្ចូ េកា រយាងរដាយសរងខបរៅដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ ន

234

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៥១-៣៦៦។

235

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៥៣-២៥៦។

236

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៨០៩, ១២០៦,

១៤៣៥, ១៧១៤, ២៦៣៨, ២៩៨១, ៣០២៤, ៣១៧៩, ៣៣៥៦។
237

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៥-៣៥០។

238

ឯកសា E420 សំរណើបនាន់ បស់រេធាវីកា

ជម្េះ

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សំឲ្យ្ត េ់កា បំេេឺអំពីវ ិសាេភាពថ្នបណតឹងរៅអងគជំនំ

ក់ព័នធនឹង “កា របាសសមាអត” ឆះថ្ងៃទី២២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៦។

77
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រ ឿងឲ្យរសើបសួ និងកា ទទួេយកសំណំរ ឿង បស់ ស.ឆ.ស 239។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន
សរម្េឆថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿងរៅសថិ តដ្ខដ្េដ្ូឆមានរ ៀបរាប់រៅកនរ ងរសឆកតីសរម្េឆបំខ បក
សំណំរ ឿងបខនថេ240។ អងគជំនំជម្េះបានកត់សមាគេ់ថ្ន “ជ្ញកា គួ ឲ្យរសាកសាត យខដ្េបញ្ហារនះ
ម្តូវបានរេើករ ើងរៅដ្ំណាក់កាេឆងរម្កាយថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី” 241។

រហតរនះ

រៅកនរង

សាេម្កេ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេសាគេ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹង វិ សាេភាព
ថ្នដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ

ក់ព័ នធនឹងកា របាសសមាអ តម្តូវបានរធវើរ ើង រៅកនរង សំរណើ

រៅខខេិងន ឆ្នំ២០១៦ និងបានកត់ សមាគេ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះ “េិនម្តូវបានរេើករ ើងរៅ
ឆំរ ះេខអងគ បរ ជំ នំជម្េះ ឬរៅេនរពេរបើសវនកា កនរងសំណំរ ឿង ០០២ រ ើយ”242។
124.

ទ ហីក ណ៍រ្សងរទៀតខដ្េបានរេើករ ើងេននរពេបញ្ច ប់កា ជំ នំជម្េះ គឺ ក់ព័នធនឹងកា បញ្ចូ េ
កា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ (នរពេរនះ ម្តូវបានរេើករ ើងរៅ
កនរងេូេដាឋន

៤១)243។

ទ ហីក ណ៍ននខដ្េជំទាស់រៅនឹងកា បញ្ចូ េ អងគរហតទាំងរនះរៅកនរង

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្តូវបានរេើករ ើងរដាយ រអៀង សា ី រៅកនរងបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់គត់ម្បឆ្ំង
នឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរៅឆំរ ះេខអងគបរ ជំ នំជម្េះ 244។ អងគបរ ជំនំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន ទ ហី
ក ណ៍ទាំងរនះេិនអាឆទទួេយកបានរទ រដាយយេ់រឃើញថ្ន ទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះគួ ដាក់ជូនអងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរដាះម្សាយ 245។ រអៀង សា ី បានរេើកទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ េតងរទៀតរៅ

239

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ ឧទាហ ណ៍ កថ្នខណឌ ១១-១៦។

240

ឯកសា E420/1 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនាន់ បស់ រខៀវ

សំ្ន សំឲ្យ្តេ់កា បំេេឺអំពីវ ិសាេភាពថ្នកា របាសសមាអតថ្្ាកនរង រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី០១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៦
កថ្នខណឌ ៩។
241

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ១០។

242

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រជើងទំព័ ៣៦២។

243

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៨០-៣៨៥។

244

ឯកសា D427/1/6 បណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ម្បឆ្ំង ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១០ កថ្នខណឌ

២០៤។
245

ឯកសា D427/1/30 សាេដ្ីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ម្បឆ្ំង ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខរេសា ឆ្នំ

២០១១ កថ្នខណឌ ៤៧។

78
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅខខេករា ឆ្នំ២០១១ េនរពេចប់រ្តើេកា ជំនំជម្េះ246។
រដាយសា បញ្ហារនះេិ ន ក់ព័នធនឹងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពនោ រពេ
សរម្េឆរសឆកតី ហូតដ្េ់ឆ្នំ២០១៤ ខដ្េរៅរពេរនះ រអៀង សា ី បានទទួេេ ណភាព ភាគីម្តូវ
បានរសនើសំឲ្យបង្ហាញថ្នរតើពួករគយេ់ម្ សបនឹ ងជំហ បស់ ជនជ្ញប់រចទ ូបរនះ ឬយាងណា រហើយ
របើយេ់ម្សប សូេឲ្យពួករគរធវើ អំណះអំណាង បស់ខួ ន
េ 247។ កនរងកា រឆេើយតប រខៀវ សំ្ន បាន
រេើករ ើងនូវបញ្ហាជ្ញរេើកដ្ំបូង រដាយម្បកាន់យកទ ហីក ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ខដ្េថ្ន ដ្ីកា
ដ្ំរណាះម្សាយមាន វិកា ៈ ក់ព័នធនឹងកា និ រទស (“សំរណើសីព
ត ីកា និ រទស”) 248។ ទ ហីក ណ៍ទាំង
រនះម្តូវបានបដ្ិរសធរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆ
បស់ខួ ន
េ រេើអញ្ញម្តកេម បស់រេធាវីកា

កតី ទាក់ទងនឹងយាតធិកា រៅរេើកា និ រទស ខដ្េជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិ (“រសឆកតី សរម្េឆរេើកា និ រទស”) ខដ្េបានសរម្េឆថ្ន អញ្ញ ម្ត
កេមរធវើរ ើងរដាយហួសរពេរវលា និងេិ នអាឆទទួេយកបាន រដាយសា េិ នបានរធវើរ ើងរៅកនរង
ដ្ំណាក់កាេថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធីខដ្េតម្េូវរដាយ វិធាន ៧៦ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង 249។
125.

វិធាន ៧៦ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង គឺជ្ញយនតកា រៅកនរងម្កបខណឌគតិយតតិ ខដ្េបរងកើតរ ើង រដ្ើេបីរដាះម្សាយ
វិកា ៈខ្នកនីតិ វិធី រដ្ើេបីដ្ំរណើ កា កិឆចរសើបសួ ។ របើាេ វិធាន ៧៦(២) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរ ង “កនរង
អំ រងរពេថ្នកិឆចរសើ បសួ រៅរពេខដ្េភាគី ទាំងោយយេ់រឃើញថ្ន មានខ្នក ណាេួយ ម្តូវ
បានចត់ទកជ្ញរមាឃៈ ភាគីរនះអាឆដាក់ កយសំរដាយបញ្ហជក់ េូេរហតរៅសហរៅម្កេរសើប
អរងកត រដ្ើេបីរសនើសឲ្
ំ យសហរៅម្កេរសើ បអរងកត បដឹ ងរៅអងគបរ ជំ នំជម្េះរសនើសំឲ្យរធវើរមាឃភាព

246

ឯកសា E58 ញ្ញតតិ បស់ រអៀង សា ី រសនើសំេបរចេខ្នកខេះថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរដាយសា កំហសនីតិវ ិធី ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខ

េករា ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ១១។
247

សូេរេើេ ឯកសា E306 អន សស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆំណងរជើង “ព័ត៌មានបខនថេទាក់ទងនឹងអញ្ញម្ត

កេមខដ្េរៅរសសសេ់” ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១ និង ៥។
248

ឯកសា E306/2 រសឆកតីសននិដាឋនរេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សតីពីអញ្ញម្តកេម ខដ្េអងគជំនំជម្េះេិនទាន់បានរដាះ

ម្សាយ (“សំរណើ សីព
ត ីកា និ រទស”) ឆះថ្ងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៤-២០។
249

ឯកសា E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើអញ្ញម្តកេម បស់រេធាវីកា

កតី ទាក់ទងនឹងយាតធិកា រៅរេើកា និ រទស ខដ្េជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៥-១០ (“រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស”)។

79
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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”250។ ក៏បខនត វិធានរនះកំណត់ថ្ន បញ្ហាទាំ ងរនះម្តូវយកេករដាះម្សាយរៅដ្ំណាក់កាេេនកា ជំ នំ
ជម្េះ។ វិធាន ៧៦(៧) ថ្នវិធានថ្្ាកនរ ងខឆងថ្ន៖ “រេើកខេងខតជ្ញកេមវតថរថ្ នបណដឹងឧទធ ណ៍ ដ្ីកា
ដ្ំរណាះម្សាយម្តូ វខកតម្េូ វកំហសថ្នកា េិ នរគ ព វិធានបញ្ញតដិកនរងកា រសើបសួ ។ គមនបញ្ហាណា
េួយខដ្េ ក់ព័នធនឹងកំហសនី តិ វិធីខ បបរនះ

អាឆម្តូវបានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង ឬ អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេរ ើយ” 251។
126.

កា អនវតតរគេកា ណ៍ ទាំងរនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន រខៀវ សំ្ន គួ រេើក
រ ើងនូវបញ្ហារនះកនរងដ្ំណាក់កាេរសើបអរងកត 252។ ក៏បខនត អងគជំ នំជម្េះកត់ស មាគេ់ថ្ន អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆ
រៅកនរងកាេៈរទសៈេួយឆំនួ ន [ពិច ណា]រៅរេើកា ជំទាស់ខ្នកនីតិ វិធី ខដ្េមានសំអាង
រហតជ្ញក់លាក់

ទាក់ទងកា រចទម្បកាន់ពីភាពេិនម្បម្កតីខដ្េបានរកើតរ ើងកនរងអំ រង

រពេេនជំនំជម្េះ

កនរងក ណីភាគីអាឆបង្ហាញថ្ន ពួកគត់េិនមានឱ្កាសកនរងកា កឲ្យ

រឃើញនូវកា ខកេងបនេំ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ រៅេនរពេសវនកា រេើអងគរសឆកតី
ឆំរ ះរសឆកតីខងេងកា ណ៍ណាេួយខដ្េខសពីកំណត់រហតថ្នកិឆចសមាាសន៍
កាេរសើបសួ

ឬកនរងក ណីមានភាពចំបាឆ់រដ្ើេបីគំ

រៅដ្ំ ណាក់

ភាពយតតិធេ៌ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ

វិធីជំនំជម្េះកតី”253។ [គូសបញ្ហជក់បខនថេ]

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិ ដាឋនថ្ន រខៀវ សំ្ន មានឱ្កាសអាឆ ករឃើញបញ្ហារនះ និងបាន
សរងកតរឃើញថ្ន “ម្បសិនរបើ វិសាេភាពថ្នកិឆចរសើបសួ គឺជ្ញបញ្ហាថ្នភាពឆម្េូ ងឆម្មាស បញ្ហារនះ
គួ ខតម្តូវបានរេើករ ើងេនរពេរបើកសវនកា ។ រយាងាេ វិធាន ៧៦(៧) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង អងគ

250

វិធាន ៧៦(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ វិធាន ៧៦(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន

ម្បសិនរបើ កយសំេិនបានបង្ហាញរហត្េម្គប់ម្គន់

កយសំរមាឃភាពរនះេិនអាឆទទួេយកបាន

កយសំរនះមាន ក់ព័នធជ្ញេួយដ្ីកាខដ្េម្តូវបដង
ឹ ឧទធ ណ៍ ឬ

កយសំរនះ

“គមនេូេដាឋនឆាស់លាស់ ”។ រសឆកដីសរម្េឆ បស់អងគបរ ជំនំជម្េះបិទ្េូវបដឹងឧទធ ណ៍។
251

វិធាន ៧៦(៧) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ សូេរេើេ្ងខដ្ ម្កេនីតវិ ិធីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ មាម្ា ២៥៦។

252

ឯកសា E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ ៥។

253

ឯកសា E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ ៦។

80
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ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ខដ្េម្តូវបានខកតម្េូវកំហសថ្នកា េិនរគ ព
បញ្ញតក
តិ នរងកា រសើ បសួ ” 254។
127.

រទាះបី អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន

រសឆកតីសននិ ដាឋន ក់ព័នធនឹង វិកា ៈរៅកនរងដ្ីកា

ដ្ំរណាះម្សាយម្តូ វខតរេើករ ើងរៅកនរងដ្ំណាេ់កាេរសើបសួ (ឬ កនរងកាេៈរទសៈឆរងអៀត គឺេន
រពេចប់រ្តើេកា ជំនំជម្េះ) កតី ខតបីឆ្នំរម្កាយេក រៅកនរងរសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញ
រដាេ បស់ខួ ន
េ រខៀវ សំ្ន បានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍េង
ត រទៀតថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយមានវិកា ៈ។
រៅរពេរនះ រេធាវីកា

កតីបានពម្ងី កទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ ហួសឆ្ៃយពីកា និ រទស រដ្ើេបីបញ្ចូ េ

វិស័យរ្សងៗរទៀតជ្ញរម្ឆើ ន255។
128.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានអះអាងជ្ញងមីេតងរទៀតនូវរគេកា ណ៍ នន

ខដ្េអងគជំ នំជម្េះបាន

យកេកអនវតតរ ៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា និ រទស 256។ អងគជំនំជម្េះបានកត់សមាគេ់ថ្ន កនរង
ឆំរណាេបទរចទននខដ្េរេធាវីកា

កតីបានជំ ទាស់

មានខតបទរចទេួយគត់ខដ្េម្តូវបាន

រេើករ ើងរៅឆំរ ះេខអងគ បរ ជំ នំជម្េះ (រទាះបី រដាយជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀតក៏រដាយ) គឺកា
រធវើនិ រទស 257។ រហតរនះ អងគជន
ំ ំជម្េះបានបដ្ិរសធអញ្ញម្តកេមរ្សងៗរទៀតរដាយសា ហួសរពេ
រវលា 258 រដាយរធវើកា កត់សមាគេ់ជ្ញពិរសសថ្ន៖

254

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ៩។

255

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (០០២/០២) ឆះថ្ងៃទី០២ ខខឧស

ភា ឆ្នំ២០១៧ (ម្តូវបានខកខម្បរៅថ្ងៃទី០២ ខខតលាកា ឆ្នំ២០១៧) (“រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវី
កា

កតី”)។ នរពេរនះ ទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី១ រៅខតអាឆ កបានរៅកនរងកថ្នខណឌ ២១៩-២៧៦, ២៧៧-២៩៣, ៨៤៨-៨៥២,

៨៥៩-៨៦៣, ១០១៨-១០២១, ១០៦៣-១០៦៨, ១០៦៩-១០៧០, ១០៧២-១០៧៤, ១១០៦-១១១៦, ១២២៣-១២៤២, ១២៤៣១២៤៦, ១២៤៩-១២៥៣, ១២៧៤-១២៧៦, ១២៧៧-១២៨៣, ១៣២៦-១៣២៩, ១៣៣០-១៣៣៣, ១៣៧២-១៣៧៩,
១៣៩៤-១៣៩៩, ១៤៩២-១៥២១, ១៩៣៣-១៩៣៤។ សូេរេើេបខនថេរទៀតរៅម្តង់កថ្នខណឌ ១២៩ រជើង ទំព័ ២៦៣ ខាង
រម្កាេ ក់ព័នធនឹងវិសាេភាពថ្នទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី១ ខដ្េបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដ្ំបូងរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ។
256

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦០។

257

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦៣។

258

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៨០៩, ១២០៦,

១៤៣៥, ១៧១៤, ២៦៣៨, ២៩៨១, ៣០២៤, ៣១៧៩, ៣៣៥៦។

81
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កា រចទម្បកាន់ននដ្ូឆមានកនរងអញ្ញម្តកេមទាំងអស់រនះ
រធៀបរៅរេើ ដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើប សួ

គឺខ្អករេើកា អានខបបរម្បៀប

និងដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ

បខនថេ និង ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយខតបរណា
ណ ះ។ ព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងអស់ អាឆ កបានាំងពី
ថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០ េករេេះ រៅរពេខដ្េរឆញដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ។ ជនជ្ញប់
រចទទទួ េបានកា ជូនដ្ំណឹងអំពី វិសាេភាពថ្នកា រចទម្បកាន់ម្បឆ្ំងពួកគត់ចប់ាំង
ពីរពេរនះេក បខនតជនជ្ញប់រចទេិនបានយកឱ្កាសរនះ រដ្ើេបី រេើកយកបញ្ហារនះេក
ដាក់ឆំរ ះេខអងគបរ ជំនំជម្េះ ឬរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះរនះ រៅកនរងបញ្ហាអញ្ញម្តកេម
រ ើយ259។

ទ ហីក ណ៍នន ក់ព័នធនឹងកា និ រទសម្តូវបានទទួេយករដាយខ្អករេើអងគរសឆកតីបរណា
ណ ះ រដាយ
សា បញ្ហារនះម្តូ វបានទទួេសាគេ់ថ្ន រសឆកតីសរម្េឆរេើកា និ រទសេិនបានពិច ណារៅរេើកា
ពនោ (ម្បខហេេិ នម្តឹ េម្តូវ) បស់អងគបរ ជំ នំជម្េះ រៅអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើបញ្ហា
រនះ រដាយបរងកើតជ្ញហានិ េ័យថ្ន ជនជ្ញប់រចទេិនទទួេបានដ្ំរណាះម្សាយណាេួយ 260។ ជ្ញឆង
រម្កាយ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានបដ្ិរសធរចេរដាយបញ្ហាអងគរសឆកតី 261។
129.

នរពេរនះ រេធាវីកា

កតីរ សនើសំឲ្យរេើកយកបញ្ហាទាំងរនះេករដាះម្សាយរ ើ ង វិញ។ រៅកនរង

េូេដាឋនននខដ្េបានបង្ហាញរៅកនរងកថ្នខណឌ ១១៩ ខាងរេើ រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងនូវទ ហី

ក ណ៍ម្បរេទទី១ ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េបានរ ៀបរាប់រៅកនរ ងរសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ
បស់ខួ ន
េ 262 រហើយហាក់ដ្ូឆជ្ញបខនថេទ ហីក ណ៍ងៗ
ីម ទាំងម្សរង េួយឆំ នួនរទៀត ខដ្េសហរេធាវីនំ
េខេិនអាឆ ករឃើញរៅកនរ ងសំរៅណាេួយថ្ន
បស់រេធាវីកា

រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ

កតីរទ 263។ សហរេធា វីនេ
ំ ខសូេអះអាងថ្ន អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើក

259

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦៥ រជើងទំព័ ៣៦៣។

260

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦៤។

261

ឯកសា E465 សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ១៦៦-១៦៨។

262

សូេរេើេ រជើងទំព័ ២៥៥ ខាងរេើ ឆំរ ះកា រយាងរៅកថ្នខណឌននរៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ

បស់រេធាវីកា
263

កតី។

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន ពួករគេិនអាឆ ករឃើញនូវសំរៅណាេួយថ្នេូេដាឋន ៤៤ រៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់

កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី ( ក់ព័នធនឹងរម្គះថ្ននក់រៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា) រទ។ ខ្នក ថ្នរសឆកតីសននិដាឋន

បញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតខី ដ្េទាក់ទិនរៅនឹង វិសាេភាពថ្នកា ទទួេយកសំ ណំរ ឿង

ក់ព័នធនឹងកា

82
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រ ើងយាងម្តឹេម្តូវថ្ន (រេើកខេងខតអញ្ញម្ តកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា និ រទស ខដ្េម្តូវបានរេើក
រ ើងរៅកនរងសំរណើរ េើកា និ រទស) ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះេិនអាឆទទួេយកបានរទ។

ក់ព័នធនឹងទ

ហីក ណ៍នន ក់ព័ នធនឹងកា និ រទស (េូេដាឋន ៤១) សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេអះអាងថ្ន ទ ហីក ណ៍
ទាំងរនះគួ ម្តូ វបានបដ្ិរសធរេើ អងគរសឆកតី

រដាយរយាងរៅរេើរហត្េននខដ្េបានដាក់ជូ ន

រដាយ ក.ស.ព 264។
៧.២.២. មនធោបាយតាមផលូវ នីតិ វិធីសម្មាប់ការនលើកន

ើង្អំពីកំហុសនននៅកនុង្ ីកា ំនណាោះ

ម្សាយ និង្នពលនវលាកំណ្ត់សម្មាប់កំហុសទំង្ននោះ
130.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន រេធាវីកា

កតីអាឆមានេរធោបាយជ្ញរម្ឆើន ខដ្េាេ យៈ

រនះ កា ជំទាស់នឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយខដ្េមានវិកា ៈ អាឆម្តូវបានរធវើរ ើង ួេទាំង សំរណើសំឲ្យ
រធវើរមាឃភាពេនរពេរឆញដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ 265

បណតឹងឧទធ ណ៍ ម្បឆ្ំ ងនឹងខ្នកខេះថ្នដ្ីកា

ដ្ំរណាះម្សាយរៅឆំរ ះេខអងគបរ ជំនំជម្េះ266

ឬកា ជំទាស់តវា៉ រៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង267។ បខនត រៅរពេខដ្េរេធាវីកា

កតីខកខានពំបានរម្បើម្បាស់េធយបាយទាំងរនះ

កនរងរពេរវលាសេម្សប រនះវិធាន ៧៦(៧) និង វិធាន ៨៩ ហាេឃាត់េិនឲ្យរធវើបណតឹងឧទធ ណ៍
ខបបរនះរៅឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ជំនំជ ម្េះរ ើយ។

រធវើេនសសឃាត និងកា សមាេប់ ង្ហគេរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា េិនបានរេើករ ើងអំពីរម្គះថ្ននក់រទ។ សូេរេើេ ឯកសា
E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ១០៤៩-១០៦១។ ទ ហីក ណ៍នន

ខដ្េបានរធវើរៅកនរងរសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនឹងអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀត

រៅអូ កខនសង ហាក់ដ្ូឆជ្ញម្តូវបានកម្េិតម្តឹេខតកា អះអាងថ្ន កា ទទួេយកសំណំរ ឿងេិនពម្ងីកវិសាេភាពដ្េ់កា គមនកា
ខងទាំរវជជសាន្រសតរទ។ រៅទីរនះ ពំមានកា រេើករ ើងនូវកា រធវើបាប្េូវឆិតរត ទ (នរពេរនះ បានរេើកជ្ញទ ហីក ណ៍រៅកនរងេូេ
ដាឋន ៥៧)។ សូេរេើេ ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ

១៣៣០-១៣៣៣។
264
265

ឯកសា F54/1 សា ណាតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៨៤។
វិធាន ៧៦(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ វិធាន ៧៤(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងខឆងអំពីសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទរដ្ើេបីរធវើបណតឹងឧទធ ណ៍

ម្បឆ្ំងនឹងកា បដ្ិរសធ កយសំរធវើរមាឃភាព។ សូេរេើេ្ងខដ្ វិធាន ៤៨ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។
266

សូេរេើេ វិធាន ៦៧(៥) និង វិធាន ៧៤ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

267

វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

83
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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131.

ដ្ូឆខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខបានរេើករ ើង ួឆេករហើយ268 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសរេើក
រ ើងយាងម្តឹេម្តូវអំពីឆ ាប់ជ្ញធ មាន
រពេរវលាេួយខដ្េរេធាវីកា

និងកំណត់យាងម្តេម្តូ វរៅរេើឆំណឆជ្ញរម្ឆើន

កតីបានដ្ឹងអំពីកិឆចរ សើបសួ ាេ្េូ វតលាកា

រៅកនរង

ខដ្េកា ជំទាស់

ទាំងរនះគួ ម្តូ វបានរធវើរ ើងរៅរពេរនះ 269។ រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន
ទ ហីក ណ៍រៅរេើកំហសរៅកនរងកិឆចរសើ បសួ

ឬដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

អាឆរេើករ ើងបានខតកនរង

អំ រងកិឆចរសើបសួ បរណា
ណ ះ ទាំងរៅឆំរ ះេខ ស.ឆ.ស ឬអងគបរ ជំ នំជម្េះកតី 270។ ក ណីរេើក
ខេងឆំរ ះបញ្ហារនះមានខត “រៅកនរងកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់េួយ ឆំនួន” គឺ (១) ភាគីេិនមានឱ្កាស
កឲ្យរឃើញកំហសខបបរនះ រៅកនរងអំ រ ងរពេរសើបសួ ឬ (២) “កនរងក ណីមានភាពចំបាឆ់រដ្ើេបី
គំ
132.

ភាពយតតិធេ៌ថ្ នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធជ
ី ំនំជ ម្េះ” បរណា
ណ ះ 271។

រម្កាយេក សាេម្កេបានគំម្ទដ្េ់ជំហ រនះ្ងខដ្ រដាយរេើករ ើងថ្ន កនរងន័យរនះ វិធានថ្្ាកនរង
ម្សបគនជ្ញេួយនឹ ងម្កេនីតិ វិ ធីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ 272។ សាេម្កេបានបនតពិច ណាបខនថ េរទៀត ថ្ន
រតើកា ជំទាស់ ក់ព័នធនឹង កំហសដ្ូឆបានរេើករ ើងរៅកនរ ងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយេួយ

អាឆម្តូវបាន

រេើករ ើងជ្ញអញ្ញម្ តកេមរ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រម្កាេ វិធា ន ៨៩ បានខដ្ ឬយាង
ណា273។ សាេម្កេបានរយាងរៅ វិធាន ៨៩ រដ្ើេបីធានថ្ន ដ្ំរណើ កា ថ្នកា ជំ នំជំនំជ ម្េះមាន
េកខណៈឆាស់លាស់ េនរពេរពេសួ រដ្ញរដាេរៅរេើេ័សា
តរ ងណាេួយ និងបានសននិដាឋនថ្ន
កា ជំទាស់តវា៉ រេើដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយអាឆម្តូវបានរេើករ ើងរដាយអនរលាេាេ វិធាន ៨៩ កនរង

268

ឯកសា E1/526.1 ម្បតិច ក
ឹ សវនកា ថ្ងៃទី ២១ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រសឆកតខី ងេងផ្លាេ់មាត់បិទបញ្ចប់កិឆចពិភាការដ្ញ

រដាេ) ទំព័ ៣៤ បនាត់ ២៣ ដ្េ់ ទំព័ ៣៦ បនាត់ ១៣ បនាប់ពីរមាង [១៣.៣៧.១៥]។
269

ឯកសា E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ ៥-១០។

270

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ៥។

271

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ៦។

272

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦០ ខដ្េរយាងរៅម្កេនីតិវ ិធម្ី ពហមណឌកេពជ្ញ
រ មាម្ា ២៥៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯក

សា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦១ រយាងរៅម្កេនីតិវ ិធម្ី ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ មាម្ា ៣២៣ រដាយសា វាបរម្េើដ្េ់រគេ
បំណងម្បហាក់ម្បខហេគនខដ្េបានសរម្េឆដ្ូរឆនះ ាេ យៈវិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។
273

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦១។

84
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ក ណីខដ្េបញ្ហារនះម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងកម្េិតរពេរវលាខដ្េបានកំ ណត់ (៣០ ថ្ងៃ រម្កាយ
រពេខដ្េដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយឆូេជ្ញធ មាន) 274។
133.

បខនត សាេម្កេពំបានរេើករ ើងឲ្យឆំ ថ្ន វិធាន ៧៦(៧) និង វិធាន ៨៩ មានទំនក់ទំនងអវីនឹងគនរនះ
រទ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខបញ្ហជក់ថ្ន រដ្ើេបីឲ្យវិធាន ៧៦(៧) មានន័យអវី េួយបាន េះម្ាខត វិធាន ៨៩
អនវតត ឆំរ ះក ណីខដ្េមានេូេរហត ឹងមាំ សម្មាប់កា ជំទាស់រៅនឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ខដ្េ
អាឆរេើករ ើងរម្កាយដ្ំណាក់កាេរសើបសួ បរណា
ណ ះ។ អាឆនិយាយេោងរទៀតថ្ន អាឆយកវិធាន
៨៩ េករម្បើម្បាស់បាន កនរងក ណី មានកា រេើកខេងណាេួ យរកើតមានរ ើងឆំរ ះវិធាន ៧៦(៧)
ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំណត់រ ៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសខតបរណា
ណ ះ។
មានខតកនរងក ណីរ នះខតបរណា
ណ ះ រទើបកា ជំទាស់ តវា៉ រៅនឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ អាឆម្តូវបានរេើក
រ ើងយាង ឹងមាំ រៅឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ជ្ញបញ្ហាអញ្ញម្ តកេមម្ សបាេវិធាន ៨៩
បាន។

134.

សា ៈសំខាន់ថ្ នវិធាន ៧៦(៧) ម្តូវបានអងគបរ ជំនំជម្េះរេើករ ើង េតងរទៀតនរពេងមីៗរនះ រដាយ
កា បញ្ហជក់ថ្ន រទាះបីជ្ញមាន វិធីសាន្រសត បស់ខួ ន
េ រៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់ រអៀង សា ី អំពីកា
ជរេេៀសម្បជ្ញជន រៅកនរងក ណីបឆចរ បបននកតី275 ក៏ នរពេរនះ អងគ បរ ជំ នំជម្េះយេ់រឃើញថ្នៈ
អងគបរ ជំ នំជម្េះកត់ស មាគេ់រឃើញថ្ន អំណាឆ បស់អងគជំនំជម្េះកនរ ងកា ម្តួតពិនិតយ អាឆ
ម្តូវយេ់បានយេ់រៅកនរង វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េខឆងថ្ន “រេើកខេងខតជ្ញកេម
វតថរថ្នបណតឹងឧទធណ៍ ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយម្តូវខកតម្េូវ កំហសថ្នកា េិ នរគ ពវិធានបញ្ញតតិកនរង
កា រសើបសួ ”។ អំណាឆម្តួតពិនិត យរនះមានសា ៈសំខាន់ ណាស់ និងកំ ណត់ឆាស់ ថ្ន “គមន
បញ្ហាណាេួយខដ្េ ក់ព័នធនឹងកំហសនី តិ វិធីខ បបរនះ អាឆម្តូវបានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេខ
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេរ ើយ”។ ជ្ញេទធ្េ អងគបរ ជំនំ

274

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។

275

សូេរេើេខាងរេើ កថ្នខណឌ ១២៤។

85
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជម្េះទទួេខសម្តូវកនរងកា ធានរៅកនរងដ្ំណាក់កាេរសើបសួ ថ្ន

រគេកា ណ៍ជ្ញសា វ័នត

ខដ្េជ្ញេូេដាឋនថ្ននីតិ វិធីម្ពហមទណឌជ្ញធ មានរៅឆំរ ះេខ អ.វ.ត.ក ម្តូ វបានរគ ព276។
135.

វិធីសាន្រសតខដ្េសីស ង្ហវក់គនម្តូវបានរេើ ករ ើងកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន កា ជំទាស់តវា៉ អំពីកំហសទាំងោយរៅកនរ ងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ បានរេើករ ើងជ្ញ
រេើកដ្ំបូងរៅដ្ំណាក់កាេឆងរម្កាយថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំនំជម្េះ គឺយឺតរពេរពករហើយ និង
េិនអាឆទទួេយកបានរ ើយ277។ វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានយេ់ម្ពេរដាយអងគជំ នំជម្េះរនះឆំរ ះប
ណតឹងឧទធ ណ៍ 278។

136.

អាម្ស័ហរហតរនះ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនំេខេិនជំ ទាស់នឹងរសឆកតីស ននិដាឋន បស់ ក.ស.ព ខដ្េ
ថ្ន អំណះអំណាង បស់រេធា វីកា

កតី ក់ព័នធនឹងកំហសនន ដ្ូឆខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្តូវបានរេើករ ើងយឺតរពេរៅរហើយ អនរលាេាេវិធា ន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ា
កនរង279 ក៏ពួករគជំទាស់ថ្ន រទាះជ្ញកនរ ងក ណីណាក៏រ ដាយ ក៏ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានហាេឃាត់
រដាយ វិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ួឆរៅរហើយ រេើកខេងខតមានកាេៈរទសៈេួយ កនរងឆំរ ណាេ
កាេៈរទសៈទាំងោយខដ្េបានកំណត់រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស ម្តូវបានយកេក
បង្ហាញ។
៧.២.៣. នមធាវីការ

រកាីពុំបានបង្ហា ញកំហុសណាមួយ នៅកនុង្នសចកាីសនម្មចរបស់អង្គជំ នុំជម្មោះ

សាលា ំបូង្ ថ្ន វិសាលពពននទ ហ ីករណ្៍ម្បនភទទី ១ មិ នអាចទទួលយកបានននោះនទ
137.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេ េេឹក 280ថ្ន

អងគជំនំជម្េះនឹង បដ្ិរសធរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងរៅកនរងកា អនវតតឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ រេើបញ្ហាជ្ញក់លាក់ខតបរណា
ណ ះ៖

276

សំណំរ ឿង ០០៤/២ ឯកសា D359/24 & D360/33 រសឆកតីពិច ណារេើបណតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆះ

ថ្ងៃទី១៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៥២។
277

ឯកសា E313 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦២៨។

278

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៣៧។

279

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៧៣-២៨០។

280

សូេរេើេ ខ្នកទី ២.១.៣ ខាងរេើ ម្តង់កថ្នខណឌ ៣១-៣៣។

86
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663254

…(១)

រៅរពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនានសិទិធ

មានកំហសកនរងកា បកម្សាយឆាប់

(២) រៅរពេខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឆនានសិទិធរនះ មានកំហសយាងឆាស់កនរងកា កំ ណត់
អងគរហត ឬ (៣) រសឆកតីសរម្េឆខដ្េមានភាពេិ នយតតិធ េ៌ និងពំសេរហត្េ នំឱ្យ
មានកា ំរលាេបំ នរេើឆនានសិទធិ 281។
138.

កនង
រ េូេដាឋនទី ៣៨ រេធាវីកា

កតីហាក់ជំទាស់ថ្ន (១) អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសរៅ

កនរងកា សរម្េឆថ្ន វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ម្តូវបានយកេកអនវតតរៅកនរ ង វិសាេភាពទ ហីក ណ៍
ម្បរេទទី ១282 និង (២) រសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើភាពអាឆទទួេយកបាន
រសមើនឹង “យតតិនិរសធ” 283។ កនរងកា រេើករ ើងដ្ូឆខាងរម្កាេរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តប
រដាយកា សំអាងរៅរេើេកខខណឌម្តឹេម្តូវាេ្េូវឆាប់ ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើ។
៧.២.៣.១. នមធាវីការ

រកាីពុំបានបង្ហាញឱ្យន

ើញថ្ន អង្គជំនុំជម្មោះសាលា ំបូង្បានសំអាង្នលើ

ការសនម្មចអំពីពពអាចទទួលយកបានរបស់ខន
លួ

នដាយសារការបកម្សាយចាប់

ខុសននោះនទ
139.

កនរងខ្នកដ្ំបូងថ្នទ ហីក ណ៍ បស់ខួ េ នរៅកនរងេូេ ដាឋនទី ៣៨ រេធាវីកា
បស់ខួ ន
េ
ក់ព័នធនឹងកំហសននកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

កតីអះអាងថ្ន កា តវា៉

ម្តូវខតអាឆទទួេយកបានរៅដ្ំណាក់

កាេឆងរម្កាយថ្នកា ជំនំជម្េះ រដារយហតថ្ន ពំមានេរធោបាយ្េូវឆាប់សម្មាប់ឲ្យពួករគរេើក
រ ើងរៅដ្ំណាក់កាេដ្ំបូងៗណាេួយបានរ ើយ 284។

រេធាវីកា

កតីពំបានបង្ហាញរៅរេើេូេ

ដាឋនជ្ញក់លា ក់ណាេួ យ ខដ្េអនញ្ហញតឲ្យខេួនរេើកកា តវា៉ ខបបរនះ រៅឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ជំនំជម្េះ
រនះរ ើយ។ ្ាយ
រ រៅវិញ រេធាវីកា

281

កតីរ ផ្លតតខតរៅរេើកា ជំទាស់តវា៉ ថ្ន ខេួនេិនអាឆរធវើកា តវា៉

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៧ ខដ្េដ្កម្សង់រឆញពីតលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ រ ឿងកតី វាង

ដ្ឋអាជ្ញញថ្ន តទេ់នឹង Kony និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត សាេដ្ីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីម្បឆ្ំងនឹង “រសឆ

កតីសរម្េឆអំពីភាពអាឆទទួេយកបានថ្នសំ ណំរ ឿង រដាយអនរលាេាេមាម្ា ១៩(១) ថ្នេកខនិក
ត ៈ” ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្នំ
២០០៩ សំំណំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/05-408 ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៨០។
282

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៦-៣៤៦។

283

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤៧-៣៥០។

284

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៦-៣៤៦។

87
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663255

ឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សបានរទ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេបដ្ិរសធឆំរ ះកា អះអាងរនះ រដាយមានេូេ
រហតដ្ូឆខាងរម្កាេ។
140.

រេធាវីកា

កតីចប់រ្តើេរដាយរធវើកា វិភាគប ិបទ ឆំរ ះវិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រដាយអះអាង

ថ្ន ម្បរេទថ្នកា ជំទាស់ខដ្េខេួនឆង់រេើករ ើ ង េិនមានខឆងកនរង វិធានថ្្ាកនរងរទ អាម្ស័យរហតរនះ
ខេួនម្តូវបានហាេឃាត់េិនឲ្យតវា៉ រៅរពេចប់រ្តើេរធវើកា ជំ នំជម្េះរទ285។ រៅកនរងកា វិភាគរនះ
មានកំហសតូឆឆំ នួនពី ។
141.

ទីេួយ រេធាវីកា

កតីេិនគិតគូ ដ្េ់ វិធាន ៧៥៦ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង។ រេធាវីកា

កតីពំបានពនយេ់

ថ្នរហតអវីបានខេួនេិនអាឆជំទាស់តវា៉ រេើកិឆចរសើបសួ និងដ្ីកាសំរណាះម្សាយ រៅេនរពេ ្ន
ដ្េ់ដ្ំណាក់កាេជំនំជម្េះរនះរទ
រៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

រហើយក៏ពំបានពនយេ់ថ្នរហតអវីបានជ្ញទ ហីក ណ៍សីព
ត ីកំហស

ខដ្េរេើករ ើងរៅឆងបញ្ច ប់ថ្នកា ជំ នំជម្េះេិ នអាឆម្តូវបានហាេ

ឃាត់រដាយ វិធាន ៧៦(៧) ថ្នវិធានថ្្ា កនរងរនះខដ្ ។ រដាយកា េិនគិ តគូ រៅរេើ វិធាន ៧៦ ថ្នវិធាន
ថ្្ាកនរង

រេធា វីកា

កតី បង្ហាញ ូបភាពេិនម្តឹ េម្តូ វថ្នម្កបខណឌនីតិ វិធីទូេំទូលាយ

រដាយកា

ជំទាស់តវា៉ យាងឆាស់លាស់ថ្ន ម្បសិនរបើកា តវា៉ េិនអាឆដាក់ជូនបានរម្កាេ វិធាន ៨៩ រនះខេួន
ម្តូវខតអាឆរេើកកា តវា៉ រនះរៅឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ជំនំជ ម្េះបាន។ កា រេើករ ើងខបបរនះ េិនគិត គូ
ដ្េ់អតថន័យឆាស់លាស់ និងរគេបំណងពិត ម្បាកដ្ថ្នវិធាន ៧៦(៧) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រហើយកា
តវា៉ ខេះម្តូវខតរេើករ ើងរៅដ្ំណាក់កាេរសើបអរងក ត ឬរបើពំរនះរទ កា តវា៉ ទាំងរនះនឹង េិនម្តូវ
បានយកេកពិនិត យពិច ណាទាេ់ខតរសាះ។
142.

ទីពី រេធាវីកា

កតីក៏ខកខានពំបានរេើករ ើងពីរសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទសខដ្ ។ រទាះបី

ជ្ញរសឆកតីសរម្េឆរនះពំបានពិច ណារេើ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េរៅរពេរនះ រេធាវី
កា

កតីកំពងរផ្លតតកា យកឆិតតទកដាក់កតី ក៏រសឆកតីសរម្េឆរនះជ្ញប់ ក់ព័នធយាងឆាស់ម្កខ ត។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបញ្ហជក់ឆាស់រហើយ (រដាយកា សំអាងរៅរេើ វិធាន ៧៦ ថ្ន វិធានថ្្ា
កនរង)

285

ថ្ន

រទាះបីជ្ញកំហសរៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយគួ ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញធេមា

រៅេន

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៦-៣៣៩។

88
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663256

ដ្ំណាក់កាេជំនំជម្េះក៏រដាយ ក៏ យាងរហាឆណាស់ កំហសទាំងរនះអាឆម្តូវបានរេើករ ើងរៅ
ឆំរ ះេខអងគ ជន
ំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរងកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់េួយឆំ នួនបានខដ្
143.

286។

ជ្ញកា ពិតរហើយ ឆំរ ះកា អះអាងថ្ន ទ ហីក ណ៍សីព
ត ីកំហសទាំ ងោយរៅកនរដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ
េិនអាឆរេើរ ើង ហូតដ្េ់រពេឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ជំនំជម្េះ រេធាវីកា

កតីម្ បឈេនឹងបញ្ហាជ្ញក់

ខសតងេួយរៅម្តង់ថ្ន ខេួនពំបានរេើកកា តវា៉ ណាេួ យខបបរនះរៅរពេចប់រ្តើេរធវើកា ជំនំជ ម្េះរទ
(រៅកនរងសំរ ណើសីព
ត ីកា និ រទស) 287។ រហតដ្ូរឆនះរហើយ រទើបរេធាវីកា

កតីអះអាងនរពេរនះ

ថ្ន សំរណើសីព
ត ីកា និ រទសេិ នខេនដាក់ជូ នរដាយអនរលាេាេ វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងរនះ
រ ើយ ខត្ាយ
រ រៅវិញ សំរណើរនះម្តូវបានដាក់ជូនរដាយសំអាងរេើេូេដាឋនឆាប់ខេះៗ ខដ្េេិនបាន
បញ្ហជក់ឆាស់លាស់រៅវិញរទ 288។ រៅកនរងកា តវា៉ រេើជំហ រនះ រេធាវីកា

កតីបង្ហាញរៅរេើរស

ឆកតីសរម្េឆ ឆ ះខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១១ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េបានម្ចនរចេខ្នកខេះថ្ន
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ រដាយសា ខតមានវិកា ៈ 289។ ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា
កនរងរសឆកតីសរម្េឆរនះ

អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងពំបានរធវើកា ខញកពីគន វាងអញ្ញម្តកេម

សំរណើសំឲ្យេបរចេខ្នកខេះថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះរទ។
ទទួេយកសំរណើទាំងពី រនះ
រដាយកា សរម្េឆថ្ន

កតី 290 រៅ
និង

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

រដាយមានកា យេ់ម្ពេាេសំរណើ សំឱ្យេបរចេខ្នកខេះ

និង

វាេិនមានភាពចំបាឆ់ខដ្េម្តូវពិច ណារេើសំរណើ សីព
ត ីអញ្ញម្ តកេមរ នះ

រទ291។ ទីបំ្ត វាេិនមានភាពចំបាឆ់អខវី ដ្េម្តូវពិច ណាថ្នរតើសំរណើសំឱ្យេបរចេខ្នកខេះ
(ក) ម្តូវបានចត់ទកថ្នសថិតកនរ ង វិធាន ៨៩ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង រដាយេិ នមានកា បញ្ហជក់ឱ្យឆាស់ លាស់

286

ដ្ូឆបានរេើករ ង
ើ ខាងរេើកនរងកថ្នខណឌ ១២៦។ សូេរេើេ ឯកសា E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ

៦។
287

ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងកា និ រទសខដ្េ រខៀវ សំ្ន បានយកាេ រអៀង សា ី៖ ឯកសា E306/2 សំរណើសីព
ត ីកា និ រទស។

288

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤៥-៣៤៦។
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤៦។ ឯកសា E122 រសឆកដីសរម្េឆរេើអញ្ញម្តកេមនន បស់រេធាវី

កា
290

កដី (អាជ្ញញយកាេថ្នបទឧម្កិដ្ឋាេឆាប់ជ្ញ តិ) ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១១។
ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤៦ រជើងទំព័ ៥៥១ រយាងរៅឯកសា E122 រសឆកដីសរម្េឆរេើអញ្ញម្ត

កេមនន បស់រេធាវីកា
291

កដី (អាជ្ញញយកាេថ្នបទឧម្កិដ្ឋាេឆាប់ជ្ញតិ) ឆះថ្ងៃទី ២២ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១១ កថ្នខណឌ ១-២។

ឯកសា E122 រសឆកដីសរម្េឆរេើអញ្ញម្តកេមនន បស់រេធាវីកា

កដី (អាជ្ញញយកាេថ្នបទឧម្កិដ្ឋាេឆាប់ជ្ញតិ) ឆះថ្ងៃ

ទី២២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ១១។

89
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2
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ឬ (ខ) ម្តូវបានទទួេយករដាយអនរលាេាេេូេ ដាឋនគតិ យតតិខេះរទៀតរនះរទ។ ឆំណឆរនះរៅខត
ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆាេសំរណើរនះ រដាយកត់ សមាគេ់ថ្ន រទាះជ្ញពំមា ន
េរធោបាយជ្ញក់លាក់រ ៅកនរងម្កបខណឌគតិយ តតិ បស់ អ.វ.ត.ក សម្មាប់កា រសនើសំឱ្យមានដ្ំរណាះ
ម្សាយកតី ក៏សិទធិទទួេបានកា ជំនំជម្េះរដាយយតតិ ធេ៌ បស់ជនជ្ញប់រចទ តម្េូវឱ្យមានដ្ំរណាះ
ម្សាយរនះខដ្

292។

រហតដ្ូរឆនះ យតតិសាន្រសតរនះគឺម្គន់ខតរម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន រខៀវ សំ្ន

េិនម្តូ វបានរារាំ ងាេ្េូវនី តិ វិធី ឆំរ ះកា តវា៉ បស់គត់រៅកនរងរពេរវលាខដ្េ ក់ព័ នធរនះរទ។
144.

ឆងរម្កាយបំ្ត

រេធាវីកា

កតីបានរយាងរៅរសឆកតី សរម្េឆ បស់ អងគបរ ជំ នំជម្េះកនរង សំណំ

រ ឿង ០០៣293។ ជ្ញងមីេង
ត រទៀត ហួសពីកា ខដ្េអាឆជួយដ្េ់រេធាវីកា
ាេពិតរៅសងកត់ធៃន់ថ្ន

កតី រសឆកតីសរម្េឆរនះ

មានេរធោបាយជ្ញរម្ឆើ នខដ្េអាឆឱ្យម្ករេរេធាវីកា

កតីរ សនើសំកា រធវើ

រមាឃភាពឆំរ ះដ្ំណាក់កាេរសើបសួ ឬដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយខដ្េមានវិកា ៈ។ អងគបរ ជំនំជម្េះ
បានបដ្ិរសធេិនទទួេយកសំរណើ បស់ មាស េត សំកា បញ្ហជក់បំេឺរេ េើឆាស់ នីតិ វិធីខដ្េអាឆអន
វតតបាន រដាយសរម្េឆថ្ន ពំមានភាពចំបាឆ់សម្មាប់កា បញ្ហជក់បំេឺា
េ េខបបសនមតរទ។ អងគបរ
ជំនំជម្េះបានបង្ហាញរៅរេើ

“សិទធិេួយរដ្ើេបីទទួេបានដ្ំរណាះម្សាយម្បកបរដាយម្បសិទធភាព

ឆំរ ះកា ំរលាេសិទធិ [ជ្ញសា វ័ន]ត បស់ជនជ្ញប់រចទ ដ្ូឆខដ្េបានឆេរះបញ្ហចំងកនរ ងមាម្ា ២(៣)
(ក) ថ្នកតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ” និងបានកត់សមាគេ់ ថ្ន រគេ
កា ណ៍រនះ និងមាម្ា ៣៥(ងមី) ថ្នឆាប់បរងកើត អ.វ.ត.ក ម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបងក េកខ
ណៈអាឆឱ្យដាក់បណតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆ្ំងនឹ ងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយបាន294។ ឆំរ ះបញ្ហាជ្ញក់លាក់ថ្ ន
កា ជំទាស់តវា៉ ខដ្េអាឆមានឆំរ ះកិឆចរសើបសួ

ខដ្េយេ់ថ្នរធវើរ ើងហួសពី វិសាេភាពថ្នដ្ីកា

សននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឱ្យរសើបសួ វិញរនះ អងគបរ ជំនំជម្េះបានសងកត់ធៃ ន់ថ្ន កា តវា៉ ខបបរនះអាឆ

292

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៦ និង ២២។

293

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤០ រយាងរៅសំណំរ ឿង ០០៣ ឯកសា D158/1 [រកាសេប] រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើសំឲ្យអងគបរ ជំនំជម្េះបកម្សាយទូលាយ

អំពីវ ិសាេភាពខដ្េអាឆអនញ្ហញតបានថ្នបណតឹងឧទធ ណ៍ ជំទាស់

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ និងបញ្ហជក់បំេេឺអំពីនីតិវ ិធរី មាឃភាពដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឬ ខ្នកននថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្បសិនរបើ
ចំបាឆ់] ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៦។
294

សំណំរ ឿង ០០៣ ឯកសា D158/1 [រកាសេប] រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំឲ្យអងគបរ ជំនំជម្េះបកម្សាយទូលាយអំពី

វិសាេភាពខដ្េអាឆអនញ្ហញតបានថ្នបណតឹងឧទធ ណ៍ជំទា ស់ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

និង

បញ្ហជក់បំេេឺអំពីនីតិវ ិធរី មាឃភាពដ្ីកា

ដ្ំរណាះម្សាយ ឬ ខ្នកននថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ម្បសិនរបើចំបាឆ់ ] ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ១៩។

90
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663258

មានយាងជ្ញក់ ឆាស់ ាេ យៈកា រសនើសំឱ្យរធវើរមាឃភាពរៅកនរង អំ រងរពេថ្នកិ ឆចរសើបសួ ឬរៅ
កនរងកា រឆេើយតបរៅនឹងដ្ីកាសននិ ដាឋនសាថព បស់ ក.ស.ព ឬក៏រៅរពេសវនកា ក៏បាន (រដាយ
សំអាងរៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពីកា និ រទស) 295។

រដាយកត់

សមាគេ់ថ្ន សំរណើសំពំបានបង្ហាញពីកងវះភាពឆាស់លាស់ ណាេួយខដ្េអាឆរារាំងដ្េ់កា ទទួេ
បានសិទធិម្សបាេនីតិ វិធីណាេួយ អងគបរ ជំ នំជម្េះយេ់រឃើញថ្ន សំរណើសំរ នះេិ នអាឆទទួេ
យេបានរ ើយ 296។ អាម្ស័យរហតរនះ រដាយសា អងគបរ ជំនំជម្េះពំបានសរម្េឆរេើ វិ សាេភាព
ថ្នបណតឹងឧទធ ណ៍ខដ្េអាឆអនញ្ហញតរៅបាន រម្កាយពីកិឆចរសើបសួ ក៏រសឆកតីសរម្េឆ បស់ខួ ន
េ បាន
បញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន

មានជរម្េើសេួយ ឆំនួនសម្មាប់កា បដ្ិរសធរេើកិឆចរសើ បសួ ាេ្េូ វតលាកា

ខដ្េមានេកខណៈទួេំទូលាយ។
145.

រហតដ្ូរឆនះ កា តវា៉ បស់រេធាវីកា

កតីខកខានពំបានបង្ហាញថ្ន បាំងាេ្េូវនីតិ វិធីបានរារាំងខេួន

េិនឱ្យរេើកកា ជំ ទាស់រៅឆំរ ះេខ ក.ស.ឆ.ស ឬ អ.ប.ជ ឬរៅរពេចប់រ្តើេដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី
ជំនំជម្េះ។ ពំមានរហត្េបង្ហាញថ្នរហតអវីបានជ្ញ វិធីសាន្រសត ខដ្េបានកំ ណត់កនរងដ្ីការសឆកតី
សរម្េឆអំពីកា និ រទស និងកនរងសាេម្កេមានកំហសរនះរទ។
146.

ឆងរម្កាយ

ជ្ញកា ជំទាស់តវា៉ ាេ របៀបេួយរ្សងរៅវិ ញរនះ

សាន្រសត បស់ តលាកា MICT និងត លាកា ICTY ខដ្េរេធាវីកា
ដាក់សំរណើ បឋេខដ្េយឺតរពេ 297។

រេធាវីកា

កតីរ យាងរៅយតតិ

កតី អះអាងគំម្ទដ្េ់េទធភាព

រដាយសា ខតឯកសា ឆាប់ខ បបបរនះអាឆ្តេ់កា ខណនំ

រេើរគេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋន កនរងក ណីមានភាពឆរនេះម្បរហាង ឬភាពេិនឆាស់លាស់ អំពី វិធាន
ននខដ្េអាឆអនវតតបាន បស់ អ.វ.ត.ក 298 ឯកសា ឆាប់ទាំងរនះេិ នអាឆយកេកជំនួស វិធាន

295

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ២០។

296

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ២១-២២។

297

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤៩។

298

កិឆចម្ពេរម្ពៀង វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ ដាឋេិបាេកេពជ្ញ
រ ទាក់ទងនឹងកា កាត់រសឆកតីរៅរម្កាេឆាប់កេពជ្ញ
រ
នូវ

ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្បម្ពឹតតរ ើងរៅកនរង យៈកាេថ្នកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ ឆះថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៥ (“កិឆម្ច ពេរម្ពៀង អ.វ.ត
.ក”) មាម្ា ១២(១)។ ឆាប់បរងកើត អ.វ.ត.ក មាម្ា ៣៣ ងមី។

91
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663259

រនះបានរទ299។ កនរងក ណីណាក៏រ ដាយ ដ្ូឆបានពនយេ់បានពនយេ់ខាងរម្កាេ 300 ឯកសា ឆាប់ខដ្េ
បានយកេកសំអាង

េិនទាំ ងគំម្ទដ្េ់ជំហ បស់រេធាវីកា

កតី្ង។

រេធា វីកា

កតីរេើក

រ ើងពីរគេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋនថ្ន កា ជំទាស់ តវា៉ ម្តូវដាក់ឱ្យទាន់រពេរវលា និងថ្ន កនរងក ណី
ខដ្េកា រេើកខេងឆរងអៀតម្តូ វបានអនញ្ហញតសម្មាប់កា តវា៉ ខដ្េយឺតរពេ
រេើភាគីតវា៉ ខដ្េម្តូវបង្ហាញថ្ន

រនះបនាក
រ គឺសថិតរៅ

កាេៈរទសៈពិរសសអនញ្ហញតឱ្យខេួនអាឆដាក់សំរ ណើយឺតរពេ

បាន301។
147.

អាម្ស័យរហតរនះ រេធាវីកា

កតីខកខានពំបានបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស

រៅកនរងកា បញ្ហជក់ពីឆាប់ ក់ព័នធ រៅរពេខដ្េអងគជំនំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន វិសាេភាពថ្នទ ហី
ក ណ៍ម្បរេទទី ១ បស់រេធាវីកា
៧.២.៣.២. ទ ហ ីករណ្៍របស់នមធាវីការ

កតី គឺដាក់ជូនយឺ តរពេ និងេិនអាឆទទួេយកបានរ ើយ។
រកាីនលើបញ្ហ
ា

“យុតាិនិនសធ”

ពុំបង្ហាញឱ្យន

ើញពី

កំហុសណាមួយនៅកនុង្ការអនុ វតាឆនទនុសិទធិរបស់អង្គជំនុំជម្មោះសាលា ំបូង្ននោះនទ
148.

ទ ហីក ណ៍ជ្ញជរម្េើស េួយរ្សងរទៀត បស់រេធាវីកា

កតី

ម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើងរដាយកា រម្បើ

កយទប់សាកត់ “យតតិនិរសធ”។ ដ្ូឆបានរេើករ ើង ខាងរេើ បទដាឋន ក់ព័នធថ្នបណតឹងសាទកខខដ្េ
រេធាវីកា

កតី ម្តូវបង្ហាញថ្ន

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានរម្បើ ម្បាស់ឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ រដាយ

ឈ រេើេូេ ដាឋនថ្នមាន “កំហសយាងឆាស់ កនរងកា កំណត់អងគរហត” ឬថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ បស់

299

ឯកសា F46/2/4/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនាន់ ក់ព័នធរៅនឹង្េបះ េ់ដ្េ់ កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធីបណតឹងសាទកខ

រម្កាយេ ណភាព បស់ នួន ជ្ញ រៅេនរពេរឆញសាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី ២២ ខខវិឆេិកា ឆ្ន២
ំ ០១៩ កថ្នខណឌ ៤០។
300

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ១៧៣ ខាងរម្កាេ។

301

ទាក់ទងនឹងរគេកា ណ៍ននខដ្េបានឆេរះបញ្ហចំងកនរងរ ឿងកតី បស់ Šainović, Simić និង Niyitegek (ខដ្េបានរយាងកនង
រ ឯក

សា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ៥៥៦) និងឯកសា ឆាប់ ក់ព័នធ សូេរេើេខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ១៧៣។

ក់ព័នធ

នឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើរ ឿងកតី Turinabo (ខដ្េបានរយាងកនរងឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ៥៥៥) សហ
រេធាវីន ំេខយេ់រឃើញថ្ន រសឆកតីសរម្េឆរនះ្តេ់កា ខណនំតិឆតួឆបណ្តរៅរេើកាេៈរទសៈកនរងរ ឿងកតប
ី ឆចបបនន។ រសឆកតី
សរម្េឆរនះ ក់ព័នធនឹងសំរណើសំកា ពនោ រពេរវលាឆំនួន ២០ ថ្ងៃ សម្មាប់កា ដាក់អញ្ញម្តកេម រៅកនង
រ រពេេនកិឆចដ្ំរណើ កា
នីតិវ ិធីជំនំជម្េះ។ រសឆកតីសរម្េឆរនះពជ្ញ
ំ ប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហា ថ្នរតើអញ្ញម្តកេមទាំងរនះអាឆម្តូវបានរេើករ ើងម្បកបរដាយស
ពេភាពជ្ញរេើកដ្ំបូង យៈរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្នំរម្កាយេក រៅរពេបញ្ចប់សវនកា បានខដ្ ឬយាងណា។ សូេរេើេ រ ឿងកតី វាង

ដ្ឋអាជ្ញញតលាកា MICT ទេ់នឹង Turinabo និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ MICT-18-116-PT រសឆកតីសរម្េឆ
រេើសំរណើសំកា ពនោ រពេរដ្ើេបីដាក់សា ណារេើបញ្ហាអញ្ញម្តកេម ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៨ ឧបសេព័នធ ៣។

92
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមាន “ភាពេិ នយតតិធ េ៌ និងពំសេរហត្េ នំឱ្យមានកា ំរលាេរេើឆ នា
នសិទធិ”302។
149.

រេធាវីកា

កតី ក៏ពំបានបង្ហាញ្ងខដ្ ។ រេធាវីកា

កតី ក៏ពំបានបង្ហាញពី បញ្ហាអងគរហតេិនម្តឹេ

ម្តូវណាេួ យ ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានយកេកសំអាង រហើយាេពិតរៅ បាន កាកា
រសៃៀេសាៃត់ បស់ខួ ន
េ រៅរេើបញ្ហាអងគរហត ខដ្េអាឆជ្ញប់ទាក់ទងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង។ ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើ ទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយមានវិកា ៈ
គួ ខតម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញក ណីរេើកខេងាំងពីដ្ំណាក់កាេដ្ំបូងថ្នកា ជំនំជម្េះខដ្េខេួនបាន
បង្ហាញ (១) ភាគីពំមា នឱ្កាសរេើកបញ្ហារនះរ ើងរៅកនរងអំ រងរពេរសើអរងកត ឬថ្ន (២) វា
ចំបាឆ់ម្តូវធានដ្េ់ភាពម្តឹេម្តូ វថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំនំជ ម្េះ 303។
150.

រៅឆំរ ះេខអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង រេធាវីកា

កតីពំបាន្តេ់កា ពនយេ់ ថ្នរតើរហតអវីបានជ្ញ

កា តវា៉ បស់ខួ ន
េ រៅរេើ វិសាេភាពថ្នកា រសើបអរងកតាេ្េូវតលាកា

ពំម្ តូវបានដាក់ជូនរៅកនរង

អំ រងរពេរសើបអរងក ត រៅរពេបញ្ច ប់កា រសើ បសួ ឬរៅរពេចប់រ្តើេរបើ កកា ជំនំជម្េះ។ ពំ
មានកា រេើករ ើងថ្ន

រេធាវីកា

កតីឱ្កាសរេើកបញ្ហាទាំ ងរនះរៅកនរងរពេរសើ បអរងកតរទ

រហើយក៏ពំមានកា ្តេ់េូេរហតណាេួយថ្នរហតអវីកកា
៏ តវា៉ យឺត យាវេួយ គួ ម្តូ វបានអនញ្ហញត
រដ្ើេបីធានដ្េ់ភាពម្តឹេម្តូវកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីរ នះខដ្ ។

ពំមានកា ្តេ់កា ពនយេ់ បខនថេរៅ

កនរងបណតឹង សាទកខរនះរទ។
151.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

បនាក
រ រនះធាេក់រៅរេើរេធាវីកា

កតីរដ្ើេបីបង្ហាញឱ្យ

រឃើញថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសរៅកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆ នានសិទធិរ នះ។ េិនខេនសហ
រេធាវីនេ
ំ ខរទ ខដ្េម្តូវបង្ហាញ្ាយ
រ ពីរ នះរទ។ រទាះជ្ញយាងណាក៏រដាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើក
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ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៧ ដ្កម្សង់រឆញពីរ ឿងកតីតលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ វាង ដ្ឋ

អាជ្ញញ តទេ់នឹង Joseph Kony និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត សាេដ្ីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីម្បឆ្ំងនឹង “

រសឆកតីសរម្េឆអំពីភាពអាឆទទួេយកបានថ្នសំណំរ ឿង រដាយអនរលាេាេមាម្ា ១៩(១) ថ្នេកខនិក
ត ៈ” ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្នំ
២០០៩ សំំណំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/05-408 ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៨០។ សូេរេើេ ខ្នកទី ២.១.៣
ខាងរេើ ម្តង់កថ្នខណឌ ៣១-៣៣។
303

ឯកសា E306/5 រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើកា និ រទស កថ្នខណឌ ៦។

93
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រ ើងនូវកាតជ្ញរម្ឆើន ខដ្េអងគជំ នំជម្េះគួ យកេកគិ តគូ រៅរពេពិច ណារៅរេើសំរណើនន
បស់រេធាវីកា
152.

កតី។

ជ្ញេកខណៈទូេំទូលាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន កា វាយតថ្េេ ក់ព័នធអំពីភាពម្តឹេ
ម្តូវរៅកនរ ងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី

ម្តូវខតងេឹងខងេងរៅរេើសិទធិ បស់ ភាគីទាំងអស់ 304

ដ្ូរឆនះ ម្តូវខតពិច ណារៅរេើពយសនកេម ធៃន់ធៃ េិនខេនខតឆំរ ះរេធាវីកា

រហើយរហត

កតីរទ បខនតក៏ឆំរ ះ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី្ងខដ្ ។
153.

រេើសពីរនះរទៀត

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូ េបញ្ហជក់ថ្ន

កា វាយតថ្េេណាេួ យខបបរនះម្តូ វខត

ពិច ណារៅរេើឆ ិតេកខណៈឆៃន់ធៃ ថ្នកា ពនោ រពេរវលា រៅកនរង ដាក់ជូ នទ ហីក ណ៍ខដ្េរចទ
ជ្ញបញ្ហារនះ។
២០០៧305។

ដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឱ្យរសើ បសួ ម្តូវបានដាក់ជូនរៅថ្ងៃទី១៨

ខខកកកដា

ឆ្នំ

ដ្ំណាក់កាេរសើបអរងកត ភាគរម្ឆើ នខដ្េអាឆជ្ញកា ជូនដ្ំណឹងដ្េ់រេធាវីកា

កតី

អំពីបញ្ហាទាំ ងោយ ខដ្េកំពងម្តូវបានរសើបអរងកត បានរកើតមានរ ើងកនរង អំ រងឆ្នំ ២០០៨ និង
២០០៩។ កា េនាិេសងស័យ អំពី វិសាេភាពថ្នកិឆចរសើ បសួ រធវើរ ើងរដាយ ស.ឆ.ស បានបញ្ច ប់
ជ្ញេួយនឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ខដ្េបានដាក់ជូ នរៅថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០306។ រេធាវីកា
កតីបានបតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆ្ំង នឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ បខនត ខកខានពំបានរេើករ ើងនូ វទ ហីក ណ៍
ណាេួយថ្ន ស.ឆ.ស បានបំរពញកិឆចរសើ បសួ ហួសពីយាតធិកា បស់ខួ ន
េ រនះរទ។ ្ាយ
រ រៅវិញ
ខេួនបាន ង់ចំ ហូតដ្េ់ឆងបញ្ច ប់ថ្នកា ជំ នំជម្េះរដ្ើេបីរេើកកា តវា៉ ទាំងរនះរៅកនរងរសឆកតី
សននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ ខដ្េបានដាក់ជូនកាេរៅថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្នំ
២០១៧។ រៅរពេរនះ រេធាវីកា

កតបា
ី នដ្ឹងអំពី អងគរហតទាំងោយ ខដ្េខេួនយកេកសំអាង

រដ្ើេបីតវា៉ រៅរេើេូេដាឋនទាំងរនះ អស់ យៈរពេជ្ញងម្បាំេួយឆ្នំ កនេះកនេង េករហើយ។ បគគេជ្ញ
រម្ឆើននក់បានឆំណាយរពេរវលា បស់ពួកគត់ រដ្ើេបី្េ
ត ់សកខីកេមរៅឆំរ ះេខតលាកា រៅរេើ

304

វិធាន ២១(១)(ក) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ខឆងថ្ន៖ (“ដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធរី ៅកនរង អ.វ.ត.ក ម្តូវខតមានយតតិធេ៌ រហើយម្តូវ កាបាននូវ

តេយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគីទាំងោយ”)។
305

ឯកសា D3 ដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៧។

306

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០។

94
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បញ្ហាឆម្េូងឆម្មាស់រនះ រហើយរពេរវលាដ្៏រម្ឆើ នម្តូវបានភាគី និង អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងពនោ
សម្មាប់កា សិកា និ ងកា រដាះម្សាយេ័សា
តរ ងរេើ បញ្ហាទាំ ងអស់រ នះ។
154.

រយាងាេកាតទាំងរនះ សហរេធាវីនំេខសូេរេើករ ើងដ្ូឆខាងរម្កាេរនះថ្ន កា អនញ្ហញតឱ្យ
រេើកទ ហីក ណ៍ទាំងរនះរ ើងរៅឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ជំនំជម្េះជ្ញរេើកដ្ំបូង

(១)

ចំបាឆ់រដ្ើេបីធានថ្ន កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីមានភាពយតតិធេ៌ដ្េ់រេធាវីកា

ពំមានេកខណៈ

កតីរ នះរទ និង (២)

អាឆនំឱ្យខូឆខាតយាងពិតម្បាកដ្ដ្េ់ភាពម្តឹេម្តូវថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីទេ់ នឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី។
៧.២.៣.២.១.

កា អនញ្ហញតឱ្យមានអញ្ញម្តកេមយ ឺតយាវ

ពច
ំ ំបាឆ់រដ្ើេបីធានដ្េ់សទ
ិ ធទ
ិ ទួេបានកា ជំន ំ

ជម្េះម្បកបរដាយយតតិធេ៌ បស់រ េធាវីកា
155.

កតរី នះរទ

សហរេធាវីនេ
ំ ខពំយេ់ម្សបជ្ញេួយកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា

កតីថ្ន អងគជំនំជម្េះម្តូ វខត

រដាះម្សាយរេើកា តវា៉ បស់ខួ េនទាក់ទងនឹង វិសាេភាព រដ្ើេបីជ្ញ្េម្បរយាជន៍ថ្ន “សេធេ៌ និង
កា ធានភាពម្តឹេម្តូ វថ្ននី តិ វិធី” 307 រនះរទ។ វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿងរនះេិនខេនជ្ញ ឬេិនគួ ជ្ញ
កាភាញក់រ្អើេរនះរទ។ កនរងអំ រងរពេរសើបសួ
សួ

និងបញ្ហាននខដ្េសថិតរម្កាេកិ ឆចរសើបសួ

ជ្ញរម្ឆើនរៅដ្ំណាក់កាេរនះ

រេធាវីកា

កតីបានដ្ឹងពី វិសាេភាពថ្នកិឆចរ សើប

រហើយខេួនទទួេបាននូវកា កា

ាេ្េូ វនីតិ វិធី

ម្ពេទាំ ងមានសិទធិដាក់សំរណើសំឱ្យរធវើរមាឃភាពកិឆចរសើបសួ

មានសិទធិបឹង
ត ឧទធ ណ៍ជំ ទាស់នឹងកា បដ្ិរសធ 309

308

និងមានសិទធិបឹង
ត ឧទធ ណ៍ម្បឆ្ំងនឹ ងដ្ីកាដ្ំរណាះ

ម្សាយរទៀត្ង 310។ សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏កត់សមាគេ់រឃើញ្ងខដ្ ថ្ន រេធាវីកា

កតីពិតជ្ញបាន

រេើកទ ហីក ណ៍រៅដ្ំណាក់កាេរនះ ទាក់ទងនឹង វិ សាេភាពថ្នសំណំរ ឿង ខដ្េ ក់ព័នធនឹងខ្នក
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៤៧-៣៥០ ពិរ សសម្តង់កថ្នខណឌ ៣៤៩។

308

វិធាន ៧៤(៣)(ឆ) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ។

309 វិធាន
310

៧៤(៣)(ខ) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រេើជំហ ្ារយខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើង រៅរេើឆំណឆរនះ។ បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់

សមាគេ់នូវ កយ “កេមវតថរថ្នបណតឹងឧទធ ណ៍” កនរងវិធាន ៧៦(៧) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ រយាងាេរសឆកតរី ៅរេើកា និ រទស អាន ភាព
ថ្នវិធាន ៧៦(៧) គឺរដ្ើេបីធានថ្ន េិនអាឆរេើករ ើងអំពីកំហសនីតិវ ិធីរៅកនរងកា រសើបអរងកត រម្កាយកា រឆញដ្ីកាដ្ំរណាះ
ម្សាយបានរទ។ ក៏បខនត រដាយសា ខតវាជ្ញ “កេមវតថរថ្នបណតឹងឧទធ ណ៍” រនះវាឆាស់រហើយថ្ន កំហសនីតិវ ិធីអាឆរេើករ ើងរៅ
កនរងបណតឹងឧទធ ណ៍ម្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយបាន។

95
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រ្សងរទៀតថ្នកិឆចរសើ បសួ

311។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពិតជ្ញម្តឹេម្តូវរៅកនរ ងកា ពិច ណាថ្ន

សិទិធទទួេបានកា ជំនំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ បស់រេធាវីកា
ាេ យៈយនតកា សម្មាប់កា តវា៉

កតី ម្តូវបានកា

យាងរពញរេញ

និងកា បតឹងឧទធ ណ៍ខដ្េរបើ កឆំហដ្េ់ខួ ន
េ រៅកនរងដ្ំណាក់កាេ

រសើបសួ ។
៧.២.៣.២.២. សិទធ ិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆរំ ះកិឆចដ្រំ ណើ កា នីត ិវិធរី ដាយម្តឹេម្តូវ និងជ្ញក់លាក់
អាឆម្តូវបានរធវឱ្
ើ យអនតរាយរដាយកា អនញ្ហញតឱ្យមានកា តវា៉ រៅឆងបញ្ច បថ្់ នកា ជំនជ
ំ ម្េះ
156.

សិទធិទទួេបានកា ជំនំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ េិនខេនជ្ញសិទធិផ្លតឆ់េខ បស់រេធាវីកា
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកមា
៏ នសិទធិទទួេបានកា ជំនំជម្េះរដាយយតតិធ េ៌ខដ្

312។

កតីរ នះរទ។
រៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ

កា នីតិ វិធី បស់ អ.វ.ត.ក ម្តូវ កាឱ្យមានតេយភាព វាងសិទធិ បស់ ភាគីនីេួយៗ 313 រហើយម្តូវខត
កា

សិទធិ បស់ជ ន ងរម្គះរៅទូទាំង កិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី 314។ អាម្ស័យរហតរនះ កនរងកា វាយ

តថ្េេថ្នរតើកា តវា៉ យឺតរពេគួ ម្តូវបានទទួេយកពិច ណាខដ្ ឬយាងណា រដ្ើេបីធានឱ្យមានកា
ជំនំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ វាក៏ជ្ញកា សេម្សប្ងខដ្ ឆំរ ះកា ពិច ណារេើ ្េបះ េ់ ខដ្េ
អាឆមានេករេើសិទធិទទួេបានកា ជំនំជម្េះរដាយយតតិធេ៌ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 315។

311

សូេរេើេ ឯកសា D97/16/1 បណតឹងឧទធ ណ៏ម្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាសរម្េឆសតីពីកា អនវតតន៏រៅ អ វ ត ក នូ វទម្េង់ថ្នកា ទទួេ

ខសម្តូវខាងម្ពហមទណឌខដ្េរគរៅថ្ន សហឧម្កឹដ្ឋកេម ួេ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្នំ២០១០។ ជ្ញពិរសសសូេរេើេ កថ្នខណឌ ២៥
ខដ្េរេធាវីកា

កតីសំអាងរេើវ ិសាេភាពថ្នកិឆចរសើបសួ

ខដ្េម្តូវកំណត់រដាយ “សេតថកិឆចទូរៅថ្ន អ.វ.ត.ក” (បញ្ហារនះ

សថិតរៅរម្កាេបណតឹងសាទកខ) អងគរហតខដ្េបានកំណត់ជ្ញក់លាក់រៅកនង
រ ដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ

(បញ្ហាខដ្េម្តូវ

បានតវា៉ នរពេរនះ)។
312

ឯកសា F26/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំបខនថេរពេរវលា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ និងសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណីសម្មាប់សួ រដ្ញរដាេសាកសី SCW-5 ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៧ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ខដ្េ “ទទួ េបានសិទធិកនរងកា ជំនំជម្េះម្បកបរដាយយតតិធេ៌ ខដ្េមានខឆងកនរងមាម្ា ១៤(១) ថ្ន [កតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ិសិទធិ
ពេ ដ្ឋ និងសិទធិ នរយាបាយ]” មាន “តួនទីជ្ញក់លាក់ និងមានកម្េិតរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធី ដ្ូឆខដ្េមានខឆងកនរងវិធានថ្្ា
កនរង បស់ អ.វ.ត.ក”)។
313

វិធាន ២១(១)(ក) ថ្នវិធានថ្្ា។

314

វិធាន ២១(១)(គ) ថ្នវិធានថ្្ា។

315

តលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ ទេ់នឹង Ongwen សាេដ្ីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក Dominic

Ongwen “ម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងទី ៩ រេើសា ណា បស់រេធាវីកា

កតីរចទម្បកាន់ថ្នមាន

96
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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157.

វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរងខឆងអំពីកា ធានដ្េ់កា កា

សឆចភាព្េូវឆាប់ និងតមាេ ភាពរៅ

កនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី បស់ អ.វ.ត.ក។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មា នសិទធិ “ទទួេបានសាេ
ម្កេទាន់រពេរវលា” 316 ខដ្េអាម្ស័យយាងចំបាឆ់រៅរេើកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ខដ្េម្បម្ពឹតតរៅ
យាងឆ្ប់ ហ័ស (វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ា)។ កា កា

ដ្េ់សឆចភាព្េូវឆាប់ តមាេភាព និង

ដ្ំរណើ កា ឆ្ប់ ហ័ស តម្េូវឱ្យមានកា អនវតតាេម្កបខណឌរពេរវលា។ ភាគីម្ តូវខតអាឆសំអាង
រៅរេើ វិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿងខដ្េបានកំណត់

ខណៈខដ្េកា តវា៉ ទាំងោយេិនម្តូវបានរេើក

រ ើងកនរង ងវ់រពេរវលាេួយមានកំណត់។
158.

ភាពឆាស់លាស់ឆំរ ះវិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង

េិនខេនសំខាន់សម្មាប់ខតរេធាវីកា

កតីរ នះ

រទ បខនត ក៏សម្មាប់ភាគីទាំង អស់្ងខដ្ ។ កា ខកខានពំបានតវា៉ រេើបញ្ហាទាំងោយឱ្យបានទាេ់
រពេរវលា

វាមាន្េវិបាកឆំរ ះរពេរវលារនះ

រហើយរៅទីបញ្ច ប់

ធនធានននខដ្េបាន

ឆំណាយរេើបញ្ហាទាំងរនះអាឆជ្ញកា ឥតម្បរយាជន៍។
159.

សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ្ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីទាំង អស់បានឆំ ណាយ
រពេ បស់ពួកគត់េក្តេ់ សកខីកេម រហើយអនកខេះបានឆេងកាត់បទពិរសាធន៍ាេ្េូវឆិតត យាងេំបាក
រៅរេើបញ្ហាខដ្េរចទរ ើងរនះ។ កា សរម្េឆរៅរេើបញ្ហាទាំ ងរនះ ក៏ នឹងពនោ ដ្េ់រពេរវលា
ទូរៅថ្នសំណំរ ឿងរនះ្ងខដ្ ខដ្េជ្ញកា ម្ពួយបា េាពិរសសឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយ
ពួកគត់ភាគរម្ឆើនេិ នអាឆ ស់ រានតបានរឃើញសាេដ្ីកាសាថព បស់អងគជំ នំជម្េះរ ើយ 317។ រដាយ
កា ពំមានកា តវា៉ ពីសំណាក់រេធាវីកា

កតី អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានបនតសាតប់ឆរេេើយ និង

ពិច ណារេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធនឹងខ្ន ករ្សងៗថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

វិកា ៈរៅកនង
រ រសឆកតីសរម្េឆអំពីកា បញ្ហជក់អះអាង” សំណំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01/15-1562 ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៩
កថ្នខណឌ ១៤៧ (“រទាះបីជ្ញសា ណាខដ្េអាឆម្តូវបានដាក់ជូនរៅេនកា ចប់រ្តើេរបើកសវនកា

អាឆម្តូវបានដាក់ជូនរៅ

ដ្ំណាក់កាេរម្កាយេករទៀតក៏រដាយ ក៏វាខតងខតអាម្ស័យរៅរេើអងគរហត និងកាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកតី ក៏កា ពិច ណាម្តូវខត

សរម្េឆរេើភាពម្តឹេម្តូវជូនភាគី និងអនកឆូេ េ
ួ ដ្ថ្ទរទៀត ម្ពេទាំងេកខខណឌឆាប់សីព
ត ីដ្ំរណើ កា រជឿនរេឿន្ងខដ្ ”) [មាន
រសឆកតីបញ្ហជក់បខនថេ]។
316

ឯកសា F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំព័ សម្មាប់ដាក់សា ណាបណតឹង

សាទកខ ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ២០។
317

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានទទួេព័ត៌មានថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៣១២ នក់បានសាេប់ ចប់ាំងពីកា ចប់រ្តើេកិឆច

ដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធីរេើសំណំរ ឿង ០០២ កនេងេក។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤២ ខាងរេើ។

97
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខដ្េរពេរនះរេធាវីកា

កតីតវា៉ ថ្នមាន វិកា ៈ318។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសមាជិកម្គួ សា

បស់ពួកគត់ខដ្េរៅមានជី វិតមានកា ំពឹងទក

យាងខាេំងរៅរេើកា ពិច ណាាេ្េូវតលាកា

ឆំរ ះអងគរហតខដ្េពួកគត់បាន្តេ់ជូន។
៧.២.៣.៣. នសចកាីសននិដាឋនទក់ទង្នឹង្ វិសាលពពននទ ហ ីករណ្៍ម្បនភទទី ១
160.

សម្មាប់េូេរហតដ្ូឆបានរេើករ ើង ខាងរេើ
សាលាដ្ំបូងពំមានកំហសរនះរទ

សហរេធាវីនំេខសូេអះអាងថ្ន

អងគជំ នំជម្េះ

រៅរពេខដ្េអអគជំនំជម្េះបានម្ចនរចេ វិ សាេភាពទ ហីក

ណ៍ម្បរេទទី ១ (រម្ៅពីទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងកា និ រទស) ថ្នេិ នអាឆទទួេយកបាន។ ទ ហីក ណ៍
ទាំងរនះម្តូវបានរេើ ករ ើងហួសរពេជ្ញរម្ឆើនឆ្នំេករហើយ និងរដាយពំមានយ តតិកេមសម្មាប់កា
យឺតយាវរនះរទ។ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះបញ្ហជក់ថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង គឺ
សេរហត្េទាំងម្សរង។ រេធាវីកា

កតីពំបានបង្ហាញថ្ន មានកំហសរៅកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆ នា

នសិទធិ បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរទ។
មូលដាឋនដ លនោទម្បកាន់ថ្ន មានកំហុសនៅកនុង្ ីកា ំនណាោះម្សាយ

៧.៣. ម្បនភទទី ២៖

នដាយសារដតពុំភ័សាុតាង្ម្េប់ម្គន់
161.

កនរងេូេដាឋនឆំ នួនបី

រេធាវីកា

កតីតវា៉ ថ្ន

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយមានកំហសខេះកនរងខ្នកខេះ

រដាយសា ខត វិកា ៈទាំងរនះពំមានេ័ សា
តរ ងគំម្ទឱ្យបានម្គប់ម្គន់។

កា តវា៉ រនះម្តូវបានរេើក

រ ើងកនរងេូេ ដាឋនទី ៦២ (កា សាេប់រដាយកាអត់ឃាេនរៅសហក ណ៍ម្ាំកក់ ) 319 េូេ ដាឋនទី ៦៣
(កា ម្បម្ពឹតតិរ ីសរអើងរេើម្ បជ្ញជនងមី) 320 និងេូេ ដាឋនទី ៦៤ (កា ឃាេំរេើេ និងកា បាត់ខួ ន
េ អនក
ខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងអតីត បបសាធា ណៈ ដ្ឋខខម ) 321។

318

សូេរេើេទាហ ណ៍ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន ខដ្េេសតា
រ ងទាំងម្សរង បស់គត់ទាក់ទងនឹងរហត

កា ណ៍ខដ្េបានរកើតរ ង
ើ រៅឃំលាយបូ ម្សរកម្ាំកក់។ ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ សវនកា ថ្ងៃទី២២ ខខ
េករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៣៦-៧២។ ឯកសា E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ សវនកា
ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៣-៦៩។
319
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162.

ទ ហីក ណ៍ទាំងបី ម្តូវបានរេើ ករ ើងជ្ញរេើកដ្ំបូងរៅកនរង
រដាេ បស់រេធាវីកា

រសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញ

កតី 322។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបដ្ិរសធទ ហីក ណ៍ទាំងរនះរចេ

រដាយសា ពំមា នេ័សា
តរ ងបង្ហាញឱ្យបានជ្ញក់ លាក់ ឬម្តឹេម្តូវ ម្គប់ម្គន់ ខដ្េជ្ញរហតេិនអាឆឱ្យ
អងគជំនំជម្េះយេ់ដ្ឹងរៅរេើបទរចទខដ្េម្តូវបានយកេកជំទាស់តវា៉ រនះ323។
163.

រៅកនរងេូេ ដាឋនទី

៦១

រេធាវីកា

កតីជំទាស់តវា៉ ពីកា ម្ចនរចេជ្ញរេើកដ្ំបូងរដាយអងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងនូវទ ហីក ណ៍ទាំងរនះ បខនត េិនជ្ញប់ទាក់ទងនឹងកា អនវតតរគេកា ណ៍ឆ ាប់
ក់ព័នធ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ324។ រទាះជ្ញយាងនក៏រ ដាយ រៅម្តង់ឆំ ណឆរនះ ទ ហីក
ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី ពំបានបង្ហាញពីកំហស បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ ពួករគម្គន់ខត

េិនយេ់ម្ សបជ្ញេួយ នឹងកា សរម្េឆ បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខតបរណា
ណ ះ។
164.

រទាះជ្ញកនរងរហតកា ណ៍ ណាក៏រដាយ សហរេធាវី នេ
ំ ខសូេរេើ ករ ើងថ្ន ម្បសិ នរបើអងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងពំបានបដ្ិរសធទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះថ្ន ម្តូវបានបញ្ហចក់ឱ្ យឆាស់លាស់រទ ក៏ទ ហីក ណ៍
ទាំងរនះម្តូវបានបដ្ិរសធរដាយសា ខតយឺតរពេសម្មាប់េូេរហតដ្ូឆគន ខដ្េេិនទទួេយកេូេ
ដាឋនម្បរេទទី ១ ខដ្ ។ រសឆកតីម្បកាស បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងនឹ ងេូេ ដាឋនម្បរេទទី
១ អាឆអនវតតបានដ្ូឆគនរៅម្តង់ឆំណឆរនះ មានន័ យថ្ន “ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ទាំងអស់ អាឆ កបាន
ាំងពីថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០ េករេេះ រៅរពេខដ្េរឆញដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ។ ជនជ្ញប់រចទ
ទទួេបានកា ជូនដ្ំណឹងអំពី វិសាេភាពថ្នកា រចទម្បកាន់ម្បឆ្ំងពួកគត់ចប់ាំងពីរពេរនះ
េក បខនតជ នជ្ញប់រចទេិនបានយកឱ្កាសរនះ រដ្ើេបីរេើកយកបញ្ហារនះេកដាក់រៅឆំរ ះេខអងគ
បរ ជំនំជម្េះ ឬរៅឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះរនះ រៅកនរងបញ្ហាអញ្ញម្តកេមរ ើយ” 325។
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៧.៤. ម្បនភទទី ៣ និង្ ៤៖ មូលដាឋនដ លនោទម្បកាន់ថ្ន មានការបកម្សាយខុសនៅនលើ ីកា
ំនណាោះម្សាយ (មូលដាឋនទី ៦៥-៨១) ឬនសចកាីសនម្មចបំដបកកិចច ំនណ្ើរការនីតិ វិធី
(មូលដាឋនទី ៨២-៨៤)
165.

រៅកនរង វិសា េភាពថ្នទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី ៣ និង ៤ រេធាវីកា

កតីតវា៉ ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងបានរធវើកា បកម្សាយទូេំទូលាយរពករៅរេើដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ួឆទាំងខ្នក េួយឆំ នួនខដ្េ
រេធាវីកា
166.

កតី និយាយថ្ន សថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿងរនះ។

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូ វបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេ ដាឋនទី ៦៥ (កា សាេប់រម្ៅពីកា អត់អាហា រៅ
ម្សរកម្ាំកក់) 326 េូេ ដាឋនទី ៦៦ (កា សាេប់បណា
ត េេកពីកា អត់ឃាេន រៅរម្ៅឃំសំររាង និងឃំ
ារេេ កនរងម្សរកម្ាំកក់) 327 េូេ ដាឋនទី ៦៧ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះម្បជ្ញជនងមី រៅម្សរក ម្ាំកក់) 328
េូេដាឋនទី ៦៨ (កា រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយរៅរេើេនសស រម្ៅពីម្បជ្ញជនងមី
រៅកា ដាឋនទំនប់ម្ត ំងងម) 329 េូេ ដាឋនទី ៦៩ (កា សាេប់ជ្ញប់ទាក់ទងនឹងទំនប់ ១ េករា បខនត បាន
រកើតរ ើងរៅរម្ៅកា ដាឋន) 330 េូេដាឋនទី ៧០ (កា សាេប់បណា
ត េេកពីរម្គះថ្នន ក់រ្សងៗ រៅកា
ដាឋនទំនប់ ១ េករា) 331 េូេ ដាឋនទី ៧១ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះអតី តអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋ
ខខម រៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា) 332 េូេ ដាឋនទី ៧២ (កា រធវើទកខបករេនញរដាយេូ េរហតនរយាបាយ
រៅម្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្នំង ) 333 េូេដាឋនទី ៧៣ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះម្បជ្ញជនងមី រៅម្កាំងា
ចន់)334 េូេដាឋនទី ៧៤ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះអតីតអន ក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅម្កាំងា
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ចន់)335 េូេដាឋនទី ៧៥ (ម្ករេរគេរៅឆំនួនបី រៅម្កាំងាចន់) 336 េូេដាឋនទី ៧៦ (កា រធវើទកខ
បករេនញរដាយេូេរហត នរយាបាយ រៅអូ កខនសង) 337 េូេ ដាឋនទី ៧៧ និង ១៣៤ (កា រធវើទកខបក
រេនញរដាយេូេរហតនរយាបាយ រៅេនំរម្កាេ) 338 េូេដាឋនទី ៧៨ (កា សមាេប់ជនជ្ញតិចេ រៅ
េូេិម្ទា) 339 េូេដាឋនទី ៧៩ (កា រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហតនរយាបាយឆំរ ះជនចតិចេ
រម្កាេសហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ) 340 េូេដាឋនទី ៨០ (អងគរហត ក់ព័នធនឹង រៅកនរងខដ្នទឹក) 341 េូេ ដាឋនទី
៨១ (អងគរហត ក់ព័នធនឹងអតី តទាហាន និងអតីតអនក ដ្ឋកា បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ) 342 េូេ ដាឋនទី
៨២ (កា រធវើទកខបករេនញរដាយេូ េរហតនរយាបាយ និងកា ជរេេៀសជនជ្ញតិចេរដាយបងខំ រម្ៅ
ពីកា ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតសាសន

រៅកនរងកា ជរេេៀសម្បជ្ញជន

ដ្ំណាក់កាេទី២)343 និងេូេ ដាឋនទី ៨៤ (កា បាត់ខួ ន
េ ជនជ្ញតិរវៀតណាេរដាយបងខំ រៅម្សរក
ម្ាំកក់)344។
167.

ក.ស.ព បានរេើករ ើងអំពីអងគរសឆកតីថ្ នេូេ ដាឋននីេួយកនរ ងឆំរណាេេូេ ដាឋនទាំ ងរនះ345។ សហ
រេធាវីយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងកា រេើករ ើង ទាំងរនះ និងពំមា នអវីខដ្េម្តូវ បខនថេរេើកា រេើករ ើង
ទាំងរនះរទ។

335

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥០០-៥០៤។

336

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥០៥-៥១០។

337

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥១១-៥១៣។

338

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥១៤-៥១៦, ៨៨៤-៨៨៦។

339

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥១៧-៥១៨។

340

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥១៩។

341

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥២០-៥២១។

342

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥២២-៥៣០។

343

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៣១-៥៤៣។

កយ “MOP” គឺសំរៅរៅរេើកា ជរេេៀសម្បជ្ញជន។

កយ

MOP2 គឺសំរៅរៅរេើកា ជរេេៀសម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទី២។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ខ៖ បញ្ជ ី កយកាត់។
344

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៤៩។

345

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៣២២-៣២៣ (េូេដាឋនទី ៦៥) កថ្នខណឌ ៣២៤ (េូេដាឋនទី ៦៦)

កថ្នខណឌ ៣២៥-៣២៧ (េូេដាឋនទី ៦៧, ៧១, ៧៣, ៧៤) កថ្នខណឌ ៣២៨-៣៣៧ (េូេដាឋនទី ៦៨, ៧២, ៧៥, ៧៦, ៧៧,
១៣៤) កថ្នខណឌ ៣៣៨ (េូេដាឋនទី ៦៩) កថ្នខណឌ ៣៣៩ (េូេដាឋនទី ៧០) កថ្នខណឌ ៣៤០ (េូេដាឋនទី ៧៨) កថ្នខណឌ

101
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663269

168.

រទាះជ្ញយាងណាក៏រដាយ

រេធាវីកា

កតី េិនបាននិយាយ ក់ព័នធនឹងបញ្ហាយតតិសាន្រសតសេរហត

្េ ថ្នរតើទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានរេើករ ើង ទាន់រពេរវលា ឬអត់រ នះរទ 346។ សហរេធាវីនំ
េខសូេបញ្ហជក់ ថ្ន ទ ហីក ណ៍េួយឆំនួនេិ នម្តូវបានរេើករ ើងទាន់រពេរវលារនះរទ។ ជ្ញពិរសស
កា តវា៉ ឆំនួនម្បាំពី ម្តូវបានរេើករ ើ ងជ្ញរេើកដ្ំបូងរៅកនរងបណតឹងសាទកខ រដាយពំមានយតតិកេម ឬ
កា ពនយេ់អរវី ើយ។ កា តវា៉ ទាំរនះមានកនរងេូេ ដាឋនទី ៦៥ (កា សាេប់រម្ៅពីកា អត់អាហា រៅ
ម្សរកម្ាំកក់) 347 េូេដាឋនទី ៦៦ (កា សាេប់បណា
ត េេកពីកា អត់ឃាេន រៅរម្ៅឃំសំររាង និងឃំ
ារេេ កនរងម្សរកម្ាំកក់) 348 េូេដាឋនទី ៦៩ (កា សាេប់ជ្ញប់ទាក់ទងនឹងទំនប់ ១ េករា បខនត បាន
រកើតរ ើងរៅរម្ៅកា ដាឋន) 349 េូេដាឋនទី ៧០ (កា សាេប់បណា
ត េេកពីរម្គះថ្នន ក់រ្សងៗ រៅកា
ដាឋនទំនប់ ១ េករា) 350 េូេ ដាឋនទី ៧១ (កា រ ីសរអើងឆំរ ះអតី តអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋ
ខខម រៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា) 351 េូេដាឋនទី ៧៨ (កា សមាេប់ជនជ្ញតិចេ រៅេូ េិម្ ទា) 352 និង
េូេដាឋនទី ៨៤ (កា បាត់ខួ ន
េ ជនជ្ញតិរវៀតណាេរដាយបងខំ រៅម្សរ កម្ាំកក់) 353។
169.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងដ្ូឆ ខាងរម្កាេថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូ វបានកំណត់ឱ្យរេើករ ើង
រៅកនរងឱ្កាសដ្ំបូងៗ រហើយទ ហីក ណ៍ទាំងរនះេិនអាឆម្តូ វបានរេើករ ើងជ្ញរេើ កដ្ំបូងរៅកនរ ងប
ណតឹងសាទកខបានរទ រេើកខេងខតរេធាវីកា

កតីបង្ហាញឱ្យរឃើញថ្ន ពំមានកា ជូនដ្ំណឹងឱ្យបាន

៣៤១ (េូេដាឋនទី ៧៩) កថ្នខណឌ ៣៤២ (េូេដាឋនទី ៨០) កថ្នខណឌ ៣៤៣-៣៤៥ (េូេដាឋនទី ៨១) កថ្នខណឌ ៣៤៦, ៣៤៩៣៥០ (េូេដាឋនទី ៨២, ៨៤)។
346

េូេដាឋនទី ៣៨ បស់រេធាវីកា

កតី (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៥-៤៥០) ទំនងជ្ញឆង់និយាយ

សំរៅខតរៅរេើបញ្ហាម្កបខណឌរពេរវលា

និងភាពអាឆទទួេយកបានទាក់ទងនឹងទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ
ក់ព័នធនឹង

“អងគរហត

ខដ្េេិនសថិតកនរងវិសាេភាពថ្នកិឆចរសើបសួ ” (កថ្នខណឌ ៣៣៤) គឺទ ហីក ណ៍ម្បរេទទី ១ ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើ។
347

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៥៨-៤៧០។

348

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៧១-៤៧៤។

349

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៨៤-៤៨៦។

350

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៨៧-៤៨៩។

351

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៩០-៤៩២។

352 ឯកសា
353

F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥១៧-៥១៨។

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៤៩។

102
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663270

ម្គប់ម្គន់អំពីបទរចទ ខដ្េនំបានបណា
ត េឱ្យខូឆខាតដ្េ់េទធភាព បស់ខួ ន
េ រដ្ើេបីរ ៀបឆំកា កា
កតី។
៧.៤.១. លកខខណ្ឌតម្មូវសម្មាប់ពពទន់នពលនវលាននអញ្ញម្តកមមដ ល
170.

ក់ព័នធនឹង្ វិសាលពព

វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង កំ ណត់ពី យៈរពេសម្មាប់កា ដាក់អញ្ញម្តកេម។ វិធានរនះខឆងពីសិទធិ
បស់ជនជ្ញប់រចទកនរងកា ដាក់អញ្ញម្តកេម

រដាយខ្អករេើយាតធិកា បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង កា ំេត់បណតឹងអាជ្ញញ រមាឃភាពនីតិ វិធីខដ្េម្តូវបានរធវើ បនាប់ពីមានដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ 354
។ អញ្ញម្តកេមរនះម្តូវរធវើរ ើងយាងយូ ៣០ (សាេសិប) ថ្ងៃ រម្កាយពីដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយឆូេជ្ញ
សាថព

355។

ម្បសិនរបើជនជ្ញប់រចទខកខានេិនបានដាក់អញ្ញម្តកេមកនរងម្កបខ័ណឌរពេរវលាខដ្េ

បានកំណត់រទ អញ្ញម្តកេមទាំងរនះ “េិ នអាឆម្តូវបានទទួេយក” រ ើយ356។
171.

វិធានថ្្ាកនរង បស់ អ.វ.ត.ក េិ នបានរេើករ ើងឆាស់ពីអញ្ញម្ តកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹង វិសាេភាពថ្ន
សំណំរ ឿងរនះ

ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានដ្ឹងកនរងអំ រងកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំ នំជម្េះរនះរទ។

ឧទាហ ណ៍ កនរងក ណីខដ្េេ័សា
តរ ងម្តូ វបានសាតប់ ខដ្េរេធាវីកា

កតីរជឿជ្ញក់ថ្ន សថិតរៅរម្ៅ

វិសាេភាពថ្នបទរចទទាំងរនះ 357។ វិធាន ៩១ (៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង អនញ្ហញតឱ្យភាគីជំ ទាស់រៅនឹង
កា សាតប់េ័សា
តរ ង ម្បសិ នរបើ “ខេួនយេ់ថ្ន ឆរេេើយ បស់សា កសីរនះេិនសខេតងឱ្យរឃើញកា ពិត”។
វិធានថ្្ាកនរងរនះកនរង ហាក់តម្េូវឱ្យដាក់អញ្ញ ម្តកេម កនរងរពេសាតប់ េ័សា
តរ ង េិនខេនរម្កាយរពេសាត
ប់េ័សា
តរ ងរនះរទ រម្ ះ វិធានថ្្ាកនរងរនះកំ ណត់ថ្ន ម្បធានអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង “ម្តូវសរម្េឆ
ថ្ន រតើម្តូវសាតប់ ឬេិនម្តូវសាត ប់ឆរេេើយ សាកសីរ នះ”។ វិធានថ្្ាកនរងរនះេិ នបានរេើករ ើងបខនថេរទៀត
ក់ព័នធនឹងកា ជំទាស់រៅនឹងកា បកម្សាយជ្ញេូេដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើដ្ីកា
ដ្ំរណាះម្សាយរនះរទ។ រទាះជ្ញយាងណា សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើងថ្ន រគេជំហ រនះគឺ
ឆាស់លាស់

ទាំងខ្អកាេឆាប់យតតិសា ន្រសត

និងរគេកា ណ៍ថ្នកា ជំនំ ជម្េះរដាយយតតិ ធេ៌។

រាេ់កា ជំទាស់ ខាងរេើម្តូ វរេើករ ើងភាេេៗបនាប់ពីបានកត់សមាគ េ់រឃើញ។

354

វិធាន ៨៩ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ។

355

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

356

វិធាន ៨៩(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ។

357

វិធាន ៩១(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ។
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172.

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំ នំជម្េះរនះសរម្េឆថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានសិទធិជំទាស់
រៅនឹងទ ហីក ណ៍សីព
ត ី វិសាេភាពថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ រៅរពេខដ្េទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវ
បានរេើករ ើងជ្ញរេើកដ្ំបូងកនរង សា ណាបញ្ច ប់កា ពិ ភាការដ្ញរដាេ 358។
សមាគេ់ថ្ន

រេធាវីកា

រពេជំនំជម្េះ

វិធីសាន្រសតរ នះ

កតីម្តូ វបានជូនដ្ំណឹងាេ យៈកា រេើករ ើង បស់តលាកា រៅអំ រង

អំពី វិធីសាន្រសត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងឆំរ ះវិសា េភាពថ្នសំ ណំរ ឿងរនះ

និងថ្ន ដ្ូរឆនះ រេធាវីកា
173.

អងគជំនំជម្េះកត់

កតីអាឆរេើករ ើងពី បញ្ហារនះឱ្យបានឆ្ប់ជ្ញងរនះ359។

ឆេរះបញ្ហចំងពីេកខណៈខដ្េម្តូវបានកំ ណត់យាងឆាស់ កនរងតលាកា អនត ជ្ញតិរ្សង

រទៀត។ ភាគីមានក់ខដ្េកំណត់ពីអវីខដ្េខេួនយេ់ថ្នជ្ញភាពេិ នម្បម្កតីខ្នក នីតិ វិធីកនរងរពេជំនំ ជម្េះ
ម្តូវដាក់ អញ្ញម្ តកេម្េូវកា

360។

កា ខកខានេិនដាក់ អញ្ញម្ តកេម្េូ វកា រដាយគមនកាេៈរទសៈ

ពិរសស នឹងម្តូវបានចត់ទកជ្ញកា របាះបង់សិទធិកនរងកា រេើកយកបញ្ហារនះេករធវើជ្ញេូេ ដាឋនថ្ន ប
ណតឹងសាទកខ 361។

ឆងរចទនឹងម្តូវបានអនញ្ហញតឱ្យរេើករ ើងពីកំហសកនរងសាេដ្ីកាខដ្េ ងកា

358

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៣៧។

359

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

360

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ២២៣។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Naletilić និង Martinović សំណំរ ឿង
រេខ IT-98-34-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ ២១ ។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង
Karadžić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T រសឆកតីសរម្េឆរេើសា ណា បស់ជនជ្ញប់រចទសំឱ្យមានកា សម្មាេរទាសកំហស
កនរងសាេដ្ីការនះ ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៨ (អញ្ញម្តកេមរនះ “គួ ម្តូវបានដាក់រៅដ្ំណាក់កាេេនកា ជំនំ
ជម្េះ (កនរងសា ណាខដ្េរដ្ញរដាេសាេដ្ីការនះ) ឬរៅរពេបង្ហាញេ័សា
តរ ងថ្នអងគរហតសំខាន់ងមីេួយ”)។ សូេរេើេ្ងខដ្
តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bagosora និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ ICTR-98-41-AR73 រសឆកតីសរម្េឆ
រេើបណតឹងសាទកខបនាន់បងខំ បស់ Aloys Ntabakuze សតីពីបញ្ហាថ្នអងគឆាប់ខដ្េរេើករ ើងរៅថ្ងៃទី២៩ ខខេិងន ឆ្នំ២០០៦ អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង I រសឆកតីសរម្េឆរេើសា ណាសំឱ្យផ្លត់រឆញេ័សា
តរ ង ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ ៤៤៤៥។
361

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ២២៣។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Boškoski និង Tarčulovski សំណំរ ឿង
រេខ IT-04-82-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១០ កថ្នខណឌ ១៨៥។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង
Simić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-9-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ ២៥។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋ

អាជ្ញញ តទេ់នឹង Naletilić និង Martinović សំណំរ ឿងរេខ IT-98-34-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ
២១។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់ នឹង Blaskić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-14-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្នំ
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រចទម្បកាន់ជ្ញរេើកដ្ំបូងកនរងបណតឹងសាទកខ
បង្ហាញភាពេរេអៀងធៃ ន់ធៃ

362។

ឆំរ ះរគេកា ណ៍ថ្នកា េះបង់

ម្បសិ នរបើមាចស់ បណតឹងសាទកខបំរពញបនា រកថ្នកា

សនិទានភាពសម្មាប់កា អនញ្ហញតឱ្យមានកា រេើករ ើងដ្ូរឆនះ
គឺសិទធិ បស់ជ នជ្ញប់រចទកនរងកា ទទួេបានកា ជូនដ្ំណឹងអំពី

បទរចទម្បឆ្ំងនឹងជនជ្ញប់រចទរនះ363 ខដ្េបង្ហាញឆាស់ថ្ន “ភាពេរេអៀងធៃនធ
់ ៃ ” ខដ្េម្តូវ
បង្ហាញរ ើងរដាយឆងរចទ គឺឆងរចទេិនទទួេបានកា ជូនដ្ំណឹងម្គប់ម្គន់អំពី បទរចទទាំងរនះ
ខដ្េរធវើឱ្យបះ េ់ យាងខាេំងដ្េ់សេតថភាព បស់ឆ ងរចទ កនរងកា រ ៀបឆំកា កា
174.

ឆងបញ្ច ប់

ខេួន364។

ក់ព័នធនឹងរគេកា ណ៍្េូវឆាប់ទាំងរនះ សហរេធាវី នេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន រគេ

កា ណ៍ទាំងរនះអនវតតឆំរ ះអញ្ញម្តកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ជូ នដ្ំណឹងខដ្េរេធាវីកា
ដ្ឹងកនរងអំ រងរពេជំនំជម្េះ។ ម្បសិ នរបើរេធាវីកា

កតីបាន

កតីអាឆបង្ហាញថ្ន ខេួនពិតជ្ញេិ នអាឆរេើក

រ ើងពីអញ្ញម្តកេមម្បរេទ ១ ឬម្បរេទ ២ បស់ខួ ន
េ រៅេនរពេជំនំជម្េះរទ រេធាវីកា
ដាក់អញ្ញ ម្តកេម ទាំងរនះភាេេៗ

រៅរពេខដ្េរេធាវីកា

កតីម្ តូវ

កតីបានដ្ឹងពីអញ្ញម្តកេមទាំងរនះកនរង

អំ រងរពេជំនំជម្េះ រម្ ះេ័សា
តរ ងម្តូវបានទាញយកពីខ្នកខដ្េកំពង ងកា តវា៉ ។

២០០៤ កថ្នខណឌ ២២២។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Mucić និងអនករ្សងរទៀត (“Čelibići”) សំណំរ ឿងរេខ
IT-96-21-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២០ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០១ កថ្នខណឌ ៦៤០។ សូេរេើេ្ងខដ្

តលាកា

ICTR រ ឿងកតី

Kambanda តទេ់នឹង ដ្ឋ អាជ្ញញ សំណំរ ឿងរេខ ICTR-97-23-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ២៥។
362

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ២២៤។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Naletilić និង Martinović សំណំរ ឿង
រេខ IT-98-34-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៦ រជើងទំព័ ៧៦។
363

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-05-87-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី

២៣ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៤ កថ្នខណឌ ២២៤។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Simić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-9-A
សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ ២៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ តលាកា

ICTR Niyitegeka តទេ់នឹង

Prosecutor សំណំរ ឿងរេខ ICTR-96-14-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៩ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៤ កថ្នខណឌ ២០០។
364

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Simić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-9-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៦

កថ្នខណឌ ២៥។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់ នឹង Kvočka សំណំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៨
ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៥ កថ្នខណឌ ៣៥។

105
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៧.៤.២. ការអនុវតាចំន
ការ
175.

ោះទ ហ ីករណ្៍សាីពី វិសាលពពម្បនភទ ៣ និង្ម្បនភទ ៤ របស់នមធាវី

រកាី

ខ្អកាេរគេកា ណ៍ខដ្េម្តូវបានកំណត់ យាងម្តឹ េម្តូ វកនរងខ្នក ខាងរេើ សា ណាបណតឹងសាទកខ
បស់រេធាវីកា

កតីរ ៅខតេិ នរេើករ ើងពីេូេរហតខដ្េរេធាវីកា

កតី

គួ ម្តូវបានអនញ្ហញត

ឱ្យរេើកទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើ នខដ្េ ក់ព័នធនឹង វិសាេភាពជ្ញរេើកដ្ំបូង កនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ
បស់ខួ េន។
176.

គួ កត់សមាគ េ់ថ្ន សម្មាប់បញ្ហារ្សងរទៀតខដ្េរេធាវីកា
ទាញយក ក់ព័នធនឹងបញ្ហាខដ្េរេធាវីកា

កតី ករឃើញថ្ន េ័សា
តរ ងម្តូវបាន

កតីចត់ទកថ្នក់សថិតរៅរម្ៅវិសាេភាពរនះ មានកា

ជំទាស់យាងខាេង
ំ សូេបីខ តរៅអំ រងរពេជំ នំជម្េះ។

ឧទាហ ណ៍ មានកា ជំ ទាស់េ័សា
តរ ងខដ្េ

ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះម្បជ្ញជនខខម រម្កាេ 365 គកអងគ កា366 វតតបារាយណ៍ជ្ញ ន់ខដ្ក367 ទីាំង
សមាេប់េនសសរៅជិ តទំនប់ម្ត ំងធំ 368

ម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទំនប់កំពីងពួយ 369

និងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ

ម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទី ៣370។ ទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន បញ្ហាេួយឆំនួនសថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្ន

365

ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៥ ទំព័ ១៣-១៦ បនាប់ពីរមាង [09.48.31] (កា ទទួេ

យកកា ជំទាស់រដាយរេធាវីកា
366

កតី រេឆរ ើងរៅទំព័ ១៤ បនាត់ ២០-២៤ បនាប់ពីរមាង [09.51.38])។

ឯកសា E1/289.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័

៦៩ បនាត់ ៩-២៥ បនាប់ពីរមាង

[16.04.26]។
367

ឯកសា E1/304.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ទំព័ ៧៩ បនាត់ ២៥-ទំព័ ៨១ បនាត់ ៣ េនរមាង [15.41.40]។

368

ឯកសា E1/352.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ១៤ បនាត់ ២២-ទំព័ ១៥ បនាត់ ៤ េនរមាង

[09.50.34]។
369

ឯកសា E1/364.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៦១ បនាត់ ២-ទំព័ ៦២ បនាត់ ៦ េនរមាង

[14.41.18]។
370

ឯកសា E1/503.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ នប) ទំព័ ៦៧ បនាត់ ៤-៩ បនាប់

ពីរមាង [15.42.57]។ ឯកសា E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ នប) ទំព័ ៨
បនាត់ ៤-៨ េនរមាង [09.25.49] ទំព័ ៩ បនាត់ ១០-ទំព័ ១០ បនាត់ ៧ េនរមាង [09.30.50] ទំព័ ១៣ បនាត់ ២៣-២៥ និង
ទំព័ ១៤ បនាត់ ៦-៩ េនរមាង [09.41.45]។ ឯកសា E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័ ៧៨ បនាត់ ៥-១៦ េនរមាង [15.44.53]។

106
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សំណំរ ឿងរនះ ខ្អករេើកា បកម្សាយដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ ក៏ម្តូវបានដាក់បញ្ចូ េកនរងរសឆកតី
សននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា
177.

្ាយ
រ រៅវិញ

រេធាវីកា

កតី្ងខដ្

កតីេិនបានបង្ហាញកា ជំទាស់

371។

រៅអំ រងរពេខដ្េមានកា ពិភាកាពី

េូេដាឋនទី ៦៥, ៦៦, ៦៩, ៧០, ៧១, ៧៨ និង ៨៤ កនរងអំ រងរពេជំនំជម្េះរ ើយ។ រេើសពីរនះ
គមនកា រដ្ញរដាេជ្ញក់ខសតងរេើ វិសាេភាព
បស់រេធាវីកា
កា

កនរងរសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ

កតីរេើ បញ្ហាជ្ញក់ លាក់ទាំងរនះរនះរទ។

ក់ព័នធនឹងបញ្ហាេួយឆំ នួន

រេធាវី

កតីរៅខតេិនរធវើកា ជំទាស់។ កនរងបញ្ហារ្សងរទៀត រសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ បស់រេធាវីកា

ទទួេសាគេ់

ថ្ន

កតី គឺេិនឆាស់លាស់ រហើយសម្មាប់ បញ្ហារ្សងៗរទៀត រេធាវីកា
អងគរហតខដ្េរេធាវីកា

កតី

កតីរេើករ ើងថ្នសថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្នដ្ីកា

ដ្ំរណាះម្សាយ សថិតកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ៖
(i)

េូេដាឋនទី ៦៥ រេើករ ើងថ្ន ខ្នកសតីពីម្សរកម្ាំកក់កនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយេិ នគួ ម្តូវបាន
បកម្សាយថ្ន ួេបញ្ចូ េកា រចទម្បកាន់ខ្នកអងគរហត សតីពីកា សាេប់រដាយសា

“បញ្ហា

សខភាព

កតីបាន

និងេកខខណឌ ស់រៅ” 372។

ពម្ងីកទ ហីក ណ៍ខដ្េរេធាវីកា

រដាយគមនកា ទទួេសាគេ់ រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើង កនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ បស់ខួ ន
េ ថ្ន

កថ្នខណឌ ៣១៣ ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយេិន ួ េបញ្ចូ េកា សាេប់រដាយសា
ភាព”373

“បញ្ហាសខ

រដ្ើេបីឱ្យមានកា បង្ហាញទ ហីក ណ៍កាន់ខតទូេំទូលាយ ក់ព័នធនឹងកា សាេប់

រដាយសា “េកខខណឌ ស់រៅ”។
(ii)

េូេដាឋនទី ៦៦ រេើករ ើងថ្ន កា រចទម្បកាន់ខ្នកអងគរហតសតីពីកា សាេប់រដាយសា កា
អត់ឃាេនរៅម្សរកម្ាំកក់ ខដ្េមានបង្ហាញកនរងកថ្នខណឌ ៣១២ ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ

371

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ទ ហីក ណ៍សីព
ត ីកា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយរៅាេទីាង
ំ េួយឆំនួន៖ ឯកសា

E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច បកា
់ ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ៨៨៣-៩១០ (ម្សរកម្ាំកក់) កថ្ន

ខណឌ ១១២០-១១២៣ (ម្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្នំង) កថ្នខណឌ ១២៥៤-១២៧១ (ម្កាំងាចន់) កថ្នខណឌ ១៣២៣-១៣២៥
(អូ កខនសង) កថ្នខណឌ ១៣៨៦-១៣៨៩ (េនាី សនតិសខេនំរម្កាេ)។
372

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៦៥-៤៧០។

373

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ៨៥៩-៨៦០។

107
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663275

គួ ម្តូវបានបកម្សាយថ្នកម្េិ តម្តឹេទីាំងកនរងឃំសំររាង
កា

និ ងឃំារេេ374។

រេធា វី

កតីរយាងាេទ ហីក ណ៍ ខដ្េរេើករ ើងកនរងរសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ បស់ខួ ន
េ 375។ រទាះជ្ញយាងណា ទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះគឺរ្សងៗពីគន។ រដាយេិ នរេើក
រ ើងថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះមានរឆតនម្គបដ្ណតប់ខតរេើឃំសំររាង និងឃំា រេេ
រគយេ់យាងឆាស់ថ្ន កថ្នខណឌ ២១៣ ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ ម្គបដ្ណតប់រេើម្ សរក
ម្ាំកក់ទាំងេូេ និងរេើ ករ ើងថ្ន គមនេ័សា
តរ ងម្គប់ម្គន់រដ្ើេបីសំអាងទ ហីក ណ៍រ នះ។
រនះគឺជ្ញទ ហីក ណ៍ ម្បរេទ ២ និងគួ ម្តូវបានរដ្ញរដាេរដាយបណតឹងសាទកខម្ បឆ្ំង នឹង
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ។ ាេ យៈកា បនបងខកសម្េួេទ ហីក ណ៍រ នះរៅជ្ញទ ហីក ណ៍
សតីពីកា បកម្សាយម្តឹ េម្តូវ អំពីដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក

ណ៍ងមីេួយជ្ញរេើកដ្ំបូង កនរងបណតឹងសាទកខ។
(iii)

កនរងេូេដាឋនទី ៦៩

ក់ព័នធនឹងកា ដាឋនកា ង្ហ រៅទំនប់ ១ េករា រេធាវីកា

កតីរេើក

រ ើងថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះេិ នរាប់បញ្ចូ េកា សាេប់ខដ្េបណា
ត េេកពីេកខខណឌ ស់
រៅ និងេកខខណឌកា ង្ហ រៅកា ដាឋនកា ង្ហ រនះរ ើយ បខនតជ្ញក ណីខដ្េកា សាេប់រ នះ
រកើតរ ើងរៅឆ្ៃយពីទីាំងរនះ376។

ឆំណឆរនះហាក់ជ្ញកា សំអាងរេើកា សាេ ប់ខដ្េអងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ករឃើញថ្នបានរកើតរ ើងបនាប់ពី
បានបញ្ជូ នម្ត ប់រៅេូេិ បស់ពួករគ វិ ញ

“អន កជំងឺខដ្េមានជំ ងឺធៃន់ម្ តូវ

ឬរៅកាន់ររាងពោបាេកនរងេូេ ដាឋន

រហើយ

រម្កាយេកបានសាេប់រដាយសា ខតេិនអាឆពោបាេបាន” 377។ រទាះជ្ញយាងណា កនរ ងរសឆ
កតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ
សាេប់ខដ្េបណា
ត េេកពីេកខខណឌ ស់រ ៅ

រេធាវីកា

កតីទទួេសាគេ់ថ្ន

កា

ួេទាំ ងបញ្ហាសខភាព សថិតកនរង វិសាេភាពថ្ន

សំណំរ ឿងរនះខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា សមាេ ប់ ង្ហគេ រដាយេិ នបានរេើករ ើង ថ្ន ឆំណឆរនះ
ផ្លត់រឆញក ណីខដ្េអនកជំងឺខដ្េជិត សាេប់ម្តូ វបានបញ្ជូ នរឆញពីកា ដាឋនកា ង្ហ រនះេន

374

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៧១-៤៧៤។

375

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ៨៣៧។ ខដ្េរយាងាេ ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា

ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ៩២៤-៩៣១។

376

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៨៤-៤៨៦។

377

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦២៩។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៨៤, ៤៨៦។

108
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663276

រពេពួករគសាេប់ 378។

ទ ហីក ណ៍រនះម្តូ វបានរេើករ ើងជ្ញរេើកដ្ំបូងកនរងបណតឹងសាទកខ

រនះ។
(iv)

េូេដាឋនទី ៧០ រេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿងរនះេិន ួេបញ្ចូ េកា សាេប់ខដ្េ ប
ណា
ត េេកពីរម្គះថ្ននក់រ ៅកា ដាឋនកា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា379។ សហរេធា វីនេ
ំ ខេិនអាឆ
រធវើកា ជំទាស់ណាេួយរៅនឹងេ័សា
តរ ង
រពេជំនំជម្េះ

ឬទ ហីក ណ៍ ណាេួយរៅនឹ ងអនភាពរនះកនរ ងរសឆកតីស ននិដាឋនបញ្ច ប់កា

ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា
(v)

ខដ្េរេើករ ើងរដាយខ្អកាេេូេដាឋនរនះកនរង

កនរងេូេដាឋនទី ៧១ រេធាវីកា

កតីបានរ ើយ 380។
កតីរេើករ ើងថ្ន វិសា េភាពថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ

គួ ម្តូវបានបកម្សាយថ្នេិន ួេបញ្ចូ េកា រចទម្បកាន់ពីកា រ ីសរអើងរេើអតី តទាហាន
និងអតីត អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា ដាឋនកា ង្ហ ទំ នប់ ១ េករា381។ កនរងរស
ឆកតីសននិ ដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី មានកា ជំទាស់ េួយឆំនួន

ក់ព័នធនឹងបទរចទថ្នកា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយរៅកា ដាឋន
កា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា ខដ្េអាឆម្តូវបានបកម្សាយថ្នម្គបដ្ណតប់រេើកា រធវើទកខបករេនញ
រដាយសា េូ េរហតនរយាបាយរេើ អតីត ទាហាន
ដ្ឋខខម

382។

និងអតី តអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ

រទាះជ្ញយាងណា កា ជំ ទាស់រ នះម្តូ វបាន ករឃើញកនរងទ ហីក ណ៍ខដ្េរេើក

រ ើងថ្ន ស.ឆ.ស បានអនវតតហួស វិ សាេភាពថ្នដ្ីកាសននិ ដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឱ្យរសើបសួ

383។

្ាយ
រ រៅវិញ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះខដ្េម្តូ វបានរេើករ ើងកនរងេូេ ដាឋនទី ៧១ រផ្លតតសំខាន់
រេើកា បកម្សាយដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះ។ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះេិនម្តូ វបានដាក់ បញ្ចូ េ កនរង
រសឆកតីសននិ ដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេរនះរទ

បខនតរេធាវីកា

កតីហាក់ទទួេ

378

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

379

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៨៧-៤៨៩។

380

សម្មាប់កា សាេប់រៅទំនប់ ១ េករា សូេរេើេ ឯកសា E457/6/4/1 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវី

កា

កតី កថ្នខណឌ ១០៤៩-១០៦១។

381

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៩០-៤៩២។

382

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

383

កតី កថ្នខណឌ ១០៥៦-១០៦១។

កតី កថ្នខណឌ ១០៦៣-១០៦៨។

សូេរេើេជ្ញពិរសស ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ

១០៦៦-១០៦៧។

109
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663277

សាគេ់ថ្ន

ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះមានរឆតន ួេបញ្ចូ េ បទរចទថ្នកា រធវើទកខបករេនញ

រដាយសា េូ េរហតនរយាបាយ រេើអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅទំនប់ ១
េករា384។
(vi)

កនរងេូេដាឋនទី ៧៨ រេធាវីកា
បញ្ចូ េ

កតីរេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង ០០២ េិន ួេ

“អងគរហតថ្នកា រធវើេនសសឃាតខដ្េជ្ញធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសស

ជ្ញតិខដ្េបានរកើតរ ើងរៅេនាី សនតិសខេូេិម្ ទា”385។
ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ

រេធាវីកា

កនរងរសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា

កតីរ េើករ ើងថ្ន

បទរចទថ្នកា រធវើេនសស

ឃាតរម្កាេទម្េង់ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសសជ្ញតិ ម្តូវបានកម្េិតម្តឹេកា សមាេប់រ ៅ
េនាី សនតិសខវតតអូ ម្តកួ ន បខនតបានទទួេសាគេ់ថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះរចទម្បកាន់
រខៀវ សំ្ន រេើ “ “អងគរហតជ្ញធាត្សំថ្នអំរពើសមាេប់ ង្ហគេជនជ្ញតិចេ ចប់ពីរដ្ើេឆ្នំ
១៩៧៧ ជ្ញពិរសសរៅេនាី សនតិសខេូេិម្ ទា កនរងេូេិភាគបូ ៌ និងរៅកនរងេនាី សនតិសខវតត
អូ ម្តកួ នកនរងេូ េិភាគកណា
ត េ” 386។
(vii)

កនរងេូេដាឋនទី ៨៤ រេធាវីកា

កតីរេើករ ើងថ្ន រទាះបីជ្ញសំណំរ ឿង ០០២/០២

ួេ

បញ្ចូ េកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំកនរង ម្សរកម្ាំកក់កតី ក៏រសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ
វិធី បានផ្លត់ក ណីទាំងោយខដ្េជន ងរម្គះផ្លា េ់រដាយសា កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំគឺជ្ញ
ជនជ្ញតិរវៀតណាេ រឆញពី វិសាេភាពរនះ387។
រដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ

រេធាវីកា

កនរងរសឆកតីសននិ ដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាកា

កតីទទួេសាគេ់ថ្ន

វិ សាេភាពថ្នសំណំរ ឿងរនះ ួេ

បញ្ចូ េកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំកនរង ម្សរកម្ាំកក់ រដាយសំអាងាេកថ្នខណឌ ១៤៧០ ថ្នដ្ីកា

384

ឯកសា

E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ២២៦១, ២២៧០-

២២៧២។ កនរងកា រេើករ ង
ើ ថ្ន ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះម្គបដ្ណតប់រេើសពីដ្ីកាសននិដាឋនបញ្ជូ នរ ឿងឱ្យរសើបសួ រេធាវីកា
បញ្ហជក់យាងឆាស់ថ្ន

រេធាវីកា

កតី

កតីចត់ទកដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះថ្ន េ
ួ បញ្ចូ េកា រធវើទកបករេនញអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម ៖ ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច បកា
់ ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ១០៦៣

និង ១០៦៦។
385

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥១៧-៥១៨។

386

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

387

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៤៩។

កតី កថ្នខណឌ ១៥៤៦។

110
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663278

ដ្ំរណាះម្សាយរនះ និងេិ នបានអះអាងថ្ន

វិសាេភាពរនះផ្លត់រឆញក ណីខដ្េជន ង

រម្គះគឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេរ ើយ 388។
178.

ដ្ូឆកា រេើករ ើងខាងរេើ 389 កា បង្ហាញពីភាពេរេអៀងឆំរ ះរេធាវីកា
ថ្ន

រេធាវីកា

កតីាេ យៈកា បង្ហាញ

កតី េិនទទួេបានកា ជូនដ្ំណឹងម្គប់ម្គន់អំពីកា បកម្សាយបទរចទទាំងរនះ

រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង គឺជ្ញបនាក
រ បស់រេធាវីកា

កតី។ ដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខ គមនតួ

នទីបង្ហាញអវីខដ្េ្ាយ
រ ពីរ នះរ ើយ។ សហរេធាវីនំេខមានតួនទីម្តឹ េខតរធវើរសឆកតីសននិ ដាឋនរដាយ
សរងខបដ្ូឆខាងរម្កាេ។
179.

ទីេួយ រេធាវីកា

កតី េិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ឆំរ ះកា ពនោ រពេរនះ។ កា សំអាងខតេួ យគត់

កនរងសា ណាបណតឹងសាទកខរ នះសម្មាប់េូេរហតថ្នកា ពនោ រពេរនះ មានបង្ហាញកនរងេូេ ដាឋនទី
២ និង ក់ព័នធខតនឹងទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើង កនរងេូេ ដាឋនទី ៨៤390។ កនរងេូេដាឋនរនះ រេធាវី
កា

កតីពោយាេពនយេ់ពីកា ភាន់ម្ឆ ំ បស់ខួ ន
េ
ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ

វិធីបខនថ េ391 និងរេើករ ើងថ្ន ខ្អកាេកា ទាញរសឆកតីសនិន ដាឋនេិនម្តឹេម្តូ វ បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា
ម្បម្ពឹតតិឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ ម្តូវបានផ្លត់រឆញ “ម្បសិនរបើ េិនបានយេ់ពីេូេ
រហត រេធាវីកា

កតីម្បាកដ្ជ្ញនឹងេិ នបតឹងតវា៉ ” 392។ រនះគឺជ្ញកា ភាន់ម្ឆ ំ។ បញ្ហា ក់ព័នធនឹងកា

តម្េូវឱ្យរេធាវីកា

កតី “បតឹងតវា៉ ” គឺ េ័សា
តរ ងកំពងម្តូវបានសាតប់រេើបញ្ហាខដ្េរេធាវីកា

រជឿថ្ន (រទាះបីជ្ញភាន់ម្ឆ ំ) សថិតរៅរម្ៅសំ ណំរ ឿងរនះ។ រេធាវីកា

កតី េិនបាន្តេ់េូេរហត

សម្មាប់កា េិ នជំទាស់ បស់ខួ ន
េ រៅឆំណឆរនះរទ។ ម្បសិនរបើសា ណាខដ្េរេធាវីកា
រ ើងកនរងេូេ ដាឋនទី ២ ម្គន់ខតរដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន រេធាវីកា

កតី

កតីរេើក

កតីពិតជ្ញបានកត់ សមាគេ់បញ្ហារនះរៅ

រពេរវលាសេម្សប សា ណាទាំងរនះេិនបំរពញកា ដ្កពិរសាធន៍ថ្ នភាពេរេអៀងធៃន់ធៃ រ ើយ។
180.

ទីពី

្ាយ
រ ពីកងវះកា បង្ហាញពីភាពេរេអៀងឆំរ ះរេធាវីកា

កតី

អាឆមានភាពេរេអៀងយាង

ឆាស់ឆំរ ះសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បសិនរបើកា ជំទាស់ ទាំងរនះ
388

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

389

ជ្ញពិរសសរៅកថ្នខណឌ ១៧៣។

390

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៤។

391

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

392

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

កតី កថ្នខណឌ ៩១២។

111
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ម្តូវបានអនញ្ហញតរម្កាយរពេកំ ណត់។ វិធាន ២១(១)(ក) ថ្នវិធានថ្្ា កនរង តម្េូវឱ្យ កាត េយភាព
វាងសិទធិ បស់រេធាវីកា

កតី និ ងសិទធិ បស់ ភាគីទាំងោយ។ ឆំណឆរនះ ួេមានសិទធិ បស់រដ្ើេ ប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ទទួេបានកា ជំនំជម្េះរដាយយ តតិធេ៌ និង សឆចៈភាព្េូវឆាប់ 393។ ដ្ូឆកា
េេអិតកនរងខ្នក ខាងរេើ ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍សីព
ត ី វិសាេភាពម្បរេទ ១ និង ម្បរេទ ២394 រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានរធវើកា េះបង់្េូវឆិតត យាងរម្ឆើ ន

រដាយខ្អ កាេវិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង

រនះ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន្តេ់សកខីក េម េិនម្តឹេខតបានឆំណាយរពេរវលា បស់ខួ ន
េ
បរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំងម្បឈេរៅនឹងកា រចទសួ បស់រេធាវីកា

កតី និងកា ពិនិតយពិឆ័យ

ជ្ញសាធា ណៈរទៀត្ង រពេខេះរេើបញ្ហាខដ្េបះ េ់ យាងខាេង
ំ ដ្េ់អា េម ណ៍បគគេ។ ទាំងរនះជ្ញ
កា ួេឆំខណក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីដ្េ់សំណំរ ឿងរនះ
រវលាពីរេធាវីកា

រដាយគមនកា ជំ ទាស់ទាន់រពេ

កតី។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងរនះេិ នគួ កាេយជ្ញអន កចញ់រម្បៀប ាេ យៈ

កា អនញ្ហញតឱ្យរេធាវីកា

កតី

រធវើកា រដ្ញរដាេរម្កាយរពេកំ ណត់រដាយគមនយាតធិកា សេ

ម្សបរនះរទ។
៨. ភ័សាុតាង្ និង្ការពិោរណានលើភស
័ ាុតាង្
៨.១. ទិ ឋពពរួម
181.

កនរងេូេដាឋនទី ១១ ដ្េ់ ៣៧395 រេធាវីកា

កតីដាក់រឆញនូវ វិធីសាន្រសត បស់ខួ ន
េ ឆំរ ះកា ទទួេ

យក និងកា រម្បើម្បាស់េ័ សា
តរ ង។ អំណះអំ ណាងជ្ញរម្ឆើ នថ្នទ ហីក ណ៍ទាំងរនះ របើ និយាយឱ្យដាឆ់
393

សូេរេើេខ្នក ៣.២ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៤៣ ជ្ញអាទិ៍។

394

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ១៥៦-១៥៩។

395

េូេដាឋនទាំងរនះ ួេមាន៖ េូេដាឋនទី ១១ (េ័សា
តរ ងរឆញេកពីម្បវតតិវ ិទូខដ្េេិនបានឆូេេកបង្ហាញខេួន) េូេដាឋនទី ១២

(កា ទទួេយកបញ្ជ ីពណ៌ទឹកម្កូឆថ្នេនាី ស-២១) េូេដាឋនទី ១៣ (ជំរនឿឥសស ឆិតត និងជំរនឿហួសពីវ ិេតិសងស័យ) េូេដាឋនទី
១៤ (កា បំខបេង ឬកា បំថ្េេេ័សា
តរ ង) េូេដាឋនទី ១៥ (សតង់ដាពី

វាងកា ដាក់បនាក
រ និងកា រដាះបនាក
រ ) េូេដាឋនទី ១៦ (កា

បំរេេឆរចេនូវេ័សា
តរ ងរដាះបនាក
រ ) េូេដាឋនទី ១៧ (បនាក
រ េ័សា
តរ ង) េូេដាឋនទី ១៨ (អនមានវិធី/េ័សា
តរ ងរទសកាេ) េូេដាឋន
ទី ១៩ (កា សននិដាឋនពម្ងីក/កា សននិដាឋនទូរៅ) េូេដាឋនទី ២០ (ឆំនួនេ័សា
តរ ង និងតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ង) េូេដាឋនទី ២១ (ភាពសី
ឆង្ហវក់គន) េូេដាឋនទី ២២ (ភាព្ារយគន) េូេដាឋនទី ២៣ (ឆរេេើយេនៗ/ឆរេេើយរពេរម្កាយៗេករទៀត) េូេដាឋនទី ២៤ (កា
អានរ ើងវិញេនរពេឆូេបង្ហាញខេួន) េូេដាឋនទី ២៥ (សំអាងរហតថ្នកា និយាយកហក) េូេដាឋនទី ២៦ (បរ វិនឆ
ិ េ័យវបបធេ៌)
េូេដាឋនទី ២៧ (ឆរេេើយ/រសៀវរៅ បស់ រខៀវ សំ្ន) េូេដាឋនទី ២៨ (េ័សា
តរ ងខដ្េទទួេបានរដាយកា រធវើទា ណកេម) េូេ
ដាឋនទី ២៩ (រឃាសនកា ) េូេដាឋនទី ៣០ (សកខីកេមជ្ញលាយេកខណ៍អកស ) េូេដាឋនទី ៣១ (ឆរេេើយរម្ៅម្បព័នធតលាកា ) េូេ

112
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663280

ណាត់រៅ គឺេិនខេនជ្ញ “េូេ ដាឋន” ថ្នបណតឹងសាទកខរ ដាយផ្លាេ់រ ើយ រដាយរៅកនរងសា ណារនះ
ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះរដាយផ្លាេ់ េិ នបានបង្ហាញពីឆំណឆខដ្េនឹងរធវើឱ្យរមាឃៈសាេម្កេ បស់ជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ។ ្ាយ
រ រៅ វិញ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្គន់ខតជខជកតវា៉ អំពីម្កបខ័ណឌជ្ញក់ លាក់
េួយទាក់ទងនឹងេ័សា
តរ ង ខដ្េរម្កាយេកម្តូវបានអនវតតរ ៅកនរងសា ណាបណតឹងសា ទកខ។ ខ្នករនះ
ថ្នសា ណារឆេើយតប បស់សហរេធាវី នេ
ំ ខ
កា

កតីបានបង្ហាញ

រេើករ ើងពីកំហសរៅកនរងម្កបខ័ណឌខដ្េរេធាវី

និងពនយេ់ពីេូេរហតម្តឹ េម្តូវថ្នរគេកា ណ៍ខដ្េគំម្ទដ្េ់ វិធីសាន្រសត

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងកា ពិច ណារេើេ័ សា
តរ ងទាំងរនះ។
182.

ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើន បស់រេធាវីកា

កតី ទាក់ទងនឹ ងរគេកា ណ៍សីព
ត ីេ័សា
តរ ង ម្តូវបានរេើករ ើង

យាងេេអិតរដាយ ក.ស.ព 396 និងេិនតម្េូ វឱ្យមានឆរេេើយតបដាឆ់រ ដាយខ កពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវ
ណីរ ើយ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹ ងឆរេេើយ តប បស់ ក.ស.ព រដាយខ្អករេើទសសនវិស័យ
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញ ក់លាក់

ខដ្េ ក់ព័នធនឹងេូេ ដាឋនទី ២៥

(សំអាងរហតថ្នកា

និយាយកហក) 397 េូេដាឋនទី ៣០ (សកខីកេមជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស ) 398 េូេដាឋនទី ៣១ (ឆរេេើយ
រម្ៅម្បព័នធតលាកា ) 399 េូេ ដាឋនទី ៣២ ( កយឆចេអារា៉ េ) 400 េូេដាឋនទី ៣៣ (ទម្េង់ខបបបទ
ព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ) 401 និងេូេ ដាឋនទី ៣៤ (កា វាយតថ្េេរេើឆរេេើយ) 402។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
ក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ រៅកនរងខ្នករនះអំពីកា រម្បើម្បាស់ បស់រ េធាវីកា

កតីនូវកា វិភាគ“សថិ តិ”

ដាឋនទី ៣២ ( កយឆចេអារា៉ េ) េូេដាឋនទី ៣៣ (ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ) េូេដាឋនទី ៣៤ (កា វាយតថ្េេរេើ
ឆរេេើយ) េូេដាឋនទី ៣៥ (ឯកសា ខដ្េទទួេបានសចចធា ណ៍ថ្នអាឆទទួ េយកបាន) េូេដាឋនទី ៣៦ (េ័សា
តរ ងជ្ញឯកសា និង
យថ្នភាព) និង េូេដាឋនទី ៣៧ (អនកជំនញ)។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ក ថ្នសា ណាតប សម្មាប់កថ្នខណឌរយាងថ្នេូេដាឋន
នីេួយៗរៅកនរងឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ។
396

សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ក ថ្នសា ណាតប សម្មាប់កថ្នខណឌរយាងថ្នេូេដាឋននីេួយៗរៅកនរងឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប

បស់ ក.ស.ព។
397

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៥៣។

398

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៣-៣០៥។

399

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣០៦-៣១១។

400

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១២-៣១៣។

401

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៤-៣១៦។

402

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៧-៣១៩។

113
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ថ្នេ័សា
តរ ង ខដ្េភាគរម្ឆើនមានរឃើញកនរងេូេ ដាឋនទី ១៦៣403 េូេដាឋនទី ១៦៥404 េូេ ដាឋនទី
១៧០405 េូេដាឋនទី ១៧៣406 និងេូេ ដាឋនទី ១៧៤407 ខដ្េេូេដាឋនទាំង អស់រនះទាក់ទងនឹងបទ
បញ្ហជអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បខនតក៏ម្តូ វបានរយាង្ងខដ្ រៅ សរពញខ្នករនះថ្នសា ណា
បណតឹងសាទកខ។
183.

េូេដាឋនទី ២៣ ទាក់ទងនឹងកា បង្ហាញឯកសា េ័ សា
តរ ងបនាប់ពីកា បិទបញ្ច ប់សវនកា រេើ អងគ
រសឆកតីរដាយគមនកា របើ កសំណំរ ឿងរ ើង វិ ញ ម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណារឆេើយ
តប ទាក់ទងនឹងកា ំរ លាេនី តិ វិធីខដ្េម្តូ វបានរចទម្បកាន់ 408។

៨.២. ភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
184.

កា អះអាងេិនម្តឹេម្តូ វទាក់ទងនឹងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង វិធីខដ្េេ័សា
តរ ងរនះ
គួ ម្តូវបានវាយតថ្េេ ម្តូវបានរេើករ ើងរៅ សរពញសា ណាបណតឹងសាទកខ។ រេធាវីកា

កតី

បានរដាះម្សាយបញ្ហាសតីពីេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញពិរសសកនរងេូេ ដាឋនទី ៣៣409
និងេូេ ដាឋនទី ៣៤410 បខនតរៅម្គប់ខ្នក ទាំងអស់ សា ណារឆេើយ តបរនះរធវើកា បញ្ហជក់អះអាងយាង
ជ្ញក់លាក់អំពីឆំណឆ ក់ព័ នធនន 411។

ខាងរម្កាេរនះគឺសា ណា ួ េសតីពីទ ហីក ណ៍រ្សងគនទាំង

រនះ។

403

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៦-១១៨៨។

404

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩៦-១២១០។

405

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៣-១២៨០។

406

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣២៤-១៣៤០។

407

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥៦-១៣៦០។

408

សូេរេើេខ្នក ៦.៣.២ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ១០២ ជ្ញអាទិ៍។

409

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៤-៣១៦។

410

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៧-៣១៩។

411

សូេរេើេ្ងខដ្

ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធខដ្េបានរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតរី ៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣០៨ (រៅកនរងេូេដាឋនទី

៣១) កថ្នខណឌ ១០១៤ (រៅកនរងេូេដាឋនទី ១៥៦) កថ្នខណឌ ១០៩៥ (រៅកនរងេូេដាឋនទី ១៥៩) កថ្នខណឌ ១២៣៥ (រៅកនរងេូេ
ដាឋនទី ១៦៦) កថ្នខណឌ ១៣៨៣-១៣៨៨ (រៅកនរងកថ្នខណឌ ១៧៤)។

114
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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៨.២.១. សកខីកមមរបស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ីនៅចំន
185.

រៅកនរងសាេម្កេ

ោះមុខ អ.វ.ត.ក

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពនយេ់ថ្ន

អងគជំ នំជម្េះបានវាយតថ្េេសកខី កេម

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដាយខ្អករេើ េូេដាឋនដ្ូឆគននឹងសកខីក េម បស់សាកសី និ ងអនកជំ នញ
្ងខដ្ ជ្ញអាទិ៍៖
...ាេក ណីជ្ញក់ខសតង នីេួយៗ រដាយខ្អករេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នសកខីកេម និង
រដាយពិច ណាខ្អករេើកាតេួ យឆំនួន ដ្ូឆជ្ញ អតតឆ ិត បស់ បគគេខដ្េ្តេ់ស កខីកេម
ភាពសីឆង្ហវក់គន និង ភាពេិនសី ឆង្ហវក់គន ទាក់ទងនឹងអងគរហតសំខាន់ៗ កា ជំ ញពីខាង
រម្ៅ ខដ្េអាឆមានកា អះអាងបញ្ហជក់ និងកាេៈរទសៈទាំងអស់ថ្នរ ឿងកតីរនះ412។
186.

កា ពនយេ់រនះគឺខ្អករេើរគេជំហ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ដ្ូឆខដ្េបានម្បកាសកនរង

អំ រងកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី សវនកា សំ ណំរ ឿង ០០២/០១ 413។ វិធីសាន្រសតរនះ “អនញ្ហញតឱ្យអងគ
ជំនំជម្េះអាឆវាយតថ្េេពីភាពរពញរេញ និ ងគណភាពថ្នេ័សា
តរ ង និ ងកា រម្បើម្បាស់សកខី កេម បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់សមាអងរហតជ្ញក់លាក់ណាេួយកនរង ក ណីស េម្សប” 414។
187.

រៅ សរពញសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ រេធាវីកា

កតីពោយាេវាយម្បហា និងបនថយ េ័

សតា
រ ងខដ្េបាន្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ ទ ហីក ណ៍រ នះម្តូវបានរធវើរ ើង យាងឆាស់ កនរង

412

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៩។

413

ឯកសា E267/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំរកាះរៅសាជ្ញងមីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី TCCP-187 និងសំឲ្យពិនិតយរ ើងវិញ

រេើខបបបទ

ក់ព័នធនឹងសកខីកេមសីព
ត ីកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងសំរណើ

និងឆរេេើយតបននខដ្េ ក់ព័នធ

(E240, E240/1, E250, E250/1, E267, E267/1 និង E267/2) ឆះថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ dispositif: “រៅរពេវាយតថ្េេ
អំពីេ័សា
តរ ងរៅកនង
រ សាេម្កេ

ទេៃន់ខដ្េម្តូវ្តេ់រៅឱ្យសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

នឹងម្តូវបានវាយតថ្េេរៅាេ

ក ណីនីេួយៗ រដាយពិនិតយរៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នសកខីកេមរនះ រហើយបនាប់ពីកា វាយតថ្េេខដ្េមានសំអាងរហតអំពីេ័
សតា
រ ងរនះ វិេតិសងស័យអំពីពិ ទធភាពនឹងម្តូវបានបកម្សាយជ្ញម្បរយាជន៍ដ្េ់ជនជ្ញប់រចទ”។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ២២
និងឯកសា E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំ បស់រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ

ក់ព័នធនឹងកា អនវតត បស់អងគជំនំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆះថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២២។
414

ឯកសា E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំ បស់រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ

ក់ព័នធនឹង កា អនវតត បស់អងគជំនំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆះថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២២។

115
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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េូេដាឋនទី ២៥ និងេូេ ដាឋនទី ៣៤415 បខនតក៏ម្តូវបានរេើករ ើងជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសារៅកនរង េូេ
ដាឋនរ្សងរទៀត្ងខដ្

416។

រៅរពេខេះ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរធវើរ ើ ងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណីខវះគ ណតថ្េេ ម្គន់ខតរដាយសា សាថនភាព បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរង កិឆច
ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូ វបានរធវើរ ើងាេវិធីពី គឺ (i) េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី មានតថ្េេ ទាបជ្ញងពីរម្ ះេ័សា
តរ ងរនះេិ នម្តូ វបាន្តេ់រដាយមានកា រធវើស េបង និង (ii)
េ័សា
តរ ងខបបរនះម្តូវបានចត់ទកថ្នមានជ្ញប់ េនាិេសងស័យ

ពីរម្ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមា ន

្េម្បរយាជន៍រៅកនរ ងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី។ សហរេធាវីនំេខសូេបដ្ិរសធអំណះអំណាងទាំង
ពី រនះជ្ញដាឆ់ខាត។
188.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន វិធីសាន្រសត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវបានពិច ណា និង
បញ្ហជក់ ួ ឆរហើយរដាយអងគ ជំនំជម្េះ ថ្នម្តឹេម្តូវរៅកនរងសាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ 417។ ដ្ូឆ
បានបកម្សាយេេអិតរៅខ្ន កខាងរម្កាេ រនះគឺជ្ញ វិធីសា ន្រសតម្តឹ េម្តូវ និង គួ ម្តូ វបាន កាទករដាយ
អងគជំនំជម្េះ។

189.

រគេជំហ ្េូវឆាប់ទាក់ទងនឹងសកខី កេម និងសេបង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានកំ ណត់
យាងម្តឹេម្តូវ។ កនរងនេជ្ញភាគីថ្ នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិនអាឆម្តូ វបានរគ
សាកសួ ាេ របៀបដ្ូឆ “សាកសីធ េមា”រ យ
ើ 418។ វិធានថ្្ាកនរង េិនតម្េូវឱ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
សបង ខដ្េ្ាយ
រ រៅនឹងសាកសី និង អនកជំនញ 419។ រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគ ជំនំជម្េះ បាន

415

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៥៣ និង ៣១៧-៣១៩។

416

ជ្ញឧទាហ ណ៍ សូេរេើេឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣០៨ (េូេដាឋនទី ៣១) កថ្នខណឌ ១០១៤ (េូេ

ដាឋនទី ១៥៦) កថ្នខណឌ ១២៣៥ (េូេដាឋនទី ១៦៦) កថ្នខណឌ ១៣៨៣-១៣៨៥ (េូេដាឋនទី ១៧៤)។
417

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១៤-៣១៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E336/3 រសឆកតីសរម្េឆ

រេើសំរណើសំ បស់រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ

ក់ព័នធនឹង កា អនវតត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆះថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២២។
418

វិធាន ២៣(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខដ្េឆេរះបញ្ហចំងពីម្កេនីតិវធ
ិ ីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ មាម្ា ៣១២ ខដ្េខឆងថ្ន “រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបប

រវណី េិនម្តូវបានរគសាកសួ ដ្ូឆជ្ញសាកសីធេមា”។
419

វិធាន ២៤(១) និង ៣១(២) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E74 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

សតីពី “ឆរេេើយតប បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅនឹង សំរណើសំរេខ E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង
E73 រម្កាយកិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ថ្ងៃទី០៥ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១១” ឆះថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្នំ២០១១ ទំព័ ១។ ឯកសា E336/3

116
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663284

ម្ចនរចេនូវទ ហីក ណ៍ ខដ្េថ្នអវតត មានថ្នសេបងនំឱ្យមានកា កាត់បនថយជ្ញ ួេរេើសឆច ិតភាព
ថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 420។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់្ងខដ្ ថ្ន ជនជ្ញប់
រចទ កនរងនេជ្ញភាគីេួយ ក៏េិនតម្េូវឱ្យសបង្ងខដ្ ម្បសិនរបើគត់រម្ជើសរ ីស្តេ់េ័សា
តរ ង 421។
រទាះយាងណា រគេិ នម្តូវរសនើរ ើងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់ជនជ្ញប់រចទមានក់ អាឆម្តូវបានរចទជ្ញបញ្ហា
រដាយសា រហត្េរនះរទ422។

កា អនវតតថ្នកា រធវើសេបងេិ នខេនជ្ញេកខខណឌតម្េូវសម្មាប់

បញ្ហជក់កា ពិត រហើយកា សបងរនះផ្លា េ់ក៏េិនខេនជ្ញកា ធានពីកា ពិត្ងខដ្ ។ សូេបីខ តរៅរពេ
ខដ្េសេបងម្តូវបានរធវើរ ើងក៏រ ដាយ
បស់តលាកា រនះខដ្

423។

ក៏វាេិនខេនជ្ញតម្េូវកា ខដ្េអាឆជំនួសឱ្យកា ម្តួតពិនិតយ

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់រឃើញថ្ន

រទៀតរដ្ើ តួនទីកាន់ខតសំខាន់ជ្ញងរនះរទៀត

កា ធានាេនីតិ វិធីឆាប់រ្សង

កនរងកា ជំ ញឱ្យមានកា ្តេ់សកខីក េមរ

រពញរៅ

រដាយកា ពិត និងធានថ្ន តលាកា អាឆវាយតថ្េេពីសកខីកេមខដ្េខេួនបានសាតប់ឮ។ ម្បកា ខដ្េ
សំខាន់បំ្ តរនះ

គឺកា ពិតខដ្េថ្ន

សកខីកេមគឺជ្ញកេមវតថរថ្ នកា សួ រដ្ញរដាេរដាយភាគី

និង

រៅម្កេ424។

រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំ បស់រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ

ក់ព័នធនឹង កា អនវតត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេសួ

រដ្ញរដាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆះថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២១។
420

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១៤-៣១៥។

421

ឯកសា E313 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៧ រជើងទំព័ ៦៨ ខដ្េរយាងដ្េ់វ ិធាន ៩០ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

សំណំរ ឿង ០០១–ឯកសា E188 សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១០ (“សំណំរ ឿង ០០១–ឯកសា E188 សាេម្កេ”)
កថ្នខណឌ ៥២ រជើងទំព័ ៧៨។ ឯកសា E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំ បស់រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ

ក់ព័នធនឹង កា អន

វតត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆះថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្ន
ខណឌ ២១។
422

្ារយរៅវិញ វិធាន ៨៧(៥) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង តម្េូវថ្ន “អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្តូវរធវកា
ើ ងេឹងខងេងពិច ណានូវឆរេេើយ

សា ភាព ដ្ូឆគននឹងម្បរេទេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀតខដ្ ”។
423

ឯកសា E336/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំ បស់រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ

ក់ព័នធនឹងកា អនវតត បស់អងគជំនំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ឆះថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២១-២២។
424

វិធាន ៩១(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

117
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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01663285

190.

ម្សរដ្ៀងគនរនះខដ្ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេបដ្ិរសធកា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េថ្នេ័ស តរ

ាង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវខតមានទេៃន់តិឆជ្ញងេ័សា
តរ ង បស់សាកសី ពីរម្ ះរដ្ើេ ប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន្េម្បរយាជន៍រៅកនរ ងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 425។
191.

រគេិនអាឆជំទាស់បា នរទថ្ន

រដ្ើេបបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន្េម្បរយាជន៍រៅកនរ ងដ្ំរណើ កា នីតិ វិ

ធី។ រនះ ជ្ញេូេ ដាឋនសំ ខាន់បំ្តសម្មាប់ឋានៈ បស់ពួកគត់426។ បខនត វាេិនម្តឹេម្តូ វរនះរទកនរងកា
សនមតថ្ន ្េម្បរយាជន៍រ នះគឺម្ តឹេខតរសមើ នឹងកា ្តនារទាសរដាយសាេញ្ញខតបរណា
ណ ះ។ អ.វ.ត.ក
េិនម្តូ វបាន្តេ់សិទធិអំណាឆឱ្យ្តេ់សំ ណងជ្ញបគគេរៅឱ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ
រដាយសា ខតអាឆទទួេបានសំណង្េូវឆិតត

រទាះបីជ្ញកនរ ងក ណី មានកា ្តនារទាសក៏រ ដាយ 427។

និងជ្ញសេូហភាព ពួកគត់េិនអាឆ ង់ចំរៅរេើេទធ្េថ្នកា ជំនំជម្េះបានរទ ពីរម្ ះមានកា
ឆងអរេបង្ហាញរដាយ វិធាន ២៣ សាួនបួន(៣)(ខ) ួឆរៅរហើយ428។ កា អនវតត គរម្មាងសំ ណងបាន
ចប់រ្តើេេនកា ្តនារទាស រហើយជ្ញកា ពិត គរម្មាងសំណងខេះបានបញ្ច ប់ ួឆេករហើយ429។
192. រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេិនខេនជ្ញម្ករេខតេួ យរនះរទ។
កា ឆូេ ួេកនរង កិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី បស់ត លាកា

ពួកគត់អាឆមានបំណងខសៗគនសម្មាប់

និងេទធ្េខដ្េឆង់បានខសៗគន។ ពំមានអវី

គួ ឱ្យេនាិ េរ ើយថ្ន រដាយសា ខតពួកគត់ជ្ញរម្ឆើ នបានរសនើសំឱ្យមានកា ្តនារទាស រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីក៏បានសខេដងពីរគេបំណង បស់ខួ ន
េ

425

រសនើសំឱ្ យកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ទាំងរនះខសវង ក

ជ្ញឧទាហ ណ៍ សូេរេើេឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៥៣ និង ៣១៧-៣១៩។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្ន

ខណឌ ១៣៨៣។
426

រទាះជ្ញយាងណាក៏រដាយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានឋានៈឆំរ ះខតកេមវតថរទាំងោយ ខដ្េបះ េ់ដ្េ់ ្េម្បរយាជន៍ បស់

ពួកគត់បរណា
ណ ះ។ សូេរេើេ ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១១-១៤។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា
សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១១។
427

វិធាន ២៣ សាួនបួន(១) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ខឆងថ្ន៖ (“្េម្បរយាជន៍រនះ េិនម្តូវមានទម្េង់ថ្នសំណងជ្ញម្បាក់ដ្េ់រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណីរទ”)។
428

សូេរេើេខាងរម្កាេបខនថេរទៀត កថ្នខណឌ ៨៥០។

429

សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់កថ្នខណឌ ៨៥៩ និងរជើងទំព័ ២១១៨-២១២១។

118
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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និងបង្ហាញកា ពិតអំពីឧម្កិដ្ឋកេម នន430។ រហតដ្ូរឆនះ ្ាយ
រ ពីកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា

កតី

រគេបំណងឆង់បានកា ពិត និងកា ទទួេសាគេ់អាឆបញ្ហជក់ថ្ន យាងរហាឆណាស់ ក៏រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីខេះអាឆកាន់ខតមានកា ពិតជ្ញង ម្បេពេ័សា
តរ ងខេះរទៀត្ង។
193. ពំមានរហត្េអវីខដ្េម្តូវសនមត ដ្ូឆកា រេើករ ើងយាងឆាស់ បស់រេធាវីកា

កតីថ្ន សាកសីពំ

មាន្េម្បរយាជន៍ ផ្លាេ់ខួ ន
េ រៅកនរ ងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ទាំងរនះរទ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ សាកសីអាឆ
មានបំណងកាត់បនថយកា ទទួេខសម្តូវ បស់ខួ ន
េ ផ្លាេ់

ទាក់ទងនឹងរហតកា ណ៍ទាំងោយខដ្េ

សថិតរៅរម្កាេកា ពិច ណា431។ ហានិេ័យថ្នសកខីក េមេិនពិតអាឆរកើ តមានរ ើង ទាក់ទងនឹង ម្បេព
េ័សា
តរ ងទាំងោយ។
194.

សម្មាប់រហត្េខាងរេើ អងគជំ នំជម្េះរនះគួ កា វិធីសា ន្រសតខដ្េមានម្សាប់ បស់ខួ ន
េ ខដ្េកនរង
រនះសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្ តូវបានវាយតថ្េេរ ៀងៗខេួន
ទាំងអស់ កនរង របៀបដ្ូឆគននឹងសកខីកេម បស់សាកសីខដ្
សាន្រសតរនះ

432។

ទាំ ងរៅកនរងរសឆកតីខងេង អំពីរគេកា ណ៍

អាម្ស័យរេើកាត ក់ព័នធ

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងឆេរះបញ្ហចំង វិធី
ខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង433 និងកា អនវតតរគេកាណ៍ បស់ខួ ន
េ ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗ434។ អាម្ស័យ
រហតរនះ អងគជំនំជម្េះគួ បដ្ិរសធេូេ ដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េម្តូវបាន

យេ់ម្សបថ្ន បានសំអាងរេើកា ជំទាស់ តវា៉ ខដ្េមានតថ្េេ ទាបជ្ញងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណីខងេរទៀត្ង។

430

សូេរេើេជ្ញទូរៅ ឯកសា

E457/6/2/3.4 សា ណាបញ្ចប់កិឆចពិភាការដ្ញរដាេ បស់សហរេធាវីន ំេខតំណាងរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឧបសេព័នធ ង ខដ្េបានខកខម្បៈ សំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ ឆះថ្ងៃទី២ ខខតលា ឆ្នំ
២០១៧។
431

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤៩២-៤៩៩។

432

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១៤ សំអាងរេើសំណំរ ឿង ០០១ ឯកសា F28 សាេដ្ីកាសំណំ

រ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៤២, ៥៣។
433

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៩។

434

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ កា វាយតថ្េេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន (ឯកសា E465

រជើងទំព័

១៣១៨៥)។

កា រេើករ ើងបខនថេទាក់ទងនឹងភាពម្តឹេម្តូវថ្នកាវាយតថ្េេរេើេសតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

នីេួយៗ ម្តូវបានរ ើករ ើងរៅទូទាំងសា ណារនះ។

119
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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195.

រៅម្តង់ខ្នករ្សងរទៀត រេធាវីកា

កតីតវា៉ ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងពំបានអនវតតម្ កបខណឌ

សម្មាប់កា វាយថ្េេេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បស់ខួ ន
េ ឲ្យបានម្តឹេម្តូវរទ
រម្បើម្បាស់សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរដ្ើេបី្ានារទាស

ខដ្េរេធាវីកា

រដាយកា
កតីនិយាយថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនគួ រធវើដ្ូរឆនះរ ើយ។ កា តវា៉ ទាំងរនះ ( ួេទាំ ងឧទាហ ណ៍ ជ្ញក់ លាក់
េួយឆំនួនខដ្េបានរេើករ ើងកនរងេូេ ដាឋនទី ៣៤)435 ម្តូវបានរឆេើយតបរៅម្តង់ខ្នករ្សងរទៀតកនរង
សា ណារនះ436។
៨.២.២. សាានពពនននសចកាីដលលង្អំពីពយសនកមម
196.

រេធាវីកា

កតីរ ើករ ើង នូវទ ហីក ណ៍ខដ្េម្ឆបូកម្ឆបេ់ ឆម្េូងឆម្មាស់គន និងរដាយយេ់ម្ឆ ំ

ជ្ញរម្ឆើន កព័នធនឹង េ័សា
តរ ងខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់ជូ ន អំពីពយសនកេមខដ្េពួកគត់
បាន ងឈឺចប់។
197.

ាេ យៈរ ឿងរា៉ វរនះ េ័សា
តរ ងសតីអំពីពយសនកេមខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ង មានរៅ
សរពញេ័សា
តរ ងជ្ញឯកសា និងាេកា ្តេ់សកខីក េម 437។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់ សកខី
កេមផ្លាេ់មាត់ កនរងសវនកា ឆំនួនពី ម្បរេទ រៅកនរងអំ រងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំនំជម្េះរេើ សំណំ
រ ឿង ០០២/០២438។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយឆំ នួន ម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរម្ជើស
រ ីសយករឆញពីបញ្ជ ីរ ្
ម ះសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េភាគីបានរសនើសំ

435
436

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៩ និងរជើងទំព័ ៥០២។
ទាក់ទងនឹងបគគេខដ្េមានរ្
ម ះរៅកនរងឯកសា

F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៩ និងរជើង ទំព័

៥០២៖

សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់កថ្នខណឌ ៣០៤-៣០៧។ សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប សូេរេើេខាងរម្កាេ ពិរសសម្តង់ កថ្នខណឌ ៦៤០, ៦៤៤, ៦៤៨ និងខ្នកទី ១០.៦ ម្តង់កថ្នខណឌ ៧៦៨៧៧៨។ សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់ខ្នកទី ១០.១៣ ម្តង់ កថ្នខណឌ ៦៣២-៨៤១ និង
សម្មាប់មាចស់បណតឹង រៅ ហង សូេរេើេខាងរម្កាេ ម្តង់កថ្នខណឌ ២១២។
437

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៤៣៧។

438

ឯកសា E315/1 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូ សតីពី “ព័ត៌មា នអំពី (១) សវនកា រេើកាបង្ហាញឯកសា គនេឹះកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) សវនកា រេើ្េបះ េ់ និងពយសនកេមរៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងសំណំរ ឿង ០០២/
០២” ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៧-៩។ ឯកសា E365/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាង
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សំកា បញ្ហជក់បំេេឺអំពីវ ិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសវនកា

ឆះថ្ងៃទី

២០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៦។

120
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663288

រដ្ើេបីឱ្យេក្តេ់សកខីក េមរៅកនរ ងអំ រងសវនកា រេើអងគរសឆកតី
ាងងមី439។

ឬាេ យៈសំរណើសំឱ្យ្តេ់ េ័ស តរ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងរនះម្តូ វបានអងគជំ នំជម្េះអរញ្ជ ើញឱ្យេកបង្ហាញេ័សា
តរ ង

រៅរេើអងគរហតខដ្េរចទជ្ញបញ្ហារនះ។

ពួកគត់កទ
៏ ទួេបានឱ្កាស្តេ់រសឆកតីខងេងអំពីទកខ

រវទន រៅឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ្តេ់សកខីក េម បស់ខួ ន
េ រេើអងគរហត ទាំងរនះ្ងខដ្

440។

ជ្ញធេមា េ័ស តរ

ាងថ្នពយសនកេម និងរសឆកតីឈឺចប់បានរេឆរ ើងរៅកនរ ងអំ រងរពេ្តេ់ស កខីកេម បស់ពួកគត់
រៅរេើអងគរហត្ងខដ្ រដាយសា ថ្ន ឆំណឆទាំងពី រនះជ្ញប់ ទាក់ទងគនយាងជិតដ្ិតបំ្ត។
198.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀត ម្តូវបានរម្ជើ សរ ីសរដាយសហរេធាវីនំេខ រដ្ើេបីឱ្យេក្តេ់េ័
សតា
រ ងរេើពយសនកេមខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ងកា ឈឺចប់

រៅកនរងសវនកា រេើ

្េបះ េ់ ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងរៅឆងបញ្ច ប់ថ្នកា ជំ នំជម្េះរេើខ្នក នីេួយៗ 441។ រដាយសា
ខតពយសនកេមបានជ្ញប់ ក់ព័ នធនឹង អងគរហតខដ្េរចទជ្ញបញ្ហារនះ រនះព័ត៌មា នសតីពីអងគរហតក៏ម្ តូវ
បានឆម្មាញ់រៅកនរងសវនកា ទាំងរនះ្ងខដ្ ជ្ញេួយនឹងកា ធានថ្ន រេធាវីកា

កតីមានឱ្កាស

ាំងសំណួ រៅកាន់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 442។

439

ឯកសា E365/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សំកា បញ្ហជក់បំេេឺអំពី

វិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកង
នរ សវនកា ឆះថ្ងៃទី២០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៩។ ឯក
សា E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើសំសាតប់សកខីកេមរៅកនរងសំណំ
រ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ២៥, ៤៣, ៤៦, ៤៨, ៧១, ៩៥, ៩៧, ១០០, ១៧២។ ឯកសា
E465. សាេម្កេ ឧបសេព័នធ ១៖ ម្បវតតិនីតវិ ិធី កថ្នខណឌ ៤៥, ៤៧។ ឯកសា E465.3 សាេម្កេ ឧបសេព័នធ ៣៖ បញ្ជ ីរ្
ម ះ
សាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញខដ្េ្តេ់សកខីកេមរៅកនង
រ សំណំរ ឿង ០០២/០២។
440

ឯកសា E315/1 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “ព័ត៌មានអំពី (១) សវនកា រេើកាបង្ហាញឯកសា គនេឹះ

កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) សវនកា រេើ្េបះ េ់ និងពយសនកេមរៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/
០២” ថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៧-៩។
441

សម្មាប់ព័ត៌មានសតីពី សវនកា និង កាខបងខឆករពេរវលា សូេរេើេឯកសា E457/6/2/3 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេខដ្េបានខកខម្ប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ២៣ និង រជើង
ទំព័
442

ក់ព័នធ។ សូេកត់សមាគេ់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (ថ្នន់ ធីេ) បាន្តេ់សកខីកេម រៅកនរង របៀបទាំងពី រនះ។
ឯកសា E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើសំសាតប់សកខីកេម រៅកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ១៦ (“រទាះបីជ្ញឆរេេើយ បស់ពួកគត់មានបំណងរផ្លតតរៅរេើ
ទកខរសាករវទន បស់ខួ ន
េ ក៏រដាយ ក៏បខនត េតងមាកេ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងរនះ បាន្តេ់េ័សា
តរ ងសតីពីអងគរហត្ងខដ្ ។
រហតរនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខតងខត្តេ់ឱ្កាសដ្េ់ភាគីកនរងកា ាំងសំណួ រៅពួកគត់ ទាក់ទងនឹង អងគរហតងមីៗ ឬកា

121
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199.

រៅកនរងខ្នក បស់ខួ ន
េ សតីពីបទបញ្ហជថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
ឆខេេករ ើងដ្ខដ្េៗ ក់ព័នធនឹងរសឆកតីខងេង អំពីទកខរវទន។
ជម្េះសាលាដ្ំបូងគួ ខតបានយកពិច ណា

រេធាវីកា
រេធាវីកា

កតីរេើកទ ហហីក ណ៍
កតី អះអាងថ្ន

អងគជំ នំ

រៅរពេសាកសួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឱ្យរ ៀបរាប់

អំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េពួកគត់បានទទួេបទពិរសាធពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ (ឬកា ួេ
រេទរដាយបងខំ)

និងរដ្ើេបីកំណត់ពីសា សំ ខាន់្ង

រពេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពំបានរេើក េក

និយាយេតងរហើយេតងរទៀតរៅកនរងរសឆកតីខងេង អំពីទកខរសាក

រៅឆងបញ្ច ប់ថ្ នកា ្តេ់េ័សា
តរ ង

បស់ពួកគត់ 443។ កា អះអាងរនះពំមានេូ េដាឋនរៅកនរង ឆាប់ ឬរគេកា ណ៍ណារ ើយ។ រេធាវី
កា

កតីរធវើកា ខវកខញកាេទំរនើងឆិតត វាងខ្នករ្សងៗថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

កា អះអាងរនះរធវើ េិនដ្ឹងេិ នឮថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើននក់បានទទួេ ងកា ឈឺចប់ជ្ញ
រម្ឆើនទម្េង់ រៅកនរង អំ រង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ រហើយគួ យេ់ថ្ន ពួកគត់ឆង់រម្បើម្បាស់រស
ឆកតីខងេងអំពីទកខរវទន បស់ពួកគត់ រដ្ើេបីនិយាយពីអវីខដ្េពួកគត់េិនខដ្េបានទទួេឱ្កាសរេើក
រ ើងពីេនៗេក។ រហតដ្ូរឆនះ រេធាវីកា

កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍ យាងឆខេេ កទាក់ទងនឹ ងរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណីខេះ ខដ្េបានឆូេខេួនេកកនរងរពេសវនកា សតីពីពយសនកេម រហើយពំបានរធវើរសឆកតី
ខងេងទកខរសាករវទនរនះ444។
200.

រៅម្តង់ឆំ ណឆេួយរ្សងរទៀតកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ រេធាវីកា

កតីតវា៉ ថ្ន សកខីកេម បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខេះខដ្េបានេកពីសវនកា សតីពី្េបះ េ់

មានតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងទាប

យាងខាេង
ំ 445។ រេធាវីកា

រចទម្បកាន់ងមីៗម្បឆ្ំងនឹង ជនជ្ញប់រចទ

កតីពំបាន្តេ់ ម្បេព ឬសំអាងរហតសម្មាប់កា អះអាងរនះរទ រម្ៅខត

ខដ្េបានរេឆរ ើងរឆញពីរសឆកតីខងេងអំពីទកខរសាករវទន បស់ពួកគត់”)។

សូេ

រេើេ្ងខដ្ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣២០-៣២១។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E365/2 រស
ឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សំកា បញ្ហជក់បំេេឺអំពីវ ិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញ
រដាេរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសវនកា ឆះថ្ងៃទី២០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ១១។
443

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៧, ១១៧៨, ១១៨៥, ១៣០៧ និងរជើងទំព័ ២១៧៥, ២១៧៧,

២២១១។ ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន, កេ ខណេ, ខងត ចត, អ៊ែ៊ុំ រយឿន, សយ ណារ ឿន, យស
្េ និង េី សារវឿន។
444

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៧ និងរជើងទំព័ ២១៩៥ (សំរៅរៅរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត,

សយ ណារ ឿន និង កេ ខណេ)។ ទាក់ទងនឹង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត សូេរេើេ្ងខដ្ រជើងទំព័ ២១៧៧។
445

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០១៤ (ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ)។

122
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ពីការចទម្បកាន់ទូរៅថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មានេកខ ណៈេរេអៀង រដាយសា ខតឋានៈ បស់
គត់រៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី 446។ ដ្ូឆបានពិភាកាខាងរេើ 447 កា យេ់រឃើញរនះម្តូវបានអងគ
ជំនំជម្េះបដ្ិរសធពីេន ួឆេករហើយ។ ាេពិតរៅ បញ្ហាជ្ញក់លាក់ថ្ នកា សំអាងរេើសកខី កេមសីព
ត ី
្េបះ េ់ដ្េ់ជន ងរម្គះម្តូវបានរដាះម្សាយកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ រដាយអងគជំនំជម្េះរនះ
សរម្េឆថ្ន រៅកនរ ងរ ឿងកតីរ នះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង “ពំមា នកំហសកនរងកា សំអាងរៅរេើរសឆ
កតីខងេងអំពីទកខរវទន

និងសកខី កេមអំពី្េបះ េ់ដ្េ់ជន ងរម្គះរដ្ើេបីយកេករធវើជ្ញេ័សា
តរ ង

សតោនេ័ តរ ើយ” 448។
៨.២.៣. ការនោទម្បកាន់ថ្នមានការ

ុប

ិត ឬមានការជាប់ម្បឡាក់ម្ប

ូក

ក់ព័នធនឹង្ន ើម

បណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
201.

រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ យាងរហាឆណាស់ក៏មា នរេើករ ើង ឆំនួនពី ដ្ងខដ្
កា

ខដ្េរេធាវី

កតីរចទម្បកាន់ ឬបញ្ហជក់ថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េបានេកពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសីស ង្ហវក់គនរៅ

វិញរៅេក គឺជ្ញេទធ្េថ្នកា ឃបឃិត ឬមានកា ជ្ញប់ម្បោក់ម្ ប ូក 449។
202.

ទីេួយ ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើង (កនរងេូេ ដាឋនទី ២១ និងេូេដាឋនទី ១៣១)450

ក់ព័នធយាង

ឆាស់ជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពី ូ ប អ៊ែួង ដ្ស និង សខ ខអ៊ែេ ខដ្េបាន្តេ់កិឆចសមាាសន៍
រៅកាន់ ក.ស.ឆ.ស អំពីេនាី សនតិសខេនំរម្កាេ រហើយរពេរនះ ពួកគត់ទាំងពី បានសាេប់រហើយ451
។ កា រចទម្បកាន់រនះម្តូវបានរេើ ករ ើងេេអិតដ្ូឆ ខាងរម្កាេ 452។ រៅម្តង់ឆំណឆរនះ វាម្គប់
ម្គន់រហើយខដ្េម្តូវនិយាយថ្ន រេធាវីកា

កតីពំបាន្តេ់េ័សា
តរ ងខដ្េបង្ហាញយាងឆាស់ពីកា

446

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។

447

សូេរេើេ ខ្នកទី ៨.២.១ ម្តង់កថ្នខណឌ ១៨៥-១៩៥ ពិរសសម្តង់កថ្នខណឌ ១៨៨។

448

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣២៤។ កា ធានដ្ូឆគនរនះម្តូវបានអនវតតកនរងអំ រងដ្ំរណើ កា នីតិ

វិធីរេើសំណំរ ឿង ០០២/០២។
449

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦៦ និង ១២២៨។

450

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤១-២៤២ (េូេដាឋនទី ២១) និងកថ្នខណឌ ៨៦៥៨៦៦ (េូេដាឋនទី ១៣១)

។
451

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦៦ និង រជើងទំព័ ៣៤២ (ខដ្េរយាងរៅកថ្នខណឌ ៨៦៦)។

452

សូេរេើេ ខ្នកទី១០.៤ កថ្នខណឌ ៧៥២-៧៥៨។

123
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជ្ញប់ម្បោក់ម្ប ូក កា ឃបឃិតតិឆ ឬរម្ឆើន រហើយរសឆកតីខងេងអំពីទកខរសាកទាំងរនះរទៀត
រសាត មានឆំណឆននខដ្េបញ្ហជក់ថ្នពំមានកា ឃបឃិតខបបរនះរទ។
203.

សាថនភាពម្សរដ្ៀងគនរនះ អនវតតទាក់ទងនឹងកា រេើករ ើងរដាយផ្លាេ់តិឆ តួឆបំ្ ត ឆំរ ះកា ជ្ញប់
ម្បោក់ម្ប ូកខដ្េបានរេើករ ើង ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅ

រេើបទបញ្ហជថ្នកា រ ៀបអាហ៍ពិ ហ៍

(េូេដាឋនទី

ក់ព័នធរៅនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីឆំ នួនម្បាំបី ូប 454 រេធាវីកា

កតីតវា៉ ថ្ន វាដ្ូឆជ្ញ “ខឆដ្នយរពក” ថ្ន ពួកគត់បានបង្ហាញេ័

១៦៦)453។

សតា
រ ងសីសង្ហវក់គនថ្ន អងគកា បានម្បាប់ឱ្យពួកគត់បរងកើតកូ ន455។ កា រេើករ ើងរដាយបិនម្បសប់
ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងរនះបានទទួេឥទធិពេពីគនរៅរេើេ័សា
តរ ងរនះ គឺពំមានយតតិ កេម
រហើយគួ ខតម្តូវបានបដ្ិរសធ។
៨.២.៤. ទម្មង្់ដបបបទព័ត៌មានអំពីជនរង្នម្គោះ និង្ទម្មង្់ដបបបទព័ត៌មានបដនាម
204.

សា ណាបណតឹសាទកខរេើករ ើង នូវទ ហីក ណ៍ពី ម្បរេទ

ក់ព័នធនឹងកា រម្បើម្បាស់ទម្េង់ខ បបបទ

ព័ត៌មាន អំពីជន ងរម្គះរដាយអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង និងឆរេេើយដ្ថ្ទរទៀតរធវើរ ើងរៅរម្ៅប ិប
ទតលាកា ។
205.

ទីេួយ រៅទូទាំងកា ជំនំជម្េះ រេធាវីកា

កតីបានរផ្លតតដ្ខដ្េៗរៅរេើកំហសរៅកនរងទម្េង់ខ បប

បទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ រដាយអះអាងថ្ន ភាពេិន សីសង្ហវក់គន វាងឯកសា ទាំងរនះ និង សកខី
កេមរៅកនរង តលាកា បានរធវើឱ្យអនតរាយដ្េ់ភាពគួ ឱ្យរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 456។

453

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១១-១២៤២។

454

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់, ម្ េ សរខឿន, សយ ណារ ឿន, កេ ខណេ, េំ វន, ខងត ចត, ស៊ែូ សធាវី និង ជ្ញ រឌ្ៀ

ប។
455

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២៨។

456

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/116.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)

ទំព័ ១៣ បនាត់ ១១ ដ្េ់ទំព័ ៤៦ បនាត់ ១០ បនាប់ពីរមាង [០៩.៣៨.១៩], ទំព័ ៥៦ បនាត់១៨ ដ្េ់ទំព័ ៧៨ បនាត់ ១៧
បនាប់ពីរមាង [១៦.០១.០៤]។ ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៥១ បនាត់ ១៥ ដ្េ់ទំព័ ៥២ បនាត់ ២ បនាប់ពីរមាង [១៣.៥៩.១២]។ ឯកសា E1/381.1 ម្បតិ
ច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១៧ - ទំព័ ៤៦ បនាត់ ៤ េនរមាង
[១៤.០២.៥៧]។

124
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663292

សា ណាបណតឹងសាទកខម្ត ប់រៅនិ យាយអំពីកា អះអាងរនះរ ើង វិញ រដាយតវា៉ ថ្ន អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងបានម្បម្ពឹតត កំហសជ្ញរម្ឆើនរដាយមានទំរន “រធវើេិនដ្ឹងេិ នឮឆំរ ះកា រេេឆ ឬកា ខក
តម្េូវយឺតរពេរៅនទីឆងរម្កាយ ឆំរ ះសកខី កេម បស់ [រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ] រេើឆំណឆសំខា
ន់ៗដ្ូឆជ្ញ កា ំរលាេរសពសនថវៈ ឬកា សាេប់សា ឆ់ញាតិ 457។ ឆំណឆដ្ូឆគនរនះម្តូវបានរេើករ ើង
ជ្ញរម្ឆើនកខនេ ង ជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លាក់ េួយឆំ នួន ខដ្េរេធាវីកា
កតីជំទាស់នឹងេ័សា
តរ ង បស់ពួកគត់ 458។
206.

ដ្ូឆបានពិភាកាខាងរេើ ួ ឆេករហើយ
ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីាេ្េូ វតលាកា

សកខីកេមខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់រៅកនរង កិឆច

ម្តូវបានវាយតថ្េេយាងម្តឹេម្តូវបំ្ត កនរង របៀបដ្ូឆគនរៅនឹង

សកខីកេមខដ្េសាកសីបាន្េ េ់ដ្ូរចនះខដ្

459។

ដ្ូឆបានរ ៀបរាប់ខាងរម្កាេ កា ពិច ណាខសៗគន

ខដ្េអនវតតឆំរ ះទម្េង់ខ បបបទព័ត៌មា នអំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន

បខនថេ (ក៏ដ្ូឆជ្ញសកខីកេមរ្សងរទៀតខដ្េអងគកា ជ្ញតតីយ ភាគីបានម្បេូេ ដ្ូឆជ្ញ េជឈេណឌេឯក
សា កេពជ្ញ
រ
ជ្ញរដ្ើេ)។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសងកត់ធៃ ន់ថ្ន ឋានៈរ្សងគនថ្នឯកសា ទាំងរនះេិ នរកើត
រឆញពីកាតខដ្េថ្ន ម្បេព បស់ឯកសា ទាំ ងរនះ គឺរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ ខត្ាយ
រ រៅវិញ
រកើតរឆញពីនីតិ វិធីទន់រខាយ

ខដ្េបានយករៅរម្បើម្បាស់សម្មាប់កា បរងកើតឯកសា ទាំ ងរនះរៅ

វិញរទ។
207.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆសីយាងសីសង្ហវក់គនថ្ន

ខេួនយេ់ម្សបរៅរេើតថ្េេជ្ញ េ័ស តរ

ាងមានកម្េិត ឆំរ ះទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជ ន ងរម្គះ 460។

457

រនះគឺជ្ញកា អនវតតជ្ញក់ លាក់

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៦ (រយាងរៅរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន) និងរជើងទំព័ ២៦១៦

(រយាងរៅ េំ វន)។
458

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣៣៩៥ និងរជើងទំព័ ២១៨២ (ទាក់ទងនឹង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ

រអឿន) និងកថ្នខណឌ ១២៣៤ (ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)។ សូេរេើេ្ងខដ្ ទ ហីក ណ៍ ម្សរដ្ៀងគនខដ្េបាន
រេើករ ើងទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ ម្តង់កថ្នខណឌ ៨៩៦

ក់ព័នធនឹង ឆរេេើយពីេន រៅរម្ៅតលាកា ។

459

សូេរេើេ ខ្នកទី ១៨៥-១៩៥។

460

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧៣ (រេើករ ើងថ្ន ឯកសា ម្បរេទរនះម្តូវបាន “្តេ់តថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងតិឆតួឆបរណា
ណ ះ

ម្បសិនរបើមាន”)។ ឯកសា E319/14/2 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពី “រគេកា ណ៍ខណនំ បស់អងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីកា ដាក់បង្ហាញ កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពីកនរងសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ រៅកនរងសំណំ
រ ឿង ០០២/០២” ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៤ (“អងគជំនំជម្េះសូេ ំេឹកដ្េ់ ភាគីថ្ន

កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេប

125
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឆំរ ះរគេកា ណ៍គន់ខតទូរៅថ្ន “ឆរេេើយខដ្េម្បេូេបានពីខាងរម្ៅម្កបខ័ណឌថ្ននីតិ វិធី បស់
តលាកា ”461 គឺ “ពំសូវមានតថ្េេជ្ញ េ័សា
តរ ង”រទ462។ អតថន័យឆាស់លាស់រ ៅកនរង វិ ធីសាន្រសតរ នះ គឺ
កា ទទួេសាគេ់ថ្ន រៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា បស់តលាកា នីតិ វិធីពិរសសម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់
រដ្ើេបីបរងកើនភាពគួ ឱ្យទកឆិតតបាន និងភាពគួ ឱ្យរជឿជ្ញក់បានរៅរេើសកខីក េមកាន់ខតខាេង
ំ រ ើង 463។
208.

កាតទាំងរនះេិនខេនម្គន់ខតជ្ញេូេរហត
និងកំណត់រហតម្បហាក់ ម្បខហេគន
បរណា
ណ ះរទ

រដ្ើេបីចត់ទកទម្េង់ខបបបទព័ត៌មា នអំពីជន ងរម្គះ
ខដ្េបានេកពីរម្ៅម្កបខ័ណឌតលាកា រដាយម្បរងម្បយ័តន

បខនតកាតទាំងរនះក៏ជ្ញ ប់ ក់ព័នធរៅនឹ ងកា ពិច ណារេើ វិ ធីសាន្រសតខដ្េបានយកេក

អនវតត្ ងខដ្ កនរងក ណីខដ្េកំ ណត់រហតខបបរនះេិ នសីស ង្ហវក់គនជ្ញេួយសកខី កេម ខដ្េ្តេ់ជូន
រៅឆំរ ះេខតេកា នរពេបនតបនាប់េករទៀត។ វាជ្ញខ្នកេួយថ្នឆនានសិទធិ បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង ខដ្េបានកំណត់យាងឆាស់រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆរៅរេើភាពេិ នសីស ង្ហវក់គន វាងសកខី
កេមខដ្េបាន្តេ់រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ក ណីសេម្សប

និងកំណត់រហតេនៗណាេួយ

កនរង

ួេ ទាំងកា សរម្េឆរដ្ើេបីចត់ទកសកខីកេមរៅកនរងតលាកា ថ្នគួឱ្យរជឿជ្ញក់បាន

ណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងតិឆជ្ញងកំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ
ាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនង
រ សាេម្កេរេើសំណំរ ឿង

០០២/០១

រហើយអងគជំនំជម្េះក៏បានសំអាងខតរេើ កយសំ
សម្មាប់រគេបំណងរដ្ើេបីរ្ាៀងផ្លាត់េ័សា
តរ ង

រ្សងរទៀតខតបរណា
ណ ះ”)។ សូេរេើេ្ងខដ្ សំណរំ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E96/7 រសឆកដីសរម្េឆរេើសំរណើសំ បស់សហម្ពះ
រាជ្ញញ អនរលាេាេវិធាន ៩២

ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់រហតសាដប់ឆរេេើយសាកសី និងឯកសា ននរៅឆំរ ះេខអងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆះថ្ងៃទី២០ ខាំខ េិងន ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ២៩។
461

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៩៦។

462

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ៩០។

463

ឧទាហ ណ៍៖

សកខីកេមម្តូវបានរធវរើ ង
ើ រៅកនង
រ ទីកខនេងេួយខដ្េមានសវតថិភាព

និងជ្ញសមាៃត់។

រសវាបកខម្បភាសា

ម្បកបរដាយវិជ្ញជជីវៈម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់។ កិឆចសមាាសន៍ម្តូវបានងតជ្ញសំរ ង និងកត់ម្ាទក។ អនកសមាាសន៍មានគណ
វឌ្ឍិ (អនករសើបអរងកត និង រេធាវី) រដាយមានឆំរណះដ្ឹងរៅរេើកា ាំងសំណួ ខដ្េេិននំេខ និងម្គបដ្ណតប់រេើបញ្ហា ក់ព័នធ
ទាំងអស់។ រសឆកតីម្ ងកំណត់រហតសាតប់ឆរេេើយម្តូវបានពិនិតយ ឬម្តូវបានអានឱ្យអនក្តេ់សកខីកេមសាតប់រ ើងវិញ រដ្ើេបី្តេ់
ឱ្កាសឱ្យគត់ខកតម្េូវ ឬបញ្ហជក់អះអាងរេើខេឹេសា បស់វា។ ្ារយរៅវិញ សកខីកេមេួយឆំនួន ជួនកាេ ម្បេូេបានេកពីខាង
រម្ៅម្កបខ័ណឌថ្ននីតិវ ិធី បស់តលាកា ឧទាហ ណ៍ រដាយអនកសា ព័ត៌មាន ឬ រដាយអងគកា រម្ៅ ដាឋេិបាេ រៅកនង
រ របៀបេួយ
ខដ្េេិនអនវតតាេនីតិវធ
ិ ីទាំងរនះ (ឬជួនកាេអនតតាេខេះ)។ រៅកនង
រ ក ណីខបបរនះ មានរហត្េម្តឹេម្តូវខដ្េម្តូវចត់ទក
េទធ្េថ្នសកខីកេមរនះថ្ន ពំសូវមានតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងរទ។

126
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រម្ៅពីភាពេិនសីសង្ហវក់គន 464។ រៅតលាកា ICTY វាក៏ម្តូវបានយកេកពិច ណា្ងខដ្ ថ្ន រៅ
កនរងកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន កាតទាំងរនះអាឆ “បញ្ហជក់រេើភាពរសាម ះម្តង់ និ ងកា ពំមាន
ភាពរម្ជៀតេករេើសា កសី” 465។
209.

កនរងដ្ំរណើ កា រនះ

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងនឹ ងម្តូវបានបង្ហាញរដាយេកខខណឌេួយឆំ នួនខដ្េ

បរងកើតកំណត់រហតេនរនះរ ើង 466។ អាម្ស័យរហតរនះ កនរងក ណីខដ្េភាពេិ នសីសង្ហវក់គនម្តូវ
បារេើករ ើង វាងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងទម្េង់ខ បបបទព័ត៌មា នអំពីជន ងរម្គះ
ឬឯកសា ម្សរដ្ៀងគន េកខណៈពិរសសៗថ្នឯកសា ទាំងរនះ និ ងកាេៈរទសៈជំ វិញកា បរងកើតឯក
សា ទាំងរនះ កាេយជ្ញកា ជ្ញប់ ក់ព័នធ។ រៅកនរងរ ឿងកតីរ នះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសាតប់
ឆរេេើយរៅរេើព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងេូ េរហតទាំងោយ ថ្នរហតអវីកំហស និងកា រធវស
ម្បខហសម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងរៅរេើទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គះជ្ញរម្ឆើន

ឯកសា សតីពី

ព័ត៌មានបខនថ េ និងកំណត់រហត បស់ េជឈេណឌេកេពជ្ញ
រ ។ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខេះ
បានពនយេ់ថ្ន កំហសទាំងរនះអាឆម្តូបានម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយអនករធវើ បទសមាាសន៍ អនក បកខម្ប ឬ

464

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ តលាកា ICTY រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić សំណំរ ឿងរេខ សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៣

ខខតលា ឆ្នំ២០០១ កថ្នខណឌ ១៥៦។ តលាកា ICTR ដ្ឋ អាជ្ញញ តទេ់នឹង Musema សំ ណំរ ឿងរេខ ICTR-96-13-A សាេ
ដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០១ កថ្នខណឌ ៨៩។ តលាកា ICTR ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Rutaganda សំណំរ ឿងរេខ ICTR96-3-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ៤៤៣។ តលាកា ICTR ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kajelijeli សំណំ
រ ឿងរេខ ICTR-98-44A-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៥ កថ្នខណឌ ៩៦។ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានេទធ
ភាពដ្ូឆគនរដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆ្ារយពីរនះ ម្សបាេឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំ
រ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤៥៩។ សហរេធាវី នេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹងរគេ

កា ណ៍ទូរៅរនះ រៅកនង
រ េូេដាឋនទី ២២ បស់ខួ ន
េ ។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៤៣។
465

តលាកា ICTY រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Furundžija សំណំរ ឿងរេខ IT-95-17-1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១០ ខខធនូ

ឆ្នំ១៩៩៨ កថ្នខណឌ ១១៣។
466

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ តលាកា ICTR ដ្ឋ អាជ្ញញ តទេ់នឹង Akayesu សំ ណំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទ២
ី

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ១៩៩៨ កថ្នខណឌ ១៣៧ (កនង
រ ក ណីខដ្េភាពេិនសីសង្ហវក់គនជ្ញេួយឆរេេើយេនៗម្តូវបាន ករឃើញ ក់ព័នធនឹងកាត
រ្សងៗខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងថ្នរតើឆរេេើយទាំងរនះរធវើរ ើង រដាយមាន “កា េំបាកកនរងកា បកខម្បភាសា រហើយសាកសីេួយឆំនួនេិន
រឆះអកស និងបានបញ្ហជក់ថ្ន ពួករគេិនបានអានឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស បស់ខួ ន
េ រទ។ រេើសពីរនះរទៀត កំណត់ រហតទាំង
រនះេិនម្តូវបានរធវរើ ើងរៅរម្កាេកា ម្បកាសជ្ញឱ្ោ ិក និងេិនម្តូវបានរធវរើ ើងរដាយេន្រនតីតលាកា រនះរទ”)។

127
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663295

អនកស រស ម្បតិច ឹក 467។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា បានពនយេ់ម្បាប់ថ្ន ឆរេេើយ កនរង
ទម្េង់ព័ត៌ខបបបទព័ត៌មា នអំពីជន ងរម្គះ បស់រលាកម្សី គឺថ្ន រគេិនមានបំ ណងឱ្យរឆេើយ េអិត
េអន់អំពីបទពិរសាធន៍ ទាំងអស់ បស់រ លាកម្សីរទរនះរទ៖
ខញរំរ ៀបរាប់ កយបណតឹងរនះ ខញរំេិនបានរ ៀបរាប់ អស់រទ រគឱ្យនិយាយរគេខេីៗ។ របើ
ឱ្យខញរំបកម្សាយខវង េិនខេនខតទំនប់ ១េករារទ រៅត មានរៅតជ្ញងហនឹងរទៀត េំរៅន
មានអីរទៀត អត់ញារំអី មានបប ហត មានរម្ឆើ ន រម្ឆើនខាេំងណាស់។ ខតគត់អត់បាន
រ ៀបរាប់ ម្បាប់ដ្ឹង គត់សួ ឆំណឆ១េករា មារៅអត់ ដ្េ់ខញរំរបើរឃើញម្កដាសហនឹង១េក
រា ខញរំថ្នទំនប់ហនឹងខញរំធាេប់រៅ៣ខខ រហើយរៅរម្ឆើនជ្ញងហនឹង។ <របើមានរពេរម្ឆើន ខញរំបក
ម្សាយឱ្រម្ឆើន> 468។
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខេះរទៀតេិនបានដ្ឹងរពញរេញអំពីឆំនួនថ្នកេមវតថររ្សងៗខដ្េពួកគត់អាឆ
រេើករ ើងរៅកនរងទម្េង់ព័ត៌ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ បស់ពួកគត់រនះរទ469

467

រហើយពួក

សូេរេើេទាហ ណ៍ ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ

រយឿន) ទំព័ ៣៨ បនាត់ ៤ ដ្េ់ទំ ព័ ៣៩ បនាត់ ១៦ េនរមាង [១១.២៤.៣៨], ទំព័ ៥៤ បនាត់ ៤ ដ្េ់បនាត់ ១២ រម្កាយ
រមាង [១៣.៣៨.២៦], ទំព័ ៥៧ បនាត់ ២១ ដ្េ់បនាត់ ២៥ រម្កាយរមាង [១៤.១០.០៤]។ ឯកសា E1/379.1 [ខកតម្េូវ ១]
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២០ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី) ទំព័ ៨២ បនាត់ ៧ ដ្េ់បនាត់ ១៣ រម្កាយរមាង
[១៥.៥១.០៨ ]។
468

ឯកសា E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខេិងន ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា) ទំព័ ៤៥

បនាត់ ១១ ដ្េ់បនាត់ ១៧ រម្កាយរមាង [១៣.៣៨.១៣]។
469

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១០

ដ្េ់បនាត់ ១៨ េនរមាង [១១.៣៣.៥៦] (“កា ខដ្េខញរំដាក់ កយបណតឹងជ្ញរដ្ើេ ាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺទី១ នងខញរំ
បានដាក់ខតពីបញ្ហាកា ឈឺចប់ និងរ ៀបកា រដាយបងខំ។ ដ្េ់រម្កាយេករទៀតេក រទើបខញរំបានដ្ឹងថ្ន កា ដាក់ កយជ្ញជន ងរម្គះ
រដាយសាឆ់ញាតិបានសាេប់រៅកនរងសេ័យ បបរនះ រទើបនងខញរំរធវើ កយដាក់េកាេរម្កាយ។ កាេរេើកទី១ ដាក់ខត

កយថ្ន ខញរំឈឺ

ចប់រដាយរគរ ៀបកា ខញរំរដាយបងខំ។ ដ្េ់េកវគគរម្កាយរទៀត បានខញរំរៅពិភាការៅាេម្គប់អងគកា នន រតើជន ងរម្គះខដ្េម្តូវ
សាឆ់ញាតិរគសមាេប់រចេហនឹង រគដាក់រធវរើ េឆ រៅស បជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹងខដ្េរយើងដាក់ កយសាេនបានឬអត់? នងខញរំបាន
ពិភាកាម្គប់អងគកា ននរ្សងៗរទៀត រដាយសា នងខញរំេិនយេ់ដ្េ់ សភាពកា ណ៍ថ្ន ឥ ូវរយើងដាក់អីឆឹងរហើយ ក៏ដាក់អឆ
ី ឹង
ទាំងអស់ នងខញរំអត់បានយេ់អីឆឹងរទ។ បានជ្ញនងខញរំរធវើបខនថេាេរម្កាយ”)។
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គត់បាន្តេ់ព័ត៌មានរដាយកា រឆេើ យតបខតរៅនឹង សំណួ ជ្ញក់លាក់ខដ្េម្តូវបានសួ រៅកាន់ពួក
គត់ ខដ្េវាេិនអាឆម្គបដ្ណតប់រៅរេើខ្នកទាំងអស់ថ្ នបទពិរសាធន៍ បស់ពួកគត់បានរទ470។
210.

កាតខបបរនះម្តូវបានទទួេសាគេ់រៅត លាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ ជ្ញេូ េរហតសម្មាប់កា កាត់
បនថយសា ៈសំខាន់ថ្ នភាពេិ នសីសង្ហវក់គន វាង ទម្េង់ខបបបទ កយសំាំងខេួនជ្ញជន ងរម្គះ និង
សកខីកេមរៅកនរងតលាកា ៈ
េកខខណឌថ្នកា បរងកើតកា

កយសំាំងខេួនជ្ញជន ងរម្គះ ខសគនពីកំណត់រហតសាតប់

ឆរេេើយសាកសី្េូ វកា ខដ្េរធវើរ ើងរដាយភាគី ទទួេបានជំនួយកា ពីបគគេិកខដ្េមាន
គណវឌ្ឍិអាឆបំរពញកិឆចការនះ និងម្តូ វបានកត់ម្ាទក រម្កាយពីអានឱ្យសាកសីសាតប់
រ ើង វិញ ួឆ េក។ អាម្ស័យរហតរនះ ជ្ញទូរៅ អងគជំនំជម្េះបាន្តេ់ទេៃន់ទាបឆំរ ះ
ភាពេិនសីស ង្ហវក់គន វាងសកខីក េម បស់ សាកសី និង កយសំាំងខេួនជ្ញជន ងរម្គះ ជ្ញង
ឆំរ ះភាពេិ នសីស ង្ហវក់គនជ្ញេួយកំ ណត់រហតសាតប់ឆរេេើយសាកសី ្េូវកា ។

ភាពេិន

សីសង្ហវក់គនខដ្េបាន ករឃើញឆេបងៗ ម្តូវបានវាយតេេសរៅាេក ណី នីេួយៗ ួេ
មាន កា ពិច ណាពីឆ ិតេកខណៈ និង វិសាេភាពថ្នភាពេិ នសីស ង្ហវក់គន កា ពនយេ់
បស់សាកសី ទាក់ទងនឹ ងឆំណឆរនះ េកខខណឌថ្នកា បរងកើ តកា

កយសំ ជ្ញពិរសសកនរង

រនះ ថ្នរតើទម្េង់ខ បបបទរនះម្តូវបានបំរពញរដាយមានជំ នួយកា ពីអនត កា ី ឬបគគេ
ទាំងោយខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញ្េូវកា ជ្ញេួយតលាកា ខដ្ ឬយាងណា 471។
211. សហរេធាវីនេ
ំ ខអះអាងថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានរហត្េ

ឆំរ ះកា រម្បើម្បាស់ វិធី

សាន្រសតម្បហាក់ខម្បេគនរៅកនរងរ ឿងកតីរនះ។ ដ្ូឆគនរនះខដ្ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងគួ ពិច ណា
រេើកាេៈរទសៈខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់សកខីក េមេនៗ រៅរពេរធវើកា ពិច ណារេើទ

470

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៣៩ បនាត់ ១៧

ដ្េ់ទំព័ ៤០ បនាត់ ៣ េនរមាង [១១.១៨.២០] (ចស ខញរំសូេបញ្ហជក់ពីឯកសា ខសគន។ កាេពីេន ខញរំនិយាយខេីរៅាេសំណួ
សួ ចស។ រពេរម្កាយខញរំរឆេើយរៅាេសណួ សួ ។ អីឆឹងខញរំនិយាយរៅាេសំណួ សួ រពេេខខញរំនិយាយខេីខដ្េថ្នេិនបាន
រ ៀបរាប់ឱ្យអស់រនះ រម្ ះកាេហហនឹង សួ រៅខញរំនិយាយាេខេីៗរដ្ើេបីង្ហយឆប់។ ដ្េ់រម្កាយរនះ ខញរំសួ គត់និយាយពីកា ពិត
ឱ្យនិយាយឱ្យអស់”)។
471

តលាកា ICC រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Ntaganda សាេម្កេ សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06-2359 ឆះថ្ងៃទី៨

ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៨៥។

129
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី។

ាេធេមា

េទធ្េថ្នវិធីសាន្រសតរនះគឺថ្ន

សកខីកេមរៅកនរង

តលាកា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិនម្តូវបាន ងកា ជំ ទាស់ង្ហយៗ រដាយសា ខតភាពេិ នសី
សង្ហវក់គនជ្ញេួយទម្េង់ខ បបបទព័ត៌មា នអំពីជន ងរម្គះ

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មា នបខនថ េ

ឬ

កំណត់រហតេនៗ ខដ្េម្តូបាន្តេ់រ ដាយេិ នមានកា រម្បើម្បាស់នីតិ វិធីឱ្បានម្តឹ េម្តូវរនះរទ។
212.

ជ្ញឆងរម្កាយ សា ណាបណតឹងសាទកខក៏ រាប់ បញ្ចូ េ នូវទ ហ ីក ណ៍បនាប់បនសំ និងដាឆ់រ ដាយខ កពី
គន ទាក់ទងនឹងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជ ន ងរម្គះ មាន័យថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរម្បើ
ម្បាស់ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មា នទាំងរនះេិ នសេម្សប ឬរេើសេប់រដ្ើេបីខសវង កពិ ទធភាព (េូេ
ដាឋនទី ៣៣)472។

សហរេធា វីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន សា ណាបណតឹងសាទកខរេើករ ើងពី

កំហសទាំងរនះដ្ខដ្េៗ ណាកតី ក៏អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង “េិនញរញើតនឹងរម្បើ កយសំាំងខេួនជ្ញ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរធវើជ្ញេូេ ដាឋនរដ្ើេបីម្ បកាសពិ ទធភាពខដ្ ”473 រហើយមានខត “ឧទាហ ណ៍”
េួយថ្នទម្េង់ខ បបបទព័ត៌មា នរនះបរណា
ណ ះម្តូវបានយកេកបង្ហាញ 474។ រៅកនរង“ឧទាហ ណ៍”រនះ
រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសំអាងទាំងរដាយគមនកា អនញ្ហញត រៅ

រេើទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ រៅ ហង (អតីតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី) 475 េករធវើជ្ញេ័
សតា
រ ងខតេួយគត់ស ម្មាប់កា ្តនារទាសរេើ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកា បរណតញជនជ្ញតិរ វៀត

ណាេរឆញពីេ េិអងគ យស រៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង 476។ បខនត បទរចទ និងកា ្តនារទាស គឺទាក់ទង
នឹងរខតតថ្ម្ពខវងទាំ ងេូេ។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានកត់ សមាគេ់រៅរេើតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងមាន
កម្េិត ថ្នទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជ ន ងរម្គះ រៅ ហង និងបានបញ្ហជក់ យាងឆាស់ ថ្ន ទម្េង់
ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះរនះ

ម្តូ វបានយេេកសំអាងកនេងេករដាយសា ព័ត៌ មានរនះ

“បញ្ហជក់អះអាងអំពីអតថិ ភាពថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង

472

កនរង ឆ្នំ

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៥-៣១៦ និងសូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៩៧៨៩៧៩ រៅកនរង (េូេដាឋន

ទី ១៥១) ខដ្េបានរយាងរៅេូេដាឋនទី ៣៣ ាេ យៈរជើងទំព័ ៤៩៥, ៤៩៨ និង ១៧៩៨។
473

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៥។

474

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៦ និងរជើងទំព័ ៤៩៥ និង ៤៩៨ ខដ្េរយាងរៅកថ្នខណឌ ៩៧៨-៩៨០។

475

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រទាះបីជ្ញ រៅ ហង ម្តូវបានទទួេសាគេ់ពីរដ្ើេដ្ំបូងេកថ្នជ្ញ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកតី ក៏

គត់បានេះបង់ឋានៈរនះរៅថ្ងៃទី២៩ ខខរេសា ឆ្នំ២០០៩ សូេរេើេឯកសា E3/7165a ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ
(មាចស់បណតឹង រៅ រហង) ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខវិឆកា
េិ ឆ្នំ២០០៧ ERN 00502679។
476

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៦ និងរជើងទំព័ ៤៩៥ និង ៤៩៨ ខដ្េរយាងរៅកថ្នខណឌ ៩៧៨-៩៨០។

130
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១៩៧៥” 477។ កា រម្បើម្បាស់ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះរដាយមានកម្េិត បស់ អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងសម្មាប់ ភាពសីសង្ហវក់គនរនះ

គឺម្សបទាំង ម្សរងរៅនឹងរគេកា ណ៍ដ្ូឆបាន

រេើករ ើងខាងរេើ។ រេើសពីរនះរទៀត រដាយសា ខតេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងបានយកេកជ្ញសំអាងរដ្ើេបី្នដ្េ់កាសរម្េឆរសឆកតី បស់ខួ ន
េ

ក់ព័នធនឹងកា បរណតញ

ជនជ្ញតិរវៀតណាេរឆញពីរខតតថ្ម្ពខវង 478 រនះកា សំអាង បស់ខួ ន
េ រៅរេើទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន
អំពីជន ងរម្គះេួយរនះ រទាះជ្ញកនរ ងក ណី ណាក៏រដាយ ពិតជ្ញេិន “ចំបាឆ់ ដ្េ់សាេម្កេខដ្េ
បានសរម្េឆរនះរ ើយ” 479។
៨.៣.

ភ័សាុតាង្ដ លមិនដមនជាកមមវតាុននការនោទសួរ

213.

រៅទូទាំងសា ណាបណតឹងសាទកខ រេធាវីកា

កកតីអះអាងថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើ

កា សំអាងហួសរហតរៅរេើេ័សា
តរ ងបានេកពីបគគេ ខដ្េេិនខេនជ្ញកេមវតថររៅនឹងកា រចទសួ
រៅកនរងអំ រងរពេជំ នំជម្េះ។ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានរេធាវីកា

កតីរ ៀបគរម្មាងរ ើងាេ

េរធោបាយរ្សងៗ។ រពេខេហ េ័សា
តរ ងរនះម្តូវបាន ិះគន់ថ្នជ្ញ “ កយឆចេអារា៉ េ” (េូេដាឋន
ទី ៣២)480 រពេខេះរទៀត មានកា ឆងអរេបង្ហាញជ្ញក់ លាក់ថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េរចទជ្ញបញ្ហានរនះ
មានទម្េង់យករឆញពីកំណត់រហតជ្ញលាយេកខណ៍អកស

(េូេ ដាឋនទី ៣០)481 ឬេ័សា
តរ ងខដ្េ

បានរឆេើយរដាយផ្លាេ់ មាត់រៅកនរ ងអំ រងរពេជំ នំជម្េះពីេនេករៅ អ.វ.ត.ក (េូេ ដាឋនទី ៧)482។
ទ ហីក ណ៍ទាំងអស់ ក់ព័ នធខាេង
ំ បំ ្តជ្ញេួយ នឹងបញ្ហាខតេួយ

មានន័យថ្ន

កម្េិតខដ្េអងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានសិទធិសំអាងរេើេ័សា
តរ ងបានពីបគគេទាំ ងោយ ខដ្េេិនម្តូវបានរចទសួ
រៅឆំរ ះេខអងគជំនំ ជម្េះ រៅកនរងសវនកា រនះ។
214.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមាន្េម្បរយាជន៍ពិរសសរៅកនរងកា ធានថ្ន

ឯកសា រៅឆំរ ះេខ

តលាកា រនះមានឆំនួនរម្ឆើ នសនធឹ កសនធប់ជ្ញង ឆំនួនេ័សា
តរ ងខដ្េមានកម្េិត បំ្ត ខដ្េអាឆម្តូវ

477

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៣២។

478

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥០៣។

479

សូេរេើេខាងរេើ ខ្នកទី ២.១.២ ម្តង់កថ្នខណឌ ២៨-៣០ ពិរសសកថ្នខណឌ ៣០។

480

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១២-៣១៣។

481

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៣-៣០៥។

482

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៨-១៧៤។

131
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បានយកេករធវើរតសតាេ យៈកា សួ រដ្ញរដាេផ្លាេ់មាត់រ ៅកនរងសវនកា
ណតឹង ដ្ឋបបរវណីខេះ

រនះម្គន់ខតជ្ញខ្ន កេួយបរណា
ណ ះ

សម្មាប់រដ្ើេប

រដាយសា អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

សំអាងរៅរេើកំណត់រហតជ្ញលាយេកខណ៍ អកស បស់ពួកគត់
សាគេ់បទពិរសធន៍ បស់ពួកគត់

483។

ាេ យៈកា បង្ហាញកា ទទួេ

និងសាម តីថ្នកា េកបំរពញតួ នទីរៅកនរង កិឆចកា បស់តលាកា

រនះ។ និ យាយឱ្យទូេំទូលាយជ្ញងរនះរទៀត រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមា ន្េម្បរយាជន៍ពិរសសរៅ
កនរងកា ធានថ្ន

តលាកា រនះសថិ តរៅកនរង ជំហ េួយរដ្ើេបីខសវង កកា ពិតឱ្យបានម្តឹ េម្តូវបំ្ត

រហើយកនរងរនះ្ងខដ្ កំណត់ម្ាម្បវតតិ សាន្រសតជ្ញ និ នតន៍ ម្តូវបានបរងកើតរ ើង ខដ្េនឹងរធវើតលាកា
រនះមានសថិតរៅយូ អខងវ ង 484។ រដ្ើេបីឲ្យរគេបំណងរនះសរម្េឆបានរ

រពញរដាយអតថន័យ វា

ចំបាឆ់ម្តូវរាប់បញ្ចូ េរ ឿងរា៉ វ បស់អនកខដ្េេិនបាន ឬេិនអាឆឆូ េេក្តេ់ សកខីកេមរ ដាយផ្លាេ់បា
ន។
215.

រទាះបីជ្ញសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទរដ្ើេបីសួ រដ្ញរដាេសាកសី ម្តូវបានទទួេសាគេ់រ ៅកនរង វិធាន ៨៤
(១) និង ៨៧(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរ ង ក៏ដ្ូឆជ្ញ មាម្ា ១៩៧ ថ្នម្កេនីតិ វិធីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ 485 (ខដ្េ
ឆេរះបញ្ហចំងរៅរេើមាម្ា ១៤(៣)(ង) ថ្នកតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ
កត486
ី
ក៏អងគជំនំជ ម្េះរនះបានពនយេ់ថ្ន បទបបញ្ញ តតិទាំងរនះពំបរងកើ តសិទធិេួយរដាយេិនមានកម្េិត
រនះខដ្

“បទបបញ្ញតតិ ទាំរនះបានអនញ្ហញតឱ្យមានកា ឹតតបិតនូវសិទធិ កនរងរគេបំណងជ្ញពិរសស

រដ្ើេបីម្បរយាជន៍ពរនេឿ នកិឆដ្
ច ំរណើ កា នីតិ វិធី” 487។ ជ្ញកា ពិតរហើយ េ័សា
តរ ងខដ្េពបា
ំ នយកេក
សួ រដ្ញរដាេ ម្តូវបានយកេកពិច ណារៅកនរងកា វាយតថ្េេរេើេ័ សា
តរ ងរនះ។ េ័សា
តរ ងខបប
រនះ “ម្តូវខត្តេ់ តថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងទាបជ្ញងេ័ សា
តរ ងថ្នសកខី កេមខដ្េសាកសីបាន្តេ់រៅឆំរ ះេខ
អងគជំនំជម្េះ [សាលាដ្ំបូង]” 488។

483

កា កម្េិតរៅរេើេទធភាព បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រដ្ើេបីសាតប់ឆរេេើយរេើេសតា
រ ង

ម្តូវបានទទួេសាគេ់ផ្លា េ់មាត់

រដាយអងគជំនំជម្េះរនះរៅកនរងឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៦។
484

សូេរេើេ ខ្នកទី ៣.២ ខាងរេើ ម្តង់កថ្នខណឌ ៤៣ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់ ពិរសស កថ្នខណឌ ៥០។

485

ម្កេនីតិវធ
ិ ីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ មាម្ា ២៩៧។

486

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៦។

487

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៧។

488

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ កថ្នខណឌ ២៩៦។

132
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៨.៣.១. នគលការណ្៍ទូនៅដ លអាចអនុវតាបានចំន
216.

រៅទូទាំងសា ណា បស់ខួ ន
េ រេធាវីកា
ដ្ូឆជ្ញអះអាងខសថ្ន

ោះភ័សាុតាង្ចោមអារា៉ា ម

កតីរម្បើ ម្បាស់ កយ “ឆចេអារា៉ េ” េិនបានម្តឹេម្តូ វ ក៏

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនគួ រជឿជ្ញក់រេើេ័ សា
តរ ងឆចេអារា៉ េរ ើយ។

ឆចេអារា៉ េជ្ញេ័សា
តរ ងថ្នឆរេេើយ រម្ៅពី កយឆចេអារា៉ េេួយ ខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរង
កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីមា នបំណងឆង់បង្ហាញកា ពិតថ្នខេឹេសា បស់វា489។
រឆញពីម្បព័នធឆាប់ខំេឹន
217.

ខដ្េកំហិតឆំរ ះកា ទទួេយកេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េ។

សូេបីរៅកនរង កិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធីម្ពហមទណឌាេម្បព័នធឆាប់ខំេឹន
អារា៉ េខេះអាឆទទួេយកបានខដ្
បានកំណត់ឆាស់ ថ្ន

ទសសនទានរនះរកើត

490។

ក៏ម្បរេទថ្នេ័សា
តរ ងឆចេ

រហើយរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ រគ

ពំមានកាហាេឃាត់ជ្ញទូរៅឆំរ ះកា រម្បើម្បាស់េ័ សា
តរ ងឆចេអារា៉ េ

រ ើយ491។ កនរងប ិបទថ្ន អ.វ.ត.ក អងគ ជំនំជម្េះរនះបានអះអាងពីេន ួឆ េករហើយថ្ន េ័សា
តរ ង

489

កយឆចេអារា៉ េ ម្តូវបានកំណត់និយេន័យរៅកនរងវិធានសតីពីេ័សា
តរ ងសម្មាប់ ដ្ឋសហព័ នធថ្នសហ ដ្ឋអារេ ិក វិធាន ៨០១

(គ) ថ្ន៖ “ឆរេេើយខដ្េ (១) អនកម្បកាសជ្ញ្េូវកា េិនរេើករ ង
ើ រៅរពេ្តេ់សកខីកេមកនរងសវនកា ឬកា ជំនំជម្េះបឆចរបបនន និង
(២) ភាគី្តេ់េសតា
រ ងរដ្ើេបីបញ្ហជក់កា ពិតថ្នបញ្ហា ខដ្េបានអះអាងរៅកនរងកំណត់រហត”។ និយេន័យខដ្េម្តូវបានទទួេ
សាគេ់យាងទូេំទូលា យរៅកនរងម្បព័នធឆាប់អង់រគេស និងខំេឹនខវេ (Commonwealth) រនះគឺ “ឆរេេើយទាំងោយរម្ៅពីឆរេេើយ
ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយបគគេណាមានក់ខដ្េបាន្តេ់េ សតា
រ ងផ្លាេ់មាត់ រៅកនរង កិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធី េិនអាឆទទួេយកជ្ញេ
សតា
រ ងរេើអងគរហត ឬេតិរយាបេ់ខដ្េបានរេើករ ើងណាេួយបានរទ”។ សូេរេើេ Roderick Munday, Cross & Tapper
on Evidence (របាះពេព្ាយរដាយសាកេវិទោេ័យ Oxford រេើកទី១) ទំព័ ៥៦៣។ ឧបសេព័នធ ៤
490

សូេរេើេ អតថបទ បស់ Mark Lucraft, Archbold៖ កា ជខជកតាំងកនង
រ រ ឿងកតម្ី ពហមទណឌ េសតា
រ ង និង កា អនវតត ឆ្នំ

២០២១ (Sweet និង Maxwell UK) ឆ្នំ២០២០ ជំពូក ១១ ភាគ ៥ ខ្នកទី ១-៩។ ឧបសេព័នធ ៥
491

សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ តលាកា MICT រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Karadžić សំណំរ ឿងរេខ MICT-13-55-A សាេ

ដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៥៩៨ និង រជើងទំព័ ១៦២៤។ កាន់ខតទូរៅជ្ញងរនះរទៀតរនះ៖ តលាកា ICTR
រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Karera សំ ណំរ ឿងរេខ ICTR-01-74-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ
៣៩។ តលាកា ICTR រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Nahimana និងជនជ្ញប់រចទរ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ ICTR-99-52A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៧ កថ្នខណឌ ៥០៩។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Aleksovski
សំណំរ ឿងរេខ IT-95-14/1-AR73 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ ដ្ឋអាជ្ញញសតីពី ភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេសតា
រ ង
ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកេាៈ ឆ្នំ១៩៩៩ កថ្នខណឌ ១៥។ តលាកា ICTR រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Akayesu សំ ណំរ ឿងរេខ ICTR96-4-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ១៩៩៨ កថ្នខណឌ ១៣៦។

133
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឆចេអារា៉ េអាឆទទួេយកបាន កនរងក ណីខដ្េវាជ្ញប់ ក់ព័នធ និងមានតថ្េេជ្ញ េ័សា
តរ ងយាងម្គប់
ម្គន់492។
218.

រៅកនរងសាេម្កេ បស់ខួ ន
េ

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានបញ្ហជក់យាងម្តឹេម្តូវរៅរេើ វិធីសា ន្រសត

ខដ្េបានរដាះម្សាយ ួ ឆេករហើយរនះ រដាយសំអាងរេើសាេម្កេសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ បស់ អងគ
ជំនំជម្េះរនះ៖
រៅកនរងកា វាយតថ្េេរៅរេើេ័សា
តរ ង

អងគជំ នំជម្េះពិច ណារៅរេើឆំណឆខដ្េថ្ន

ម្បេពថ្ន កយឆចេអារា៉ េេិនម្តូវបានសួ រដ្ញរដាេរនះរទ ួេទាំង “កាេៈរទសៈ
រ្សងៗខដ្េរកើតជំ វិញេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េរនះ”។ រហតដ្ូរឆនះ េ័សា
តរ ងឆចេ អារា៉
េម្តូវបានទទួេយករដាយម្បរងម្បយ័តន បំ្ត493។
219.

រេធាវីកា

កតីបានយេ់ម្សបយាងឆាស់លាស់រៅនឹង វិធីសាន្រសតរនះឆំរ ះេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េ

ពីអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង 494។

បខនត រេធាវីកា

កតីខប ជ្ញម្បឹងខម្បងជំ ទាស់ដ្ខដ្េៗរៅកនរង

សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានម្បម្ពឹតត កំហសរដាយកា បញ្ហជក់
ថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េបានយកេកសំអាងរនះគឺជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ។
220.

ទ ហីក ណ៍ទាំងោយខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី

ម្តូវបានសំអាងរេើកំហសឆំ នួនពី ថ្ន

សំអាងរហត៖
(១) រៅកនរងខ្នកខេះថ្នសា ណាបណតឹង សាទកខ សហរេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញយេ់ម្ឆ ំរៅរេើទសស

នៈទានថ្នេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េ ខដ្េនំឱ្យខេួនកំ ណត់េកខ ណៈថ្នជ្ញបញ្ហាឆចេអារា៉ េរៅវិញ
ខតាេពិត ជ្ញេ័សា
តរ ងរដាយផ្លាេ់រសាះ495។

492

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣០២ ។ សំណំរ ឿង ០០១ ឯកសា E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ

៤៣។
493

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៦៣ ខដ្េសំ អាងរេើឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣០២។

494

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១២។

495

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ កនរងកថ្នខណឌ ២២២-២២៣ និងរជើងទំព័ ៥០២ ខាងរម្កាេ។

134
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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(២) កាន់ខតទូេំទូលាយរៅរទៀតរនះ រេធាវីកា

កតីខតងជំទាស់ជ្ញរ ឿយៗថ្ន អងគជំ នំជម្េះបាន

ម្បម្ពឹតតកំហសរដាយកា សំអាងរៅរេើេ័សា
តរ ង ខដ្េជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ 496។ រពេខេះ ទ ហី
ក ណ៍ទាំងរនះយេ់ខសរៅរេើរគេកា ណ៍

ដ្ូឆបានកំណត់រដាយអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

ទាក់ទងនឹង កយឆចេអារា៉ េ។
221.

រដ្ើេបីដ្ំរណាះម្សាយកា េំបាកទាំងរនះជ្ញេំ ដាប់េំរ ដាយ សហរេធាវីនំេខកត់សមាគេ់ថ្ន េិ ន
ខេនកា ម្គប់កា រ ៀបរាប់ដ្ំរណើ រ ឿង បស់ សាកសី នូវកា ខងេងខដ្េរធវើរ ើងរដាយបគគ េទីបីនឹងម្តូវ
ចត់ទកថ្នរសមើនឹង កយឆចេអារា៉ េរនះរទ។

វាអាម្ស័យរៅរេើកា រម្បើម្បាស់រសឆកតីខងេងខដ្េ

បានរធវើរ ើងរនះ។ ឧទាហ ណ៍ េួយថ្នកា រ ៀបរាប់ដ្ំរណើ រ ឿង ថ្នកា ខងេង បស់បគគេទីបីនឹងេិ ន
ចត់ទកថ្នរសមើនឹង កយឆចេអារា៉ េ

គឺរពេខដ្េកា រ ៀបរាប់ដ្ំរណើ រ ឿងរនះម្តូវបានយករៅ

រម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបញ្ហជក់ពី្េបះ េ់ បស់វារៅរេើសាថនភាព្េូវឆិតត បស់សា កសីខដ្េ្តេ់សកខី
កេម ខដ្េគត់បានឮកា និយាយរនះ។ ឧទាហ ណ៍ជ្ញគំ ូថ្ នរគេកា ណ៍រនះរៅកនរង ម្បព័នធឆ ាប់
អង់រគេស និងខំេឹនខវេ ម្តូវបាន្តេ់ជូ នរៅកនរ ងរ ឿងកតី វាង Subramaniam តទេ់នឹង ដ្ឋអាជ្ញញ497
។

រ ឿងកតីរនះម្តូ វបានអនញ្ហញតឱ្យជនជ្ញប់រចទ្តេ់សកខីក េមអំពី កយសេដីគំ រាេកំខហងខដ្េបាន

និយាយេកកាន់ ូបគត់រ ដាយពួករេ វក

ខដ្េគត់បានអះអាងថ្នបានរធវើឱ្យគត់េ័យខាេឆនឹងកា

សាេប់ ម្បសិនរបើគត់េិនសហកា រទៈ
េ័សា
តរ ងថ្នកា និយាយខងេងរៅកាន់សាកសីរដាយបគគេមាន ក់ខដ្េេិនខេនជ្ញ ូ បគត់
ខដ្េម្តូវបានរកាះរៅឱ្យរធវើជ្ញសាកសី អាឆជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ ឬអាឆេិនខេនជ្ញ
កយឆចេអារា៉ េ។ វាជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ និងេិ នអាឆទទួេយកបានរ ើយ រៅ
រពេខដ្េកេមវតថរថ្នេ័ សា
តរ ងរនះគឺរដ្ើេបីខសវ ង កកា ពិតនូ វអវីខដ្េមានរៅកនរងកា ខងេង
រនះ។ វាេិនខេនជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ និងអាឆទទួេយកបាន រៅរពេខដ្េកា
និយាយរនះម្តូ វបានរសនើសំឱ្យបង្ហាញេ័ សា
តរ ង

េិនខេនរដ្ើេបីបង្ហាញកា ពិតថ្នកា

និយាយរនះរទ បខនត កា ណ៍ខដ្េរសឆកតីខងេងរនះម្តូវបានរធវើរ ើង។ កា ណ៍ខដ្េរសឆ
កតីខងេងរនះម្តូវបានរធវើរ ើង គឺខសគនឆ្ៃយពីកា ពិត បស់វា គឺខតងខត ក់ព័នធរ ៅកនរង

496

ឧទាហ ណ៍

ក់ព័នធនឹងេ័សា
តរ ងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សូេរេើេ៖ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧០៣,

៧៨១, ៩៧៧, ១០៤៤។
497

រ ឿងកតី វាង Subramaniam តទេ់នឹង ដ្ឋអាជ្ញញ [១៩៥៦] WLR 965។ ឧបសេព័នធ ៦

135
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កា ពិច ណារេើសាថនភាព្េូវឆិតត និង បនាប់ េកគឺទរងវើ បស់សាកសី ឬ បស់ បគគេដ្ថ្ទ
រទៀតខដ្េមានវតតមានរពេខដ្េរសឆកតីខងេ ងរនះម្តូវបានរធវើរ ើង។
ឆំរ ះេខរៅម្កេ
ពួករេ វក

កនរងរ ឿងកតីរៅ

រសឆកតីខងេង ទាំងអាឆម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកាន់មាចស់បណតឹងរដាយ

ខដ្េរទាះបីជ្ញពិត ឬេិនពិតកតី ម្បសិ នរបើរសឆកតីខងេងទាំងរនះម្តូវបាន

មាចស់បណតឹងរជឿជ្ញក់ អាឆមានរហត្េបណា
ត េឱ្យគត់រជឿជ្ញក់ថ្នមានរសឆកតី សាេប់
ភាេេ ម្បសិនរបើគត់ខកខានេិ នម្ពេរធវើាេបំណង បស់ពួករគរទ 498។
222.

កនរងរ ឿងកតីបឆចរបបននរ នះ េកខណៈដ្ូឆគនអាឆរឃើញមានរៅកនរងេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ដ្ួង រអឿន។ រៅកនរងសកខីកេម បស់គត់និយាយថ្ន គត់បានឮ “ព័ត៌មានថ្នឱ្យម្បជ្ញជនរវៀតណាេ
... ម្ត ប់រៅរវៀតណាេវិញ” រហើយគត់បនតពនយេ់ថ្ន រដាយកា ឮព័ត៌មានរនះ គត់ “បបួេបតី
[ បស់] គត់ គត់េិនរៅ។ គត់ថ្នសខឆិតតរៅង្ហប់ម្សរកខខម ឆ ះ499។ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ដ្ួង រអឿន េិ នខេនជ្ញ កយឆចេអារា៉ េរទ រដាយសា ឆរេេើយរនះបានបញ្ហជក់ថ្ន ជនជ្ញតិ
រវៀតណាេខដ្េ ស់រ ៅម្សរកខខម បានដ្ឹងពីកា គំរាេកំខហងថ្ន ពួករគម្តូវខតម្ត ប់រៅរវៀតណាេ
វិញ ឬរបើពំរនះរទ ម្តូ វនឹងកា សាេ ប់។ េ័សា
តរ ង បស់រលាកម្សីជ្ញ េ័សា
តរ ងផ្លាេ់រម្ ះ (១) រៅ
រពេរនះ ជនជ្ញតិរវៀតណាេខដ្េ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ បានឮកា គំរាេកំខហងខបបរនះ (ដ្ូឆ
ជ្ញបតី បស់គត់) និងម្ករ េម្គួសា បស់គត់ (២) រលាកម្សីមា នបំណងឆង់រឆេើយ តបរៅនឹងកា
គំរាេកំខហងរនះ កា វិេម្ត ប់រៅ ស់រៅម្បរទសរវៀតណាេវិ ញ រហើយ (៣) រទាះបតី បស់
រលាកម្សីសរម្េឆបនត ស់រ ៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ
ក៏គត់យេ់ថ្ន ជ្ញេទធ្េគត់អាឆនឹងសាេប់។
រដាយបានរម្បើរ នះម្បាស់ឆរេេើយ បស់គត់ាេេរធោបាយរនះ

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ដ្ួង រអឿន ជ្ញេ័ សា
តរ ងផ្លាេ់សីព
ត ីឆ ិតេកខណៈបងខិតបងខំរៅរេើកា ផ្លេស់ទីេំរៅជនចតិ
រវៀតណាេ (ជ្ញខ្នក េួយថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្ន “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ
ខដ្េ ស់រៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវងម្តូវបានរគបញ្ហជឱ្យម្តគ ប់រៅរវៀតណាេវិញ” 500។ េិនមានកា រម្បើ
ម្បាស់េ័សា
តរ ងណាេួយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ដ្ួង

រអឿន

អាឆចត់ទកថ្នជ្ញ កយ

498

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ ទំព័ ៩៧០។

499

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័ ៩ បនាត់ ២៥ ដ្េ់

ទំព័ ១០ បនាត់ ៥ បនាប់ពីរមាង [០៩.២៨.៣៨], ទំព័ ៤៣ បនាត់ ១៦ ដ្េ់បនាត់ ២១ បនាប់ពីរមាង [១៣.៤៩.៣៧]។
500

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៣៣។
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ឆចេអារា៉ េបានរទ។

វា្ាយ
រ ពីអបា
វី នរេើករ ើងរៅកនរងសា នបណតឹងសាទកខ

ឯកសា

E1/381.1501។
223.

រេធាវីកា

កតីបានរធវើឱ្យមានកំហសឆគងម្សរដ្ៀងគនរនះ ទាក់ទងនឹងឆំ នួនរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េេ័សា
តរ ង បស់ពួកគត់ម្តូវបានកំណត់េកខណៈេិ នម្តឹ េម្តូវរៅកនរងសា ណាបណតឹង
សាទកខថ្នជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ 502។
224.

រទាះជ្ញកនរងកណីណាក៏រ ដាយ

ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើ ួឆេករហើយ

សូេបីខតមានខេឹេសា ជ្ញ

កយឆចេអារា៉ េក៏រដាយ ក៏វាេិនរារាំង េិនឱ្យអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើកា ពិច ណារៅរេើេ័
សតា
រ ងរនះខដ្

រហើយអាម្ស័យរហតរនះ

វាមានតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ង។

កា ណ៍ខដ្េេ័សា
តរ ង

501

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៣ និង ៩៧៧។

502

ឆំណឆរនះម្តូវបានរធវើរ ើងជ្ញញឹកញាប់ កនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបវណី ឬសាកសីបាន្តេ់េ័សា
តរ ងថ្ន េនសសដ្ថ្ទរទៀត

បានបាត់ខួ ន
េ រដាយសនមតថ្នម្តូវបានរគសមាេប់។ រេធាវីកា
ម្បខហេជ្ញរដាយរយាងរៅរេើេូេដាឋនថ្ន

កតីកំណត់រ្
ម ះេ័សា
តរ ងខបបរនះថ្នជ្ញ “ កយឆចេអារា៉ េ”

បគគេខដ្េ្ត េ់េ័សា
តរ ងពំបានរឃើញកា សមាេប់

េេអិតខេះថ្នេ័សា
តរ ងរនះពីម្បេពេួយរ្សងរៅវិញ។ បខនត វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា

ខត្ារយរៅវិញ បានដ្ឹងពីភាព

កតីបកម្សាយាេ របៀបសាេញ្ញ និងរធវើ

េិនដ្ឹងេិនឮឆំរ ះេ័សា
តរ ងផ្លាេ់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬ បស់សាកសីខដ្េថ្ន បគគេទាំងរនះេិនខដ្េបានវិេម្ត ប់េក
វិញរទ ក៏ដ្ូឆជ្ញេ័សា
តរ ងរដាយផ្លាេ់ថ្នកា បះ េ់្េូវឆិតតខដ្េមានរៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេម
(អងគរហតទាក់ទងនឹងកា បាត់ខួ ន
េ )។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី) កថ្នខណឌ ៨៨៨ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស និង សាកសី ចន់ តូឆ) កថ្នខណឌ ១០០៣-១០០៥
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រដ្ឿន) និងកថ្នខណឌ ១០១៤ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ)។ កំហសម្បហាក់ម្បខហេ
គនរនះម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង រៅរពេខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់េសតា
រ ងថ្ន កនរង នេជ្ញកេមេិបាេ គត់បានទទួេរស
ឆកតីខណនំាេេរធោបាយជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន។ ឧទាហ ណ៍ រទាះបីជ្ញរសឆកតខី ណនំ ឬរសឆកតីខងេងពីរគេនរយាបាយម្តូវបាន
“ឮ”

ពីម្បេពរ្សង

រហើយ អាឆម្តូវបានចត់ឆំណាត់ថ្ននក់ថ្នជ្ញ កយឆចេអារា៉ េកតី

ទាក់ទងនឹងម្បេពឆងរម្កាយថ្នរគេ

នរយាបាយ ឬរគេបំណង បស់វា ក៏េសតា
រ ងរនះជ្ញេសតា
រ ងផ្លាេ់ ក់ព័នធនឹងអងគរហតថ្ន កមាមេិបាេម្តូវបានរគខណនំាេ
េរធោបាយជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងនឹងកា បរងកើតអតថិភាពរគេនរយាបាយ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54
សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ខ ហា
៊ែ ង)។ ក ណីខបបរនះេួយឆំនួន ម្តូវបានយកេក
ពិភាការៅម្តង់ខ្នករ្សងរទៀតកនរងសា ណារនះ។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៣០៤-៣០៧ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ)
។ កថ្នខណឌ ២៨៩, ២៩៣ និង ៣៩៤-៤០១ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី)។ កថ្នខណឌ ៣០១-៣០៣ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ម្បាក់ រដ្ឿន)។ កថ្នខណឌ ៧២២-៧២៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ខ ហា
៊ែ ង)។
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ឆចេអារា៉ េអាឆម្តូវបានកំ ណត់តថ្េេ ទាបកតី ក៏េិនគួ យេ់ថ្ន វាម្តូវខតយាងដ្ូរឆនះខដ្ ។ ឆំណឆរនះ
ម្តូវបានបញ្ហជក់យាងឆាស់រៅតលាកា ICTY ដ្ូឆខាងរម្កាេរនះ៖
រទាះបីេ័ សា
តរ ងរនះជ្ញ កយឆចេអារា៉ េកតី ក៏ចំបាឆ់េិនម្តូ វដ្កហូតតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ង
ពីវារ ើយ បខនតវាម្តូវបានទទួេសាគេ់ថ្ន ទេៃន់ ឬតថ្េេេ័សា
តរ ងខដ្េម្តូវ្តេ់ឱ្ យេ័ស តរ
ាងរនះ

នឹងខតងខតមានតថ្េេទាបជ្ញងតថ្េេ េ័សា
តរ ង្តេ់រៅឱ្យសកខីក េម បស់ សាកសី

ខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយរៅរម្កាេសេបង រហើយខដ្េម្តូវបានសួ តទេ់ រទាះបីជ្ញ តថ្េេ
ជ្ញេ័សា
តរ ងរនះនឹ ងអាម្ស័យរេើកាេៈរទសៈខសៗគនគមនគំណត់

ជំ វិញេ័សា
តរ ង

ឆចេអារា៉ េកតី 503។
អាម្ស័យរហតរនះ េ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េខដ្េ្តេ់រដាយសម័ម្ គឆិតត រ

រ

រដាយកា ពិត និង

រដាយរសាមះម្តង់ អាម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញេ័សា
តរ ងគួ ឱ្យរជឿជ្ញក់បាន504។
225.

អងគជំនំជម្េះត លាកា កំពូេបានបញ្ហជក់ថ្ន៖
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង[េួយ ]មានឆនានសិទធិយាងទូេំទូលាយ

កនរងកា ពិច ណា

រដាយម្បរង ម្បយ័តន និងរជឿជ្ញក់រ េើេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េសម្មាប់រធវើជ្ញ េូេដាឋន ឬជ្ញ
កា គំម្ទកនរងកា សរម្េឆដាក់ពិ ទធភាព
កាតពវកិឆចកនរងកា បង្ហាញឱ្យរឃើញថ្ន

រហើយភាគីមាចស់បណតឹងសាទកខម្តូវមាន
ពំមានត លាកា អងគរហតសេម្សបណាេួយ

ខដ្េអាឆយកេ័សា
តរ ងខបបរនះរធវើសំអាងរហតជ្ញក់លាក់រ នះរ ើយ 505។
226.

សំខាន់ជ្ញងរនះរៅរទៀតរនះ គឺអងគជំ នំជម្េះតលាកា កំពូេបានសរម្េឆដ្ូឆខាងរម្កាេរនះ រៅកនរង
កា រឆេើយតបជ្ញងមីេង
ត រទៀតរៅនឹងទ ហីក ណ៍ម្សរដ្ៀងគនជ្ញេួយអំ ណះអំ ណាងជ្ញរម្ឆើ ន

ខដ្េបាន

ដាក់ជូនរៅឆំរ ះេខខេួននរពេរនះ៖

503

តលាកា ICTY ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Aleksovski សំណំរ ឿងរេខ IT-95-14/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ ដ្ឋ

អាជ្ញញសតីពី ភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេសតា
រ ង ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកេាៈ ឆ្នំ១៩៩៩ កថ្នខណឌ ១៥។
504

តលាកា

ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Tadić សំណំរ ឿងរេខ IT-94-1-T រសឆកតីសរម្េឆរេើសា ណាសតីពី កយឆចេអារា៉ េ ឆះថ្ងៃ

ទី៥ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៩៦ កថ្នខណឌ ១៦។
505
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រខៀវ សំ្ន បានម្តឹេខតអះអាងថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសរដាយខ្អកខត
រេើ កយឆចេអារា៉ េ

បខនតពំបាន្តេ់កា រយាងជ្ញក់លាក់រដ្ើេបីគំម្ទអំណះអំណាង

រនះរ ើយ។ កា ខដ្េម្គន់ខតអះអាងពីកំហស រដាយគមនកា បង្ហាញេ័សា
តរ ងគំម្ទ
បខនថេឱ្យបានឆាស់លាស់រ នះ គឺពំបានបំរពញាេបទដាឋនសតីពីកា ពិនិតយរ ើង វិញរេើ
បណតឹងសាទកខរ ើយ។ របើរ ទាះបីជ្ញ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកាតពវកិឆច ម្តូវ្តេ់

សំអាងរហតរពញរេញក៏រដាយ

ក៏អងគជំនំជម្េះពំម្តូ វបានតម្េូ វឱ្យបញ្ហជក់អះអាង

ម្គប់ជំហានថ្នកា ្តេ់សំអាងរហត បស់ខួ ន
េ ឱ្យបានពិសាត រនះរ ើយ
ជម្េះម្តូ វបានសនម តថ្ន

រហើយអងគជំនំ

បានរធវើកា វាយតថ្េេយាងម្តឹេម្តូ វរាេ់ េ័សា
តរ ងទាំង អស់រៅ

ឆំរ ះេខខេួន ដ្រាេណាគមនកា បង្ហាញណាេួយថ្ន អងគជំនំជម្េះពំបានពិច ណារពញ
រេញរេើេ័សា
តរ ងជ្ញក់លាក់ណាេួយរនះ។ អងគជំ នំជម្េះតលាកា កំំពូេ កត់សមាគេ់
រឃើញថ្ន រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ រខៀវ សំ្ន បានឆងអរេបង្ហាញ្ង
ខដ្ រៅរេើកា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ខ្អករដាយពំម្តឹេម្តូវ
អាម្ស័យរហតរនះ

ខដ្េបាន

ាេកា អះអាង បស់គត់រៅរេើេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េ។
ម្បសិនរបើជនជ្ញប់រចទបានរេើករពញរេញនូ វកា រចទម្បកាន់

អំពីកំហសរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ អងគជំនំជម្េះតលាកា កំំពូេ នឹងរធវើ
កា ពិច ណារេើកា រចទម្បកាន់ទាំងរនះ ាេក ណីស េម្សប 506 ។ [មានរសឆកតី

បញ្ហជក់បខនថេ]
227.

មានកា បញ្ហជក់ឆាស់រហើយថ្ន រៅកនរងដ្ំណាក់កាេបណតឹងសាទកខ អងគជំនំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ គួ
ខតយេ់ម្សបាេសាេម្កេ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរេើបញ្ហាថ្នភាពអាឆឱ្យរជឿជ្ញក់
បាន507។ រៅកនរងប ិបទ អ.វ.ត.ក អងគ ជំនំជម្េះតលាកា កំពូេបានសរម្េឆថ្ន “ភាគីមាចស់បណតឹង

506
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507

សូេរេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Furundžija សំណំរ ឿងរេខ IT-95-17/1-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃ

ទី២១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ៣៧។ តលាកា ICC រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Lubanga Dyilo សាេដ្ីការេើប
ណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក Thomas Lubanga Dyilo ម្បឆ្ំងនឹងកា ្តនារទាសរេើ ូបគត់ សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/063121-Red ឆះថ្ងៃទី១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ២៣-២៦។ តលាកា SCSL រ ឿងកតី វាង ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Taylor សំណំ
រ ឿងរេខ SCSL-03-01-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៦។

139
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សាទកខម្តូវមានកាតពវកិឆចកនរ ងកា បង្ហាញឱ្យរឃើញថ្ន ពំមានតលាកា អងគរហតសេម្សបណាេួយ
ខដ្េអាឆយកេ័សា
តរ ងខបបរនះរធវើសំអាងរហតជ្ញក់លាក់រ នះរ ើយ” 508។
228.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន

រេធាវីកា

កតីពំបានបង្ហាញកំហសណាេួយរៅកនរង វិធី

សាន្រសតទូរៅខដ្េសរម្េឆរ ើងរដាយអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឆំរ ះេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េរនះ
រ ើយ។

កា អនវតតជ្ញក់លាក់ថ្ នរគេកា ណ៍ទាំងរនះឆំរ ះេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបវណី

នីេួយៗ ម្តូវបានយកេកបញ្ហជក់រ ៅទូទាំងឆរេេើ យតបរនះ។ បញ្ហាកាន់ខតឆាស់លាស់ថ្ នេ័សា
តរ ង
ឆចេអារា៉ េ ខដ្េមានទម្េង់ជ្ញក់លាក់ថ្ នកំណត់រហតសាតប់ឆរេេើ យជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស

ម្តូវ

បានយកេកបង្ហាញជូ នរៅកនរ ងខ្នកខាងរម្កាេរនះ។
៨.៣.២. វិធានជាក់លាក់
229.

ក់ព័នធនឹង្ការពឹង្ដផអកនលើចនមលើយជាលាយលកខណ្៍អកេរ

ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស បស់បគគ េ

ខដ្េេិនបាន្តេ់សកខីកេមរ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង គឺជ្ញម្បរេទេ័សា
តរ ងឆចេអារា៉ េ។ យតតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក កំណត់ថ្នឆរេេើយជ្ញ
លាយេកខណ៍អកស ទាំងរនះគឺអាឆទទួេយកបាន

និងមានសា ៈសំខាន់ សម្មាប់កា ជំ នំជម្េះកតី

រដាយយតតិធ េ៌កនរងប ិបទថ្នឆាប់ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ រម្ ះថ្ន ៖
...សិទធិខដ្េជនជ្ញប់រចទទទួេបានយាងទូេំទូលាយ
ម្បឆ្ំង នឹង ូ បគត់ខបបរនះ

កនរងកា រដ្ញរដាេសាកសីខដ្េ

អាឆនឹងមានហានិេ័ យរធវើឱ្យបះ េ់ដ្េ់េទធភាព បស់

តលាកា កនរងកា ្តេ់យតតិ ធេ៌រៅកនរងរ ឿងកតីខដ្េមានទំហំធំ
រ ឿងកតីបឆចរ បបននរនះ

ខដ្េតលាកា ម្តូវរម្ជើសរ ីស

រម្ឆើនសនធឹកសនធប់េក្តេ់សកខីក េមឆំរ ះេខតលាកា

និងមានភាពសម រគសាមញដ្ូឆ

គឺកា រកាះរៅកនរងឆំរណាេសាកសីដ្៏
ខដ្េនំឱ្យមានកា េំបាកកនរងកា

រ ៀបឆំសវនកា និងឆំណាយរពេយាងយូ ហួសកំ ណត់ ឬម្តូវេះបង់កា សមាអងរៅរេើ
េ័សា
តរ ងខដ្េអាឆសំខាន់កនរងកា បំ េឺជ្ញ
េ ប ិបទ និងភាពធំរធងថ្នរ ឿងកតី បខនតម្បខហេជ្ញពំ
សីជរម្ៅដ្េ់បញ្ហាសនូេថ្នរ ឿងកតីរនះ509។

508

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣០២។

509

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៦។
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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230.

កា ទទួេយកេ័សា
តរ ងទាំងរនះេិនខេនរធវើរ ើងរដាយគមនកា កា

ខ្នកនីតិ វិធី

រដ្ើេបីធានសិទធិ

បស់ជនជ្ញប់រចទរនះរទ។ ឧទាហ ណ៍ វិធាន ៨៧(២) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងខឆងថ្ន “រសឆកតីសរម្េឆ
បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ម្តូវខ្អ ករេើេ័សា
តរ ងខដ្េបានដាក់រ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង រហើយខដ្េេ័សា
តរ ងរនះម្តូវ ឆេងកាត់កា រដ្ញរដាេ” 510។ កនរងន័យរនះ ភាគីនីេួយៗ
មានឱ្កាសដាក់ឯកសា ជូនសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរ ៅ
ឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
អំ រងសវនកា រេើឯ កសា គនេឹះ

និងមានឱ្កាសអានខ្នកថ្នេ័សា
តរ ងជ្ញឯកសា

ក់ព័នធកនរង

ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅឆងបញ្ច ប់វគគជំនំជ ម្េះនីេួយៗ ខដ្េឯក

សា នន ួ េទាំង ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ជ្ញកេម វតថរថ្នកា រដ្ញរដាេឆំរ ះេខ 511។
231.

កា កា
បាន

510

េួយរទៀត គឺខេឹេសា ថ្នឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ខដ្េជ្ញទូរៅេិនអាឆទទួេយក
ក់ព័នធនឹង “េ័សា
តរ ងបញ្ហជក់ពីស កេមភាព និងកា ម្បម្ពឹតត បស់ជ នជ្ញប់រចទ” រដាយមានកា

វិធាន ៨៧(៣)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខឆងថ្ន “អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើរសឆកតីសរម្េឆរដាយខ្អករេើេ័សា
តរ ងខដ្េមានរៅកនរង

សំណំរ ឿង ម្បសិនរបើភាគីយកេ័សា
តរ ងទាំងរនះេកដាក់រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ ឬម្បសិនរបើអងគជំនំជម្េះខេួនឯងយកេ័សតរ
ាងទាំងរនះេកដាក់រៅឆំរ ះេខភាគី។ េ័សា
តរ ងខដ្េមានរៅកនរងសំណំរ ឿង ម្តូវបានចត់ទកថ្នបានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេខ
អងគជំនំជម្េះ ឬភាគី របើសិនជ្ញខេឹេសា បស់វាម្តូវបានសរងខប ម្តូវបានអាន ឬម្តូវបានកំណត់បង្ហាញអតតសញ្ហញណយាងសេ
ម្សបកនរងសវនកា ”។
511

សូេរេើេឯកសា E315/1 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “ព័ត៌មានអំពី (១) សវនកា រេើកា បង្ហាញឯក

សា គនេឹះកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ និង (២) សវនកា រេើ្េបះ េ់ និងពយសនកេមរៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំ
រ ឿង ០០២/០២” ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ២-៦។ រម្ៅពីរនះ ភាគីមានឱ្កាសជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដ្េរសនើដាក់
រដាយភាគីមាខងរទៀតាេ យៈសា ណាជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស ៖ ឯកសា E305/17 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯក
សា ទាំងោយខដ្េបានរសនើដាក់រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ កថ្ន
ខណឌ ៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៥៥-៥៦, ៥៨-៥៩។ សម្មាប់
ឧទាហ ណ៍ថ្នកា ពិភាកាកនរងសវនកា ទាំងរនះខដ្េ ក់ព័នធនឹងឯកសា ទាំងោយ
ម្តូវបានតវា៉ រដាយរេធាវីកា

ខដ្េកា រម្បើម្បាស់ឯកសា ទាំងរនះកំពង

កតី សូេរេើេកំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សក ខអ៊ែេ និង អួង

ដ្ស ៖ ឯកសា E1/456.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៦ ទំព័ ១៦ បនាត់ ១-ទំព័ ១៨ បនាត់ ១៥ បនាប់ពីរមាង
[09.50.50]។ ឯកសា E1/458.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ ទំព័ ៥ បនាត់ ១២-ទំព័ ៦ បនាត់ ១០ បនាប់ពីរមាង
[9.13.44]។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ខដ្េដាក់រដាយរេធាវីកា

កតីេិនម្តូវបានរេើករ ើងកនង
រ សវនកា

រនះរ ើយ។
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កា រេើកខេងតិឆតួឆ។ កនរង សំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំ នំជម្េះរនះបានពនយេ់ពី វិ ធីសាន្រសតខដ្េ
អនវតតរ ដាយអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្ន៖
...អងគជំ នំជម្េះបាន ំេឹ កថ្ន អងគជំ នំជម្េះពំអាឆពិច ណារេើឆរេេើយ ណាខដ្េរម្បើម្បាស់
ជ្ញេ័សា
តរ ងបញ្ហជក់ពីសកេមភាព និងកា ម្បម្ពឹតត បស់ជនជ្ញប់រចទបានរទ រដាយសា ខត
អងគជំនំជម្េះពំមានឱ្កាសកនរ ងកា រដ្ញរដាេរេើេ័សា
តរ ង ខដ្េក ណីខបបរនះ “អងគជំ នំ
ជម្េះពំអាឆយកេករធវើជ្ញសមាអងកនរ ងកា សរម្េឆដាក់ពិ ទធភាពណាេួយបានរ ើយ” រេើក
ខេងខតកនរងក ណីខដ្េសាកសីទទួេេ ណភាព។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានបញ្ហជក់
្ងខដ្ ថ្ន “រដាយសា ពំមា នឱ្កាសកនរងកា រដ្ញរដាេរេើម្ បេព ឬសាេីជនថ្នេ័សា
តរ ង
នំឱ្យទេៃន់ថ្នេ័សា
តរ ងរនះ ម្តូ វបានកាត់បនថយ” 512។
វិធីសាន្រសតរ នះម្តូ វបានអងគជំ នំជម្េះរនះកំណត់ ថ្នម្តឹេម្តូវ 513។
232.

រទាះបីជ្ញមានភាពឆាស់លាស់ខ្នកឆាប់រេើក េមវតថររ នះ និងភាពសី សង្ហវក់គនថ្ន វិធីសាន្រសត បស់ អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរង សំណំរ ឿង ០០២ កតី ក៏សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតីបាន

រេើកទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើ ន ខដ្េ ក់ព័នធាេ វិធីរ្សងៗរៅនឹងកា រម្បើម្បាស់ឆរេេើ យជ្ញលាយេកខណ៍
អកស រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ ទ ហីក ណ៍សំខាន់ៗខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើង ខាង
រម្កាេ ួេមាន៖
(i)

ទីេួយ សា ណាបណតឹងសាទកខរនះ ហាក់រេើ ករ ើង (កនរងេូេ ដាឋនទី ៣០)ថ្ន អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងបានម្បម្ពឹតត កំហស

ាេ យៈកា អនវតតម្កបខ័ណឌឆាប់ជ្ញ ធ មានខដ្េអាឆ

អនវតតបានឆំរ ះឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស
ាេអវីខដ្េរេធាវីកា

កតី

ជ្ញជ្ញងផ្លេស់បូ ត ម្កបខណឌរនះរដាយខ្អក

អះអាងថ្នជ្ញយ តតិសាន្រសត ក់ព័នធពីតលាកា អនត ជ្ញតិរ្សង

រទៀត514។

512

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨០។

513

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៧, ២៩០, ២៩៤, ២៩៩។

514

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៦-៣០០។
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(ii)

ទីពី

សា ណាបណតឹងសាទកខរនះហាក់រ េើករ ើង (កនរងេូេ ដាឋនទី ៣០) ថ្ន រទាះបីជ្ញ

ម្កបខ័ណឌឆាប់ជ្ញ ធ មានរៅមានសពេភាពកតី ក៏ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានអនវតត
ម្កបខ័ណឌរនះឱ្យបានម្តឹេម្តូវរ ើយ
លាយេកខណ៍អកស

515

រម្ ះមានកា ្តេ់ទេៃន់េិនសេម្សបរេើ ឆរេេើយជ្ញ

ួេទាំ ងឆរេេើយខដ្េម្តូវបានបរងកើ តរ ើងរៅរម្ៅកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ

វិធត
ី លាកា (កនរងេូេ ដាឋនទី ៣១)516
(iii)

ទីបី

ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនម្តូ វបានរេើករ ើង ក់ព័នធនឹងអសេតថភាព បស់រេធាវីកា

កនរងកា សួ រដ្ញរដាេសាកសី

កតី

ខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ

ម្តូវបានទទួេយករម្កាេ វិធាន ៨៧(៤)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង (កនរងេូេ ដាឋនទី ៩)517 ួេទាំង ឯក
សា ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រសើបអរងកតកនរង សំណំរ ឿង ០០៣ និងសំណំរ ឿង ០០៤ (េូេ ដាឋន
ទី ១០)518។
៨.៣.២.១. ម្កបខ័ណ្ឌចាប់ម្តឹមម្តូវ
233.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់រឃើញថ្ន
កា

មានកា េំបាកកនរងកា កំ ណត់ឆាស់ពីទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កតី ក់ព័នធនឹងម្កបខ័ណឌឆាប់ជ្ញធ មានសតីពីកា ទទួេយក

និងកា រម្បើម្បាស់ឆរេេើយជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស ។
234.

រៅម្តង់ឆំ ណឆេួយ សា ណាបណតឹងសាទកខហាក់ អះអាងថ្ន កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំ នំ
ជម្េះរនះេិ នយេ់ម្សបនឹង វិធីសាន្រសត បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

និងបានបរងកើតម្កបខ័ណឌ

រ្សងេួយ 519។ រទាះជ្ញយាងណា អងគជំនំជម្េះរនះបានសរម្េឆជ្ញរម្ឆើ នរេើករម្ឆើ នសាកនរង សំណំ

515

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៣-២៩៥ (កំណត់សមាគេ់រយាងរៅកថ្នខណឌ ៨៦៣-៨៧៣, ៨៤២-

៨៤៧, ១០៥៥) កថ្នខណឌ ៣០១-៣០៤ (កំណត់សមាគេ់រយាងរៅកថ្នខណឌ ៨៤២-៨៤៧, ៨៦៣-៨៧៣, ៨៩៩-៩១០ និង
១០៥៥) កថ្នខណឌ ៣០៣-៣០៥។
516

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣០៦-៣១១ (កំណត់សមាគេ់រយាងរៅកថ្នខណឌ ៧៣១, ១០៤៤-១០៤៥,

១៤២៩-១៤៣០, ១៥២៥)។
517

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៨៩-១៩៧។

518

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៩៨-២១៥។

519

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៤ (“ដ្ូរឆនះ តលាកា កំពូេ....បានកំណត់ម្កបខ័ណឌឆាស់ជ្ញងអងគជំនំ

ជម្េះ [សាលាដ្ំបូង]”)។
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រ ឿង ០០២/០១ ថ្ន បទដាឋនគតិយតតិ ខដ្េរេើករ ើងរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក់ព័នធនឹង
ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស គឺសេម្សប520។ កនរងក ណីេួយខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានសរម្េឆ
ថ្ន បទដាឋនទាំងរនះពំអាឆយកេករម្បើ ម្បាស់ឲ្យបានម្តឹេម្តូវរ ើយ 521 បខនតពំមានម្តង់ឆំណឆណា
រ្សងរទៀតខដ្េអងគជន
ំ ំជម្េះរនះបាន ិះគន់ ម្កបខ័ណឌ បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ឬបញ្ហជក់ពី

ម្កបខ័ណឌេួយរ្សងរទៀតរ ើយ។
235.

ដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខមានកា េំបាកកនរងកា កំណត់ថ្ន រតើអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆម្បម្ពឹតត
កំហសរដាយ របៀបណា ឆំរ ះកា អនវតតរគេកា ណ៍ ឆាប់ខតេួយកនរង សំណំរ ឿងបឆចរបបននរនះ។
រទាះជ្ញយាងណាកតី
កំហស

រេធាវីកា

រដាយរេើករ ើងថ្ន

កតីហាក់រេើ ករ ើងថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងគួ ខតមាន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

“បានម្បម្ពឹតតកំហសរដាយបានបរងកើត

ម្កបខ័ណឌខបបរនះសម្មាប់វាយតថ្េេឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ” 522។

រេធាវីកា

កតីរ យាង

ាេ “កា អនវតតជ្ញអនត ជ្ញតិ” និងជ្ញពិរសស “រសឆកតីសរម្េឆងមីៗ” ២ បស់តលាកា ICC និង
តលាកា MICT ជ្ញសមាអងដ្េ់កា គំម្ទ វិធីសាន្រសតរ្សងេួយ 523។
236.

មានខតរ ឿងកតីខ តេួយ បរណា
ណ ះកនរងឆំរណាេសំណំរ ឿងខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រដាយរេធាវីកា
រនះ គឺសាេដ្ីកា បស់តលាកា
សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១
រេធាវីកា

កតី

MICT កនរងរ ឿងកតី Karadžić524 ខដ្េឆះកាេប ិរឆេទរម្កាយ
បស់ អងគជំ នំជម្េះរនះ។ ឆំណឆរនះេិនគំម្ទទ ហីក ណ៍ បស់

កតី អំពីកា ឹតតបិតបខនថ េរទៀតរេើកា រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ងជ្ញលាយេកខណ៍អកស រទ។

សម្េង់ស េតីរពញរេញេួ យពីកថ្នខណឌខដ្េរេធាវីកា

កតីយកជ្ញសមាអ ង បង្ហាញឆាស់ថ្ន ាេ

ពិត រសឆកតីសរម្េឆរនះគំម្ទ វិធីសាន្រសត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង៖
អងគជំនំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ ំេឹក ថ្ន

មាម្ា

២១(៤)(ង)

ថ្នេកខនិក
ត ៈ បស់តលាកា

ICTY ធានសិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទកនរងកា ពិនិតយ ឬបានពិនិតយសាកសីម្បឆ្ំងនឹ ង ូបគត់។
រទាះជ្ញយាងណា សិទធិរនះេិ នមានេកខណៈផ្លតឆ់ េខ និងអាឆកម្េិត ឧទាហ ណ៍ រៅាេ
520

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៧, ២៩០, ២៩៦។

521

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤៣០។

522

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣០០។

523

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៩។

524

តលាកា MICT រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Karadžić MICT-13-55-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៩។

144
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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វិធាន ៩២សាួន ថ្នវិធាន បស់តលាកា ICTY។ កនរងន័យរនះ រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ទទួេ
យកេ័សា
តរ ងរដាយគមនកា សួ រដ្ញរដាេ
ដ្ំបូងគួ រធវើរ ើង

ជ្ញរសឆកតីសរម្េឆខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលា

រម្កាយកា ពិច ណាយាងេអិ នេអន់ពី្េបះ េ់ បស់វារេើសិទធិ បស់

ជនជ្ញប់រចទ។ សម្មាប់បញ្ហាខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយក ឬកា បង្ហាញេ័សា
តរ ង អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានឆនានសិទធិទូេំទូលាយ525។
237.

“រសឆកតីសរម្េឆងមី”រ្សងរទៀត

ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រដាយរេធាវីកា

កតី

គឺរសឆកតីសរម្េឆ

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ថ្នតលាកា ICC កាេពីឆ្នំ ២០១១ 526។ រសឆកតីសរម្េឆរនះេិ ន
ម្តឹេខតមានកាេប ិរឆេទេនសាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ បស់ អងគជំនំជ ម្េះរនះ ខដ្េកំណត់
ថ្ន វិធីសាន្រសត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានភាពម្តឹេម្តូវបរណា
ណ ះរទ បខនតរសឆកតីសរម្េឆរនះ
ខងេទាំងេិ នឆេរះបញ្ហចំង ម្តឹេម្តូវពីឆាប់ បឆចរបបនន បស់តលាកា ICC រេើបញ្ហារនះរទៀត្ង។ កនរង
ឆ្នំ២០១៣ វិធាន ៦៨ បស់ត លាកា ICC ម្តូវបានរធវើ វិរសាធនកេម យាងរម្ឆើ នរដ្ើេបីពម្ងីក វិសាេ
ភាពរៅសាថប័ នរនះ សម្មាប់កា ពឹងខ្អករេើឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស

525

។

527

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៦២។ កនរងកថ្នខណឌ ១៦៣-១៦៦ អងគជំនំជម្េះសាលាឧទធ ណ៍ថ្នតលាកា MICT បាន

បដ្ិរសធេូេដាឋនបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ Karadžić ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រម្បើម្បាស់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ជ្ញក់លាក់ បស់
សាកសីរដាយគមនឱ្កាសសម្មាប់កា សួ រដ្ញរដាេ។
526

តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bemba Gombo សាេដ្ីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក Jean-Pierre Bemba

Gombo និងម្ពះរាជអាជ្ញញម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង III ខដ្េមានឆំណងរជើងថ្ន “រសឆកតី
សរម្េឆរេើកា ទទួេយកឯកសា ខដ្េមានកនរងបញ្ជ ីេ័សា
តរ ង បស់ម្ពះរាជអាជ្ញញ ជ្ញេ័សា
តរ ង” ICC-01/05-01/08-1386 ឆះថ្ងៃ
ទី៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១១។
527

សននិបាត ដ្ឋភាគីថ្នេកខនិក
ត ៈទីម្ករង ៉ូេថ្នតលាកា ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ រេើកទី ១២ ទីម្ករងឌ្ឺរហក ថ្ងៃទី២០-២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ

២០១៣ រសឆកតីសរម្េឆ ICC-AS/12/Res.7 រសឆកតីសរម្េឆកនរងកិឆចម្បជំរេើកទី ១២ បស់ ASP ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ
២០១៣ ទំព័ ៥២-៥៣។ វិរសាធនកេមរនះ “មានរគេបំណងអនញ្ហញតឱ្យរៅម្កេថ្នតលាកា រនះកាត់បនថយ យៈរពេថ្នកិឆច
ដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធីតលាកា

និងសម្េួេដ្េ់កា បង្ហាញេ័សា
តរ ង ាេ យៈកា បរងកើនក ណីខដ្េសកខីកេមខដ្េម្តូវបានកត់ម្ាពី

េនអាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជំនួសឱ្យកា សាតប់សាកសីផ្លាេ់ ទនាឹេនឹងកា យកឆិតតទកដាក់សេម្សបរេើរគេកា ណ៍យតតិធេ៌ និង
សិទធិ បស់ជនជ្ញប់រចទ”។ សូេរេើេ ICC-ASP/12/20 កំណត់ម្ា្េូវកា រេខ ១ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៣ ទំព័ ៧១។
សូេរេើេ្ងខដ្ ICC-ASP/12/44 បាយកា ណ៍ បស់ម្ករេកា ង្ហ ទទួេបនាក
រ វិរសាធនកេម ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៣
កថ្នខណឌ ៨ និង ១០។

145
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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238.

កនរងក ណី ណាក៏រដាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្ សបនឹ ង ក.ស.ព រេើភាព ក់ព័នធមា នកម្េិ តថ្នកា
អនវតតជ្ញ អនត ជ្ញតិរេើបញ្ហារនះ528។ ឆំណឆរនះេិនម្តឹេខតបណា
ត េេកពី អ.វ.ត.ក េិ នបានអនវតត
ឱ្យសេេូេរៅនឹង វិធាន ៦៨ បស់ តលាកា ICC ឬ វិធាន ៩២ សាួន529 បស់តលាកា ICTY
បរណា
ណ ះរទ
អ.វ.ត.ក

បខនតខងេទាំងបណា
ត េេកពីប ិបទនី តិ វិធីដ្៏ទូេំទូលាយថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់
មានភាពខសគនយាងជ្ញក់ខសតងរទៀត្ង។

តលាកា រនះ

រទាះបីជ្ញឆាប់នីតិ វិធីរដាយខ ក

បស់

បាន ួ េបញ្ចូ េទិដ្ឋភាពេួយឆំនួនថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំ នំជម្េះកតីខបបរដ្ញរដាេ

ឆំរ ះេខកតី 530 ក៏េកខណៈនីតិ វិធីជ្ញរម្ឆើ នរៅខតមានេកខ ណៈរសើបសួ ខដ្េកាត់បនថយ ភាពចំបាឆ់
ថ្នកា រចទសួ សាកសី

ឬរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជំ នួសេខឱ្យជនជ្ញប់រចទ។

េ័សា
តរ ងម្តូវបាន

តម្េូវរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរ ងរគេបំណង “ខសវង កកា ពិត” េិនខេនតម្េូវរដាយរដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ។ ដ្ូរឆនះ គមនក ណី ឬេ័សា
តរ ង “ម្បឆ្ំងនឹង” ជនជ្ញប់រចទ ដ្ូឆអវីខដ្េ
បានរកើតរ ើងកនរងម្បព័ នធរដ្ញរដាេឆំរ ះេខរ ើយ531។ សំខាន់ជ្ញងរនះគឺរៅ អ.វ.ត.ក ជ្ញញឹ
កញាប់ ភាពពិតជ្ញក់ខសតងថ្នេ័សា
តរ ង បស់សា កសី ឬរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងម្តូ វបានវាយតថ្េេ
រដាយកិឆចរសើ បសួ េិ នេរេអៀ ង េននឹ ងដាក់រ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង 532។

528
529

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២២៦។
ក់ព័នធនឹងភាពអាឆទទួ េយកបានថ្នឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស

៖ វិធានថ្ននីតិវ ិធី និងេ័សា
តរ ង

បស់តលាកា

ICC

(វិរសាធនកេមរេើកទី ២) ឆ្នំ២០១៣ វិធាន ៦៨។ វិធានថ្ននីតិវ ិធី និងេ័សា
តរ ង បស់តលាកា ICTY (វិរសាធនកេមរេើកទី ៥០)
ឆះថ្ងៃទី៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៥ វិធាន ៩២ សាួន។
530

ឯកសា E163/5/1/13 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខភាេេៗ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពីវ ិសា េភាពថ្នសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី៨ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៣ កថ្នខណឌ ៤២។ ជ្ញពិរសស
វិធាន ៨៧ (១) និងវិធាន ៩១ សាួនថ្នវិធានថ្្ាកនរង មានេកខណៈរដ្ញរដាេឆំរ ះេខេួយឆំនួន ដ្ូឆជ្ញ បនាក
រ េ័សា
តរ ងខដ្េធាេក់
រេើ ក.ស.ព និងេទធភាពថ្នកា រចទសួ រដាយភាគី។ សូេរេើេបខនថេរទៀត Sergey Vasiliev “ដ្ំរណើ កា ជំនំជម្េះកតរី ៅ អ.វ.
ត.ក ៖ កា រងើបរ ើង និងកា ម្សរតឆះគំ ូថ្នកា រសើបសួ កនរងឆាប់ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ?” កនរង Simon Meisenberg and Ignaz
Stegmiller (eds), The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, (Springer) ឆ្នំ២០១៦ ឯកសា ភាជប់ទី ៧។
531

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៤៨។

532

ឯកសា E162 អន សស ណៈអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពី “ឆរេេើយតប បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅនឹងខ្នកខេះថ្ន ឯក

សា E114, E114/1, E131/1/9, E131/6, E136 និង E158” ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខេករា ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ៣។

146
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663314

239.

ដ្ូរឆនះ អងគជំនំជម្េះគួ ម្ចនរចេទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន ម្កបខ័ណឌឆាប់ខដ្េ

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងយកេករម្បើម្បាស់សម្មាប់កា ទទួេយក

និងកា វាយតថ្េេឆរេេើយជ្ញ

លាយេកខណ៍អកស គឺជ្ញកា ភាន់ម្ឆ ំ។
៨.៣.២.២. ការអនុវតាម្កបខ័ណ្ឌចាប់ោ
៉ា ង្ម្តឹមម្តូវ
240.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ គំម្ទឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងេូេ ដាឋនទី ៣០533 និងបានដាក់សា ណា
មានកម្េិ តដ្ូឆខាងរម្កាេ

ក់ព័ នធនឹង ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា
241.

រេធាវីកា

កតី។

កតី សំរៅរេើក ណីជ្ញក់លាក់រដាយរេើ ករ ើងថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អក

េិនសេម្សបរេើឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស រដ្ើេបីទាញរសឆកតី សននិដាឋនរដាយគមនសមាអងរហត
ម្គប់ម្គន់ 534។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន កនរងឆំរ ណាេឧទាហ ណ៍ខដ្េរេើករ ើង មាន
កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ ឆរេេើយសាកសីខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សក ខអ៊ែេ និង អួង
ដ្ស ខដ្េបានសាេប់535។ កនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខរនះ រេធាវីកា

កតីបាន ិះ

គន់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េរម្បើ ម្បាស់ឆរេេើយរម្ៅម្បព័នធតលាកា ខដ្េ្តេ់រ ដាយរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សា ឹេ536។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព
ព័នធនឹងឆរេេើ យ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងរនះ 537។
រចទម្បកាន់ បស់រេធាវីកា

533

ក់

សម្មាប់កា រចទសួ ជ្ញក់លាក់រេើកា

កតីថ្នមានកា សេគំ និត ឬកា ឆេេងគនរដាយេិនម្តឹេម្តូវ វាងរដ្ើេ

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៣-៣០៥។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

២១៩-២៣០។
534

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២៩៥ (កំណត់សមាគេ់រយាងរៅកថ្នខណឌ ៨៦៣-៨៧៣, ៨៤២-៨៤៧,

១០៥៥), ៣០៤។
535

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៨៦៣-៨៧៣។

536

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៨៩៤, ២០២៥, ២០៧៥។

537

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ១៣៧-១៣៨, ៨៦៣-៨៦៤ និង ៨៦៨-៨៧០ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី សក ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ស) កថ្នខណឌ ១១៦៩ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សា ឹេ)។

147
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663315

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី សក ខអ៊ែេ និង អួ ង ដ្ស សហរេធាវីនេ
ំ ខ បានបខនថេសា ណាសរងខ បដ្ូឆខាង
រម្កាេ538។
៨.៣.៣. ភ័សាុតាង្កនុង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០២/០១
242.

រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្បម្ពឹតត កំហសកនរង វិធី សាន្រសត បស់ខួ ន
េ ឆំរ ះ

សកខីកេមខដ្េបានសាតប់កនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០១។ រេធាវីកា

កតីរ េើករ ើងថ្ន អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងេិនគួ ណាពឹងខ្អ ករេើសកខីក េម បស់សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានសាតប់
កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដាយេិនបានរកាះរៅពួករគសាជ្ញងមីរ ើង វិ ញេករចទសួ កនរងរពេជំ នំ
ជម្េះសំ ណំរ ឿង ០០២/០២ ឬេិនបានពិច ណាម្គប់ម្គន់ ថ្ន ពួករគម្តូវបានរចទសួ ខតរេើបញ្ហា
ខដ្េ ក់ព័នធនឹង សំណំរ ឿង ០០២/០១ បរណា
ណ ះ (េូេដាឋនទី ៧)539។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ពីរស
ឆកតីអះអាង បស់រេធាវីកា

កតីកនរ ងេូេ ដាឋនរនះ

ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ្តេ់ទេៃ ន់សេម្សបដ្េ់េ័

សតា
រ ងកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ជ្ញជ្ញង ក់ព័ នធនឹង ភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេ័ស តរ ាងរនះ540។
សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបភាគរម្ឆើនរៅនឹងសា ណា បស់

ក.ស.ព

រេើកា រចទសួ រនះ541

ខដ្េជ្ញកេមវតថរថ្នសា ណាខាងរម្កាេ។
243.

ក.ស.ព បានពនយេ់យាងម្តឹេម្តូវថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េបានសាតប់រ ៅេនរពេរធវើកា បំខបកកិ ឆចដ្ំរណើ
កា នីតិ វិធីខដ្េមានម្បសិទធភាពរេើសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ រៅថ្ងៃទី២៣ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៣ ជ្ញ្េូវ
កា គឺជ្ញខ្នកេួយថ្នសំណំរ ឿង ០០២ ទាំងេូេ 542។ រទាះជ្ញយាងណា ឆំណឆរនះ ក់ព័នធនឹងភាព
អាឆទទួេយកបាន ជ្ញជ្ញង ក់ព័នធនឹងទេៃន់។ រទាះបីជ្ញសកខីកេមខដ្េបានសាតប់រ ៅេនថ្ងៃទី២៣

538

សូេរេើេខ្នក ១០.៤ រៅកថ្នខណឌ ៧៥២-៧៥៨។

539

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៦០-១៧៤។

540

ខណៈខដ្េកថ្នខណឌ ១៦៣ ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខរនះ រម្បើភាសាខដ្េបង្ហាញពីកា សំអាងរេើភាពអាឆទទួេយកបាន

កថ្នខណឌ ១៦០-១៦១ បង្ហាញថ្ន រេធាវីកា

កតីបានទទួេយកភាពអាឆទទួេយកបានថ្នេ័សា
តរ ងរនះ បខនតរដ្ញរដាេតថ្េេថ្ន

េ័សា
តរ ងរនះ។
541

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥៣-៦២។

542

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥៦ ខដ្េរយាងាេឯកសា E301/9/1/1/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើ

បណតឹងសាទកខភាេេៗ បស់ រខៀវ សំ ្ន ម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា
នីតិវ ិធីបខនថេរេើសំណំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៧៤-៧៥។

148
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663316

ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៣ ាេពិតរធវើរ ើងរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/
០២ កតី ក៏ចំបាឆ់ម្តូវខតវាយតថ្េេេ័សា
តរ ងរដាយខ្អកាេកា រចទសួ ខដ្េម្តូវបានអនញ្ហញតឱ្យរធវើ
រ ើងកនរងអំ រងសវនកា ទាំងរនះ។ រេធាវីកា

កតីរធវើ ម្តឹេម្តូវកនរងកា កត់សមាគេ់ថ្ន សាកសី និង

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានសាត ប់

សូេបីខតរៅេនកាេប ិរឆេទថ្នកា បំខបកកិឆច

ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី េិនម្តូវបានអនញ្ហញ តឱ្យមានកា រចទសួ ពួករគរេើ បញ្ហាខដ្េសថិតរៅរម្ៅ (រៅ
ដ្ំណាក់កាេបាន់សាមនរនះ) វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ ើយ543។
244.

រដ្ើេបីឱ្យឆាស់លាស់

វិសាេភាពមានកម្េិតថ្នកា រចទសួ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយភាគី សម្មាប់ អនក

ជំនញ សាកសី និ ងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងរនះ េិនមានន័ យថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ ន
អាឆពិច ណាពីេ័សា
តរ ង បស់ពួករគបានរនះរទ។ អវីខដ្េចំបាឆ់គឺ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវ
ងេឹងខងេងេ័សា
តរ ងរដាយខ្អកាេកម្េិតថ្នកា រចទសួ
ន័យរនះ

ខដ្េម្តូវបានអនញ្ហញតឱ្យរធវើរ ើង។ កនរង

េ័សា
តរ ងរនះេិ នសូវខសពីេ័សា
តរ ងរ្សងរទៀតខដ្េបានដាក់រ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ

ខដ្េេិន ក់ព័នធនឹងកា រចទសួ កនរងត លាកា រនះរទ។ ាេពិត េ័សា
តរ ងពីសំណំរ ឿង ០០២/០១
ម្តូវមានតថ្េេយាងរហាឆណាស់ដ្ូឆឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ។

សូេបីខតកនរងក ណីខដ្េភាគី

េិនអាឆរចទសួ រេើបញ្ហាេួយឆំ នួន ក៏ម្បេពេ័ សា
តរ ងរៅខតរេឆរ ើងរៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង

ជ្ញរហតនំឱ្យអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆវាយតថ្េេអតតឆ ិត

និងភាពអាឆរជឿ

ទកឆិតតបានទូរៅ ក៏ដ្ូឆជ្ញកំណត់ពី របៀបអនវតតកា រចទសួ រនះដ្ូឆខដ្េធាេប់រធវើកនេ ងេក។
245.

សហរេធា វីនេ
ំ ខ រេើករ ើងថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអនរលាេរពញរេញាេ វិ ធីសាន្រសតចំ
បាឆ់។

កា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីអាឆបះ េ់ដ្េ់ របៀបខដ្េេ័ សា
តរ ងផ្លាេ់មាត់កាេយជ្ញ

កេមវតថថ្រ នកា រចទសួ

រ េគឺ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានរេើករ ើង យាងឆាស់ពីបញ្ហារនះ

កាេពីខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៤ រដាយអះអាងថ្ន អងគជំនំជម្េះនឹង “ពិច ណាថ្នរតើភាគី ននម្តូវបាន
ហាេឃាត់ ឬេិនមានឱ្កាសរដ្ើេបីសាកសួ ឱ្យបានរពញរេញរៅរេើបគគេណាមាន ក់ ខដ្េពួករគ
មានបំណងរសនើសំរកាះរៅឱ្យឆូ េខេួនេកបំ េឺ េ ឆំរ ះេខអងគជំនំជ ម្េះសាជ្ញងមីរ ើង វិញ រដាយសា
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សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអា ី និង រៅ នី ៖ ឯកសា E1/146.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ

២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអា ី) ទំ ព័ ១០ បនាត់ ១៨-ទំព័ ១១ បនាត់ ៩ បនាប់ពីរមាង [9.36.13]។ ឯកសា E1/146.1
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ នី) ទំព័ ៦៤ បនាត់ ៣-បនាត់ ៨ បនាប់ពីរមាង
[14.00.58]។

149
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663317

ខត វិសាេភាពមានកម្េិតថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០២ ខដ្ ឬយាងណារនះ” 544។ វិធីសាន្រសតថ្ នសាេ
ម្កេរនះសីសង្ហវក់គនរៅនឹងឆំណឆរនះ ខដ្េបង្ហាញឆាស់ ថ្ន េ័សា
តរ ងកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១
ម្តូវបានវាយតថ្េេរ ើង វិញ រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង របើកទូលាយឱ្យមានកា ទាញរសឆកតីស
និនដាឋនងមៗ
ី

ួ េទាំ ងរសឆកតីស ននិដាឋនរេើេ័សា
តរ ង និ ងបញ្ហាខដ្េ ក់ព័នធទូរៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/

០១ និងសំណំរ ឿង ០០២/០២545។ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង បញ្ហជក់ឆ ាស់រៅរពេវាយតថ្េេរៅ
រេើសមាា ពីកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរជឿជ្ញក់ថ្ន
កា

ក់ព័ នធនឹង បញ្ហាននរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ថ្ន អងគ

សិទធិតទេ់រពញរេញកនរងរ ឿងកតី ម្តូវបានកា

546

។

រេធាវី

កតីេិនបានកំណត់ពីក ណីខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខកខានេិនបានអនវតត វិធីសាន្រសត

រនះរេើេ័សា
តរ ងកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រ ើយ។
246.

រម្ៅពីបានបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នម្បម្ពឹតតកំហសកនរងកា អនវតតរគេកា ណ៍់ ទាំង
រនះ រេធាវីកា
សមាគេ់ថ្ន

កតីក៏េិនបានបង្ហាញថ្ន ខេួនម្បឈេនឹង ភាពេរេអៀងណាេួយរនះខដ្ ។ គួ កត់
អសេតថភាពកនរ ងកា រចទសួ រេើបញ្ហាខដ្េសថិតរៅរម្ៅ វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង

០០២/០១ េិនខេនបងក្េបះ េ់ខ តរេើរេធាវីកា
ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខអាឆកំណត់ កបាន
រេធាវីកា

កតីរ នះរទ។ ាេពិត កនរងក ណីភាគរម្ឆើ ន

ខដ្េកា រចទសួ ម្តូវបានរារាំង

មានកា ជំ ទាស់ពី

កតី រខៀវ សំ្ន ឬ នួន ជ្ញ ខដ្េរារាំងកា រចទសួ រដាយ ក.ស.ព ឬសហរេធាវីនំ

េខ547។ ដ្ូរឆនះ ឆាស់ណាស់ថ្ន ឯកសា ដាក់បនាក
រ ខដ្េអាឆរេឆរ ើងរេើកេមវតថរខដ្េ ក់ព័នធនឹង
សំណំរ ឿង ០០២/០២ ម្តូវបានផ្លត់រ ឆញរដាយសា កា រម្បើម្បាស់ វិធីសា ន្រសតរនះ។
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ឯកសា E302/5 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “កា បញ្ហជក់បំេេឺទាក់ទងរៅនឹងកា រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង និង

នីតិវ ិធីរដ្ើេបីរកាះរៅសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញសាជ្ញងមីរ ង
ើ វិញពីសំណំរ ឿង ០០២/០១ សម្មាប់សំណំរ ឿង
០០២/០២” ឆះថ្ងៃទី៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៨។
545

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦។

546

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

547

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/206.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខេិងន ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សឹេ រហា)

បនាត់ ១៤ ទំព័ ៨៥-បនាត់ ១២ ទំព័ ៨៦ បនាប់ពីរមាង [15.55.46]។ ឯកសា E1/152.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២
(សាកសី ផ្លន វា៉ ន) បនាត់ ៦-១៤ ទំព័ ៣០ បនាប់ពីរមាង [10.57.09]។ ឯកសា E1/159.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១
ខខេករា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី រឆ្េ ខស) បនាត់ ២ ទំព័ ៨៦-បនាត់ ១ ទំ ព័ ៨៧ េនរមាង [16.01.09]។ ឯកសា E1/187.1
[ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី េឹេ សាត) បនាត់ ៦ ទំព័ ៥០-បនាត់ ២៣ ទំព័ ៥១ បនាប់ពី

150
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663318

247.

រេើសពីរនះ

ខណៈខដ្េរេធាវីកា

កតីរេើករ ើ ងកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ ពីកា រម្បើ

ម្បាស់េ័សា
តរ ងកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័ នធនឹងកា ម្បម្ពឹតត

ឆំរ ះពទធសាសនិក ជន548 ួេទាំងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន និង សូផ្ល ន់
សូវណណ ី សហរេធាវីនេ
ំ ខគូស បញ្ហជក់ថ្ន រេធាវីកា

កតី េិនបានរសនើឱ្ យរកាះរៅអនក ក់ព័នធទាំង

រនះសាជ្ញងមីរ ើង វិ ញរ ើយ 549។
248.

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្បម្ពឹតតកំហសរេើ េ័សា
តរ ងពីសំណំ

រ ឿង ០០២/០១ ខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់កនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០២ រ ើយ។
៨.៤. ការទទួលយកភ័សាុតាង្អនុនលាមតាមវិធាន ៨៧ (៤) ននវិធាននផទកនុង្ រួមទំង្ឯកសារ
កនុង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០៣ និង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០៤
249.

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងម្បម្ពឹតតកំហសាេ យៈកា រម្បើម្បាស់ វិធី

សាន្រសតរស ីហួសកំណត់រេើកា ទទួេយកេ័សា
តរ ងងមីកនរងរពេជំ នំជម្េះ
សាន្រសតរនះរធវើឱ្យមានភាពេរេអៀងឆំរ ះរេធាវីកា
ឆំនួនខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា

រដាយអះអាងថ្ន

វិធី

កតី (េូេ ដាឋនទី ៩)550។ េ័សា
តរ ងងមីៗេួយ

គឺជ្ញឯកសា ខដ្េម្តូ វបានបង្ហាញរឆញពីកិឆចរ សើបសួ កនរងសំណំរ ឿង

០០៣ និងសំណំរ ឿង ០០៤ 551។ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបភាគរម្ឆើនរៅនឹងឆរេេើយ

រមាង [14.06.09]។ ឯកសា E1/218.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៤ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី ស៊ែេ អាោត់) បនាត់ ១៩ ទំព័ ៤០បនាត់ ៦ ទំព័ ៤១ េនរមាង [11.44.45]។ ឯកសា E1/136.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១២ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ជំ សខា) បនាត់ ១៨ ទំព័ ៤០-បនាត់ ១ ទំព័ ៤៨ េនរមាង [12.06.28], បនាត់ ៤-២៤ ទំព័ ៥០ េនរមាង [13.37.51]។ ឯក
សា E1/138.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី) បនាត់ ២ ទំព័ ៣១បនាត់ ១២ ទំព័ ៣២ េនរមាង [10.35.36]។
548

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៦៤។

549

ឯកសា E305/5 សាកសី និងអនកជំនញរសនើរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតរី លាក រខៀវ សំ្ន សម្មាប់សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះ

ថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤ និងឯកសា E305/5.2 ឧបសេព័នធ ៣ ៖ រសឆកតីសរងខបថ្នសកខីកេម បស់សាកសី និងអនកជំនញខដ្េ
បានរធវើបឆចប
រ បននភាព (សម្មាប់អនកខដ្េេិនរសនើសំនូវវិធានកា កា

) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤។

550

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៨២-១៩៧។

551

សា ណាបណតឹងសាទកខរនះបានរេើករ ើងកនង
រ ខ្នកខាងរេើ (កនរងខ្នក 6.3.1 រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៩៥-១០១) នូវទ ហីក ណ៍ខដ្េ

រេើករ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនឹង កា បង្ហាញេ័សា
តរ ងទាំងរនះឱ្យបានទាន់រពេរវលា។

151
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663319

តប បស់ ក.ស.ព ឆំរ ះេូ េដាឋនរនះកតី 552 ក៏សា ណាបខនថេខាងរម្កាេម្តូវបានដាក់ជំ នួសេខឱ្យ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
250.

រទាះបីជ្ញមានកា ភាន់ ម្ឆ ំកនរងសា ណា បស់រេធាវីកា

កតី ក៏រដាយ

ក៏ឆាប់ជ្ញធ មានបាន

កំណត់យាងឆាស់៖ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធា នថ្្ាកនរងអនញ្ហញតឱ្យអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងទទួេយក
េ័សា
តរ ងងមីកនរងរពេជំនំជម្េះ កនរងក ណីខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង យេ់ថ្នេ័សា
តរ ងរនះនំេក
នូវកា ខសវង កកា ពិត

ជ្ញកេមវតថរថ្ នេកខ ណៈវិនិឆ័ យ
េ ទូរៅសម្មាប់ភាពអាឆទទួេយកថ្នេ័សា
តរ ង

ខដ្េបានកំណត់កនរង វិធា ន ៨៧(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ ឆំណឆរនះកំ ណត់ជ្ញពិរសសថ្ន អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងអាឆបដ្ិរសធសំរណើសំ េ័សា
តរ ងកនរងក ណីខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងយេ់ថ្ន

េ័

សតា
រ ងរនះ “េិនជ្ញប់ ក់ព័ នធ ឬជ្ញកា រសនើសំជ្ញន់គន”553។ រេើសពីរនះ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
ម្តូវបង្ហាញថ្ន េសតា
រ ងងមីពំអាឆ កបានរៅេនរពេចប់រ្តើេកា ជំ នំជម្េះ និង/ឬេិនអាឆម្តូវបាន
ករឃើញរដាយមានកា យកឆិតតទកដាក់សេម្សប554។ ម្បសិនរបើសំរ ណើសំកា ទទួេយកេ័សា
តរ ង
រធវើរ ើងេិនទាន់រពេ

អងគជំនំជ ម្េះអាឆទទួេយកេ័សា
តរ ងខដ្េបានរសនើសំរដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ថ្ ន

យតតិធេ៌ 555។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានពម្ងីករេើកាេៈរទសៈខដ្េម្បរយាជន៍ថ្ នយតតិធ េ៌ អាឆ
តម្េូវឱ្យមានកា ទទួេយករម្កាយកា រសនើសំយឺតយាវ ជ្ញពិរសស៖ កនរងក ណីខដ្េេ័សា
តរ ងរនះ
ជ្ញេ័សា
តរ ងរដាះបនាក
រ

និងតម្េូវឱ្យមានកា វាយតថ្េេ

រដ្ើេបីរជៀសវាងកំហសកនរងកា ខសវង ក

យតតិធេ៌ 556 កនរងក ណីខដ្េេ័សា
តរ ងរនះ ក់ព័ នធយាងជិត សនិទធជ្ញេួយនឹង សមាា ៈ ខដ្េមាន ួឆ

552

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៧១-៧៨។

553

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២៨៤។

554

ឯកសា E190 រសឆកតីសរម្េឆទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ

១៧, ២៣, ២៨, ៣៨។
555

ឯកសា E276/2 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “ឆរេេើយតបរៅនឹងសំរណើាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ា

កនរង បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ជនជ្ញប់រចទ នួន ជ្ញ និង រខៀវ សំ្ន (E236/4/1, E265, E271, E276, E276/1)” ឆះថ្ងៃទី១០ ខខ
រេសា ឆ្នំ២០១៣ កថ្នខណឌ ២, ឯកសា E367/8 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ នួន ជ្ញ អនរលាេាេវិធាន ៨៧ (៤) សំ
ឱ្យទទួេយកឯកសា ឆំនួន ២៩ ទាក់ទងនឹងសកខីកេម បស់អក
ន ជំនញ 2-TCE-95 ឆះថ្ងៃទី៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ១១។
556

ឯកសា E307/1 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់ភាគីសំកា បំេេឺអំពី

កា អនវតតវធា
ិ ន ៨៧(៤) (ឯកសា E307) និងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង បស់ម្ករេរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ សតីពីកា េិនដាក់បញ្ជ ីេ័សា
តរ ង

ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព (ឯកសា E305/3)” ឆះថ្ងៃទី១១ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣។ ឯកសា E190 រសឆកតីសរម្េឆ
ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ៣៦។ ឯកសា E289/2 រសឆកតី

152
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663320

រហើយរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

រហើយម្បរយាជន៍ថ្ នយតតិធ េ៌តម្េូ វឱ្យមានកា វាយ

តថ្េេម្បេពទាំងរនះ ួេគន ឬកនរងក ណីខដ្េភាគីដ្ថ្ទរទៀតពំជំទាស់រៅនឹងេ័សា
តរ ងរនះ557។
251.

កនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ
រ េគឺកា អះអាងថ្ន

រេធាវីកា

កតីហាក់អះអាងពីេកខខណឌតម្េូវ បខនថេេួយ

សំរ ណើយឺតរពេសឱ្
ំ យមានកា ទទួេយកេ័សា
តរ ងអាឆម្តូវបានអនញ្ហញត

េះម្ាខតេ័សា
តរ ងរនះ “ចំបាឆ់ដាឆ់ខាត” 558។ េកខខណឌតម្េូវរនះេិនម្តូវបានកំ ណត់កនរង វិធានថ្្ា
កនរងរ ើយ

រហើយរេធាវីកា

ខណឌតម្េូវរនះរទ។

កតីេិនបាន្តេ់កា សមាអងរេើយតតិសា ន្រសតខដ្េជ្ញេូេ ដាឋនថ្នេកខ

្ាយ
រ ពីកា រេើករ ើងដ្ូរឆនះរដាយរេធាវីកា

កតី

និ ងាេកា គូសបញ្ហជក់

រដាយ ក.ស.ព 559 វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងមានភាពបត់ខ បន និងម្បកបរដាយឆនានសិទធិ 560។
252.

វិធសា
ី ន្រសតខដ្េមានភាពបត់ខ បន និ ងម្បកបរដាយឆនានសិទធិរនះគឺស េម្សប។ វិធសា
ី ន្រសតឆរងអៀត
េួយថ្នវិធា ន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង អាឆ្ាយ
រ នឹ ងភាពចំបាឆ់កនរងកា ខសវង កកា ពិត រដ្ើេបីជ្ញ
ម្បរយាជន៍ដ្េ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

ភាពចំបាឆ់ថ្នវិធីសា ន្រសតទូេំទូលាយេួយក៏រ េឆរ ើង

យាងឆាស់កនរ ងេកខណៈខសម្បម្កតីេួយឆំនួនថ្នសំ ណំរ ឿងរនះ្ងខដ្ ៖

សរម្េឆរេើសំរណើរដាយអនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង បស់សហរេធាវីន ំេខតំណាងរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ខដ្េសំដាក់េ័សា
តរ ងងមីរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ (ឯកសា E289) និងឆរេេើយតប បស់ រខៀវ សំ្ន (ឯកសា E289/1) ឆះថ្ងៃ
ទី១៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ៣។
557

ឯកសា E434/2 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំ E434 និង E435 បស់

រេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ អនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ឆះថ្ងៃទី៣ ខខវិឆកា
េិ ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៣។ ឯកសា

E190 រសឆកតីសរម្េឆទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្នំ២០១២។ ឯកសា E289/2
រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើរដាយអនរលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវ
ណីខដ្េសំដាក់េ័សា
តរ ងងមីរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ (ឯកសា E289) និងឆរេេើយតប បស់ រខៀវ សំ្ន (ឯកសា E289/1) ឆះ
ថ្ងៃទី១៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ៣។
558

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៩០។

559

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៧៣។

560

ឯកសា E319/7 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិសំឱ្យទទួ េយកឯកសា ខដ្េទាក់ទងនឹងសហ

ក ណ៍ម្ាំកក់ និងេនាី សនតិសខម្កាំងាចន់ និងរសឆកតីបង្ហគប់សីព
ត ីកា រម្បើម្បាស់កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយកនរងសំណំរ ឿង
០០៣ និង ០០៤ ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៤ កថ្នខណឌ ៨។

153
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663321

253.

ទីេួយ មានគមាេតថ្នរពេរវលាយាងខវងរៅឆរនេះកា បិទបញ្ច ប់កិ ឆចរសើបសួ កាេពីថ្ងៃទី១៤ ខខ
េករា ឆ្នំ២០១០ និងកា ចប់រ្តើេកា ជំ នំជម្េះសំណំរ ឿង ០០២/០២។ សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណីេួយ ឆំនួនខដ្េបាន្តេ់េ័សា
តរ ងដ្េ់ ក.ស.ឆ.ស បានសាេប់កនរ ងអំ រងរពេខដ្េរចទជ្ញ
បញ្ហារនះ 561។ ឆំណឆរផ្លតតសំខាន់ថ្ នកា ជំនំជម្េះរនះម្តូវបានបម្ងួ េតូឆ រដាយសា កា បំខបកកិឆច
ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីពី

562

។ ដ្ូរឆនះ មានន័យថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េមាន ក៏ដ្ូឆជ្ញកា ឱ្យតថ្េេរដាយភាគីរេើ

េ័សា
តរ ងរនះ បានវិវឌ្ឍកនរ ងអំ រងរពេរនះ។
254.

ទីពី ម្សបគននឹងសំណំរ ឿង ០០២ ខដ្ កា រសើបសួ កនរងសំ ណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ បានរធវើរ ើង
ជ្ញបនតបនាប់។ ឆំណឆរនះនំរៅ កកា ម្បេូេ និងកា បរងកើតឯកសា ងមីខដ្េ ក់ព័នធនឹងសំណំរ ឿង
០០២។ កនរងក ណីខដ្េឯកសា រនះនំឱ្យមានកា ខសវ ង កកា ពិត អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆ
ទទួេយកឯកសា រនះអនរលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ា កនរង។ រេធាវីកា
កំណត់ កកំហស បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

កតីេិនបាន

កនរងកា រម្បើម្បាស់ឆ នានសិទធិ បស់អងគជំ នំជម្េះ

រនះរ ើយ 563។

561

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E284 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធីកនរងសំណំរ ឿង ០០២ បនាប់ពីមាន

រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៣ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៣៣។ ឧទាហ ណ៍ សូេរេើេបខនថេរទៀតរៅខ្នកខាងរម្កាេ កនរងកថ្នខណឌ ២៥៨

ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆរេើកា សាតប់សកខី

កេមផ្លាេ់មាត់ពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត បនាប់ពីកា សាេប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សក ខអ៊ែេ និង អូេ េេ។
562

ឯកសា E284 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ីកនរងសំណំរ ឿង ០០២ បនាប់ពីមានរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ

ជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៣ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៣។ ឯកសា E301/9/1 រសឆកតីសរម្េឆ
រេើកា បំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធប
ី ខនថេរេើសំណំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី៤ ខខរេសា ឆ្នំ
២០១៤។
563

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១១។ េិនឆាស់ថ្នរតើសា ណា បស់រេធាវីកា

កតីរេើករ ើងថ្ន ឯក

សា ខដ្េបានទទួេ យក ាេពិតេិននំឱ្យមានកា ខសវង កកា ពិត ឬយាងណារនះរទ បខនតម្បសិនរបើដ្ូរឆនះខេន រៅខតគមនកា
ពនយេ់ពី របៀបខដ្េរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ម្បាស់ឆនានសិទធិ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ សម្មាប់សង
ត ់ដា

ក់ព័នធនឹងកំហសខដ្េអាឆបតឹងសាទកខបានកនរងកា រម្បើ
ក់ព័នធថ្នបណតឹងសាទកខខដ្េទាក់ទងនឹងឆនានសិទធិ បស់អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើបញ្ហានីតិវ ិធី សូេរេើេខ្នក 2.1.3 ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣១-៣៣។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663322

255.

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន សាកសី និ ងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េម្តូ វបានកំណត់ អតតស ញ្ហញណ

ថ្នជ្ញម្បេពេ័សា
តរ ងកនរងដ្ំរណើ កា រនះ គឺ “ងមីខឆស” 564 រៅឆំណឆរនះ។ រទាះជ្ញយាងណា រនះជ្ញ
សាថនភាពេួយខដ្េកំ ណត់ឆាស់រ ដាយវិធា ន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង រ េគឺកនរងក ណីខដ្េឯក
សា ងមីខឆសរេឆរ ើង 565។ កា ពំបានដ្ឹង ឬពំអាឆ កបានឯកសា រនះពីេនេក គឺជ្ញេកខខណឌ
តម្េូវទូរៅសម្មាប់កា ទទួេយកឯកសា រនះ អនរលាេាេ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ា កនរង េិន
ខេនជ្ញកាតខដ្េអាឆផ្លត់រឆញបានរនះរទ។
256.

កនរងេូេដាឋនទី ១០ រេធាវីកា

កតីបានវាយម្បហា រសឆកតី សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

រេើកា សាតប់េ័សា
តរ ងផ្លាេ់មា ត់ពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ២ នក់ (រ្
ម ះ ម្ ប សរខឿន និង សន
វត) 566។ រេធាវីកា

កតេ
ី ិនបានបនបងបង្ហាញថ្ន កា ទទួេយកេ័សា
តរ ងរនះរធវើឱ្យបះ េ់ដ្េ់

សាេម្កេរនះរ ើយ រហើយរេធាវីកា

កតីក៏ េិនបានបញ្ហជក់ឆាស់ពីកំហសកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆ នា

នសិទធិ បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្ ។ កា បនបង និងកា បញ្ហជក់ទាំងរនះជ្ញេកខខណឌចំបាឆ់
កនរងកា ម្ចនរចេរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង 567។
257.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានរចទជ្ញសំណួ រេើកា សាតប់េ័ សា
តរ ងផ្លាេ់មាត់ពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណី ម្ ប សរខឿន ជ្ញអតតរនេ័ត 568 រៅថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ 569 និងគូសបញ្ហជក់ពីរសឆកតី

564

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១២។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ២១១ ខដ្េមានកា រេើករ ើងដ្ូឆគន

រដាយរម្បើ កយរពឆន៍រ្សងគន។
565

ឯកសា E307/1 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ួេ បស់ភាគីសំកា បំេេឺអំពី

កា អនវតតវធា
ិ ន ៨៧(៤) (ឯកសា E307) និងរសឆកតីជូនដ្ំណឹង បស់ម្ករេរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ សតីពីកា េិនដាក់បញ្ជ ីេ័សា
តរ ង

ខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព (ឯកសា E305/3)” ឆះថ្ងៃទី១១ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៥។
566

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១១-២១២។

567

សូេរេើេ ខ្នក ២.១.៣ ខាងរេើ រៅកថ្នខណឌ ៣១-៣៣។

568

រេធាវីកា

កតីក៏បានកត់សមាគេ់្ងខដ្ ថ្ន សំណួ រនះម្តូវបានរចទសួ រៅាេសំរណើ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង។

ដ្ូរឆនះ េិនឆាស់ថ្នរតើរហតអវីសា ណាបណតឹងសាទកខរនះសំអាងាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះសម្មាប់ “កា កាត់រទាស” រនះ
រទ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១១)។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីគឺជ្ញភាគីខដ្េេិន ក់ព័នធនឹងកា កាត់
រទាស រហើយកនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ សាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ កនង
រ កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធី បស់ អ.វ.ត
.ក េិនម្តូវបានរកាះរៅ និងេិនបង្ហាញខេួន “សម្មាប់” ភាគីណាេួយរ ើយ។
569

ឯកសា E1/471.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ ទំព័ ១ បនាត់ ១៥-២១ បនាប់ពីរមាង [09.01.40] និងទំព័ ៤៤

បនាត់ ២៤-ទំព័ ៤៨ បនាត់ ៩ បនាប់ពីរមាង [11.35.29]។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663323

សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ កនរងកា សាត ប់ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ាេ យៈសា រអ ិឆម្តូ និក

ខដ្េរ្ញើរៅភាគីរម្កាយកាេប ិរឆេទខាងរេើ570។ េិនឆាស់ថ្ន រតើកំហសខដ្េរចទម្បកាន់រដាយ
រេធាវីកា

កតី សំរៅរេើ កងវះសំអាងរហតេេអិ តខដ្េ្តេ់រដាយអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង ឬខេឹេ

សា ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬយាងណារនះរទ។ ម្បសិនរបើ ក់ព័នធនឹង
រសឆកតីសរម្េឆ គមនកា រចទម្បកាន់រេើកំហសជ្ញក់លាក់រនះរទ រម្ ះរេធាវីកា

កតី ម្គន់ខត

គូសបញ្ហជក់ពីកា យេ់រឃើញ បស់ខួ ន
េ ថ្ន េ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីគមនភាពអំរ ណាយ
្េ រហើយេ័សា
តរ ងរនះម្តូវបានបង្ហាញយឺតយាវកនរងដ្ំរណើ កា ជំ នំជម្េះ 571។ រទាះជ្ញយាងណា
វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងរៅខតអាឆអនវតតបាន ហូតដ្េ់រពេបញ្ច ប់កា ជំនំជម្េះ ដ្ូឆរពេ
ចប់រ្តើេកា ជំនំជម្េះខដ្ ។ កា សំអាងរដាយរេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញ

ភាគី “ងមីខឆស” 572 គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ។ ដ្ូឆកា គូសបញ្ហជក់ខាងរេើ រនះជ្ញ សនិទានភាព
ជ្ញក់លាក់ថ្នវិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។ កនរងកាេៈរទសៈណាក៏រដាយ សកខីក េម បស់រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន េិនខេនជ្ញអវីខដ្េងមីសម្មាប់រេធាវីកា

កតីរ ើ យ រទាះបីជ្ញរដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះរទើបខតម្តូវបានដាក់បញ្ចូ េកនរងបញ្ជ ីសវនកា ក៏រដាយ។
កា សាតប់ឆរេេើយសាកសីខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ូ បរនះ

កំណត់រហតថ្ន

ម្តូ វបានបង្ហាញជូនភាគី

កាេពីខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥573។ ក.ស.ព បានរសនើឱ្យមានកា ទទួេយកកំណត់រហតថ្នកា សាតប់
ឆរេេើយសាកសីរ នះកនរ ងសំណំរ ឿងរនះ រៅខខ វិឆិកា
េ ឆ្នំ២០១៥574 រហើយសំរណើរនះម្តូវបានអនញ្ហញត

570

ឯកសា F54.1.29 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឯកសា ភាជប់ទី ២៩ (សា រអ ឆ
ិ ម្តូនិក បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ្ញើជូនភា

គី ក់ព័នធនឹងកា កំណត់កាេវិភាគសម្មាប់សបាតហ៍រៅថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ ឆះថ្ងៃទី៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦)។
571

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១២។

572

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

573

សូេរេើេ ឯកសា E319/19/1 [សមាៃត់] កា ជូនដ្ំណឹង បស់ រខៀវ សំ្ន, នួន ជ្ញ, សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី និងរេធាវីម្បចំកា

អំពីកា ទទួេយកឯកសា ខដ្េបានដាក់បង្ហាញ ទាក់ទងនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០២ រដាយ

អនរលាេាេឯកសា E319/19 ឆះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥។ ឯកសា E319/19.3 [សមាៃត់] កា បង្ហាញឯកសា […]
រដាយសហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ ឧបសេព័នធ ដ្ ឆះថ្ងៃទី២០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ២៥ (ភាសាអង់រគេស)។
574 ឯកសា

E319/36 [សមាៃត់] សំំរណើ បស់ សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិសំឱ្យទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ឆរេេើយ អនរលាេ

ាេវិធាន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ និងសំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេឆំនួនបួននក់រទៀត សម្មាប់ខ្នកននខាងេខរនះ
ថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខវិឆិេកា ឆ្នំ២០១៥។ ឯកសា E319/36.2 [សមាៃត់] ឧបសេព័នធ ញ ៖ ឆរេេើយ បស់សាកសី
ងមីខដ្េ ក់ព័នធនឹងសំ ណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៣៩ (ភាសាអង់រគេស)។

156
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663324

រៅខខឧសភា ឆ្នំ២០១៦ 575។ ជ្ញងមីេង
ត រទៀត ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីម្គន់ខតបង្ហាញកា

េិនយេ់ម្ សបនឹ ងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង និងេិ នបង្ហាញពីកំហស បស់ អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងកា រម្បើម្បាស់ឆ នានសិទធិ បស់ខួ ន
េ រ ើយ។
ម្គប់ម្គន់សម្មាប់រសឆកតី សរម្េឆរនះ រដាយសា ខតរេធាវីកា

ក់ព័នធនឹង សំអាងរហតេិន
កតីខកខានេិ នបានបង្ហាញពី្េ

បះ េ់ ណាេួយរេើ សាេម្កេរនះខដ្េបណា
ត េេកពីរសឆកតីសរម្េឆរនះ

ឬបណា
ត េេកពីកា

ទទួេយកេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន កា អះអាងដ្ូរឆនះេិ នអាឆទទួេ
យកជ្ញេូេដាឋនថ្នបណតឹងសាទកខបានរ ើយ។
258.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានជំ ទាស់្ងខដ្ រៅនឹងរសឆកតីសរម្េឆកនរងកា សាតប់ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី សន វត576។ កា បង្ហាញខេួន បស់គត់ ម្តូវបានរសនើរ ដាយ ក.ស.ព រៅថ្ងៃទី១៦ ខខេីន
ឆ្នំ២០១៦ 577។ សំរណើរនះមានយតតិកេម ម្តឹេម្តូវ៖ រៅថ្ងៃទី៥ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ ភាគីម្តូវបានជូ ន
ដ្ំណឹងអំពីកា សាេប់ បស់សាកសី៣ នក់ កនរងឆំរណាេសាកសី ទាំង៦នក់ ខដ្េ ក.ស.ព បានរសនើឱ្យ ្ត
េ់សកខីកេម ទាក់ទងនឹង េនំរម្កាេ578។ សាកសី២នក់ ខដ្េបានទទួេេ ណភាពរនះ គឺ សាកសី សក

575

ឯកសា E319/36/2 [សមាៃត់] រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិសំឱ្យទទួ េយកកំណត់រហត សាត

ប់ឆរេេើយ អនរលាេាេវិធាន ៨៧(៣) និង ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង និងសំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេឆំនួនបួននក់បខនថេរទៀត
សម្មាប់វគគននខាងេខថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៦។ ឯកសា E319/36/2.1 [សមាៃត់] រសឆកតី
សរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិសំឱ្យទទួេយកឯកសា

៩៥ ឆាប់ និងរកាះរៅសាកសីបខនថេបួននក់៖

សមាៃត់៖ ឧបសេព័នធ ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៦ ទំព័ ១០ (ភាសាអង់រគេស)។
576

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១១។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន កា ជំទាស់រនះម្តូវបាន

រេធាវីកា

កតរី េើករ ង
ើ កនរងប ិបទថ្នេូេដាឋនទី១០ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា បង្ហាញឯកសា ពីសំណំរ ឿង ០០៣ និង០០៤។ រទាះ

ជ្ញយាងរនះកតី សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត េិនជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងកា បង្ហាញឯកសា
ទាំងរនះរ ើយ។
577

ឯកសា E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ សំ ឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិសខេនំ

រម្កាេ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦។
578

ឯកសា E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ សំ ឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិសខេនំ

រម្កាេ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ២។ ឯកសា E390/1.1.1 [សមាៃត់] សា រអ ិឆម្តូនក
ិ បស់អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង រ្ញើជូនភាគី (បញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី និងកា ខបងខឆករពេរវលា្តេ់សកខីកេមសីព
ត ីេនាី សនតិសខេនំរម្កាេ) ឆះថ្ងៃទី៥ ខខ
កេាៈ ឆ្នំ២០១៦។

157
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663325

ខអ៊ែេ និង អូេ េេ579។ ក.ស.ព បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េបានរសនើរ ើងខតេួយគត់
ទាក់ទងនឹងគ កេនំរម្កាេ គឺបានេកពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សក ខអ៊ែេ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
អួង ដ្ស ខដ្េបានទទួេេ ណភាពរហើយ រហតដ្ូរឆនះ ក.ស.ព បានរសនើឱ្យអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងសាតប់សកខីក េម បស់អតីត អនកជ្ញប់ឃំ សន វត ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅ ស់ រានមាន
ជី វិតខតមានក់គ ត់ ខដ្េធាេប់ម្តូវបានរគឃំខួ ន
េ រៅទីរនះ 580។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆ
ថ្ន រទាះបីជ្ញេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត អាឆ កបានរៅរពេណាេួយក៏រ ដាយ
ក៏វាជ្ញម្បរយាជន៍យ តតិធេ៌្ងខដ្ កនរងកា សាតប់ស កខីកេម បស់គត់

រដាយសា ខតេ ណភាព បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សក ខអ៊ែេ និ ង អូេ េេ 581។ គមនកំហសណាេួយកនរងរសឆកតីសរម្េឆរនះ
ម្តូវបានឆងអរេ បង្ហាញរ ើ យ។
259.

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានបខនថ េរទៀតថ្ន ្ាយ
រ ពីអំណះអំ ណាងខដ្េបានរេើករ ើងកនរង សា ណា ប
ណតឹងសាទកខ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត េិនខេន “រេធាវីកា

កតីេិនខដ្េសាគេ់ ទាេ់ខត

រសាះរនះរទ”582។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបញ្ហជក់ ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន
ងរម្គះ (VIF)

579

បស់គត់បានសថិតរៅកនរងសំណំរ ឿងចប់ាំងពីឆ្នំ២០១០ 583។ រេើសពីរនះរៅ

ឯកសា E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ សំ ឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិសខេនំ

រម្កាេ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៦។ ឯកសា E390/1.1.1 [សមាៃត់] សា រអ ិឆម្តូនិក បស់អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង រ្ញើជូនភាគី (បញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី និងកា ខបងខឆករពេរវលា្តេ់សកខីកេមសីព
ត ីេនាី សនតិសខេនំរម្កាេ) ឆះថ្ងៃទី៥ ខខកេាៈ ឆ្នំ
២០១៦។
580

ឯកសា E390 សំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ សំ ឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេរៅកនរងវគគថ្នអំ រងសវនកា សតីពីេនាី សនតិសខេនំ

រម្កាេ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៧។
581

ឯកសា E390/3 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អន

រលាេាេវិធាន ៨៧(៤)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង សំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេមានក់ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេមានក់ រៅកនរងអំ រងវគគ
សវនកា េនាី សនតិសខេនំរម្កាេ” ឆះថ្ងៃទី១១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៥-៦។ ឯកសា E1/408.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៤ ខខ
េីន ឆ្នំ២០១៦ ទំព័ ៣ បនាត់ ១-៥ េនរមាង [09.10.21]។
582

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១១។

583

ឯកសា E390/3 អនសស ណៈ បស់អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងសតីពី “រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ អន

រលាេាេវិធាន ៨៧(៤)ថ្នវិធានថ្្ាកនរង សំឱ្យរកាះរៅសាកសីបខនថេមានក់ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថេមានក់ រៅកនរងអំ រងវគគ
សវនកា េនាី សនតិសខេនំរម្កាេ” ឆះថ្ងៃទី១១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៥។

158
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663326

រទៀត ទាំង VIF និងសំ ណំខបបបទសំព័ត៌មានបខនថេបនតបនាប់ ម្តូ វបានបញ្ចូ េរៅកនរងបញ្ជ ីឯកសា
ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេរៅរពេចប់រ្តើេសំណំរ ឿង ០០២/០២584។
៨.៥. ការវិពេ “សាិតិ” ននភ័សាុតាង្របស់នមធាវីការ
260.

រកាី

រៅកនរងខ្នកខេះថ្នសា ណា បស់ខួ ន
េ ខដ្េទាក់ទងនឹង បទបញ្ហជអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រេធាវី
កា

កតី ខ្អកជ្ញេូេដាឋនរៅរេើអវីខដ្េរគរៅថ្ន វិធីសាន្រសត “សថិតិ” 585 រដ្ើេបីជំទាស់នឹងកា

សននិដាឋនេួយឆំ នួន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

រ េគឺរសឆកតី សននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះេិនបានម្ពេរម្ពៀងឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ 586
ថ្ន ប.ក.ក មានរគេនរយាបាយបងខឱ្
ំ យេនសសរ ៀបកា
ចប់ធៃន់ធៃ ខដ្េជ្ញេទធ្េថ្នកា បងខំឱ្យរ ៀបកា

588

587

ថ្នបតីម្បពនធម្តូវបានរធវើឱ្យ ងកា ឈឺ

ថ្នបតីម្បពនធរថ្នមងងមីម្តូ វបានរគឃាេំរេើេរដ្ើេបី

ធានថ្នពួករគបាន ួេដ្ំរណក 589 និងថ្នអាជ្ញញធ បស់ ប.ក.ក បានខងេងសនា កថ្នជ្ញម្បចំរៅកនរង
ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយជំ ញឱ្យបតីម្បពនធ ួេរេទ 590។

វិធីសាន្រសតរនះម្តូវបានរឃើញជ្ញ

ឆេបងរៅកនរ ងេូេ ដាឋនទី ១៦៣591 េូេ ដាឋនទី ១៦៥592 េូេដាឋនទី ១៧០593 េូេ ដាឋនទី ១៧៣594

584

ឯកសា E305/17.2 [សមាៃត់] រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ទាំងោយខដ្េបានរសនើដាក់រៅឆំរ ះេខអងគ

ជំនំជម្េះ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២៖ ឧបសេព័នធ ខ៖ ឯកសា ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានរសនើដាក់
រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ១៨ (ភាសាអង់រគេស)។ ឯកសា E305/17.5 [សមាៃត់] រសឆ
កតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ទាំងោយខដ្េបានរសនើដាក់រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ

កនរងសំណំរ ឿង

០០២/០២៖

ឧបសេព័នធ ង៖ ឯកសា ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ ទំព័ ៤១ (ភាសា
អង់រគេស)។
585

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៣។

586

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩៧-១២០៨។

587

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៣-១២៧៨។

588

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៦-១១៨៨។

589

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥៦-១៣៦០។

590

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២៨-១២៣២។

591

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៦-១១៨៨។

592

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩៦-១២១០។

593

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៣-១២៨០។

594

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣២៤-១៣៤០។

159
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663327

និងេូេ ដាឋនទី ១៧៤595 បខនតកា រយាងដ្េ់ វិធីសា ន្រសតរនះ ក៏ម្តូវបានរធវើរ ើង្ងខដ្ រៅកនរង េូេដាឋន
រ្សងៗរទៀតខដ្េទាក់ទងនឹងបទបញ្ហជអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ រេធាវីកា

កតីបានភាជប់ នូវ

ឧបសេព័នធឆំ នួន៩ រដ្ើេបីគំម្ទកា វិភាគរនះ596។
261.

រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណារឆេើ យតប សហរេធាវីនេ
ំ ខពិនិតយរេើេរេើគ ណវិបតតិជ្ញទូរៅឆំនួនពី
រៅកនរងកា វិ ភាគ បស់រេធាវីកា

កតី។ ទីេួយ រេធាវីកា

កតីយេ់ម្ ឆ ំពីតួនទី បស់រៅម្កេ

ជំនំជម្េះកនរងកា វាយតថ្េេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងេ័សា
តរ ង បស់សាកសី និ ងភាព ក់ព័ នធថ្នកា
វិភាគខបបប ិមាណវិ ស័យឆំរ ះតួ នទីរនះ។ ទីពី កា បនបងរធវើកា វិ ភាគ “សថិតិ” ដ្៏មានអតថ ន័យ
ទទួេ ង្េបះ េ់រដាយសា កំហស វិធី សាន្រសតជ្ញេូេ ដាឋន ខដ្េរធវើឱ្យកា សននិ ដាឋនរកើ តរឆញពី
កា វិភាគរនះេិនគួ ទកឆិតតបាន។
262.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានឆំ ណាប់អា េម ណ៍យាងឆាស់លាស់ ឆំរ ះបញ្ហារនះ។ ទ ហីក ណ៍ បស់
រេធាវីកា

កតីរ ៅកនរងខ្នក ទាំងរនះថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ ម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដាយ

ខ្អករេើកា កំណត់ឆ ឹតេកខ ណៈពំម្តឹេម្តូ វជ្ញហូ ខហ ថ្នសកខី កេម ខដ្េ្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ួេទាំងាេ យៈកា កំណត់ឆ ឹតេកខ ណៈពំម្តឹេម្តូ វ និងលាក់ កំបាំង ខដ្េេិនរអើរពើឆំរ ះ
ភាពម្ជ្ញេរម្ៅ សីជរម្ៅ និងសមគ
រ សាម ញថ្នេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ សហរេធាវីនំ
េខរេើករ ើងថ្ន កា វិភាគម្បរេទរនះនឹងជួយកាត់បនថយតថ្េេថ្នកា ជ្ញប់ ក់ព័នធ បស់រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី

ទាំងរៅឆំរ ះេខតលាកា

និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ដាយផ្លាេ់

និងទទួេបាន

រជ្ញគជ័យខតរៅកនរងកា បំភាន់បញ្ហា ខដ្េនឹងម្តូវសរម្េឆរដាយអងគជំ នំជម្េះរនះ។
៨.៥.១. តួនទីរបស់នៅម្កមជំនុំជម្មោះកនុង្ការវាយតនមលសកខីកមម និង្ការអនុញ្ហញតឱ្យពឹង្ដផអកនលើ
សាិតិ
263.

មានកា កំណត់រ ើង យាងម្តឹ េម្តូវថ្ន

កា ង្ហ បស់រៅម្កេជំ នំជម្េះេិ នខេនជ្ញកា វិភាគខបប

ប ិមាណ វិស័យរទ 597។ រៅរពេសាតប់សកខីកេម រៅម្កេជំនំជម្េះម្តូវរធវើកា ង្ហ រម្ឆើនបខនថេរទៀត

595

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥៦-១៣៦០។

596

សូេរេើេ ឯកសា F54.1.2 – F54.1.10 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ១-ខ៩ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០២០។ (តរៅ

រនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខនិយាយរយាងដ្េ់ឧបសេព័នធទាំងរនះរដាយរម្បើរេខឯកសា និងរេខឧបសេព័នធ បស់ឯកសា ទាំងរនះ)។
597

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤១៩។

160
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663328

េិនខេនម្គន់ខតរាប់ឆំនួនឆរេេើ យ បស់សាកសីខដ្េគំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិ ដាឋនខដ្េបាន្តេ់ជូ នរនះ
រ ើយ598៖ រៅម្កេជំនំជម្េះម្តូ វពិនិតយរេើ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សាកសី និង អនក
ជំនញ ាេក ណីជ្ញក់ខសតង នីេួយៗ និងរធវើកា វិនិឆ័ យ
េ ម្បហាក់ម្បខហេគនពីតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ង និង
ភាពអាឆរជឿទកឆិតតបាន រដាយពិច ណារេើបញ្ហាេួ យឆំនួនដ្ូឆជ្ញ អតតឆ ិត កា ជំ ញពីខាងរម្ៅ
ខដ្េអាឆមាន និងកា អះអាងបញ្ហជក់រដាយេ័ សា
តរ ងរ្សងរទៀត 599។
264.

រទាះបីឆំ នួនសកខីកេមខដ្េគំម្ទរសឆកតីស ននិដាឋនជ្ញក់លាក់ េួយ
សរម្េឆ បស់រៅម្កេជំ នំជម្េះរដាយរជៀសេិន្ តក៏រដាយ

នឹង្តេ់ព័ត៌មា នដ្េ់កា ពិភាកា
ក៏ប ិមាណថ្នសកខីក េមរនះេិនអាឆ

រារាំងតួ នទី បស់រៅម្កេជំនំជម្េះ កនរងកា វាយតថ្េេពីទេៃ ន់ថ្នេ័សា
តរ ងរ ើយ។ រៅម្កេជំ នំជម្េះ
ម្តូវរធវើរសឆកតី សននិ ដាឋនអំពីេ័ សា
តរ ងសមគ
រ សាមញ រដាយពិច ណារេើ ភាព្ាយ
រ គន ភាពេិនសីឆង្ហវក់គន
និងបញ្ហាអកេម។ វាេិនអាឆរៅ ួឆរទ និងេិនគបបីកាត់បនថយកា វាយតថ្េេេួយរនះេកម្តឹ េខតជ្ញ
កា កំណត់ម្បរេទរដាយខ្អករេើ កយខតេួ យ ឬឃាេខតេួយ ដ្ូឆខដ្េរេធាវីកា
រនះរទ600។ អងគជំនំជម្េះគួ បដ្ិរសធ វិធីសា ន្រសត បស់រេធាវីកា
265.

សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើងថ្ន វាយាងរហាឆណាស់មា នកា

កតីពោយាេរធវើ

កតីភាេេៗខតេតងរៅ។
ក់ព័នធជ្ញខ្នកខេះ ពីរម្ ះដ្ំរណើ

កា បស់រៅម្កេជំ នំជម្េះមានេកខណៈឆម្េរះរម្ឆើ នរពក ហូតរធវើឱ្យមានកា សនម តទកជ្ញេន ខដ្េ
ជ្ញដ្ំរណើ កា សកេមកនរង នីតិ វិធីបណតឹងសាទកខ

ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្តូវវាយតថ្េេ យាង

ម្តឹេម្តូវរេើេ័សា
តរ ងទាំ ងអស់រ ៅឆំរ ះេខ 601។ កា សនមតទកជ្ញេនរនះ ពិតជ្ញអាឆម្តូ វបានខក
ខម្ប។ រទាះយាងរនះកតី ម្បសិនរបើ ឆង់រធវើដ្ូរឆនះ រេធាវីកា

កតីតម្េូវឱ្យរធវើកា ង្ហ រម្ឆើ នជ្ញងរនះ េិន

ខេនម្គន់ខតអះអាងថ្ន កំណត់ម្ាដ្៏សាេញ្ហញថ្នកា រាប់ឆំ នួនរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសកខី កេម
បស់សាកសី នំឱ្យមានកា សននិដាឋនរ្សងរទៀត ខដ្េ្ាយ
រ រៅនឹងរសឆកតី សននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងរនះរ ើយ។

598

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤១៩ ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនង
រ ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំ

រ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៤០៖ វាេិនខេនជ្ញក ណីខដ្េ “េ័សា
តរ ងរ្សងៗជ្ញរម្ឆើនអាឆបូកបញ្ចូ េគនរដ្ើេបីបរំ ពញេកខខណឌថ្ន
កា បង្ហាញឱ្យហួសពីវ ិេតិសងស័យ រដាយពំគិតពីទេៃន់ថ្នេ័សា
តរ ងនីេួយៗរនះខដ្ ”។
599

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៩។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១៤។

600

ឯកសា F54.1.2 – F54.1.10 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ១-ខ៩។

601

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣០៤, ៣៥២។

161
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663329

៨.៥.២. ការខកខានដផនក វិធសា
ី រសារបស់នមធាវីការ
266.
267.

វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា

រកាីកនុង្ការប៉ាុនប៉ាង្អនុវតាការ វិពេ “សាត
ិ ិ”

កតីមា នទំនក់ទំនងតិ ឆតួឆរៅនឹងកា សិក ាអំពីសថិតិ។

កា រធវើឱ្យខូឆដ្េ់ វិធីសាន្រសតទាំងម្សរង បស់រេធាវីកា

កតី គឺជ្ញកា ខកខាន បស់រេធាវីកា

កតី

កនរងកា យក វិធី សាន្រសតដ្៏ ឹងមាំ េួយេករម្បើម្បាស់ ឬកនរងកា អនរលាេាេេកខខណឌ តម្េូវេូេដាឋន
សម្មាប់កា វិ ភាគទិននន័យប ិមាណ វិ ស័យ ឬគណវិ ស័យ។ ជំនួស េកវិ ញ រេធាវីកា
បានបរងកើត វិធី សាន្រសតេួយខដ្េាេ យៈ វិធីសា ន្រសតរនះ រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញ

កតីរឆញឆំណាត់ថ្នន ក់រ្សងៗ

ឆំរ ះេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ក់ព័នធនឹងអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទ
រដាយបងខំ

រហើយបនាប់ េកដ្ំរណើ កា ស បេទធ្េថ្នកា អនវតតកា ចត់ថ្ននក់ បស់ខួ ន
េ

្នរៅដ្េ់កា សននិដាឋនខបបប ិមាណវិស័យ។
សាន្រសត បស់រ េធាវីកា
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ដ្ំបូងរ ើយ

រេធាវីកា

រដ្ើេបី

បញ្ហា េួយឆំ នួនរកើត មានរ ើងរដាយសា វិធី

កតី។
កតីេិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ណាេួ យរនះរទសម្មាប់រសឆកតី សមាអង បស់

ខេួនខដ្េថ្ន អា ហ៍ពិ ហ៍សថិតរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ ធាេក់ឆូេកនរងម្បរេទរ្សងៗ
ឆំនួន ៦ (រដាយបងខំ រដាយេិនបងខំ ាេកា ្សរ្
ំ ំ គរ បទពិរសាធន៍រ ្សងៗ េិ នបញ្ហជក់ និងម្បាសចកពី
វិសាេភាពរពេរវលា) 602។ រេធាវីកា

កតី ក៏េិនបានពនយេ់្ងខដ្ អំពី របៀបខដ្េខេួន្ន

ដ្េ់កា សរម្េឆឆិតតឆំរ ះសំ ណួ អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍

ខដ្េរេធាវីកា

កតី នឹងអនវតតកា វិ ភាគ

ប ិមាណវិស័យ បស់ខួ ន
េ ៖ បញ្ហាេួ យឆំនួនខដ្េបានបញ្ជូ េកនរងឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៩ ថ្នសា ណា
បស់រេធាវីកា

កតី

រ ើយ603 ឬេិនមានកា

េិនមានសា ៈសំខាន់ឆំរ ះរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
ក់ព័ នធទាំង ម្សរង 604 រហើយរបើរទាះជ្ញមានសា ៈសំ ខាន់ ឬមានកា

ក៏រដាយ ក៏វានឹងេិ នបងកឱ្ យមានកា ម្ចនរចេសាេម្កេរ ើយ។ រេធាវីកា

602
603

ក់ព័នធ

កតី េិនម្តឹេខតខក

ឯកសា F54.1.6-F54.1.10 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៩។
រនះគឺជ្ញក ណីសម្មាប់កា សាកសួ ថ្ន រតើបីម្ត បពនធបាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ដ្ឹងឮទាក់ទងនឹងសនា កថ្នកនរងអំ រងពិធីអា ហ៍

ពិ ហ៍ខដ្េខងេងអំពីសា ៈសំខាន់ថ្នកំរណើនម្បជ្ញជនខដ្ ឬអត់។ សូេរេើេ ឯកសា F54.1.6-F54.1.10 សា ណាបណដឹងសា
ទកខ ឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៩។
604

រនះគឺជ្ញក ណីសម្មាប់កា ខបងខឆក បស់រេធាវីកា

កតអ
ី ំពីថ្ន រតើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី បានរេើករ ង
ើ ពីអា

ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរដាយបងខរំ ៅកនរងឆរេេើយអំពីកា ឈឺចប់ បស់ពួករគខដ្ ឬអត់។ សូេរេើេ ឯកសា F54.1.6-F54.1.8
សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៥-ខ៧។ ភាពេិន ក់ព័នថ្ធ នក ណីរនះម្តូវបានរេើករ ង
ើ ខាងរេើរៅកថ្នខណឌ ១៩៩។

162
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663330

ខានេិ នបានបង្ហាញកំហសរនះរទ បខនតខងេទាំងរេើករ ើងពីកំហសឆំរ ះបញ្ហាខដ្េេិន “ធៃន់ធៃ
ដ្េ់សាេម្កេ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង” 605។
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ជ្ញេូេដាឋន រេធាវីកា

កតីខកខានេិនបានពនយេ់អំពីេកខ ណវិ និឆ័យ
េ ខដ្េខេួនរម្បើម្បាស់

រដ្ើេបី

កំណត់ថ្ន េ័សា
តរ ងគួ ធាេក់ឆូេកនរ ងម្បរេទេួយជ្ញជ្ញងម្បរេទេួយរ្សងរទៀត។ អវីខដ្េគួ ឱ្យកត់
សមាគេ់រនះ កា ខកខានរនះបនតរកើតមាន ហូតដ្េ់កា ចត់ថ្ននក់សកខីក េម បស់រ េធាវីកា

កតីអំពី

អា ហ៍ពិ ហ៍ថ្នជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្សំ្ំ”គរ ជ្ញជ្ញង “រដាយបងខំ” រ េគឺជ្ញភាពខសគន
ដ្៏សំខាន់េួយ រដាយសា ទ ហីក ណ៍បខនថេ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន អា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា

្សំ្ំ”គរ រដាយ ប.ក.ក េិនអាឆបរងកើ តបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង េនសសជ្ញតិបានរ ើយ 606។ វិធីសាន្រសត
បស់រេធាវីកា

កតី កាន់ខតមានបញ្ហាជ្ញេួ យនឹងម្បរេទ “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” និង “េិន

បញ្ហជក់” រ េគឺរេធាវីកា

កតី អនវតតម្បរេទទាំងរនះម្បកបរដាយភាពសឆ
ី ង្ហវក់គនរៅនឹង េ័ស តរ

ាង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់ស កខីកេមអំពីកា បងខឱ្
ំ យរ ៀបកា បខនតពួក
រគក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ អំពីេទធភាពអាឆរកើតមានកា រ ៀបកា រដាយម្ពេរម្ពៀងគនជ្ញេកខ ណៈ
ម្ទឹសី607
ត ។ ាេ របៀបរនះ រេធាវីកា

605

កតីដ្ករឆញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីទាំងរនះពីកា

ឯកសា F28 សាេដ្ីកាសំណរំ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ១៩។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៩៩។ សូេ

រេើេ្ងខដ្ ខ្នក ២.១.២ រៅកថ្នខណឌ ២៨-៣០ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៣០។
606

សូេរេើេខាងរម្កាេរៅកថ្នខណឌ ៥៥៦-៥៦០, ៦៥៤-៦៦៣, ៦៧៣។ ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត ថ្នមានកា

កតីចត់ថ្ននក់េ័សា
តរ ង បស់

ក់ព័នធរៅនឹងអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្សំ្ំ”គ រ របើរទាះជ្ញសកខីកេមឆាស់លាស់

បស់គត់អំពីបងម្សី បស់គត់ខដ្េថ្នបាន ត់រគឆខេួនពីពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់

និងម្តូវបានរដ្ញាេចប់រដាយពួក

ទាហានក៏រដាយ ខដ្េម្បសិនជ្ញពួកទាហានចប់គត់បាន រគនឹងសមាេប់គត់ រដាយសា កា បដ្ិរសធេិនរគ ពាេបញ្ហជឱ្យរ ៀប
កា ។ សូេរេើេ F54.1.2 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ១ ទំព័ ៦។ សូេរេើេ ឯកសា E1/455.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១១
ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត) ទំព័ ៤៣ បនាត់ ១៦-២៣ បនាប់ពីរមាង [13.42.05]។
607

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54.1.10 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៩ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ចត់, ខកវ ធា

ី, ខខត សខន, មាស សា ៉ន, ម្សី រសឿេ, វា៉ េឹេហ៊ែន់)។ រេធាវីកា

កតីក៏ខកខានេិនបាន កាឱ្យមានភាពសីឆង្ហវក់គនរៅកនរង

ឧសេព័នធផ្លាេ់ បស់ខួ េ ន្ងខដ្ ៖ រៅកនរងឯកសា F54.1.9 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 01652621 (ភាសា
អង់រគេស) រេធាវីកា

កតីឆះរ្
ម ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន ថ្នជ្ញខ្នកេួយថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ៥%

ខដ្េបាន្តេ់េ័ សា
តរ ងអំពីម្បរេទអា ហ៍ពិ ហ៍េិនបញ្ហជក់
ឧបសេព័នធ ខ៧ ERN 01652594 (ភាសាអង់រគេស) រេធាវីកា

ខណៈខដ្េកនរងឯកសា

F54.1.8

សា ណាបណដឹងសាទកខ

កតរី េើករ ង
ើ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន បាន្តេ់

េ័សា
តរ ងអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគន។

163
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រាប់បញ្ចូ េថ្នជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ខួ ន
េ 608។ កា ខកខាន បស់រ េធាវីកា

កតីកនរងកា

េិនបានកំណត់កា ខបងខឆក បស់ខួ ន
េ ក៏នឱ្
ំ យគត់រឆញ្ាយកា ចត់ថ្ននក់រ ដាយខ្អករេើអា េមណ៍
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង សាកសីឆំរ ះបទពិរសាធន៍ បស់ពួករគកនរង យៈកាេអា ហ៍ពិ
ហ៍ បស់ពួករគ្ងខដ្ រ េគឺថ្ន រតើអា ហ៍ពិ ហ៍មាន យៈរពេយូ បណា
ណ និងមានសេេងគេ
(ដ្ូរឆនះវាជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្សំ្ំ”គរ ឬ “រដាយេិនបងខំ ”) ឬជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ ងកា េិត
េ័យ (ដ្ូរឆនះវាជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ “រដាយបងខំ”) 609។ អងគរហតខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង
សាកសី អាឆមានសេេងគេ នរពេរម្កាយេកជ្ញេួយសហព័ទធ បស់ពួករគ េិនមានកា

ក់ព័នធរៅ

នឹងសំណួ ម្សបឆាប់ខដ្េមានកនរងថ្ដ្រ ើយ610។ រដាយគមនកា កំណត់រ ្
ម ះខដ្េខេួនអនវតត ឬគមន
កា ពនយេ់អំពីដ្ំរណើ កា ចត់ថ្ននក់

រសឆកតីសននិ ដាឋនខដ្េរេធាវីកា

កតី មានរឆតនទាញរឆញពី

ដ្ំរណើ កា រនះ េិនអាឆទកឆិតតបានរ ើយ។
270.

រេើសពីរនះរទៀត

រេធាវីកា

កតី អនវតតកា កំណត់រ ្
ម ះេ័សា
តរ ងខដ្េ្ាយ
រ រៅនឹងកា សននិដាឋន

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ (រឆញកា កំណត់រ ្
ម ះថ្នជ្ញម្បរេទ “រដាយ
េិនបងខំ” “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” និង “េិនបញ្ហជក់” ឆំរ ះសកខី កេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬម្បរេទ
“រទ” ឆំរ ះេ័សា
តរ ងអំពថ្ន
ី
រតើបី តម្បពនធម្ តូវបានខណនំឱ្យ ួ េរេទខដ្ ឬយាងណាកនរ ងអំ រងរពេ
ពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ) សូេបីខតកនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី េិនបាន
្តេ់សកខីកេមរ ដាយផ្លាេ់ អំពីទិដ្ឋភាពននថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ ខដ្េរេធាវីកា
ខ្អករេើ611។
608

សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើងថ្ន

កតីពឹង

រសឆកតីស ននិដាឋនដ្៏ ឹងមាំ ខបបរនះេិនអាឆម្តូវបាន

សហរេធាវីនេ
ំ ខ ក៏កត់សមាគេ់្ងខដ្ ថ្ន រសឆកតីសននិដាឋនអំពី “សថិតិ” េួ យឆំនួន បស់រេធាវីកា

កតី េិនទំនងជ្ញ ួេបញ្ចូ េ

ម្បរេទ “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” រនះរទ។ ម្បរេទរនះេិនម្តូវបានរាប់បញ្ចូ េកនរងដ្ោម្កាេ (Pie chart) កនង
រ ឧបសេព័នធ ខ៣ ឬកនរង
តួរេខខបងខឆកជ្ញភាគ យខដ្េមានរៅកនរងកថ្នខណឌ ១២៧៧ ឬ ១២៧៥ ថ្នសា ណាបណដឹងសាទកខរនះរទ។ សូេរេើេ ឯក
សា F54.1.4 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៣ (សថិតិសាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរ ៀបកា កនរង បបរនះ)
និងឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៥ និង ១២៧៧។
609

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54.1.9 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៨ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង,

យស ្េ)។
610

សូេរេើេ ខាងរម្កាេរៅកថ្នខណឌ ៦៥៧បនតបនាប់។

611

ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបីរេើករ ើងថ្ន េិនមានកា ម្បតិបតតិម្បកបរដាយកា សីឆង្ហវក់គនអំពីសនាក ថ្នខដ្េខណនំឱ្យម្បជ្ញជនមាន

កូន ខដ្េសនា កថ្នទាំងរនះម្តូវបានខងេងរដាយកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយកនង
រ អំ ង
រ ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រេធាវីកា

កតីខបង

ខឆកជ្ញម្បរេទ “រទ” ឆំរ ះេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េេិនបាន្តេ់សកខីកេម និងេិនម្តូវបានសួ អំពីអវី

164
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663332

ទាញរឆញពីភាពអកេម ឬភាពរៅរសៃៀ េកនរងកា ្តេ់ស កខីកេមរ ើយ 612។ កា បខនថេរៅរេើបញ្ហា ក់
ព័នធនឹង វិ ធីសាន្រសតខដ្េមានកនរង វិ ធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា

កតី គឺកា ពិតខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី និង សាកសី ម្តូវបានសួ សំ ណួ រ្សងគនរៅដ្ំណាក់កាេរ្សងគនថ្នកា រសើបអរងកត និងជំ នំ
ជម្េះ។ កា រឆញកា ចត់ថ្ននក់អវិជជ មានសាេញ្ញេួយ ឆំរ ះេ័សា
តរ ង បស់ពួករគ បង្ហាញឱ្យរឃើញ
ពីភាពតឹង ឹង ក់ព័នធនឹង វិធី សាន្រសតខដ្េគមនអតថិ ភាព។
271.

រដាយសា ខតកា ខកខានខ្នក វិ ធីសាន្រសតជ្ញ េូេដាឋនខបបរនះ
ខដ្េថ្ន កា វិភាគប ិមាណ វិស័យ បស់រេធាវីកា
វីនេ
ំ ខ

កតរី

វាេិនខេនគួ ឱ្យភាញក់រ្អើ េរនះរទ
រពញរៅរដាយកំហស។ សហរេ ធា

នឹងេិ នបដ្ិរសធម្គប់កា អះអាងខដ្េគំម្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីរនះរទ។

ជំនួសេក វិញ ខ្នកបនាប់ នឹងពិច ណារេើទ ហីក ណ៍ម្តឹ េខតពី បរណា
ណ ះ កនរងឆំរណាេ ទ ហីក ណ៍
នន បស់រេធាវីកា

កតី

រ េគឺបីម្ត បពនធេិនម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅទូទាំង

ម្បរទស និងបតីម្ បពនធរទើបរ ៀបកា ងមីរថ្នមងេិ នម្តូវបានអាជ្ញញធ ប.ក.ក ខណនំដ្ូឆគនរនះរទ ក់ព័នធ
នឹងកា ឱ្យ ួេដ្ំរណក រហើយនិងរេើករ ើ ងពីកំហសខដ្េមានកនរងកា ខបងខឆកម្បរេទបគគេ ខដ្េ
គំម្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះ

រដាយសា ខតទ ហីក ណ៍ទាំងរនះមានកា

ក់ព័ នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី 613។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើងថ្ន កា ពិច ណាយាងហមត់ឆត់រៅរេើកា អះអាងេួយ
កនរងឆំរណាេកា អះអាងនន បស់រេធាវីកា
បនតណាេួយខដ្េថ្ន វិធីសាន្រសត បស់រ េធាវីកា

កតី មានភាពម្គប់ម្គន់ កនរងកា េបបំបាត់ជំរនឿជ្ញ
កតីមានភាពអាឆទកឆិតតបាន។

ខដ្េម្តូវបាននិយាយកនរងអំ ង
រ ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ៖ ឯកសា F54.1.3 ឯកសា F54.1.7 ឯកសា F54.1.19
ឯកសា F54.1.10 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ២, ខ៦, ខ៨, ខ៩។ សូេរេើេខាងរម្កាេកនរងខ្នក 8.5.3.3 រៅម្តង់កថ្ន
ខណឌ ២៧៤ បនតបនាប់។ ដ្ូឆគនរនះខដ្ រេធាវីកា

កតីរឆញកា ចត់ថ្ននក់ជ្ញម្បរេទ “បទពិរសាធន៍រ្សងៗ” ឆំរ ះេ័សា
តរ ង

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមយាងឆាស់លាស់អំពីកា ណ៍ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឱ្យរ ៀបកា

និង

កា ទទួេ ង្េបះ េ់ដ្៏ធៃន់ធៃ ជ្ញញឹកញាប់ខដ្េរកើតមានរេើជីវ ិត បស់ពួករគ បខនតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីក៏បាន
រេើករ ើង្ងខដ្ អំពីេនសសរ្សងរទៀតខដ្េេិនម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា និងអាឆមានសំរ ងខេះកនរងកា ដ្ឹងឮថ្ន រតើអក
ន ណាខដ្េ
ពួករគម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយ៖ ឯកសា F54.1.2 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ១ និងឯកសា F54.1.6 សា ណា
បណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៥។
612

សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៦៨៧ ខាងរម្កាេ។

613

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន បគគេេួយឆំនួនម្តូវបានកំណត់កនរងឧសេព័នធ បស់រេធាវីកា

កតីថ្នជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី របើរទាះបីជ្ញពួករគេិនខេនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនង
រ សំណំរ ឿង ០០២ ក៏រដាយ។

165
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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៨.៥.២.១. ឧទហរណ្៍ ១៖ ការ វិពេរបស់នមធាវីការ
នៅ ល់អា
272.

រេធាវីកា

ហ៍ពិ

រកាីអំពីពពសុីចង្ហាក់គន និង្ការឈាន

ហ៍នដាយបង្ខំ

កតីរេើ ករ ើងថ្ន កា ម្បតិបតតិ េិនសីឆ ង្ហវក់គនថ្នកា បងខំបីម្ត បពនធឱ្យរ ៀបកា បានរកើត

មានសថិតរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ 614។ រេធាវីកា

កតីរម្បើ ម្បាស់ វិធីសា ន្រសតប ិមាណ វិ

ស័យ បស់ខួ ន
េ រដ្ើេបីបនបងបង្ហាញថ្ន រៅខាងរម្ៅខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ថ្នកា ជំនំជម្េះ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី េិនបាន្តេ់ សកខីកេម ម្បកបរដាយកា សីឆ ង្ហវក់គនរនះរទឆំរ ះកា
រ ៀបអា ហិពិ ហ៍រដាយគមនកា ម្ពេរម្ពៀង 615។

កនរងទសសនៈ បស់រេធាវីកា

កតី

កាតរនះ

បង្ហាញថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អករេើ រដ្ើេបីបរងកើ តកា សននិ ដាឋន បស់
ខេួន េិនខេនជ្ញកា តំណាងឱ្យបទពិរសាធន៍អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ េនសសសថិតរម្កាេ បបរនះរ ើយ
616។

273.

រដាយេិនរេើករ ើងពីបញ្ហាឆាប់ និងបញ្ហា ក់ព័ នធនឹង វិធីសាន្រសតជ្ញ េួយនឹ ងទ ហីក ណ៍រនះ 617 សហ
រេធាវីនេ
ំ ខកត់ស មាគេ់ថ្ន កា ខបងខឆកម្បរេទបគគ េថ្នជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពិរសស ខដ្េ
គំម្ទដ្េ់កា រេើករ ើងទាំងអស់ បស់រេធាវីកា
(i)

ខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍៖ រេធាវីកា

កតី រ

រពញរដាយកំហស។

កតីរេើករ ើងថ្ន របើរទាះជ្ញ ១០០% ថ្នរដ្ើេ ប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់េ័សា
តរ ងកនរងខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បាន ្តេ់
សកខីកេមថ្នម្តូ វបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ក៏រ ដាយ ក៏ ៥០% ថ្នពួករគ ក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ ពី
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ម្ពេរម្ពៀង បស់គូរ្សងរទៀត618។

កនរងឆំរណាេរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំនួន ៥នក់ ខដ្េសថិតកនរងកា គណន បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្នជ្ញ

៥០%619 រនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៣ នក់ កា ពិតេិ នបាន្តេ់ស កខីកេមអំពីកា

614

ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩១-១២១០។

615

ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៣-១២៧៨។

616

ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៣ និង ១២៧៨។

617

សូេរេើេ ខ្នក 9.6.4.3.3.3 រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៦៩១-៦៩៤។

618

ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៤។

619

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន, យស ្េ, រសង រសឿន, ជ្ញ រឌ្ៀប, រហង ថ្ ហា
៊ែ ង។

166
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ម្ពេរម្ពៀង បស់គូរ្សងរទៀតរនះរទ 620។ រេើសពីរនះរទៀត
េិនមានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីណាេួយកនរង ឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅសេ់

620

រដ្ើេណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន បានបដ្ិរសធបទពិរសាធន៍ជ្ញទូរៅណាេួយអំពីទំនក់ទំនងរដាយម្ពេរម្ពៀងគនសថិតរម្កាេ

បបរនះ។ រៅរពេរេធាវីកា

កតបា
ី នសួ គត់ថ្ន៖ “អីឆឹងខញរំយេ់ថ្ន ាេរលាកម្សីខដ្េមានម្បសាសន៍អំបាញ់េិញហនឹង រតើខញរំ

អាឆនិយាយបានថ្ន ប ស និងន ី អាឆសួ ឆិតតគន រហើយរបើសិនជ្ញគត់ម្តូវ ៉ូវគនថ្ន គត់ម្ពេម្សលាញ់គន គត់នឹងរសនើរៅអងគកា
សំរ ៀបកា ?” រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន បានរឆេើយថ្ន៖ “េិនខេនរទ សូេសំសួ ដ្េ់ម្បធានរគ សួ --ប សហនង
រ រៅសួ
ម្បធានរគ ម្បធានរគេកសួ អនកសាេីខួ ន
េ ហនឹងរៅ េិនខេនអនកទាំងពី ហនឹងេកជួបគនបានរទ អត់រទ។ អត់មានខដ្េបានសំរណះ
សំណាេគនអីឆឹងដ្ូឆរលាកម្គូថ្នរទចស”។ សូេរេើេ ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន) ទំព័ ២៨ បនាត់ ៥-១០ េនរមាង [10.40.09]។ រម្កាយេក រដ្ើេណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ
រយឿន បានបញ្ហជក់បំេេឺថ្ន គត់បានរឃើញ “ខតមានក់ហនឹង” ខដ្េកា ្សំ្ំខគ រ បបរនះម្តូវបានរគ ព ខដ្េ្ារយពីកា ខដ្េបាន្ត េ់សកខី
កេមថ្ន

“រម្ឆើនគន”

ខដ្េេនសសខដ្េបានជំទាស់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគបានបាត់ខួ ន
េ ។

សូេរេើេ

ឯកសា

E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន) ទំព័ ២៦ បនាត់ ១៤ ទំព័ ២៧ បនាត់ ២៥ បនាប់ពីរមាង [10.40.09]។ ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន) ទំព័ ៧៣ បនាត់ ២២ - ទំព័ ៧៤ បនាត់ ១៧ បនាប់ពីរមាង [15.46.58]។ រេធាវីកា
ឆូេរៅកនរងកំហសថ្នកា សននិដាឋនថ្ន

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍គឺជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េម្ពេរម្ពៀងគន

កតីរៅទីរនះធាេក់
ខដ្េម្បជ្ញជនមាន

សំរ ង ខេះ កនរងកា និយាយអំពីថ្ដ្គូ បស់ពួករគ រ េគឺវារៅខតថ្ន ជរម្េើសខបបរនះគឺម្តូវមានកា អនេ័តពីអាជ្ញញធ និងថ្ន ជន
ងរម្គះេិនមានជរម្េើសរ ើយកនរងកា សរម្េឆឆិតត ថ្នរតើ រ ៀបកា ឬអត់។ កនង
រ ខ្នកថ្នកា ្តេ់សកខីកេម បស់គត់ ខដ្េម្តូវបាន
ដ្កម្សង់សំដ្ីរដាយរេធាវីកា

កតីថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ និយាយថ្ន “ខញរំេិនបានដ្ឹងថ្នមានប សន ីណា រគទាក់

ទងគន ខញរំអត់ដ្ឹងរទ ខញរំអត់ដ្ឹង។” បខនតបានសាគេ់េនសសេួយឆំនួនខដ្េមានម្បវតតិេអខដ្េមានជរម្េើសខេះ។ បនាប់េកគត់បាន្តេ់
សកខីកេមថ្ន៖

“របើសិនជ្ញគូរគ

ដ្ូឆខញរំនិយាយដ្ខដ្េឆះ

រគថ្នរបើគូរគពី នក់ហនឹងអត់មានម្បវតតិ ប
ូ ហនឹង ក់ព័នធករេាឆគឺបាន។

រហើយរបើសិនជ្ញមានម្បវតតិ ូបហនឹង ក់ព័នធករេាឆ គឺអត់បានរទ ឆង់រេឆក៏េិនបានខដ្ អត់បានជ្ញដាឆ់ខាត”។ សូេរេើេ ឯកសា
E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័ ២០ បនាត់ ២៣-ទំព័ ២១ បនាត់
៦ បនាប់ពីរមាង [10.37.43], ទំព័ ២៨ បនាត់ ២៥-ទំព័ ២៩ បនាត់ ១៤ បនាប់ពីរមាង [11.07.53]។ ជ្ញងមីេង
ត រទៀត រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ ្ត េ់សកខីកេមម្តឹេខតក ណីេួយឆំនួន ខដ្េកនរងក ណីទាំងរនះ ម្បជ្ញជនមានជរម្េើសខេះកនរងកា
សរម្េឆថ្ន រតើអក
ន ណាខដ្េពួករគរ ៀបកា ជ្ញេួយ (ខដ្េ្ារយពីថ្នរតើពួករគរ ៀបកា ឬអត់) រហើយជរម្េើស បស់ពួករគរៅខត
ម្តូវទទួេបានកា អនេ័តពីអាជ្ញញធ ។ រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញទទួេសាគេ់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប ម្តូវបានបងខំឱ្យ

រ ៀបកា រៅកនរងឯកសា ឯកសា F54.1.6 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៥ (របើរទាះជ្ញកា ណ៍រនះមានភាពេិនសីឆង្ហវក់
គនជ្ញេួយទ ហីក ណ៍រម្កាយេក បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ម្តូវបានបងខំករ៏ ដាយកតី។ សូេរេើេ ឯកសា
F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៩ រជើងទំព័ ២៤២១)។ េ័សា
តរ ងខតេួយគត់ខដ្េរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀ
ប

្តេ់ជូនអំពីភាពអាឆរកើតមានថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគនរនះ

គឺជ្ញឆរេេើយខដ្េថ្ន

ម្បសិនរបើថ្ដ្គូ

ម្សលាញ់គន រហើយ “អត់រម្ជើេម្ជួេ” រៅរពេរនះពួករគនឹងេិនម្តូវបានបំខបករឆញពីគន និងដាក់ទណឌកេមរ ើយ របើរទាះជ្ញបាន

167
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663335

ទាំងពី នក់ បានចត់ទកកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគនថ្នជ្ញេទធភាពខដ្េ
អាឆរកើតមានរ ើយ 621។
(ii)

ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២៖ រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន ១៩% ថ្នរដ្ើេ ប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់ សកខីកេមកនរ ងវគគជំ នំជម្េះរ្សងរទៀត និងខដ្េបាន
រ ៀបកា កនរង បបរនះ ម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ៥៥% បាន្តេ់សកខីក េមថ្នបានម្ពេរម្ពៀង
រ ៀបកា ១៣% ជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្សំ្ំ គរ និង ១៣% េិនបានបញ្ហជក់ 622។ រៅកនរង
កា គណនរនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួនពី នក់ ម្តូវបានចត់ទករដាយរេធាវីកា

កតី

ម្បម្ពឹតតិខសសីេធេ៌ក៏រដាយ។ នឹងមានពិធីរ ៀបកា េួយខដ្េម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើងសម្មាប់ពួករគ របើរទាះជ្ញពិធីខបបរនះម្តូវបាន
រ ៀបឆំរធវរើ ើងរៅរពេយប់ក៏រដាយ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៧៣ បនាត់ ៤-៦ បនាប់ពីរមាង [15.10.03]។ កាតរនះេិនអាឆម្តូវបានយកេករធវើជ្ញេ័សា
តរ ងរដ្ើេបី
បង្ហាញថ្ន ថ្ដ្គូបានម្ពេរម្ពៀងគនរ ៀបកា រនះរទ។
621

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីថ្ដ្គូ “េួយគូ ពី គូ” ខដ្េម្តូវបានអនញ្ហញតឱ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រៅទីកខនេងខដ្េពួករគបានម្សលាញ់គន ួឆរហើយ ខដ្េកាតរនះម្បខហេជួយឱ្យកា កំណត់ បស់រេធាវីកា

កតីមានភាពម្សប

ឆាប់។ សូេរេើេ ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ៥៧
បនាត់ ៨-១១ បនាប់ពីរមាង [15.00.51]។ រទាះជ្ញយាងណា គត់បានបនត្តេ់សកខីកេមអំពីឧទាហ ណ៍ពី

ក់ព័នធនឹងថ្ដ្គូ ខដ្េ

ម្តូវបានសមាេប់ រដាយសា េិនបានរាយកា ណ៍អំពីទំនក់ទំនង បស់ពួករគរៅកាន់ថ្ននក់រេើ ខដ្េជ្ញងមីេង
ត រទៀតបង្ហាញថ្ន កា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍េិនខេនជ្ញកា ម្ពេរម្ពៀងគនរ ើយ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ៥៨ បនាត់ ១៤-២៤ បនាប់ពីរមាង [15.06.43]។ តេយភាពថ្នសកខីកេម បស់គត់
េិនបង្ហាញថ្ន កាម្ពេរម្ពៀងឆំរ ះអា ហ៍ពិ ហ៍គឺជ្ញភាពអាឆរកើតមានពិតម្បាកដ្រនះរទ។ ខណៈខដ្េគត់ពិតជ្ញបាននិយាយ
ថ្ន គូខេះបាន “រម្កាករឆញ” ពីការ ៀបកា ក៏រដាយ ក៏ភាេេៗគត់បាននិយាយថ្ន៖ “ខត ួឆពីហនឹងរគយករៅណារៅណីហនឹង ខញរំឆប់
ម្តឹេហនឹងរហើយ ខេងដ្ឹង ខេងដ្ឹងអីរទៀតរហើយ”។ សូេរេើេ ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៨ បនាត់ ៥-១៨ េនរមាង [09.59.48]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង
ពិតជ្ញបានពិពណ៌នអំពីសាថនភាពរៅទីកខនេងខដ្េថ្ដ្គូម្តូវបាន្គូ ្គងរដាយម្គួសា បស់ពួករគ រហើយអាឆខសវង កកា អនញ្ហញត
ឱ្យរ ៀបកា ។ គត់េិនបាននិយាយេេអិតបខនថេរទៀតរនះរទ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៧-១៣ បនាប់ពីរមាង [13.41.40]។
622

ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៥។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663336

ថ្នសថិតកនរង ៥៥% ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េបានម្ពេរម្ពៀងរ ៀបកា

623។

កា កំណត់រនះេិនម្តូវបានគំម្ទរដាយសកខី កេមណាេួយរនះរទ624។ រេើសពីរនះរទៀត កនរង
ឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងពី នក់

ខដ្េរេធាវីកា

កតីចត់ទកថ្នសថិតកនរង

ម្បរេទអា ហ៍ពិ ហ៍ “ាេកា ្សំ្ំ”គរ 625 យាងរហាឆណាស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់
បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា
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ឯកសា F54.1.4 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៣ ERN 01638878 (ភាសសាអង់រគេស) និង ឯកសា F54.1.7 សា

ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៦ B6 ERN 01652537 និង 01652579 (ភាសសាអង់រគេស) (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្ល
នី និង យន់ ប៊ែ៊ីន)។
624

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី ម្តឹេខតអះអាងអំពីកា សននិដាឋន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញ

ជនម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ។ គត់ និងបតី បស់គត់បានរធវើពតថ្ន ពួករគបានរ ៀបកា ួឆរហើយ និងបានរ ៀបកា យាងម្បញាប់
ម្បញាេ់ រដ្ើេបីរឆៀសវាងកា បងខំឱ្យរ ៀបកា សថិតរម្កាេ បបរនះ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/251.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ
ទី២៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ៧៩ បនាប់ទី ២២-២៥ -ទំព័ ៨០ បនាត់ ១-៩ បនាប់ពី
រមាង [15.49.40]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន បានរ ៀបកា សាៃត់ៗរៅ្ាះ រ េគឺសាថនភាព បស់គត់េិនខេនជ្ញសាថន
ភាពខដ្េអាជ្ញញធ បានទទួេ យកថ្នជ្ញអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយម្ពេរម្ពៀងគនរនះរទ។ គត់បានរ ៀបកា ជ្ញេកខណៈឯកជន រដ្ើេបី
រគឆរវសពីកា បងខំឱ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយេនសសខបេកេខ រហើយកា រ ៀបកា បស់គត់ខសពី “កា រ ៀបកា ជ្ញសេូហភាព” ខដ្េ
តម្េូវឱ្យមានកា រ ៀបកា បតីម្បពនធ ២០គូ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/457.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន) ទំ ព័ ១៩ បនាត់ ១៧-ទំព័ ២០ បនាត់ ៧ េនរមាង [10.36.57], ទំ ព័ ២៥ បនាត់ ៥-២០ បនាប់ពីរមាង
[10.51.14]។
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រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ និង ហីេ មាន។ សូេរេើេ ឯកសា F54.1.7 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៦

ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០២០ ERN 01652562 និង 01652564 (ភាសាអង់រគេស)។
626

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ បានពិពណ៌នយាងឆាស់អំពីកា បងខំឱ្យរ ៀបកា របើរទាះជ្ញរេធាវីកា

ទកគត់ថ្នបាន្តេ់សកខីកេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្សំ្ំគខរ ដ្េមានេូ េដាឋនរេើកា រម្បើម្បាស់ កយរពឆន៍
បស់គត់កនរងអំ រងរពេ្តេ់សកខីកេមក៏រដាយ។ សម្េង់សំដ្ីខដ្េរេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញចត់
“រ ៀបកា ឱ្យ”

កតីពឹងខ្អករេើគឺ “ក៏គត
ិ រឃើញថ្ន រទាះបីេិនខដ្េ

សាគេ់គន េិនខដ្េបាននិយាយគនយាងរេឆ អងគកា រគរ ៀបកា ឱ្យរហើយ គឺថ្នម្តូវខតមានឆិតត្តួឆរ្តើេ និងម្សលាញ់រាប់អាន”។
សូេរេើេ ឯកសា E1/340.1 [ខកតម្េូវ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ) ទំព័
៥៥ បនាត់ ៧-៨ បនាប់ពីរមាង [14.13.46]។ របើរទាះជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន ម្តូវបាន្គូ ្គងជ្ញេួយគូដ្ណតឹង បស់
គត់ក៏រដាយ ក៏គត់េិនមានសិទធិនិយាយណាេួយកនរងកា សរម្េឆឆិតតរនះរទ រហើយ ហូតេកដ្េ់សពវថ្ងៃរនះ គត់េិនដ្ឹងរនះរទ
ថ្ន រតើវារ ឿងគប់ជួនឬយាងណា។ សូេរេើេ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន) ទំព័ ១៤ បនាត់ ១២-១៥ បនាប់ពីរមាង [09.45.00]។

169
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663337

(iii)

សំណំរ ឿង ០០២/០១៖ េិ នមានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីណាមាន ក់មានកា
អាង បស់រេធាវីកា

ក់ព័នធកនរ ងកា អះ

កតីខដ្េថ្ន ៧១% ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េបាន្ត

េ់សកខីកេម អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានម្ពេរម្ពៀងរៅនឹ ង អា ហ៍
ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ 627។

សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏សរងកតរឃើញ្ងខដ្ ថ្ន ឯកសា F54.1.7 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៦ មានកា ចត់ថ្ននក់ខកេង
កាេយបខនថេរទៀតឆំរ ះេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីថ្នមានកា
ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ”។ ឧទាហ ហ៍ រេធាវីកា

ក់ព័នធនឹង “អា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្សំ្ំ”គ រ ជ្ញជ្ញង “អា

កតរី េើករ ង
ើ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត បាន្តេ់សកខីកេមអំពីអា

ហ៍ពិ ហ៍ បស់បងម្សីគត់ថ្ន “រគយកគត់េករ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍” (ឯកសា F54.1.7 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ
ខ៦ ERN 01652577 (ភាសាអង់រគេស))។ ាេពិត រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត បាន្តេ់េ័សា
តរ ងថ្ន បងម្សី បស់គត់
បានបដ្ិរសធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងបាន ត់រគឆខេួន រហើយម្តូវបានរដ្ញាេរដាយទាហានពី នក់។ គត់អាឆ ត់រគឆខេួនពី
ពួករគបានរៅកាន់េូេិេួយ រហើយក៏លាក់ខួ ន
េ ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/455.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ ប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត) ទំព័ ៤៣ បនាត់ ១៦-២៣ បនាប់ពីរមាង [13.42.05]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ ក៏េិនបាន្ត
េ់សកខីកេមអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្សំ្ំដ្
គ រ ូឆខដ្េរេធាវីកា

កតីអះអាងកនរងឯកសា F54.1.7 សា ណាបណដឹងសា

ទកខ ឧបសេព័នធ ខ៦ ERN 01652540 (ភាសាអង់រគេស) រនះខដ្ ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ
ទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ២១ បនាត់ ២-ទំព័ ២២ បនាត់ ១៦ បនាប់ពីរមាង [10.11.50]។
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស្ន (រៅកនរងឯកសា F54.1.7 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៦ ERN 01652557 (ភាសា
អង់រគេស)) បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ប ស និងន ីកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េគត់បានរឃើញ េិនម្សលាញ់គនរទរៅរពេពួក
រគម្តូវបានចប់្គូ ្គង។ សូេរេើេ ឯកសា E1/323.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ខសន ស្ន) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ២៥-ទំព័ ៦៤ បនាត់ ១-៤ េនរមាង [15.49.59]។ រេធាវីកា

កតរី ៅទីរនះទំនងជ្ញ

ទាញយកកា រេើករ ើងពីកា ្សំ្ំគររ នះពីអងគរហតខដ្េថ្ន ថ្ដ្គូម្តូវបានរសនើឱ្យរធវើកា របតជ្ញញឆិតតថ្ន ពួករគនឹងរ ៀបកា

(ឯកសា

E1/323.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស្ន) ទំព័ ៦៤ បនាត់ ៥១២ បនាប់ពីរមាង [15.47.18]) រ េគឺជ្ញឆរេេើយេួយខដ្េេិនអាឆបង្ហាញពីកា ម្ពេរម្ពៀងបានរ ើយ រដាយសា កា បងខំដ្៏
រេើសេប ខដ្េកំ ណត់េកខណៈអា ហ៍ពិ ហ៍ សថិតរម្កាេកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប រតយយ។
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ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៧ រយាងរៅឯកសា F54.1.4 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេពន
័ ធ

ខ៣ និងឯកសា F54.1.8 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៧។ រទាះជ្ញយាងណា រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ខដ្េម្តូវបាន
កំណត់អតតសញ្ហញណកនរងឧបសេព័នធ ខ៧ ថ្នបាន្តេ់សកខីកេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ “េិនបងខំ” ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់រនះ
គឺជ្ញ មាេ យន រនះ បាន្ត េ់សកខីកេមថ្ន េិនមានកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ណាេួយទាេ់ខតរសាះកនរងអំ រងកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប រត
យយ រ េគឺជ្ញឆរេេើយេួយ្ារយគនទាំងម្សរងរៅនឹងេ័សា
តរ ងរ្សងរទៀតរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ សូេរេើេ ឯក
សា F54.1.8 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៧ (ERN 01652594 (ភាសាអង់រគេស)) រដាយដ្កម្សង់ឯកសា E1/18.1
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៨-២៤ បនាប់ពីរមាង [11.51.46]។
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F54/2

01663338

(iv)

ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ខដ្េគំម្ទដ្េ់ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ៖

រេធាវីកា

កតីរេើក

រ ើងថ្ន ៣៤% ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េឆរេេើយ បស់ពួករគម្តូ វបានរម្បើ
ី ដ្ំរណាះម្សាយ បាន្តេ់សកខីកេមអំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួក
ម្បាស់រដ្ើេបីគំម្ទងដ្េ់ដ្កា
រគថ្នម្តូវបានរគបងខំ រធៀបនឹង ២៩% ថ្នបានម្ពេរម្ពៀង ៣០% ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់
ពួករគម្តូវបាន្សំ្ំ គរ628 ៥% ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េេិនម្តូវបានបញ្ហជក់ និ ង ២% ថ្នបាន
រ ៀបកា រៅរម្ៅ វិសាេភាពរពេរវលា 629។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំង ៣
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របើរទាះជ្ញេិនមានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណំរ ឿងរនះ ម្តូវបាន េ
ួ បញ្ចូ េកនរងកា គណនរនះកតី ក៏សហរេធាវីនេ
ំ ខ

កត់សមាគេ់រឃើញភាពេិនម្តឹេម្តូវ បស់រេធាវីកា

កតក
ី នរងកា ចត់ថ្ននក់ថ្នជ្ញម្បរេទ “ាេកា ្សំ្ំ”គ រ ឆំរ ះសកខីកេម បស់រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី សត ខសេ, រសន ឆន និង រមាង រ ៉ត កនរង ឯកសា F54.1.9 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN
01652616, 01652617 និង 01652619 (ភាសាអង់រគេស)។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សត ខសេ េិនបានរេើករ ើងថ្ន កា រ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវបាន្សំ្ំគររ ម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយរនះរទ

រហើយគត់បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ួឆរហើយរៅរពេ

ខដ្េ បបរនះបានរ ើងកាន់អំណាឆ។ រៅកនរងឆរេេើយខតេួយគត់ខដ្េគត់បាន្តេ់អំពីម្បធានបទរនះ គត់បានរឆេើយសំណួ “រតើ
រៅសេ័យខខម ម្កហេ រលាកបានដ្ឹងអំពីកា រ ៀបកា រដាយបងខខំ ដ្ ឬរទ?” ាេ យៈកា ពនយេ់ថ្ន រៅកនរងសហក ណ៍ បស់គត់
“រគរ ៀបកា េតងពី ២០ រៅ ៣០គូ។ ពួករគខាេឆ បានជ្ញពួករគម្ពេរ ៀបកា ។ រម្កាយេក មានអនកខេះេិន េ
ួ ស់ជ្ញបតីម្បពនធនឹងគន
រទ។ ភាគរម្ឆើនអនកទាំងរនះេកពីកងឆេ័ត”។ សូេរេើេឯកសា E3/4654 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណី សត ខសេ) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខតលា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00390318, 00390309។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសន ឆន បាន្តេ់
សកខីកេមយាងឆាស់លាស់ថ្នបានរឃើញបតីម្បពនធម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា ។ រៅកនរងកា រឆេើយតបរៅនឹងសំណួ

“រតើរលាកដ្ឹងថ្ន

អនករ ៀបកា ងមីរថ្នមងទាំងរនះ រពញឆិតតនឹងកា រ ៀបកា រនះខដ្ ឬរទ?” រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសន ឆន បាននិយាយថ្ន គមនអនក
ណាមានក់ហា
៊ែ នម្ចនរចេអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ ពួករគរ ើយ។ សូេរេើេ ឯកសា E3/5562 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសន ឆន) ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00390287។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត បាន្តេ់
េ័សា
តរ ងអំពីកា ម្បកាសខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងឆំរ ះម្បជ្ញជនខដ្េម្តូវបានរ្ា ពីេូេិ បស់គត់រៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ថ្ន ប.ក.ក
នឹងរ ៀបឆំអា ហ៍ពិ ហ៍សម្មាប់អនកទាំងោយណាខដ្េមានកូនម្សី ខដ្េរម្កាយេកនឹងម្តូវបានតម្េូវឱ្យរៅ ស់រៅជ្ញេួយបតី
ងមី បស់ពួករគ។ សូេរេើេ ឯកសា E3/5592 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត) ឆះថ្ងៃទី២៩
ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00422466។ កា អះអាងខដ្េថ្ន អា ហ៍ ពិ ហ៍ខបបរនះខដ្េមានកា

ក់ព័នធនឹងម្គួសា ខដ្េម្តូវបាន

បំខបករឆញពីគនកនរងម្គខដ្េមានកា រ្ា េនសសរដាយបងខំថ្នជ្ញកា ម្ពេរម្ពៀងរនះ គមនេូេដាឋនរ ើយ។
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ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៧ រយាងរៅឯកសា F54.1.4 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ

ខ៣ ERN 01638880 (ភាសាអង់រគេស) (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សខា និង រៅ សន) និងឯកសា F54.1.9 សា ណាបណដឹង
សាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 01652616 (ភាសាអង់រគេស) (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សខា) ERN 01652618 (ភាសា
អង់រគេស) (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន)។
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នក់ ខដ្េរេធាវីកា

កតីចត់ថ្ននក់ថ្នបានម្ពេរម្ពៀងកនរងកា រ ៀបកា រនះ630 េិនមានេ័

សតា
រ ងរដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា ចត់ថ្ននក់ឆំនន
ួ ២ កនរងឆំរណាេកា ចត់ថ្ននក់ទាំងរនះរ ើយ 631។
(v)

ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស កនរង សំណំរ ឿង ០០៣ និ ង ០០៤៖ េិនមានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណីណាមាន ក់ធាេក់ឆូេរៅកនរងកា គណន បស់រេធាវីកា

កតីអំពីសាកសី

និងរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយកនរ ងសំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ និងខដ្េបានម្ពេ
រម្ពៀងរ ៀបកា ឬឱ្យមានកា ្សំ្ំកា
គរ រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរនះរទ632។
៨.៥.២.២. ឧទហរណ្៍ទី ២ ៖ សុនទរកថ្នដណ្នំឱ្យម្បជាជនបនង្កើតកូន
274.

រេធាវីកា

កតី ក៏ជំទាស់ នឹងកា សននិដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង្ងខដ្ ខដ្េថ្ន បតីម្ បពនធងមី

រថ្នមងបានសាតប់ឮសនា កថ្នជ្ញម្បចំកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ខដ្េកនរងរនះពួករគម្តូវបាន

ខណនំឱ្យ ួ េដ្ំរណក និងឆូេ ួ េឆំខណកកនរងកា បរងកើ នឆំ នួនម្បជ្ញជន633។ រៅម្តង់ឆំណឆរនះជ្ញងមី

630

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សខា, រៅ សន, រសង រសឿន។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសរងកតរឃើញថ្ន រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញបាន

កំណត់រដាយេិនសីឆង្ហវក់គនថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន មានអា ហ៍ ពិ ហ៍ “រដាយបងខំ” កនរងឯកសា F54.1.4
សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៣ ERN 01638877 (ភាសាអង់រគេស) និងអា ហ៍ពិ ហ៍ “រដាយេិនបងខំ” កនរងឯកសា
F54.1.9 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ERN 01652627 (ភាសាអង់រគេស)។
631

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន បានរេើករ ើងថ្ន ខខម ម្កហេបានរ ៀបឆំអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ (របើរទាះជ្ញមាតយបតី បស់

គត់បាននិយាយរៅកាន់មាតយ បស់គត់ករ៏ ដាយ)។ គត់បាននិយាយថ្ន គត់េិនធាេប់បាននិយាយរៅកាន់បី ត បស់គត់រ ើយ និង
ថ្ន គត់េិនឆង់រ ៀបកា រទ បខនតគត់បានយេ់ម្ពេពីរម្ ះគត់ “េិនដ្ឹងថ្ននឹងមានអវីរកើតរ ើង” ម្បសិនរបើគត់បដ្ិរសធ។ សូេ
រេើេ ឯកសា E3/5585 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ឆ.១៤
ERN 00418459។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ម្តូវបានបងខំឱ្យរ ៀបកា របើរទាះជ្ញគត់មានតួនទីរៅកនង
រ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ
បរតយយក៏រដាយ រហើយគត់បាន្ត េ់សកខីកេមថ្នគត់បានរ ៀបកា

រដាយសា គត់ខាេឆរេ បស់គត់។ សូេរេើេ ឯកសា

E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២១ បនាត់ ១១-១៥ បនាប់ពី
រមាង [10.12.47]។
632

ឯកសា F54 សា ណាបណដឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៧៧។ ឯកសា F54.1.4 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៣ និង

ឯកសា F54.1.10 សា ណាបណដឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៩។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន ជួន ភាព េិនខេនជ្ញរដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីរទកនង
រ សំណំរ ឿងរនះ។
633

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣០។

172
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663340

េតងរទៀត

រេធាវីកា

កតរី ធវើឱ្យមានកំហសជ្ញបនតបនាប់

ខដ្េរធវើឱ្យបះ េ់ដ្េ់កា រធវើរសឆកតី

សននិដាឋន បស់ខួ េ ន។
(i)

ខ្នកសតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ ៖ រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន ៥៧%ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងសាកសីរ ៅកនរងខ្នក សតីពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បាន្តេ់សកខីកេមថ្នបានសាតប់ឮស នា កថ្នខដ្េ
រេើកទឹកឆិតតឱ្យមានកំរណើនម្បជ្ញជនរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ

និងថ្ន

៤៨%ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីរៅកនរ ងខ្នករនះបាន្តេ់សកខី កេម ខដ្េរេធាវី
កា

កតីបានរេើករ ើង ថ្ន “គមនកា រេើករ ើងពីសនា កថ្នរនះ” 634។ វាេិនឆាស់លាស់រទ

ថ្នរតើរេធាវីកា

កតីបានគណនឆំនួនស ប១០៥%បានយាងដ្ូឆរេតឆ។ កនរង ឆំរណាេរដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំង បួននក់ ខដ្េរេធា វីកា

កតីអះអាងថ្ន េិនបាន្តេ់េ័សា
តរ ងអំពី

កា បានសាតប់ឮសនា កថ្នអំពីកំរណើ នឆំ នួនម្បជ្ញជនរនះ635

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានកត់

សមាគេ់រឃើញថ្ន គមនន ណាមានក់ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងរនះ ម្តូវបាន
រចទសួ ពីអខវី ដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ 636។

634

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣០ រជើងទំព័ ២៣២០ ខដ្េសំរៅដ្េ់សា ណាបណតឹងសាទកខ ឯកសា

F54.1.2, F54.1.6, F54.1.7 ឧបសេព័នធ ខ១, ខ៥ និង ខ៦។
635

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អំ រយឿន, យស ្េ, រសង រសឿន និង រហង ថ្ ហា
៊ែ ង។

636

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អំ រយឿន ម្តូវបានសួ អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់យាងយូ បខនតគត់េិនម្តូវបានរចទសួ អំពីសនា

កថ្នខដ្េបានខងេងរៅរពេរនះរ ើយ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី អំ រយឿន) ទំព័ ៧៤ បនាត់ ១៨-ទំព័ ៧៧ បនាត់៤ បនាប់ពីរមាង [15.49.10]។ គមនឆំណឆណាេួយខដ្េគត់ម្តូវបាន
រចទសួ អំពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនង
រ ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះរ ើយ រទាះបីជ្ញគត់បានបង្ហាញយាងឆាស់ថ្ន គត់ យេ់
ថ្ន គត់ម្តូវបានរគតម្េូវឱ្យ េ
ួ ដ្ំរណក។ សូេរេើេឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អំ រយឿន) ទំព័ ៤ បនាត់ ៤-១៩ បនាប់ពីរមាង [09.08.11]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ េិន
ម្តូវបានរចទសួ អំពីអខវី ដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធរី ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់រទ

រហើយគត់ម្តូវបានតម្េូវឱ្យនិយាយថ្ន

គត់នឹងរធវើាេអវខី ដ្េអងគកា តម្េូវឱ្យគត់រធវើ។ បនាប់ពីពិធីរនះ ម្បធានកងប ស និងកងន ី បានខណនំឱ្យបតីម្បពនធទាំងអស់
រៅជ្ញេួយគន និង កកខនេងរដ្ក។ សូេរេើេឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
យស ្េ) ទំព័ ១៧ បនាត់ ២០-២៥ បនាប់ពីរមាង [10.00.47]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បានរ ៀបកា រៅកនរង
ពិធីតូឆេួយខដ្េមានបតីម្បពនធឆំនួនបីគូ

និងេិនម្តូវបានរចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរនះរ ើយ។

សូេរេើេឯកសា

E1/465.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៩ បនាត់ ១៨-ទំព័ ២១ បនាត់
២ បនាប់ពីរមាង [10.07.35]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង េិនម្តូវបានរចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធី
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663341

(ii)

ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០២៖ រេធាវីកា
ដ្ឋបបរវណី

កតីអះអាងថ្ន ៥%ថ្នរដ្ើេបណតឹង

និងសាកសីរៅកនរ ងខ្នករ្សងរទៀតថ្នកា ជំនំជម្េះបាន្តេ់ស កខីកេមថ្នពួកគត់

បានសាតប់ឮសនា កថ្នអំពីកំរណើ នឆំ នួនម្បជ្ញជនកនរ ងអំ រងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខណៈ
ខដ្េ ៩៥% េិនបានសាតប់ឮ 637។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំង ១៩ នក់ ខដ្េ
សថិតកនរង៩៥%រនះ638 រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ១៨ នក់ េិ នម្តូវបានសួ សំ ណួ អំពីអខវី ដ្េ
ពួកគត់បានសាតប់ឮ ឬម្តូវបានម្បាប់រៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះរទ 639។ រដ្ើេ ប

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់រទ រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន គត់េិនអាឆរឆេើយសំណួ អំពីរគេបំណង
ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍រនះក៏រដាយ។ សូេរេើេឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៤៦ បនាត់ ៧-១៤ បនាប់ពីរមាង [13.48.54]។
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣០ រជើងទំព័ ២៣២០។ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីម្តង់ឆំណឆ

រនះគឺេំបាកយេ់។ អតថបទថ្នរជើងទំព័ ២៣២០ អានថ្ន៖ “ម្បតិច ឹកកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២៖ មានកា រេើករ ើងពីកា
បរងកើតកូន ៤ នក់ រសមើនឹង៥%, គមនកា រេើករ ើង ៧៦ នក់ ឬ៩៥%”។
638

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី, ជូ គឹេ ន, ី រៅ, រសៀង សវិដា, រៅ ោង, ជំ សារេឿន, ខសន ស្ន, មាន រេឿយ,

សះ េីន, ហីេ មាន, ម្បាក់ រឌ្ឿន, រសៀង ចន់ងី, ខួយ េួយ, អ៊ែឆ ស៊ែនោយ, សន វត, ខឆ ហា
៊ែ ប,េួង យាត, យន់ ប៊ែ៊ីន, េី សារវឿ
ន។
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រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី៖ ឯកសា E1/251.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ៧៩ បនាត់ ៦-ទំព័ ៨០ បនាត់ ១៧ បនាប់ពីរមាង [15.47.24]។ ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣]
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ១៧ បនាត់ ៦-ទំព័ ១៦ បនាត់៦ េនរមាង
[09.57.13]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន៖ ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៦ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៥៣ បនាត់ ២៤-ទំព័ ៥៦ បនាត់ ១៤ បនាប់ពីរមាង [13.45.27]។ រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ី រៅ៖ ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័
២១ បនាត់ ២-ទំព័ ២២ បនាត់ ១៦ បនាប់ពីរមាង [10.11.50], ទំព័ ៤៨ បនាត់ ១៥-ទំព័ ៥០ បនាត់ ១៣ េនរមាង
[13.55.58]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា៖ ឯកសា E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា) ទំព័ ៣៣ បនាត់ ២៣-ទំព័ ៣៥ បនាត់ ១៥ បនាប់ពីរមាង [11.06.39]។ រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី ជំ សារេឿន៖ ឯកសា E1/321.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ
សារេឿន) ទំព័ ៥០ បនាត់ ២៥-ទំព័ ៥៤ បនាត់ ៥ បនាប់ពីរមាង [14.22.26]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស្ន៖ ឯកសា
E1/323.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស្ន) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ២៥ទំព័ ៦៤ បនាត់១៤ បនាប់ពីរមាង [15.47.18]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ៖ ឯកសា E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិ
ច ឹកថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ) ទំព័ ៥៤ បនាត់ ១-ទំព័ ៥៦ បនាត់ ៩ េនរមាង
[14.11.47]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េីន៖ ឯកសា E1/343.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេប
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ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាំេួយនក់ េិនបាន្តេ់សកខីក េមថ្នបានឆូេ ួេពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
ទាេ់ខតរសាះ រហើយពួកគត់បាន្តេ់សកខី កេមអំពីកា អនវតតពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េ
ពួកគត់បានសាតប់ឮាេ យៈេនសសរ្សងរទៀត 640។

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េីន) ទំព័ ៨២ បនាត់ ៩-១៧ េនរមាង [15.54.35]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន៖ ឯកសា
E1/351.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន) ទំព័ ១៣ បនាត់ ១-ទំព័
១៥ បនាត់ ៦ បនាប់ពីរមាង [9.39.58]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន៖ ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹកថ្ងៃ
ទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៧៨ បនាត់ ១១-ទំព័ ៨១ បនាត់២១ បនាប់ពីរមាង [15.50.00]។
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី៖ ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១៥ បនាត់ ៥-ទំព័ ១៦ បនាត់២៤ េនរមាង [09.53.19]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខួយ េួយ៖ ឯក
សា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខួយ េួយ) ទំព័ ៣៨ បនាត់ ១៦-២៤
បនាប់ពីរមាង [13.32.14]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ៖ ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន
ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៦៧ បនាត់ ២០-ទំព័ ៦៨ បនាត់ ១១ បនាប់ពីរមាង [15.41.13]។ ឯក
សា E1/395.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ១៧ បនាត់ ១ទំព័ ២១ បនាត់៨ េនរមាង [09.54.23]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត៖ ឯកសា E1/411.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខេីន ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ១៣-ទំព័ ៦០ បនាត់៦ បនាប់ពីរមាង [13.38.04]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ខឆ ហា
៊ែ ប៖ ឯកសា E1/455.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខឆ ហា
៊ែ ប) ទំព័ ៩
បនាត់ ៨-៩ បនាប់ពីរមាង [09.23.40]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត៖ ឯកសា E1/455.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួង យាត) ទំព័ ៤៩ បនាត់ ២-៩ េនរមាង [14.02.10], ទំព័ ៥៣ បនាត់ ១៣-ទំព័ ៥៦ បនាត់
១២ បនាប់ពីរមាង [14.13.02]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន៖ ឯកសា E1/457.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន) ទំព័ ១៩ បនាត់ ២០-ទំព័ ២០ បនាត់ ៧ បនាប់ពីរមាង [10.32.11]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
េី សារវឿន៖ ឯកសា E1/459.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន) ទំព័ ៤៧ បនាត់
២៣-ទំព័ ៥០ បនាត់៦ បនាប់ពីរមាង [14.04.31]។
640

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា៖ ឯកសា E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេ បណតឹង

ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា) ទំព័ ៣៣ បនាត់ ២៣-ទំព័ ៣៥ បនាត់១៥ បនាប់ពីរមាង [11.06.39]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី
រៅ៖ ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ២១ បនាត់
២-ទំព័ ២២ បនាត់ ១៦ បនាប់ពីរមាង [10.11.50], ទំព័ ៤៨ បនាត់ ១៥-ទំព័ ៥០ បនាត់ ១៣ េនរមាង [13.55.58]។ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខួយ េួយ៖ ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខួ
យ េួយ) ទំព័ ៣៨ បនាត់ ១៦-២៤ បនាប់ពីរមាង [13.32.14]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត៖ ឯកសា E1/411.1 ម្បតិ
ច ឹកថ្ងៃទី៣០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត) ទំ ព័ ៥៩ បនាត់ ១៣-ទំព័ ៦០ បនាត់ ៦ បនាប់ពីរមាង
[13.38.04]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខឆ ហា
៊ែ ប៖ ឯកសា E1/455.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
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(iii)

សំណំរ ឿង ០០២/០១៖ រេធាវីកា
សាកសី៦%

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង

កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងសាកសីខដ្េបាន្តេ់ឆរេេើយរៅកនរង

សំណំរ ឿង ០០២/០១ បាន្តេ់សកខីក េមថ្នបានសាតប់ឮ សនា កថ្នខដ្េបានខណនំឱ្យបរងកើត
កូន និង ៩៤% េិ នបានរេើករ ើងពីស នា កថ្នខបបរនះ 641។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបីនក់
សថត
ិ កនរង ៩៤% ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និ ងសាកសី ខដ្េរេធាវីកា

កតីចត់ថ្ននក់ថ្ន េិន

បានរេើករ ើងពីសនា កថ្នខដ្េខណនំឱ្យមានកំរណើ នម្បជ្ញជន642។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេ ប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង សាកសី ទាំងរនះ គមនន ណាមាន ក់ម្តូវបានរចទសួ អំពី អខវី ដ្េម្តូវបាន
និយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រទ643 និងពី នក់េិនខដ្េបានឆូេ ួេកនរងពិធីរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ទាេ់ខតរសាះ 644។
(iv)

ឆរេេើយជ្ញលាយេកខណ៍អកស ខដ្េគំម្ទដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ៖ រេធាវីកា

កតីបញ្ហជក់ថ្ន

១% ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសីខដ្េ្តេ់ឆរេេើយជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស គំម្ទ
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ បាន្តេ់សកខក
ី េមថ្នបានសាតប់ឮ សនា កថ្នសតីពីកា បរងកើត កូន និងចត់

បបរវណី ខឆ ហា
៊ែ ប) ទំព័ ៩ បនាត់ ៨-៩ បនាប់ពីរមាង [09.23.40]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន៖ ឯកសា E1/457.1
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យន់ ប៊ែ៊ីន) ទំព័ ១៩ បនាត់ ២០-ទំព័ ២០ បនាត់ ៧ បនាប់ពី
រមាង [10.32.11]។
641

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣០ រជើងទំព័ ២៣២១ ខដ្េរយាងដ្េ់សា ណាបណតឹងសាទកខ ឯកសា

F54.1.3 ឧបសេព័នធ ខ២ និងសា ណាបណតឹងសាទកខ ឯកសា F54.1.8 ឧបសេព័នធ ខ៧។
642

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន, មាេ យន និងយស ្េ។

643

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន៖ ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខអេ រអឿន) ទំព័ ៨៩ បនាត់ ២៤-ទំព័ ៩០ បនាត់ ២៤ បនាប់ពីរមាង [15.53.16]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន៖ ឯក
សា E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៨-២៤ បនាប់ពីរមាង
[11.51.46]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ៖ ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី យស ្េ) ទំព័ ១៥ បនាត់ ២៥-ទំព័ ១៩ បនាត់ ១៨ បនាប់ពីរមាង [09.55.15]។
644

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន៖ ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខអេ រអឿន) ទំព័ ៨៩ បនាត់ ២៤-ទំព័ ៩០ បនាត់ ២៤ បនាប់ពីរមាង [15.53.16]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន៖ ឯក
សា E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៨-២៤ បនាប់ពីរមាង
[11.51.46]។
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ម្បរេទសកខីកេម ៩៩% រ្សងរទៀតថ្ន “គមនកា រេើករ ើង” 645។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីថ្េា
បីនក់សថិត កនរង ៩៩% ខដ្េម្តូវបានកំណត់រ ដាយរេធាវីកា
បស់រេធាវីកា

កតី 646។ ្ាយ
រ ពីកា អះអាង

កតី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់ គឺ ស៊ែូ សធាវី និង រទស ឌ្ីង បាន្តេ់

សកខីកេមយាងឆាស់ថ្នបានសាតប់ឮសនា កថ្ន ឬកា ខណនំឱ្យបរងកើតកូ នកនរងអំ រងពិធីរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួកគត់647។

កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅរសស

សេ់ឆំនួន ២១ នក់ ខដ្េម្តូវបានរេធាវីកា

កតីកំណត់ ថ្ន “គមន”កា រេើករ ើងពីសនា

កថ្នរនះ គមនន ណាមានក់ម្តូ វបានរចទសួ អំពីអវីខដ្េម្តូវបាននិយាយកនរងអំ រងពិធីរ ៀប

645

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣០ រជើងទំព័ ២៣២៣ ខដ្េរយាងដ្េ់សា ណាបណតឹងសាទកខ ឯក

សា F54.1.3 ឧបសេព័នធ ខ២ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០២០ និងសា ណាបណតឹងសាទកខ ឯកសា F54.1.9 ឧបសេព័នធ ខ៨។
646

េូត រវឿន, សួង សីេ, េួ រសដាឋ, រខេ ោង, ជំ សខា, សត ខសេ, ហង់ អ៊ែន, រខៀវ ហន, រទស ឌ្ីង, រៅ រម្គឿន, រសង ឆន

, សៃួន ខតរ ៉ន, រៅ សន, គឹេ ដាវ, គង់ វាឆ,ហង សាវា៉ ត, រមាង រ ៉ត, មាេ យន, ោយ បូនី, រសង រសឿន, ស៊ែូ សធាវី, រហង
ថ្ ហា
៊ែ ង, យស ្េ។
647 រដ្ើេ បណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្តូវបានតម្េូវឱ្យរ ង
ើ របតជ្ញញ ឬម្បកាសថ្នគត់ម្តូវដ្ឹងគណឆំរ ះ អងគ

កា រហើយថ្នគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ម្តូវបរងកើតកូនាេតម្េូវកា បស់អងគកា ។ សូេរេើេឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១]
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧០ បនាត់ ១២-១៦ បនាប់ពីរមាង [11.11.26]
។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង ម្តូវបានខណនំឱ្យ “ឆះសម្េរង” ជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ ឬម្បឈេនឹងហានិេ័យថ្នកា យក
រៅអប់ ំខកខម្ប។ សូេរេើេឯកសា E3/5560 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង) ឆះថ្ងៃទី១០
ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00375559 សូេរេើេ្ងខដ្ ERN 00375558 – កនរងអំ រងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ គត់
ម្តូវបានខណនំថ្ន ម្បសិនរបើរយើង “េិនឆះសម្េរងជ្ញេួយនឹងថ្ដ្គូ បស់រយើងរទ រយើងនឹង ម្តូវបានអងគកា ម្បាប់ថ្ន យករៅអប់ ំ
ខកខម្ប រ ៀនសូម្ត” (សូេរេើេ្ងខដ្ នូវសកខីកេមម្បពនធ បស់គត់)។ សូេរេើេឯកសា

E3/5561កំណត់រហតថ្នកា សាតប់

ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ រម្គឿន) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00375551។
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អា ហ៍ពិ ហ៍រនះរទ648។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៦ នក់ េិនខដ្េបានឆូេ ួ េកនរង
ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះទាេ់ខតរសាះ 649 ។

648

ឯកសា E3/5560 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN

00375558។ ឯកសា E3/5299 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េត
ូ រវឿន) ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខកេាៈ ឆ្នំ
២០០៩ ERN 00282933។ ឯកសា E3/5558 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហង់ អ៊ែន) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខ
កញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00375517, 00375518។ ឯកសា E3/5559 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រខៀវ ហន) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00375525, 00375526។ ឯកសា E3/5592 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ៉ត) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00422465។ ឯកសា E1/18.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី៧ ខខធនូ
ឆ្នំ២០១១ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៨-២៤ បនាប់ពីរមាង [11.51.46]។
ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៩ បនាត់ ១៨-ទំព័
២១ បនាត់ ២ បនាប់ពីរមាង [10.07.35]។ ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
យស ្េ) ទំព័ ១៥ បនាត់ ៧-ទំព័ ១៩ បនាត់ ១៨ បនាប់ពីរមាង [09.55.15]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង េិន
ម្តូវបានរចទសួ ពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់រទ

រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់

រឃើញថ្ន គត់េិនអាឆរឆេើយសំណួ អំពីរគេបំណងថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍រនះក៏រដាយ។ សូេរេើេឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹក
ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៤៦ បនា ត់ ៧-១៤ បនាប់ពីរមាង [13.48.54]។ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី េិនបាន្តេ់សកខីកេម និងេិនម្តូវបានរចទសួ អំពីអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់កនរងអំ រងរពេ្តេ់
សកខីកេមផ្លាេ់មាត់រ ើយ។ សូេរេើេឯកសា E1/137.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ
បូនី) និងឯកសា E1/138.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី)។ ឯកសា E3/3958
កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោយ បូនី) ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00373255។ ឯក
សា E3/5539 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខឹេ រ ង) ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN
00373241។ ឯកសា E3/5561 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ រម្គឿន) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ
២០០៩ ERN 0037551-0037552 (រទាះបីជ្ញគត់ពិតជ្ញបាន្តេ់សកខីកេមថ្ន អាជ្ញញធ បានបញ្ហជឱ្យគត់ និងបតី បស់គត់ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង) ួេរេទរដាយេិនបានបញ្ហជក់ពីទីកខនេង ឬ របៀបខដ្េកា ខណនំរនះម្តូវបានរធវរើ ើងក៏រដាយ។ ឯក
សា E3/4657 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សួង សីេ) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៩ ERN
00349501-00349502។ ឯកសា E3/5311 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួ រសដាឋ) ឆះថ្ងៃទី១៩
ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00365596-00365597។ ឯកសា

E3/5788 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជំ សខា) ឆះថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00373223។ ឯកសា E3/4654 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី សត ខសេ) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខតលា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00390318។ ឯកសា E3/5564 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់
ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សៃួន ថ្តរ ៉ន) ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខវិឆេិកា ឆ្ន២
ំ ០០៩ ERN 00405502។ ឯកសា

E3/5585

កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សន) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00418459។ ឯកសា
E3/5589 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឹេ ដាវ) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00418464។
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(v)

ឆរេេើយខដ្េម្តូវបានដាក់កនរងសំ ណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤៖ រេធាវីកា

កតីរេើកទ ហី ក

ណ៍ថ្ន ៥% ថ្នឆរេេើយខដ្េម្តូវបានដាក់កនរង សំណំរ ឿង ០០៣ និង ០០៤ មាននិ យាយអំពី
សនា កថ្នសតីពីកា បរងកើតកូ ន ខណៈខដ្េ ៩៥% គមនរេើករ ើងអំពីសនា កថ្នទាំងរនះរទ650
។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន២៥នក់ ម្តូវបានរេធាវីកា

កតី ដាក់បញ្ចូ េរៅកនរង តួ

រេខ៩៥%រនះ651។ កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងរនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ឯកសា E3/5590 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គង់ វាឆ) ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN
00420977, 00420978។ ឯកសា E3/5591 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហង សាវា៉ ត) ឆះថ្ងៃទី
១៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00418449, 00418450។
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រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យន៖ ឯកសា E1/18.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាេ យ

ន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៨-២៤ បនាប់ពីរមាង [11.51.46]។ ឯកសា E3/3958 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ោយ បូនី) ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00373255។ ឯកសា E3/5592 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រមាង រ ត
៉ ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 00422465។ ឯកសា E3/5539 កំណត់រហតថ្នកា សាត
ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខឹេ រ ង) ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00373241។ ឯកសា
កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួ

E3/5311

រសដាឋ) ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00365596-

00365597។ ឯកសា E3/5564 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សៃួន ថ្តរ ៉ន) ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ
២០០៩ ERN 00405502។
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F54.1.3 ឧបសេព័នធ ខ២ និងសា ណាបណតឹងសាទកខ ឯកសា F54.1.10 ឧបសេព័នធ ខ៩។
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ឆិឆ សផ្ល, រៅ ចត់, ឈឹេ ម្ស៊ែន, រហង េី, រអៀេ ចន់នី, ខកវ ធា ី, ខខត សខន, រខឿន ឆឹេ, ោឆ ខសេ, េី េន់, មាស

សារា៉ ន, េិឆ ញាញ់, េំ រម្សឿង, ណាត រហឿន, អឹេ ពំ, រៅ សី នួន , ផ្លន់ សារា៉ យ, រសង ឃាង, រសាេ វណា
ណ , ម្សី រសៀេ, ទំ
ង្ហ, វា៉ េឹេហ៊ែន់, វា៉ ន់ ឆូក, យឹេ សវណណ , យិន រតង។
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២១ នក់ េិនម្តូវបានរចទសួ អំពីអវីខដ្េរគបាននិយាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
រនះរ ើយ 652 និងបួននក់េិនខដ្េបានឆូេ ួ េកនរងពិធីរ នះទាេ់ខតរសាះ 653។
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ឯកសា E3/9831 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆិឆ សផ្ល) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ ERN

01032178។ ឯកសា E3/9562 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ចត់) ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤
ERN 01049244, 01049245។ ឯកសា E3/9827 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឈឹេ ម្ស៊ែន) ឆះ
ថ្ងៃទី១១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៤ ERN 00978981, 00978982។ ឯកសា E3/9800 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រហង េី) ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០១៥ ERN 01102832។ ឯកសា E3/9657 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ ចន់នី) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤ ERN 00987167។ ឯកសា E3/9662 កំណត់រហតថ្នកា សាត
ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆះថ្ងៃទី៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ERN 01045650-01045653។ ឯកសា E3/9830
កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត សខន) ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៤ ERN 0104327501043279។ ឯកសា E3/9795 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ខសេ) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្នំ
២០១៤ ERN 00987239។ ឯកសា E3/9769 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី េន់) ឆះថ្ងៃទី៣០
ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤, ERN 00990697, 00990698។ ឯកសា E3/9736 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី មាស សារា៉ ន) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ERN 01051792, 01051793។ ឯកសា E3/9786 កំណត់រហតថ្នកា សាត
ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិឆ ញាញ់) ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ ERN 01027394។ ឯកសា E3/9810
កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណាត រហឿន) ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្នំ២០១២ ERN 00797031។ ឯក
សា E3/9510 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ ពំ) ឆះថ្ងៃទី៤ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៤ ERN 00973936
។ ឯកសា E3/9515 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សីនួន) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៣ ERN
00955772។ ឯកសា E3/9789 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ផ្លន់ សារា៉ យ) ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខកេាៈ
ឆ្នំ២០១៤ ERN 00977038។ ឯកសា E3/9763 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង ឃាង) ឆះថ្ងៃ
ទី១៥ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ ERN 01068042។ ឯកសា E3/9825 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសាេ
វណា
ណ ) ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ ERN 01032228។ ឯកសា E3/9469 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ទំ ង្ហ) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤ ERN 00987981។ ឯកសា E3/9756 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេ ហ៊ែន់) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ ERN 01025626។ ឯកសា E3/9794 កំណត់រហតថ្នកា សាត
ប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ ន់ ឆូក) ឆះថ្ងៃទី៤ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៤ ERN 00973921។ ឯកសា E3/9785 កំណត់រហត
ថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យឹេ សវណណ ) ឆះថ្ងៃទី៣ ខខវិឆេិកា ឆ្ន២
ំ ០១៤ ERN 01036513។
653

ឯកសា E3/9657 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ ចន់នី) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤

ERN 00987167។ ឯកសា E3/9510 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ ពំ) ឆះថ្ងៃទី៤ ខខកេាៈ ឆ្នំ
២០១៤ ERN 00973936។ ឯកសា E3/9789 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ផ្លន់ សារា៉ យ) ឆះថ្ងៃទី
២៥ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៤ ERN 00977038។ ឯកសា E3/9763 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង
ឃាង) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ ERN 01068042-01068043។
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275.

សហរេធាវីនេ
ំ ខរសនើឱ្យអងគជំ នំជម្េះបដ្ិរសធរចេនូ វ វិធី សាន្រសត “សថិតិ” ខដ្េរេធា វីកា
រសនើរ ើងទាក់ទងនឹង េ័សា
តរ ងសតីពីបទបញ្ហជអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។

កតី

សម្មាប់រហត្េទាំង

អស់ខដ្េបានរេើករ ើងខាងរេើ វិធីសាន្រសតរ នះនឹងេិ នអាឆជួយកនរងកា បញ្ហជក់កា ពិតបានរទ។ វាក៏
បងកអនតរាយដ្េ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ក់ព័នធ្ងខដ្ ៖ វិ ធីសាន្រសតរ នះេិ នម្តឹ េខតបនបងកាត់
បនថយេ័សា
តរ ង បស់ពួកគត់រៅជ្ញឆំនួនបរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំង បកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវនូ វ ខេឹេ
សា បស់ េ័សា
តរ ងរនះ្ងខដ្ ។ រៅខ្នកបនាប់កនរងសា ណារនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹ ងម្ត ប់ េក
រឆេើយតបរៅនឹងកា អះអាងេិនម្តឹេម្តូ វជ្ញក់លាក់ អំពីកំហសអងគរហត ខដ្េរេធាវីកា

កតីបាន

រធវើរ ើងរដាយខ្អករេើ វិធីសាន្រសតរនះ 654 ។
៩. មូលដាឋននន
276.

ខ្នករនះថ្នសា ណា

ក់ព័នធនឹង្ឧម្កិ ឋកមម និង្ការយល់ន

រឆេើ យតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

ើញដផនកអង្គនហតុ
កតី

ខដ្េរេើករ ើង ក់ព័នធ

ផ្លាេ់រៅនឹងកា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត និ ងកា កំណត់ បទរចទ បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
។
277.

រៅម្តង់ឆំ ណឆខដ្េ ក់ព័នធ ទ ហីក ណ៍ននទាក់ទងនឹងកា បរងកើត យាងម្តឹេម្តូ វថ្នធាត្សំគតិ យតតិ
ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និ ងទ ហី ណ៍ននទាក់ទងនឹងនីត ោនកូ េភាព ម្តូវបានដាក់បញ្ចូ េសម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេម នី
េួយៗ។ បញ្ហារចទជ្ញឆេបងេួ យ រកើតរ ើង ក់ព័នធនឹង វិធីសា ន្រសតម្តឹ េម្តូវកនរ ងកា កំណត់ នីតោនកូ
េភាពរនះ។ កន រង េូេដាឋនទី ៨៥ រេធាវីកា

កតីជំទាស់ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស

ាេ យៈកា ម្បកាន់យក និ ងកា អនវតតាេកា ខងេងបញ្ហជក់អំពីរគេកា ណ៍រនះពីកនរងសំណំរ ឿង

654

ជ្ញ ួេ សូេរេើេខ្នក 9.6.4 រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៦២៧ ខាងរម្កាេ។

181
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663349

០០២/០១ បស់ អងគជំនំ ជម្េះតលាកា កំពូេ 655។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹងឆរេេើ យតប ប
ស់ ក.ស.ព ឆំរ ះេូេ ដាឋនរនះ 656 និងេិ នចំបាឆ់ប ិយាយេេអិត បខនថ េរទៀតរទ។
៩.១. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆំង្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង្់ជាអំនពើមនុសេឃាត
៩.១.១. ទិ ឋពពរួម
278.

ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញអំរពើេនសសឃាត

សហរេធាវីនេ
ំ ខ

យេ់ម្សបនឹងកា សននិ ដាឋន បស់ ក.ស.ព ួេទាំងកា សននិដាឋនខដ្េ ក់ព័នធនឹងរឆតនម្បរយាេ 657
និងអំរពើអកេមនឱ្
ំ យមានពិ ទធ 658។ សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏យេ់ម្សប និងេិ នចំបាឆ់ប ិយាយបខនថេ

655

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៥០-៥៧៤។ កា បញ្ហជក់ឆាស់លាស់ បស់អងគជំនំជម្េះអំពីរគេកា ណ៍

នីតោនកូេភាពអាឆ កបានរៅកនរង៖ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៧៦១-៧៦២។ សូេរេើេ្ងខដ្
កថ្នខណឌ

៧៦៣-៧៦៥

សម្មាប់កា អនវតត បស់អងគជំនំជម្េះថ្នរគេកា ណ៍ទាំងរនះឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់រៅកនង
រ សំណំរ ឿង ០០២/០១។ កនរងកា អនរលាេាេវិធីសាន្រសតរនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរងកត យាងម្តឹេម្តូវ
ថ្ន “រគេកា ណ៍នីតោនកូេភាពតម្េូវឱ្យបទរេមើស និងទម្េង់ថ្នកា ទទួេខសម្តូវ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ម្តូវខតមានរៅ
កនរងឆាប់កេពជ្ញ
រ
ឬឆាប់អនត ជ្ញតិ ( ួេទាំង ឆាប់ទំរនៀេទមាេប់អនត ជ្ញតិ) ខដ្េមានអតថិភាពរៅឆរនេះពីថ្ងៃទី១៧ ខខរេសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ដ្េ់ថ្ងៃទី៦ ខខេករា ឆ្នំ១៩៧៩ រហើយជនជ្ញប់រចទ អាឆម្បរេើេរឃើញ និងអាឆដ្ឹងបាន្ងខដ្ ” ៖ ឯកសា E465
សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២១។
656

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ២៩-៣៧។

657 េូេ ដាឋនទី ៨៦-៩៣

(ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៧៥-៦៤០។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់

ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៣៧៦)។ េូេដាឋនទី ១០០ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៧៦-៦៧៧។ ឯកសា F54/1
សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៧៦៩-៧៧២)។ េូេដាឋនទី ១០២ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ
៦៨៣-៦៨៥។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៧៧៣-៧៧៦)។ េូេដាឋនទី ១១៣ (ឯកសា F54
សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៨-៧៦២។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨២៦-៨៣៣)។
េូេដាឋនទី ១១៥-១១៧ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៨-៧៨៦។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់
ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨០០-៨១១)។ េូេដាឋនទី ១២៣ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨១៤-៨២៤។ ឯកសា
F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៣៦-៨៤១)។ េូេដាឋនទី ១៣២ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្ន
ខណឌ ៨៧០-៨៧៩។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៦៦-៨៧២)។
658

េូេដាឋនទី ៩៩ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៦៧២-៦៧៥។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក

.ស.ព កថ្នខណឌ ៧៦៣-៧៦៨)។ េូេដាឋ នទី ១១៣ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៨-៧៦២។ ឯកសា
F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨២៦-៨៣៣)។ េូេដាឋនទី ១១៥ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ

182
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663350

រេើកា សននិដាឋន បស់ ក.ស.ព សតីពីេូេដាឋនទី ១២៨ (កា រធវើេនសសឃាតរេើជ នជ្ញតិរវៀតណា
េរៅអូ កខនសង) 659 េូេ ដាឋនទី ១៥២ (កា រធវើេនសសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅរខតតសាវយ
រ ៀង)660េូេ ដាឋនទី ១៥៣ (កា រធវើេនសសឃាតរេើជ នជ្ញតិរវៀតណាេរៅាេសេម្ទ) 661 និងេូេ
ដាឋនទី ១៥៥ (កា រធវើេនសសឃាតរេើជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅវតតខាឆ់) រ ើយ662។
279.

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរធវើកា សននិ ដាឋនរៅខ្នករ្សងរទៀតកនរង សា ណាបណតឹង សាទកខរនះ ខដ្េ ក់
ព័នធនឹងេូេ ដាឋនទី ១៣១ (កា រធវើេនសសឃាតរៅេនំរ ម្កាេ)663 េូេ ដាឋនទី ១៣៦ (កា រធវើេនសសឃាត
រៅេូេិម្ ទា) 664 និងយេ់ម្សបនឹងឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព 665។

280.

រដាយសា ខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បាន ួេឆំខណកដ្េ់េ័សា
តរ ងជ្ញេូេ ដាឋនថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េ
ក់ព័នធនឹងកា រធវើេនសសឃាត ជ្ញពិរសសេ័សា
តរ ងសតីពីកា សាេប់រដាយសា សាថ នភាពរៅសហ ក
ណ៍ និងកា ដាឋន ក៏ដ្ូឆជ្ញ ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតឆំរ ះជនជ្ញតិចេ និ ងជនជ្ញតិរ វៀតណាេ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខរធវើកា សននិ ដាឋនរឆេើយតបនឹងេូ េដាឋនទាំងោយខដ្េេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណីម្តូ វបានជំទាស់ តវា៉ កនរងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីដ្ូឆតរៅ៖ េូេ ដាឋនទី ១០១ (កា រធវើ

កថ្នខណឌ ៧៦៨-៧៧១។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨០០-៨០២)។ េូេដាឋនទី ១២៣ (ឯកសា
F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨១៤-៨២៤។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៣៦៨៤១)។
659

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨៤១-៨៤៧។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៦០០-៦០៣។
660

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៩៨៧-៩៩២។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៥៩៦-៥៩៩។
661

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៩៩៣-១០០២។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ ៦១៦-៦២០។
662

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ១០០៦-១០១៣។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ ៦០៤-៦០៧។
663

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨៦២-៨៦៩។ សូេរេើេ ខ្នក 10.4 រៅកថ្នខណឌ ៧៥២-៧៥៨។

664

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨៩២-៨៩៨។ សូេរេើេ ខ្នក 10.5 រៅកថ្នខណឌ ៧៥៩-៧៦៧។

665

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៦១-៨៦៥ (េូេដាឋនទី ១៣១) កថ្នខណឌ ៤៩៧-៥០២ (េូេដាឋន

ទី ១៣៦)។

183
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663351

េនសសឃាតរដាយសា េកខខណឌ ស់រ ៅកនរងសហក ណ៍ម្សរក ម្ាំកក់) 666 េូេ ដាឋនទី ១១៦ (កា រធវើ
េនសសឃាតាេ យៈេកខខណឌកា ង្ហ

និងេកខខណឌ ស់រៅ រៅទំនប់ ១ េករា) 667 េូេ ដាឋនទី

១៣៧ (កា រធវើេនសសឃាតរៅវតត អូ ម្តកួន) 668 េូេដាឋនទី ១៥៤ (កា រធវើេនសសឃាតរេើជ នជ្ញតិ
រវៀតណាេកនរ ងរខតតកំពង់ឆ្នំង) 669 និង េូេ ដាឋនទី ១៥៦ (កា រធវើេនសសឃាតរេើជនជ្ញតិរ វៀត ណា
េកនរងរខតតម្ករឆះ) 670។
៩.១.២. ការនធា ើមនុសេឃាតនដាយសារលកខខណ្ឌរស់នៅកនុង្ម្សុកម្តាំកក់
281.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងយេ់រឃើញថ្ន មានឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិរ ម្កាេទម្េង់ជ្ញអំរពើ
េនសសឃាត ក់ព័នធនឹងកា សាេប់កនរ ងម្សរក ម្ាំកក់ ខដ្េបណា
ត េេកពីកងវ ះអាហា ូបតថេា កា ង្ហ
ហួសកម្េិត និងជំ ងឺ 671។ កនរងេូេ ដាឋនទី ១០១ រេធាវីកា

កតីជំទាស់តវា៉ នឹងរសឆកតីសននិ ដាឋនរនះ

រដាយរេើករ ើងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្បម្ពឹតតកំហសកនរងកា សននិដាឋនថ្ន កា សាេប់ទាំងរនះ
បណា
ត េេកពីេកខខណឌ ស់រ ៅ672។
282.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានេ័សា
តរ ងយាងរម្ឆើនរៅ
ឆំរ ះេខរដ្ើេបីគំម្ទរសឆកតីសននិ ដាឋនរនះ 673។

ក់ព័នធនឹងរសឆកតីស ននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូង ខដ្េ ក.ស.ព យកជ្ញសំអាង សហរេធាវីនំេខកត់សមាគេ់ថ្ន ឯកសា យាងរម្ឆើនរនះម្តូវ

666

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៦៧៨-៦៨២។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៧៧៧-៧៨៦។
667

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧២-៧៨២។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៨០៣-៨០៨។
668

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៩-៩១០។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៥០៣-៥០៩។
669

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ១០០៣-១០០៥។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ ៦១៣-៦១៥។
670

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ១០១៤-១០១៧។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន

ខណឌ ៦០៨-៦១២។
671

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៤២-១១៤៥។

672

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៦៧៨-៦៨២។

673

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៧៧៧-៧៨៦។

184
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663352

បាន្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េនិយាយយាងរម្ឆើ នអំពីេកខខណឌននខដ្េអាឆ និងពិត
ជ្ញបណា
ត េឱ្យសាេ ប់ ដ្ូឆជ្ញ ភាពអត់ឃាេន674 ជំងឺ និងកា េិនមានកា ខងទាំខ្នករវជជសាន្រសតម្ គប់
ម្គន់675 និងកា ង្ហ ហួសកមាេំង 676 កនរងម្សរកម្ាំកក់។

674

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០១១, ១០១២, ១០១៤-១០១៦, ១១៩៥។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងអស់

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមសីព
ត ីសហក ណ៍កនរងម្សរកម្ាំកក់កង
នរ វគគជំនំជម្េះរនះ បាននិយាយពីភាពអត់ឃាេន ៖ ឯកសា E1/288.1
[ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខននី) ទំព័ ៩ បនាត់ ៧-១១ បនាប់ពីរមាង
[09.29.00] (“បាទ ពួកខញរំហនឹងខាេឆរធវអ
ើ ីឆឹង រធវើវាេិនទាន់។ របើរជើងអីវ ិនសគេដ្ូឆឆអឹងរៅខតឆអង
ឹ គមនសអី ថ្នសគេ ម្គន់ខតរដ្ើ ទាក់
រមមក៏ដ្ួេខដ្ ។ ដ្េ់ខតរយើងដ្ួេរៅ ថ្នរយើងរនះពត ដ្េ់រយើងឈឺ ថ្នរយើងរនះពត រធវើសអីេិនរកើត។ រហើយពតសអី របើគមនជីវជ្ញតិ
ឱ្យឆ្ៃញ់ ឱ្យរនះ្ង។ សគេរ ើង ជងគងអ
់ ីវ ិនេួយជងគង់ដ្ូឆជងគងក
់ ក រេើសជងគង់កក្ង អាហនឹងជងគង់េនសស”)។ ឯកសា
E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំព័ ៤៨ បនាត់ ១១-១៧
បនាប់ពីរមាង [13.46.56] (“...ពួកខញរំរៅរបះសេឹកងនឹងបូតេកដាក់រហារ េួឆហូបរពេកាេណាខដ្េរម្សកឃាេនរពក”)។ ឯក
សា E1/250.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ៦១ បនាត់ ៤
េនរមាង [14.35.12] (“...អាហា ហូបក៏េិនម្គប់ម្គន់”)។ ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ
២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៦៤ បនាត់ ១ េនរមាង [14.19.36] (“រយើងម្តូវអត់ឃាេន”)។ ឯកសា
E1/286.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័ ៥០ បនាត់ ១២ បនាប់
ពីរមាង [15.16.08] (“រម្ ះខញឃា
រំ េ ន ខញរំរៅេួឆដ្ំ ូងរគ”)។ ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្នំ
២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៥ បនាត់ ២៣-ទំព័ ២៦ បនាត់ ៩ បនាប់ពីរមាង [13.34.14], ទំព័ ៣២
បនាត់ ២៣-២៤ បនាប់ពីរមាង [13.57.53] (“វាហូបេិនខឆអតម្គប់ម្គន់រទ”)។ ឯកសា E1/287.1 [ ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ
ទី២ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី របង របឿន) ទំព័ ៥២ បនាត់ ១០-១៤ បនាប់ពីរមាង [14.27.46] (“...ហូប
អាហា េិនបានម្គប់ម្គន់”)។ ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ី រៅ) ទំព័ ១២ បនាត់ ១៥-១៦ បនាប់ពីរមាង [09.44.28], ទំព័ ៣៣ បនាត់ ២១-២៥ េនរមាង [11.08.00] (“បាទ សេ័យរនះ
មានកងយវជន បស់ខញរំហនឹង រៅអូ ម្កូឆ ហនឹង មានអនកអត់បាយហនឹង អត់បាយសាេប់ហនឹងពី នក់ខដ្ ”)។ ឯកសា E1/288.1 [ខក
តម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ប
ិ នង) ទំព័ ៨២ បនាត់ ១៦-១៨ បនាប់ពីរមាង

[15.48.09] (“អត់ខដ្េបានហូបខឆអតរទ”)។ ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ៣៥ បនាត់ ១២-១៤ បនាប់ពីរមាង [11.06.41] (“រគបងអត់បាយខញរំ”)។ ឯកសា E1/289.1
[ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ) ទំព័ ២០ បនាត់ ២៤-២៥ បនាប់ពី
រមាង [10.31.37] (“រទអារ ឿងអាហា ហនឹងេិនខដ្េបានម្គប់ម្គន់រទ”)។ ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦
ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន) ទំព័ ១០ បនាត់ ៤-៨ បនាប់ពីរមាង [09.33.57] (“នងខញរំអត់ឃាេន ខញរំ
រៅេួឆដ្ំ ូង...”)។

185
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០២០, ១០៥០, ១១៩៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/253.1 [ខកតម្េូវ

១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ២៨ បនាត់ ១៨-១៩ បនាប់ពីរមាង
[10.57.38]។ ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន)
ទំព័ ៣៩ បនាត់ ១៦-១៧ បនាប់ពីរមាង [11.22.03] (“មានរពទយរទ មានឆមប។ ឆមបរយើងរៅជនបទហនឹង េូេិហនឹង រគេកម្បសូត
កូនឱ្យរយើង រហើយអត់មានថ្ននំសងកូវអីទាំងអស់...”)។ ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំព័ ៤៩ បនាត់ ២២-ទំព័ ៥០ បនាត់ ១ េនរមាង [13.52.32] (“ខតខញរំរៅសំថ្ននំរពទយ េិន
ខដ្េបានថ្ននំរពទយរទ បានខតរេៅដ្ំ ង
ូ េី...រហើយនំគនថ្វ៉រធវើបាបនងខញរំកមា ហនឹងឆំនួន ២០ នក់ ទាំងខេួនខញរំមានជំងឺជ្ញប់ខួ ន
េ ”)។
ឯកសា E1/251.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ៤៦ បនាត់
១៣-១៧ បនាប់ពីរមាង [13.41.12] (“គត់មានជំងឺធៃន់ រហើយរកើតដ្ំរ

រកើតពិសរៅរជើង...គត់សាេប់រៅឯេនាី រពទយ”)។ ឯក

សា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ២៦ បនាត់ ១៩-២៣
េនរមាង [10.48.03] (“អឆ
ី ឹងរ ឿងរពទយ រ ឿងហមអី អត់ ខញរំេិនខដ្េរឃើញមានរពទយរទរៅកាេរ ធិ៍ហនឹង...រហើយរៅម្បាប់រគៗ
ថ្នរយើងសតិអា េមណ៍។ រហើយកាេណាសតិ អា េមណ៍ អាហនឹងអងគកា មានកខនេងឱ្យរៅរហើយរគម្បាប់ រគនិយាយខតបណណ ឹង”),
ទំព័ ២៧ បនាត់ ១-៥ បនាប់ពីរមាង [10.48.03] (“បាទ របើខរញរំ ៅកងយវជន សេ័យអាពត ខញរំេិនខដ្េរឃើញមានថ្ននំ មានកា ង្ហ
ពោបាេដ្ូឆថ្នអនកជំងឺ អនកអី រៅកនរងកងយវជន ខញរំេិនខដ្េមានអនករៅរដ្ករពទយរទ រម្ ះអីរគេិនឱ្យរដ្ករពទយ ឬេួយរគេិន ឈឺ
យាងណា ក៏រគេិនខដ្េយករៅពោបាេាេេនាី រពទយ ឬេួយាេគេីនិករ្សងៗខដ្ ។ អីឆង
ឹ កាេណាឈឺ របើរយើងឈឺ អត់បាយ
ង្ហប់ហមង”)។ ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន)
ទំព័ ១៦ បនាត់ ២២-ទំព័ ១៧ បនាត់ ៣ បនាប់ពីរមាង [09.58.15] (“ជំនន់ហនឹង ៧៦ ហនឹង ខញរំឈឺៗខាេង
ំ យករៅដាក់េនាី រពទយ
រៅឃំលាយបូ ហនឹង។ រពទយហនឹងខឆកជ្ញេខសញ្ហញរទៀត រពទយថ្ន ១៧ ឃំលាយបូ ...យកខញរំរៅដាក់រស ៉ូេ ឱ្យរេបថ្ននំៗម្គប់ៗ
ដ្ូឆរធវើជ្ញដ្ំ ូងេី រហើយរស ៉ូេជ្ញទឹកដ្ូងយកម្សស់ យករៅ យកដាក់រជើងខញរំហនឹងខូឆ រដ្ើ រៅរខចើកៗទេ់សពវថ្ងៃរៅឈឺខដ្ ”)។ ឯក
សា E1/289.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ) ទំព័ ២១ បនាត់ ១-៥
េនរមាង [10.34.06] ។ ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ិប

នង) ទំព័ ៧៩ បនាត់ ១៥-២០ បនាប់ពីរមាង [15.38.09] (“បងម្បរសឈឺ បងម្សីឈឺ ដ្េ់ ឈឺរហើយយករៅរពទយ ដ្េ់ យករៅៗ
បាត់ ហូត។ អត់មានរឃើញដ្ឹងបងដ្ឹងបអូនយករៅដ្េ់ណា។ យករៅរពទយយករៅបាត់ ហូត អត់មានរឃើញ យកេកវិញរទ...
គត់ឈឺរាក រហើយរៅត”)។
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សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០១៨, ១០២០, ១១៩៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ

២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័ ៤៧ បនាត់ ១-៦ េនរមាង [15.06.47],
ទំព័ ៤៩ បនាត់ ២៥-ទំព័ ៥០ បនាត់ ១ េនរមាង [15.16.08] (“មានខតកា រធវើពេកេម យប់ផ្លេស់កង ថ្ងៃរធវើកា ”)។ ឯកសា
E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ២៩ បនាត់ ៨-១០
េនរមាង [10.48.38] (“រយើងខំខ កដ្ំបូក ខំរធវើកា ១ថ្ងៃៗ េិនឈប់ាំងចប់ពីរមាងម្បាំេួយរៅទេ់រមាងដ្ប់េួយ ចប់ពីរមាង
េួយរៅទេ់រមាងម្បាំ

រហើយហូបបប កនង
រ េួយរពេេួយជង

វាេិនអាឆសេនឹងកមាេំងខដ្េខំរធវើកា ហនឹងរទ”)។

ឯកសា

E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំព័ ៤៧ បនាត់ ២៣-ទំព័
៤៨ បនាត់ ២ េនរមាង [13.46.56] (“រគឱ្យពួកខញរំរៅជីក ខសងដ្ីម្បោយហនឹង ចប់ាង
ំ ពីរមាងម្បាំេួយម្ពឹក ហូតដ្េ់រមាងដ្ប់

186
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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283.

រេើសពីរនះ សហរេធាវីនំេខកត់សមាគេ់ថ្ន រេធាវីកា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនជំ ទាស់រ ើយថ្ន កូ ន

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន បានសាេប់រដាយសា កា អត់អាហា កនរងឃំលាយបូ
វាេិនឆាស់ថ្ន

677។

រតើឆំណឆរនះសី សង្ហវក់គនរដាយ របៀបណាជ្ញេួយ នឹងជំហ បស់រេធាវីកា

កតី

ខដ្េថ្ន គមនធាត្សំសនោនេ័តិ ថ្នកា រធវើ េនសសឃាតរនះ។
284.

កា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

រសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងគមន

សំអាងរហត ម្តូវខតបដ្ិរសធរចេ។
៩.១.៣. ការនធា ើមនុសេឃាតតាមរយៈលកខខណ្ឌការង្ហរ និង្លកខខណ្ឌរស់នៅនៅទំនប់ ១ មករា
285.

រម្ៅពីកា យេ់រឃើញថ្ន

មានកា ម្បម្ពឹតតឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិរ ម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើ

េនសសឃាតរៅទំនប់ ១ េករា ាេ យៈកា សមាេប់រៅវតតបារាយណ៍ជ្ញ ន់ខដ្ក678 អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងក៏ ករឃើញ្ងខដ្ ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមរនះម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ដាយ ក់ព័ នធនឹងកា សាេ ប់ខដ្េ ប
ណា
ត េេកពីេកខខណឌ ស់រៅ និងេកខខណឌកា ង្ហ រៅកា ដាឋនកា ង្ហ រនះ679។ កា សាេប់ទាំងរនះ
ម្តូវបានកំណត់ជ្ញក់លាក់ ដ្ូឆតរៅ (i) អន ករធវើកា ពីម្បាំេួយរៅដ្ប់នក់បានសាេប់រ ដាយសា ខតរធវើ
“កា ង្ហ ធៃន់ បបអាហា េិនម្គប់ម្គន់ និងសាថ នភាពេិ នអំរណាយ្េ ដ្ូឆជ្ញ ប ិសាថនគមនអនេ័

េួយកនេះថ្ងៃម្តង់។ របើពួកខញរំរធវើេិនរហើយ រគេិនឱ្យបាយហូបរទ”)។ ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខរេ
សា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ិប នង) ទំព័ ៨៤ បនាត់ ១៣ -១៥ េនរមាង [15.54.50] (“ដ្េ់េិនរហើយ ដ្េ់យប់

បានឱ្យរ ើង”)។ ឯកសា E1/250.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី)
ទំព័ ៥២ បនាត់ ២២-ទំព័ ៥៣ បនាត់ ៣ េនរមាង [14.07.28] (“កាេណា ដ្ូវម្ឆូតកាត់ គឺខញរំរធវើកា សឹងខតេួយថ្ងៃ េួយយប់
ទាេ់េេឺ បខនតម្គន់ខតថ្ន រពេណារយើងហូបបាយក៏ហូបរៅ ជួេកាេរយើងេួឆសម្មាកអី ដ្ូឆថ្នរគងេក់រៅរេើគំន ឆំរបើង
ហនឹង គឺថ្នរគសឹងរធវើទាេ់េេឺ រម្ ះអីរគរធវើដាក់ រគរធវើអា អនកណាមានកមាេំងរធវរើ ៅ អនកណាេក់ក៏េក់រៅ គឺថ្នសឹងខតទាេ់េេឺ”)។
ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ៥ បនាត់ ៩-១១
បនាប់ពីរមាង [09.18.46] (“ ខញរំបានរធវើកា បេ ពត បានបងខំឱ្យខញរំរធវើកា ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជីកម្បោយ រេើកទំនប់ ធាក់ ហាត់ គមន
រពេម្សាក់ម្សានតរដាយបងអត់អាហា គមនអាហា ហូបម្គប់ម្គន់ និងគមនសរេេៀកបំ ក់ម្គប់ម្គន់បាទ)។ ឯកសា E1/286.1
[ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៥ បនាត់ ៨ េនរមាង
[13.31.15] (“ខញរំេិនហា
៊ែ នសម្មាករទ។ រគបងខំឱ្យរធវើ រគរធវម្ើ គប់គនេិនហា
៊ែ នសម្មាក”)។
677

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៦៨០។

678

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៦៦។

679

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៧០-១៦៧៣។

187
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យ និងឱ្សងេិ នម្គប់ ម្គន់ និងគមនម្បសិទធភាព”680 និង (ii) កា សាេប់ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ បណា
ត េេកពី
រម្គះថ្ននក់រៅកា ដាឋនកា ង្ហ “ដ្ូឆជ្ញម្ចំងដ្ីបានបាក់ធាេក់ និងកប់ពីរេើអនករធវើកា បណា
ត េឱ្យេួយ
ឆំនួនបានសាេ ប់”681។
286.

រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្បម្ពឹតតកំហសកនរងកា កំ ណត់ពីកា សាេប់ខដ្េ

ជ្ញេូេដាឋនថ្នរសឆកតី សននិ ដាឋនអំពីកា រធវើ េនសសឃាតទាំងរនះកនរងេូេ ដាឋនទី ១១៦682។
៩.១.៣.១. ការសាលប់នដាយសារលកខខណ្ឌរស់នៅ និង្លកខខណ្ឌការង្ហរ
287.

រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន

េ័សា
តរ ងខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនគំ

ម្ទរសឆកតីសននិដាឋនអំពីកា សាេ ប់ខដ្េបណា
ត េេកពីេកខខណឌ ស់រ ៅ
ដាឋនទំនប់ ១ េករា រ ើយ683។ រេធាវីកា

និងេកខខណឌកា ង្ហ រៅកា

កតីបានវាយម្បហា រដាយអរនេើរ េើម្បេពេ័ សា
តរ ងេួយ

ឆំនួនខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញសំអាង ថ្នេិ នម្គប់ម្គន់កនរងកា កំ ណត់ពីកា សាេប់ខដ្េ
បានរកើតរ ើងរៅកា ដាឋនរនះ និងហាក់អះអាងថ្ន រដាយសា ខតអនករធវើកា ខដ្េមានជំងឺម្ តូវបាន
បញ្ជូ នរៅេូេិ បស់ពួករគ វិញ

ឬរៅាេររាងពោបាេខដ្េពួករគបានសាេប់រៅទីរនះ

កំណត់ពីកា សាេប់ បស់ពួករគរៅទំនប់ ១ េករា រនះរទ684។ រេធាវីកា

គមនកា

កតីអះអាងថ្ន េ័សា
តរ ង

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ ន685 និង រសៀង ស វិដា686 ម្តូវបានបំថ្ េេ ឬមានតថ្េេេ័ សា
តរ ងតិឆ
តួឆបំ្ត។

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងខ្អកាេេ័សា
តរ ងពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងពី នក់រ នះ

ខដ្េថ្ន អនកធាេក់ខួ ន
េ ឈឺរៅកា ដាឋនកា ង្ហ រនះម្តូ វបានបញ្ជូ នរឆញ 687 និងខ្អកាេសកខីកេម បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន ខដ្េថ្ន េនសសពី នក់រៅកនរង ម្ករេគត់ ខដ្េម្តូវរគបញ្ជូ នរៅ េិន

680

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៧០។

681

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

682

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧៣-៧៧៨ (សតីពីេកខខ ណឌ), ៧៧៩-៧៨១ (សតីពីរម្គះថ្ននក់)។

683

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧៣-៧៧៨។

684

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧៣។

685

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧៤។

686

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧៥។

687

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦២៩ រជើងទំព័ ៥៥៤៣។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បានម្ត ប់េកកា ដាឋនកា ង្ហ រនះវិញរទ 688។ កា ជំទាស់តវា៉ បស់រ េធាវីកា

កតីឆំរ ះេ័សា
តរ ង

រនះ ក៏ដ្ូឆជ្ញេ័សា
តរ ងម្សរដ្ៀងគនពីអនករ្សងរទៀត គឺជ្ញកា យេ់ខសទាំងម្សរ ង។
288.

សំអាងរហត បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្គបដ្ណតប់រេើរ សឆកតីស ននិដាឋន ៣ ៖ (i) េកខខណឌ ស់
រៅ និងេកខខណឌកា ង្ហ រៅកា ដាឋនរនះជ្ញេកខខណឌខដ្េរធវើឱ្យេនសសធាេក់ខួ ន
េ ឈឺ 689 (ii) អនកខដ្េ
ឈឺធៃនម្់ តូ វបានរគបញ្ជូ នរឆញពីកា ដាឋនរនះ 690 និង (iii) អនកខដ្េម្តូវរគបញ្ជូ នរឆញេួ យឆំនួនបាន
សាេប់រដាយសា ខតជំងឺ បស់ខួ ន
េ 691។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន ៉ន និង រសៀង ស វិ ដា បាន្តេ់ េ័
សតា
រ ងគំម្ទរសឆកតីសននិដាឋនទីពី ។ សាកសីរ្សងរទៀតបាន្តេ់េ័សា
តរ ងសតីពីរសឆកតីសនិន ដាឋនទីបី ដ្ូឆ
ជ្ញ សាកសី ខក រពម្ជវណណ ៈ និង មាស ថ្ ហួ

289.

692។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ក៏បាន្តេ់េ័សា
តរ ងគំម្ទ្ងខដ្ ។ គត់បានពិពណ៌នពីប ស
មានក់េកពីកា ដាឋនរនះខដ្េធាេក់ខួ ន
េ ឈឺ និ ងម្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅេូេិ បស់គត់ វិញ 693។ រដាយសា
ខតគត់ ស់រៅកនរង េូេិខតេួ យ

និងមានវតតមានរៅកា ដាឋនរៅរពេរនះ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ហ៊ែន សិាថនី អាឆ្តេ់េ័សា
តរ ងផ្លាេ់ ក់ព័នធនឹងកា សាេ ប់ បស់ប សរនះ 694។ ហ៊ែន សិាថនី សាគេ់
ជិតសនិទធនឹងប សរនះ
រេធាវីកា

និងបាននិយាយថ្ន

គត់យំខយកអាណិតប សខដ្េបានសាេប់រ នះ 695។

កតី េិនបានជំ ទាស់តវា៉ នឹង េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី រ ើយ។

688
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689

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៥៨៦, ១៥៨៨, ១៥៩៧, ១៦០១, ១៦០៦, ១៦០៧, ១៦៧០។

690

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦០៧, ១៦០៩, ១៦១០, ១៦២៥, ១៦២៦, ១៦២៩ និងរជើងទំព័ ៥៥៤៣, ១៦៧០។

691

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦២៤, ១៦២៦, ១៦២៩ និងរជើងទំព័ ៥៥៤៣, ១៦៧០។

692

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦២៤ រជើងទំព័ ៥៥៤៣។

693

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦២៦។ ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥

(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១៨-ទំព័ ៤៦ បនាត់ ១០ បនាប់ពីរមាង [14.14.08]។
694

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ៧

បនាត់ ១៦-១៧ េនរមាង [09.26.07], ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១៨-ទំព័ ៤៦ បនាត់ ១០ េនរមាង [14.16.17] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦២៦។
695

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ៧

បនាត់ ១៦-១៩ េនរមាង [09.26.07]។

189
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខ្អកាេេ័សា
តរ ងរនះទាំងេូេ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន រសឆកតី សននិដាឋន បស់អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា សាេប់ ទាំងរនះ េិនសេរហត្េរនះរទ។
៩.១.៣.២. ការសាលប់នដាយសារនម្គោះថ្ននក់នៅកដនលង្នធា ើការ
290.

សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្បម្ពឹតត កំហសកនរងអងគរហតាេ យៈកា សននិដាឋនថ្នមានកា សាេ ប់ជ្ញ
រម្ឆើនរដាយសា រម្គះថ្ននក់ ដ្ូឆជ្ញ ម្ចំងដ្ីបានបាក់ធាេក់ និងកប់ពីរេើអនករធវើកា បណា
ត េឱ្យេួយ
ឆំនួនបានសាេ ប់រៅទំនប់ ១ េករា696។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរឆេើយតបរៅនឹងខ្នកខដ្េរេធាវីកា
បកម្សាយេិ នម្តឹ េម្តូវ

និងអានសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ៅរម្ៅប ិបទ

កតី

និងអនវតត

រគេកា ណ៍េ័សា
តរ ងេិនម្តឹ េម្តូវ។
291.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន

កា ជំទាស់តវា៉ រដាយខ្នកៗ បស់រ េធាវីកា

កតីរេើេ័សា
តរ ង

ម្បាសចកពីតថ្េេេ័សា
តរ ង ួេខដ្េម្តូ វបានវាយតថ្េេរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។

រសឆកតី

សននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនខ្អករេើសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសី
ណាមានក់ជ្ញពិរសសរ ើយ បខនតខ្អករេើេ័សា
តរ ង ួ េ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នួ ន ណា ,ំ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ ន, សាកសី មាស ថ្ ហួ និងសាកសី អ៊ែត
រសង។
292.

រេធាវីកា

កតី

េិ នបានបង្ហាញពីភាពេិ នសេរហត្េ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូ ងកនរងកា

ខ្អករដាយខ្នករេើកា សរងកតផ្លាេ់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា ំ ខដ្េថ្ន អនករធវើកា បាន
ង បួសរដាយសា កា បាក់ដ្ី រទាះបីជ្ញ នួ ន ណា ំ េិនបាន្តេ់ សកខីកេម អំពីអនករធវើកា ខដ្េបាន
សាេប់ទាំងរនះកតី 697។ េ័សា
តរ ង បស់គត់ ក់ព័ នធនឹង អតថិភាពថ្នកា បាក់ដ្ីរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា
រហើយអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានសិទធិខ្អករេើេ័ សា
តរ ងរនះសម្មាប់រគេបំណងរនះ។

696

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៧៩-៧៨១។ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ

៨០៦-៨០៧។
697

The សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន គមនភាព្ារ យគនកនរងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះរ ើយ។ សូេរេើេ ឯក

សា E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា ំ) ទំព័ ៣២ បនាត់ 7១-៥
បនាប់ពីរមាង [11.15.47] (“ស ៖ ឥ ូវរនះ េនរនះបនតិឆ អនកម្សីរឆេើយរៅនឹងម្ពះរាជអាជ្ញញ អនកម្សីរឆេើយថ្ន អត់មានអនកណាមានក់

190
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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293.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានជំទាស់ តវា៉ នឹងសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ ន និងរដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ្ងខដ្ រដាយរេើករ ើងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់អនក ទាំងពី រនះសតីពីកា បាក់ដ្ី
គឺម្គន់ខតជ្ញកា ឮរគនិយាយតគន និងេិ នអាឆរម្បើជ្ញេ័ សា
តរ ងបញ្ហជក់ ក់ព័នធនឹងកា សាេប់ េនសសប
ណា
ត េេកពីរម្គះថ្ននក់បានរ ើយ 698។ ដ្ូឆកា ពិភាកាកនរងខ្នករ្សងរទៀតថ្នសា ណា បណតឹងសា
ទកខរនះ699 គមនកា ហាេឃាត់េិនឱ្យរម្បើ ម្បាស់េ័សា
តរ ងាេ យៈកា ឮតពីរគរ ើយ។ រម្ៅពីរនះ
រេធាវីកា

កតីខកខានេិ នបានពិច ណាពីកម្េិតខដ្េកា សរងកតរឃើញរដាយផ្លាេ់ បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី

បង្ហាញពីេកខខណឌរម្គះថ្ននក់ បស់កា ដាឋនរនះ

េនសសសាេ ប់ភាេេៗរនះរទ។ រេធាវីកា

ខដ្េបងកជ្ញកា បាក់ដ្ីសងកត់

កតី េិនបានពិច ណាថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ន ៉ន

បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ជរណតើ រទ រ ើងឆ ះ រៅ
ត ដ្ីរចត 700 ខដ្េអនករធវើកា ជីកដ្ីរម្កាេរេេៀងខាេង
ំ 701
ជ្ញ រៅ
ត ដ្ី អិេ 702 និងថ្ន គមនកា ចត់ វិធានកា កា
រ ើយ703។ ទនាឹេនឹងរនះ រេធាវីកា

សវតថិ ភាព ឬបង្ហក េិនឱ្យអនករធវើកា អិេ

កតី េិនបានពិច ណាថ្ន រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ហ៊ែន សិាថនី េិនបានសរងកតរឃើញកា បាក់ដ្ីរដាយផ្លាេ់កតី ក៏គត់អាឆពិពណ៌នពីទីាំងថ្នកា បាក់
ដ្ី និងបពវរហតថ្នរហតកា ណ៍រនះបានខដ្ ។ គត់បានពនយេ់រដាយខ្អកាេកា សរងកត បស់គត់
ផ្លាេ់ថ្ន អនករធវើកា េិ នម្តូវបានអនញ្ហញតឱ្យខជិេម្ឆអូ សរ ើយ និងម្តូវបានបងខំឱ្ យម្បកួ តម្បខជងគន

សាេប់រទ <ាេកា សរងកត បស់រលាកម្សី រៅទំនប់រនះ>។ រតើអនកម្សីធាេប់រឃើញមានេនសសទទួេ បួស ឬក៏ទទួេរម្គះថ្ននក់អវី
ខដ្ ឬរទ រៅកា ដាឋនទំនប់រនះ? ឆ ៖ ចស មានរឃើញខដ្ ។ រឃើញ អនកកាប់ ពួកយវជនហនឹង កាប់ដ្ីៗ រដាយសា កា េងដ្ីវារម្ៅ
បាក់សងកត់។ បាក់សងកត់ វាម្តូវរជើងអី អឆ
ី ឹង បួស មានរឃើញ”)។
698

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៧៨១។

699

សូេរេើេ ខ្នក 8.3.1 ខាងរេើ រៅកថ្នខណឌ ២១៦-២២៨។

700

ឯកសា E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន) ទំព័ ១៧ បនាត់

១៤-១៧ បនាប់ពីរមាង [09.57.49]។
701

ឯកសា E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន) ទំព័ ៨ បនាត់

៨-១០ េនរមាង [09.26.43]។
702

ឯកសា E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន) ទំព័ ៧ បនាត់

២១-២៣ បនាប់ពីរមាង [09.23.55], ទំព័ ៤៨ បនាត់ ១-៦ បនាប់ពីរមាង [14.16.46]។
703

ឯកសា E1/307.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន) ទំព័ ៨ បនាត់

១៦-២៥ បនាប់ពីរមាង [09.26.43]។

191
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដ្ើេបីម្សូតឱ្យបានកា ង្ហ រេឿន ហូតរកើតគំនិតេងដ្ី និងរធវើឱ្យបាក់ដ្ីសងកត់ 704។ ដ្ូរឆនះ រេធាវី
កា

កតីេិនបានឆងអរេ បង្ហាញរ ើយថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្បម្ពឹតតេិនសេរហត្េកនរង

កា ខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា ំ, រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន និង
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ួេជ្ញេួយនឹង េ័សា
តរ ង បស់សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រ្សងរទៀត

រដ្ើេបីកំណត់ថ្ន

រម្គះថ្ននក់ជ្ញរម្ឆើនខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា បាក់ដ្ីខដ្េបងករ ើងភាេេៗ

រដាយេកខខណឌនន និងកា ម្បកួ តម្បខជងរៅកា ដាឋនរនះ បានកប់ស ងកត់ និងសមាេប់ អនករធវើកា ជ្ញ
រម្ឆើននក់រនះ។
៩.១.៤. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតិោមនៅវតាអូរម្តកួន
294.

កនរងេូេដាឋនទី ១៣៧ រេធាវីកា

កតីបានរដ្ញរដាេរសឆកតីស ននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងខដ្េថ្ន េនសសជ្ញរម្ឆើ នខដ្េភាគរម្ឆើ នជ្ញជនជ្ញតិចេ ម្តូវបាននំយករៅសមាេប់រ ៅវតត អូ
ម្តកួន705។
295.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះគឺេិនឆាស់ លាស់។ រេធាវីកា

កតី េិនបានបញ្ហជក់រ ើយ ថ្នរតើរេធាវីកា

កតីយេ់ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា សននិ ដាឋនថ្ន ម្បជ្ញជនម្តូ វបានរគសមាេប់រ ៅ
វតតអូ ម្តកួន ឬថ្នរតើរេធាវីកា

កតីម្គន់ខតអះអាងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរង

កា សននិដាឋនថ្ន កា កាប់សមាេប់ទាំងរនះម្តូ វបានកំណត់រគេរៅរេើជនជ្ញតិចេ។ កា ណ៍ខដ្េ
រេធាវីកា

កតីខ្អ កជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើ នសារេើេ័សា
តរ ងខដ្េថ្ន យាងរហាឆណាស់ ជនជ្ញតិខខម

េួយឆំនួនក៏ម្តូ វបានសមាេប់រ ៅវតត អូ ម្តកួន្ងខដ្ រនះ 706 បង្ហាញថ្ន រេធាវីកា

កតីទទួេសាគេ់

ថ្ន ពិតជ្ញមានកា កាប់សមាេប់ម្បាកដ្ខេន បខនតជំ ទាស់ឆំរ ះជ្ញតិពនធ រ បស់ជ ន ងរម្គះ។ រេធាវី
កា

704

កតីេិនបានបង្ហាញពីកំហស បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។

E1/305.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ៧០ បនាត់

១៧-ទំព័ ៧១ បនាត់ ៩ េនរមាង [15.46.17]។ ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ៤ បនាត់ ៥-៧ េនរមាង [09.12.34]។
705

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៩-៩១០។

706

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៩០៣, ៩០៦, ៩០៨។

192
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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296.

កនរងខ្នកខាងរម្កាេកនរ ងប ិបទថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ ម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទកខបករេនញ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
បានរេើករ ើងពីេូេរហតខដ្េេ័សា
តរ ងរនះ គំម្ទរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
ខដ្េថ្ន

កា កាប់សមាេប់ទាំងរនះម្តូវបានកំ ណត់រគេរៅរេើជ នជ្ញតិចេ

និង បរងកើតជ្ញកា

រ ីសរអើង707។ រទាះបីជ្ញអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបាន ករឃើញកា រ ីសរអើងជ្ញម្បព័នធកតី ក៏កា
រសឆកតីសននិ ដាឋនអំពីកា រធវើេនសសឃាតកនរង វិ សាេភាពថ្នសំណំរ ឿងរនះ របើកទូលាយឆំរ ះអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង

ឱ្យខតអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆសននិដាឋនបានថ្ន

ជនជ្ញតិចេសថិត កនរង

ឆំរណាេអនកខដ្េម្តូវបានរគសមាេ ប់រៅវតតអូ ម្តកួ ន708។ កា រចទម្បកាន់ថ្ន ម្បជ្ញជនខខម ម្តូវបាន
រគសមាេប់ជ្ញេួយ នឹងជនជ្ញតិចេ េិនអាឆរដាះបនាក
រ បានរ ើយ។
297.

រេធាវីកា

កតី ហាក់ជំ ទាស់រៅនឹងតថ្េេ េ័សា
តរ ងថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ហឹេ

មាន និងថ្ន រតើេ័សា
តរ ងរនះម្តូ វបានបញ្ហជក់រដាយម្បេពរ្សងរទៀតខដ្ ឬរទ709។ សហរេធាវីនំ
េខបានរឆេើយតបរៅខ្ន ករ្សងរទៀតកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខរនះ
រេធាវីកា

រៅនឹងកា អះអាង បស់

កតី ក់ព័នធនឹងេ័សា
តរ ង បស់ ហឹេ មាន710។ ខ្អករេើកា វិភាគរនះ សហរេធាវីនំ

េខសូេអះអាងថ្ន គមនកា បង្ហាញពីកំហសកនរងកា រម្បើម្បាស់េ័ សា
តរ ងរនះរ ើយ។
298.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង ជ្ញេ័សា
តរ ងខដ្េអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន ជនជ្ញតិចេម្តូវបានម្បេូេ្តំជ្ញ
រ ម្បព័នធ និង
យករៅសមាេប់រៅវតតអូ ម្តកួន711។

រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញពីកំហសកនរងរសឆកតី សនិនដាឋន

រនះរ ើយ។
៩.១.៥. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតិនវៀតណាម
299.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងយេ់ថ្ន

មានឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិរ ម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើ

េនសសឃាតរៅទីាំងជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានរ ៀបរាប់កនរ ងខ្នកថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរនះសតីពីកា ម្បម្ពឹតត

707

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤៦២។

708

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៧៣ និង ៧៧៦-៧៨៣។

709

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៩០៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៩០៣។

710

សូេរេើេ ខ្នក 10.2 ខាងរម្កាេ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៧៣៩-៧៤៧។

711

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥០៣-៥០៩។

193
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663361

ឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណាេ។

រេធាវីកា

កតីេិនបានរេើកទ ហីក ណ៍ខដ្េបង្ហាញពីកំហសអងគ

ឆាប់ ឬអងគរហត ឬខដ្េកនរងក ណីណាក៏រដាយ អាឆរធវើឱ្យបះ េ់ដ្េ់សាេម្កេរនះរ ើយ។
សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទកា សននិដាឋន បស់ ក.ស.ព 712 និងរឆេើយតបខតរៅនឹងកា ជំ ទាស់តវា៉ ខ្នក
អងគរហតខដ្េ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន ទាក់ទិននឹងកា រធវើេនសសឃាតរេើ
សមាជិកម្គួសា បស់គត់កនរ ងរខតតកំពង់ឆ្នំង និង ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ
ទាក់ទិននឹងកា រធវើេនសសឃាតរេើសមាជិ កម្គួសា បស់គត់កនរ ងរខតតម្ករឆះបរណា
ណ ះ។
300.

សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏យេ់រឃើញ្ងខដ្ ថ្ន រទាះបីជ្ញរេធាវីកា

កតីទទួេបានរជ្ញគជ័យរេើទ ហី

ក ណ៍ បស់ខួ ន
េ សតីពី វិសា េភាពថ្នសំ ណំរ ឿងរនះ ខដ្េ ក់ព័នធ នឹងកា ម្បម្ពឹតតឆំរ ះជនជ្ញតិរ វៀត
ណាេរៅរម្ៅរខតតថ្ម្ពខវង និ ងរខតតសាវយរ ៀងកតី ក៏កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហត បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងសតីពីបញ្ហាទាំងរនះ
ម្បម្ពឹតត

រៅខត ក់ព័នធនឹងកា បរងកើតរគេនរយាបាយ

និងេំ នថ្ំ នកា

ក់ព័នធនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ។

៩.១.៥.១. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតិនវៀតណាមកនុង្នខតាកំពង្់ឆនង្
ំ
301.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសននិ ដាឋនថ្នមានកា ម្បម្ពឹតតឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ
ទម្េង់ជ្ញកា រធវើេនសសឃាតកនរងរខតតកំពង់ឆ្នំង។

រម្កាេ

រសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

ម្គបដ្ណតប់រេើកា សមាេ ប់ខដ្េរ ៀបរាប់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន713។ រេធាវីកា
កតីជំ ទាស់តវា៉ ឆំរ ះរសឆកតីស ននិដាឋនរនះកនរង េូេ ដាឋនទី ១៥៤ រដាយរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ូ បរនះេិនបានរឃើញកា សមាេ ប់ ង្ហគេ រហើយេ័សា
តរ ង បស់គត់គមនកា បញ្ហជក់ 714។
302.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន បាន្តេ់សកខី កេមថ្ន កនរង ឆំរណាេកង បស់គត់រៅរកាះ ាេូវ
មានម្គួសា កូនកាត់ឆំ នួន ៧ ម្គួសា ខដ្េបតី/ ម្បពនធជ្ញខខម រហើយមាខងរទៀតជ្ញរវៀតណាេ715។ មាន
លាៃឆេួយ កមាមេិបាេខខម ម្កហេម្បេូ េ្តំម្រ គួសា ឆម្េរ ះជ្ញតិសាសន៍ទាំង ៧ ម្គួសា រនះ “រដ្ើេបី

712

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥៩៦-៦២០។

713

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៧១។

714

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ១០០៣-១០០៥។

715

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៤៦ បនាត់

១៦-ទំព័ ៤៧ បនាត់ ១០ េនរមាង [13.58.47] ខដ្េម្តូវបានយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៦៦។

194
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663362

បញ្ជូ នម្ត ប់រៅវិ ញ”716 និ ងម្តូ វរឆញដ្ំរណើ រដាយរងមើ រជើ ង717។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន
សថិតកនរងឆំរណាេម្ករ េរនះ បូក ួេនឹងម្បពនធ បស់គត់ មាតយរកមក និងកូ នមានក់ 718។ បនាប់ពីរដ្ើ បាន
យូ បនតិឆ ម្ករេរនះម្តូវបានបំខ បកជ្ញពី ម្ករ េ ៖ ម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ និងម្ករេជនជ្ញតិខខម

719។

រម្កាយេក រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន ម្តូវបានរគម្បាប់ថ្ន អនកកនរ ងម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណា
េ ួេទាំងម្បពនធ មាតយរកមក និងកូន បស់គត់្ងខដ្ រនះ ក៏ដ្ូឆជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ ៦ ម្គួសា
រ្សងរទៀត ម្តូវបាន “ករេាឆ” 720។
303.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានសិទធិខ្អករេើេ័សា
តរ ង
រនះ721។ សហរេធាវីនេ
ំ ខគូសបញ្ហជក់ថ្ន កនរងកា អះអាងពី កយឆចេអារា៉ េ រេធាវីកា
បានវាយតថ្េេទាបរដាយេិ នសេរហត្េរេើ េ័សា
តរ ងផ្លាេ់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រឌ្ឿន

716

កតី
ម្បាក់

ក់ព័នធនឹងម្ពឹតតិកា ណ៍េន និងរម្កាយកា សមាេប់ ទាំងរនះ ជ្ញពិរសសកា បំខបកជ្ញម្ករេជន

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៥៧ បនាត់

៤-៥ េនរមាង [14.28.56]។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៦៦។
717

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៥៧ បនាត់

៦-១២ េនរមាង [14.28.56]។
718

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៥៩ បនាត់

២១-២៣ បនាប់ពីរមាង [14.34.36]។
719

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៦០ បនាត់

១៨-២៥ បនាប់ពីរមាង [14.36.48]។
720

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៦៨ បនាត់

២៥ - ទំព័ ៧០ បនាត់ ៥ េនរមាង [15.27.10]។ ឯកសា E1/362.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ២៩ បនាត់ ២៣-ទំព័ ៣០ បនាត់ ៩ េនរមាង [10.52.28] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៦៧។
721

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៥។ សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏យេ់ម្សបនឹង ក.ស.ព ្ង

ខដ្ ថ្ន កា រយាងាេ កយ “កូនៗ” កនរងកថ្នខណឌ ៣៤១៧ ថ្នសាេម្កេរនះ ហាក់ដ្ូឆជ្ញកំហសវាយអតថបទរទ រយាងរៅាេ
កា ពិច ណាឆាស់លាស់រេើអងគរហតខដ្េបានរេើករ ើងកនង
រ កថ្នខណឌ ៣៤៦៦ និង ៣៤៦៧ ខដ្េកត់សមាគេ់ថ្ន គឺកូនខតមានក់
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន បរណា
ណ ះខដ្េសថិតកនរងឆំរណាេអនកខដ្េម្តូវបានសមាេប់រៅរកាះាេវូ ។ សូេរេើេ ឯក
សា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៦១៥។

195
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជ្ញតិខខម និងម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ 722 និងអងគរហតខដ្េថ្ន ជនជ្ញតិរវៀតណាេទាំងរនះម្តូវបាន
សមាេប់រចេទាំង អស់ 723។ ទិដ្ឋភាពថ្នកា សរងកតផ្លាេ់ទាំងរនះ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់
រឌ្ឿន សីសង្ហវក់គនទាំងម្សរងរៅនឹ ងកា ពនយេ់ខដ្េគត់ទទួេបានថ្ន ម្គួសា បស់គត់ និងជន
ជ្ញតិរវៀតណាេរ្សងរទៀតម្តូវបានរគសមាេប់។ រេើសពីរនះ ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសកខីកេម បស់គត់
ខដ្េម្បខហេជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ រៅខតអាឆរជឿជ្ញក់បាន ជ្ញពិរសសកនរង ប ិបទជ្ញ ួេ។ អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូ ងបានគូសបញ្ហជក់ថ្ន ម្បធានកង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន “បាន
បរនាសគត់ខដ្េរ ៀបកា ជ្ញេួ យន ីរវៀតណាេ រហើយបានម្បាប់គត់ឱ្យរសនើអងគកា រ ៀបកា េតង
រទៀតជ្ញេួយន ីខខម ”724។ ដ្ូឆកា ពិភាកាកនរងខ្នកខាងរម្កាេ អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានសិទធិ
ខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ង បស់ភាគីណាមានក់ 725។

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន

អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងម្បម្ពឹតតកំហស កនរងកា កំ ណត់ថ្នមានកា រធវើេនសសឃាតរដាយខ្អករេើេ័សា
តរ ងខដ្េ
្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន រនះរទ។
៩.១.៥.២. ការនធា ើមនុសេឃាតនលើជនជាតិនវៀតណាមកនុង្នខតាម្កនចោះ
304.

ក់ព័នធនឹងរខតតម្ករឆះ

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើរ សឆកតីស ននិដាឋនថ្នមានឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង

នឹងេនសសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើេនសសឃាត

រដាយខ្អករេើ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែ នោយ726។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រៅខខកញ្ហញ ឆ្នំ១ ៩៧៨ គត់ម្តូវបានរគបញ្ជូ ន
រៅជ្ញេួយប សរ្សងរទៀតឱ្យរៅកាប់ឫសសីរៅកខនេង ឆ្ៃយ

722

ខដ្េម្តូវឆំណាយរពេពី យប់រទើប

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៥៧ បនាត់

១៥-ទំព័ ៥៨ បនាត់ ៥ េនរមាង [14.31.23], ទំព័ ៦០ បនាត់ ៦-ទំព័ ៦២ បនាត់ ២៥ បនាប់ពីរមាង [14.36.48] ខដ្េអងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងយកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៦៦។
723

ឯកសា E1/361.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន) ទំព័ ៧០ បនាត់

១៧-២០ បនាប់ពីរមាង [15.27.10], ទំព័ ៧២ បនាត់ ១៣-១៥ បនាប់ពីរមាង [15.33.05] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញ
សំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៦៧។
724

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៦៧។

725

ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤២៤។

726

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៩៦-៣៤៩៧ និង ៣៤៨៨។

196
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រៅដ្េ់727។ រៅរពេម្ត ប់េកវិញ ម្បធានសហក ណ៍បានរកាះរៅគត់ ួេជ្ញេួយ ប សៗទាំង
រនះរៅជួបរដ្ើេបីម្បាប់ពួករគថ្ន សមាជិកម្ករ េម្គួសា បស់ពួករគម្តូវបាននំយករៅឆ្ៃយរហើយ
រហើយពួករគ

បានបំរពញភា កិឆចដ្៏ធំេួយ សម្មាប់ អងគកា រដាយបានលាងសមាអតខេួ នឯងរឆញពី

ម្បេពរដ្ើេ បស់ខួ ន
េ និ ងេះបង់កាត់សាឆ់សយ
អ រ រនះរចេ 728។
305.

រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ (កនរងេូេ ដាឋនទី ១៥៦) ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែន

ោយ មានភាពេរេអៀង និងម្គន់ខតជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ 729។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបនឹង
កា សននិដាឋន បស់ ក.ស.ព ួេទាំងកា សននិ ដាឋនខដ្េថ្ន កំហសជ្ញក់ខសតង ក់ព័នធនឹងឆំ នួនសមាជិក
ម្គួសា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែនោយ ខដ្េម្តូវបានសមាេប់ េិ នសំខាន់ចំបាឆ់រនះ
រ ើយ730។
306.

សហរេធាវីនេ
ំ ខជំទាស់ ដាឆ់ខាតរៅនឹ ងកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

េ័សា
តរ ង

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែ នោយ មានតថ្េេទាប រម្ ះេ័សា
តរ ងរនះម្តូវបាន្តេ់កនរងកា
សាតប់សកខីកេម អំពីកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 731។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរដាះម្សាយ
ពីខាងរដ្ើេ ួឆរហើយរៅកនរង សា ណារនះ732។
307.

ដ្ូឆគនរនះខដ្

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានជំ ទាស់នឹងកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងគួ ខតបានវាយតថ្េេ ទាបរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែន
ោយ រម្ ះខ្នកននថ្នេ័ សា
តរ ងរនះ ( ក់ព័ នធនឹង អំ រងរពេសមាេប់ ) គឺជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ។ េ័

727

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៦៥

បនាត់ ២០-២៣ បនាប់ពីរមាង [15.33.13] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្ន
ខណឌ ៣៤៨៣។
728

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៦៥

បនាត់ ២៤-ទំព័ ៦៦ បនាត់ ៨ េនរមាង [15.37.32] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ
កថ្នខណឌ ៣៤៨៥ និង ៤៤៤៩។
729

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ១០១៤-១០១៧។

730

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៦១២។

731

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ១០១៤។

732

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ២០០ ខាងរេើ។

197
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សតា
រ ង បស់គត់មានភាពឆាស់លាស់ និងសីស ង្ហវក់គន។ រេើសពីរនះ ព័ត៌មានខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី អ៊ែ ឆ ស៊ែនោយ ទទួេបានពីអនករ្សងរទៀតសតីពីកា សមាេប់ម្គួសា បស់គត់ ម្តូវបាន
បញ្ហជក់រដាយបញ្ហាននខដ្េគត់សរងកតរឃើញរដាយផ្លាេ់ ទាំង េនរពេ និងរម្កាយរពេសមាេប់
៖ “េបិឆកេដ្៏ពិសពេ” ថ្នកា បំខបកបតីរឆញពីម្ បពនធ និងកូ ន េនរពេនំខួ ន
េ ពួករគរៅសមាេប់ 733
េរនសរញ្ច តន បស់ម្បធានសហក ណ៍
សហក ណ៍រនះ 734

ខដ្េបង្ហាញពីរឆតនកំចត់ជនជ្ញតិរ វៀតណាេរឆញពី

កា ខឆកសរេេៀកបំ ក់ បស់ម្ គួសា គត់ឱ្យអន ករ្សងរទៀតកនរងសហក ណ៍

បស់គត់ 735 និងកា ខដ្េម្បពនធ និងកូ នៗ បស់គត់ម្ តូវបានរគសមាេប់រចេទាំង អស់ 736។ រេធាវី
កា

កតីេិនបានបង្ហាញពីភាពេិ នសេរហត្េ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េសននិដាឋនថ្ន

ពិតជ្ញមានឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើេនសសឃាតរ ើយ។
៩.២. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆំង្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង្់ជាការនិរនទស
៩.២.១. ការនិរនទសពីនខតានម្ពដវង្
308.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិ ដាឋនថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិម្ តូវបានម្បម្ពឹតតិរេើ

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេកនរ ងរខតតថ្ម្ពខវង 737។ កនរងកា រធវើដ្ូរឆនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អក
រេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន និងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះកនរង
ឆំរណាេម្បេពរ្សងរទៀត។

733

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន

កា សននិដាឋនរនះគឺជ្ញ េទធ្េថ្ន

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៧១

បនាត់ ១៧-២២ បនាប់ពីរមាង [15.53.13] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្ន
ខណឌ ៣៤៨៣។
734

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៦៥

បនាត់ ២៤-ទំព័ ៦៦ បនាត់ ៤ េនរមាង [15.37.32] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេ
ម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៨៥។
735

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៦៦

បនាត់ ១៦-២១ បនាប់ពរី មាង [15.37.32] ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង យកជ្ញសំអាងកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ
៣៤៨៤។
736

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ) ទំព័ ៦៧

បនាត់ ១៧-១៨ េនរមាង [15.41.13] និង ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១២-១៥ បនាប់ពីរមាង [15.46.42]។
737

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣៥០៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៣៥០២-៣៥០៦។

198
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កំហសអងគរហត (កនរងេូេ ដាឋនទី ១៥១)738។ រទាះជ្ញយាងណា ខណៈខដ្េ ក.ស.ព បានរឆេើយតប
ួឆរហើយរនះ

សា ណាបណតឹងសាទកខេិនបានបង្ហាញកំហសណាេួយរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងរ ើយ739។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងកា សននិ ដាឋន បស់ ក.ស.ព និង ដាក់កម្េិត
កា រឆេើយតប បស់ពួករគរៅនឹងបញ្ហាននខដ្េ ក់ព័នធនឹងេ័សា
តរ ង ខដ្េមានម្បេពេកពីរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំរ ះបញ្ហារនះ។
309.

រេធាវីកា

កតីបានបកម្សាយេិនម្តឹេម្តូវ និងបនាបេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង

រអឿន740 និងអនវតតខសនូ វរគេគំនិតថ្ន កយឆចេអារា៉ េ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន
បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន កនរង អំ រង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ គត់បានឮថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវ
វិេម្តេប់រៅកាន់ម្បរទសរវៀតណាេវិញ និងថ្ន គត់បាន “បបួេ” បតី បស់គត់ វិេ ម្តេប់រៅ
វិញ បខនតបី ត បស់គត់បានបដ្ិរសធ 741។
គត់ថ្ន គត់េិនរៅរទ គត់ដាឆ់ខាតគត់េិនរៅរទ។ ស់រៅ ង្ហប់ម្សរកខខម រៅ ជំ
កូនជរំ ៅ គត់េិនរៅរទ មានក់ឯងនងរនះ គត់ថ្នអីរឆះ។ រហើយខញរំថ្នឱ្យរៅរៅ។ រគ
រៅលាន់រហើយ ក៏េិនរៅ? ថ្នខញរំេិនរៅរទ។ រៅរចេម្បពនធ រចេកូន គត់េិនរៅ
រទ សខឆិតតរៅង្ហប់ម្សរកខខម ឆះ742។
310.

គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្គួសា ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេួយ កនរងេូេិ បស់គត់គឺ េូេិរ ធិ៍ឆិនតំ បាន
វិេម្តេប់រៅរវៀតណាេវិញ៖
មាន ាគី យាយមាន់ កូនរៅគត់រៅរវៀតណាេអស់ វិញទាំងអស់។ ដ្េ់រៅរហើយ

738

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦៦-៩៨៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៣១៣ កនរងេូេដាឋនទី ៣២

ក់

ព័នធនឹង កយឆចេអារា៉ េ។
739

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥៦០-៥៦៩។

740

សា ណារ្សងរទៀត បស់រេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន ម្តូវបានរេើករ ើងរៅម្តង់កថ្នខណឌ

៤៩៥។
741

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័ ១០ បនាត់ ១ - ៥

បនាប់ពរី មាង [09.28.38]។
742

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័ ៤៣ បនាត់ ១៩-២១

បនាប់ពរី មាង [13.49.37]។

199
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663367

គត់ម្តេប់េកវិញេក។ ម្តេប់េក វិញហនឹង គត់សមាេប់រៅាហនឹង743។
311.

រេធាវីកា

កតី េិនបានរេើ ករ ើងពីរហត្េរនះរទថ្ន រតើរហតអវីបានជ្ញអងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងេិនគួ ពឹងខ្អ ករេើេ័សា
តរ ងរនះរម្ៅខតពីអះអាងថ្ន វាគឺជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ រហើយេិ នបាន
រេើករ ើងព័ត៌មានេេអិតអំពីេកខ ណៈខដ្េកា និ រទសបានរកើតមានរ ើងរ ើយ 744។

កា និ រទស

រនះម្តូវបានទទួេសាគេ់យាងជ្ញក់ឆ ាស់ រហើយដ្ូរឆនះម្តូវបានពិច ណារដាយអងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង745។ វាេិនរារាំងដ្េ់ភាព ក់ព័នធ និង សឆ ិតភាពថ្នេ័សា
តរ ងអំពប
ី ញ្ហាទាំងរនះខដ្េវាពិតជ្ញ
បានរេើករ ើង។ កា រចទម្បកាន់ថ្នជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ គឺជ្ញកា បញ្ហជក់ជ្ញធេមាហួសរហត
ដ្ូឆខដ្េម្តូវបានពនយេ់ខាងរេើ 746។ សកខក
ី េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន គឺជ្ញេ័សា
តរ ង
ផ្លាេ់ (និងគមនភាព្ាយ
រ គន) ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅរ ធិ៍ឆិនតំ ម្តូវបានដាក់សមាពធឱ្យ វិេ
ម្តេប់រៅកាន់ម្បរទសរវៀតណាេវិ ញ និងថ្ន ពួករគមានកា េ័យ ខាេឆ និងដ្ឹងថ្ន ្េ វិបាកថ្នកា
បនត ស់រ ៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ អាឆជ្ញកា សាេប់។

រេធាវីកា

កតីរ េើេ ំេ ងេ័សា
តរ ងរនះកនរងកា

រេើករ ើងថ្ន េិនមានេ័សា
តរ ងរដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋនខដ្េថ្ន កា និ រទសននម្តូវបានបងខំ
កនរងរខតតថ្ម្ពខវង 747។
312.

សកខក
ី េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន ក៏ជ្ញេ័សា
តរ ងផ្លាេ់្ងខដ្ ខដ្េបង្ហាញថ្ន ាគី
និងយាយមា ន់ និងកូ នៗ បស់គត់បានចករឆញពីេូេិរ ធិ៍ឆិនតំ និងថ្ន ាគី បានវិេម្តេប់ េក
វិញបនាប់ពី បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ។ វាជ្ញកា ពិតខដ្េថ្ន កា ដ្ឹងឮ បស់គត់ខដ្េថ្ន ាគី
បានវិេម្តេប់រៅកាន់ម្បរទសរវៀតណាេ វិញរៅឆរនេះរពេរនះ គឺជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ។ រទាះ
ជ្ញយាងណា វាសេរហត្េសម្មាប់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរ ងកា ពឹងខ្អករេើេ័សា
តរ ងរនះ
ជ្ញពិរសសរៅរពេមានកា ពិច ណារេើ េ័សា
តរ ងរនះ ួេគនជ្ញេួយ នឹងេ័សា
តរ ងរ្សងរទៀត។

743

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន) ទំព័ ១០ បនាត់ ១០-១១

បនាប់ពរី មាង [09.31.34]។
744

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៧៧។

745

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣៤៣១។

746

សូេរេើេខ្នក 8.3.1 ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ២១៦-២២៨។

747

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៨៤។

200
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663368

313.

ជ្ញកា ពិត រេធាវីកា

កតីក៏ េិនរអើរពើ្ងខដ្ ថ្ន ម្ពឹតតិកា ណ៍ពិរសសទាំ ងរនះរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង

មានភាពសឆ
ី ង្ហវក់គនរៅនឹងេ័សា
តរ ងខដ្េមានកា

ក់ព័នធនឹងរគេនរយាបាយថ្ននក់ជ្ញតិ។ អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង បានវាយតថ្េេរេើេ័សា
តរ ងជ្ញរម្ឆើនខដ្េបរងកើតរគេនរយាបាយរនះ

ួេទាំង

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំនួន ៧នក់ ខដ្េសកខីកេមទាំង អស់រនះបញ្ហជក់អំពីអតថិ ភាពថ្ន
រគេនរយាបាយជ្ញតិេួយកនរ ងកា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេ748។
៩.២.២. ការនិរនទសពីម្សុកម្តាំកក់
314.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានសននិដាឋន្ងខដ្ ថ្ន

កា និ រទសខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹង

េនសសជ្ញតិ ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងកនរង ម្សរកម្ាំកក់ 749។ កនរងេូេ ដាឋនទី ១០៣ េូេ ដាឋនទី ១០៤ និង
េូេដាឋនទី១០៥ រេធាវីកា

កតីរេើករ ើងថ្ន កនរងកា ្នដ្េ់រសឆកតីស ននិដាឋនខដ្េថ្ន អងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានម្បម្ពឹតត កំហសរដាយកា សននិ ដាឋនថ្ន

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេបានឆេងម្ពំខដ្ន

ឆូេរៅកនរងម្បរទសរវៀតណាេ និង ក់ព័នធនឹងធាត្សំថ្នរឆតន750។

748

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ រជើង ទំព័ ១១៥៧២។ ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ

២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៥-៦, ២៧-២៨, ៥៩-៦១, ៧១, ៨០។ ឯកសា E3/9780 កំណត់រហត
ថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខវ៉ន វ៉ន) ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៤ ERN 00977078-00977084។ ឯកសា
E3/5588 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តឹង យាំង) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 0041680600416812។ ឯកសា E3/5587 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (ដ្ូ យាំងអូន) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ERN 0041680100416804។ ឯកសា E3/5238 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀ ស្េ) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខេករា
ឆ្នំ២០០៩ ERN 00280977-00280978។ ឯកសា E1/363.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទ៧
ី ខខធនូ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី រជឿង យាំងខឆត) ទំព័ ២៧-២៨, ៣២, ៣៣-៣៥, ៤៧-៤៩ និងឯកសា E3/5631 ទម្េង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនថេ
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រជឿង យាង
ំ ខឆត) ឆះថ្ងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១០ ERN 00897513-00897515។ ឯកសា E3/6934 ម្បតិ
ច ឹកថ្នបទសមាាសន៍អំពីម្បវតតិនិយាយ បស់រសវាវិទយរសំរ ងសហ ដ្ឋអារេ ិក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ សា ឹេ “កា
វិេម្តេប់ពីម្បរទសបារាំង៖ រ ឿងវា៉ វថ្នកា ្សះ្ា និងកា បាត់បង់” ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខធនូ ឆ្ន២
ំ ០០៨ ERN 01326477។ ម្ពេទាំង
ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ និងទម្េង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនថេពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្្ ម្ស៊ែង, រ ង យាំងសួ,
រងវៀង ធីរទៀក និង រងវៀង យាំងអាន់។
749
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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315.

រៅកនរងេូេ ដាឋនទាំងរនះ រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនជំ ទាស់នឹងកា សននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងរនះរទ ខដ្េថ្ន៖ (i) “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេជ្ញរម្ឆើ ននក់ម្តូវបានម្បេូេរៅកនរងម្សរក
ម្ាំកក់ពីឆងឆ្នំ១៩៧៥ ដ្េ់រដ្ើេឆ្នំ១៩៧៦” (ii) “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេិនមានជរម្េើសខដ្េខេួនឆង់
បាន ពិតៗរនះរទ” (iii) “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេមានឆំ នួនងយឆះ និងបាត់ខួ ន
េ ពីម្ សរកម្ាំកក់” 751។
រេធាវីកា

កតី ម្គន់ខតជំទាស់ ថ្ន រតើម្បជ្ញជនរវៀតណាេខដ្េបានរេើ ករ ើងទាំងរនះ បានឆេងម្ពំ

ខដ្នឆូេរៅកនរងម្បរទសរវៀតណាេខដ្ ឬយាងណា និងថ្ន រតើរឆតន បស់ពួករគកនរ ងកា ឆេងម្ពំខដ្ន
រនះម្តូវបានបញ្ហជក់ខដ្ ឬយាងណា។
316.

គួ ឲ្យឆខេេកខេនខទន រេធាវីកា

កតីបនបងរេើ ករ ើងអំពីេនាិេសងស័ យ ក់ព័ នធនឹង បញ្ហាទាំងពី

រនះាេ យៈកា ពឹងខ្អកយាងពិរសសរៅរេើភាពអាឆរកើតមានរ ើងខដ្េថ្ន
ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្បខហេជ្ញអាឆម្តូវបានសមាេ ប់ជ្ញេកខ ណៈម្បព័នធ
ជ្ញងបងខំឱ្យ វិ េម្តេប់រៅកាន់ម្ បរទសរវៀតណាេវិញ 752។

ដ្ូរឆនះ

ជន ងរម្គះជ្ញ

(និ ងរដាយរឆតន)

រេធាវីកា

ជ្ញ

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញ

ជំទាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេិនម្តូវបាននិ រទសរ ើយ បខនត្យ
ា រ េកវិ ញបានបាត់ខួ ន
េ ។ វាទំនង
ជ្ញមានកា រជឿថ្ន ម្បសិនរបើមានេនាិេ សងស័យ អំពីថ្ន រតើជន ងរម្គះទាំងរនះម្តូ វបាននិ រទស ឬ
សមាេប់រនះ រខៀវ សំ្ន ម្តូ វ ួឆ្ តពីកា រចទម្បកាន់។ ក ណីរនះេិនអាឆរកើតមានរ ើងរ ើយ។
កា ម្បេូេ្តំររ ដាយរឆតននូវម្បជ្ញជនជ្ញរម្ឆើនាេ យៈេរធោបាយរដាយបងខំ និងកា បងកឱ្យពួករគ
បាត់ខួ ន
េ (កា យេ់រឃើញខ្នកអងគរហតខដ្េរេធាវីកា
ឧម្កិដ្ឋកេម។

កតីទំ នងជ្ញទទួេយក) នឹងរៅខតជ្ញអំរពើ

ក ណីរនះមានកា រចទម្បកាន់ពីបទអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀតរម្កាេទម្េង់ជ្ញ

កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំកនរង ម្សរកម្ាំកក់។ របើរទាះបីជ្ញទ ហីក ណ៍ ននមានភាព្ាយ
រ គនពីទ ហីក ណ៍
បស់រេធាវីកា

កតីករ៏ ដាយ

ក៏កា រចទម្បកាន់ទាំងរនះ ួ េបញ្ចូ េទាំងកា បាត់ខួ ន
េ ខដ្េជន ង

រម្គះផ្លាេ់គឺជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេ 753។
317.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ កត់សមាគេ់រឃើញឆរេេើយ តប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងេូេ ដាឋនទាំងរនះ754។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខ យេ់ម្សបថ្ន មានេ័ សា
តរ ងម្បរេទរ្សងៗជ្ញរម្ឆើ ន និង គួ ឱ្យទកឆិតត ខដ្េេ័សា
តរ ង
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សូេរេើេកថ្នខណឌ ១៧៧ (vii) និង ១៧៩ ខាងរេើ។

754

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥៧០-៥៨៨។

202
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ទាំងអស់រ នះ បានគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជន រវៀត
ណាេម្តូវបានបងខំរ ដាយរឆតនឱ្យឆេងម្ពំខដ្នឆូេរៅកនរង ម្បរទសរវៀតណាេ។ រហតដ្ូរឆនះ ពួករគក៏
យេ់ម្សបជ្ញេួ យនឹង ក.ស.ព ្ងខដ្ កនរងកា អះអាងថ្ន កា សននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង ក់ព័នធនឹងកា និ រទសពីម្សរ កម្ាំកក់បានរកើតមានពិតម្បាកដ្ខេន។
318.

រទាះជ្ញយាងណា សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏ក ត់សមាគេ់្ងខដ្ ថ្ន របើរ ទាះជ្ញរេធាវីកា

កតីទទួេបាន

រជ្ញគជ័យរេើទ ហីក ណ៍រនះក៏រដាយ ក៏េទធ្េនឹង េិនខេនជ្ញកា រដាះបនា រករនះខដ្ ។ រហតដ្ូរឆនះ
ម្បសិនរបើកា សននិ ដាឋនអំពីកា និ រទស ម្តូវបានម្ចនរចេរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខរសនើជ្ញជរម្េើស
េោងរទៀតសំឲ្យអងគជំ នំជម្េះរម្បើម្បាស់កា យេ់រឃើញខ្នក អងគរហត

(ខដ្េគមនកា ជំទាស់)

រ្សងរទៀត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រដ្ើេបីកំណត់ថ្ន ឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំងនឹង េនសសជ្ញតិរម្កាេ
ទម្េង់ជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀត

(ាេ យៈកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ)

ម្តូវបានបរងកើតរ ើង

រដាយអងគរហតទាំ ងរនះ។
៩.៣. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆំង្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង្់ជាការនធា ើទរុណ្កមម
319.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិ ដាឋនថ្ន ប សជនជ្ញតិចេ ខដ្េម្តូវបានរគយករៅេូេិម្ទា ម្តូវ
បានរគឱ្យឈ ជ្ញជួ រៅមាត់ទរនេ “ម្តូវបានចប់ឆង វាយដ្ំ និងសួ េតងរហើយេតងរទៀតថ្ន រតើពួករគ
ជ្ញេូសេីេខេន ឬេិនខេន” 755 និងបានសននិ ដាឋនថ្ន កា ម្បម្ពឹតតរនះបរងកើ តបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹង
េនសសជ្ញតិរ ម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទា ណកេម 756។ កនរងេូេដាឋនទី ១៤០ រេធាវីកា

កតីជំទាស់រៅ

នឹងកា រេើករ ើងរនះ រដាយអះអាងថ្ន េ័សា
តរ ងេិនម្គប់ម្គន់រដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន កា វាយដ្ំបានរកើត
មានរ ើង និងថ្ន វាេិនគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋនខដ្េថ្ន កា វាយដ្ំបានរធវើរ ើងកនរងរគេបំណងរដ្ើេបី
ទទួេបានព័ត៌មានអំពីថ្ន រតើអនកជ្ញប់ឃំគឺជ្ញជនជ្ញតិចេ ឬេិ នខេន757។
320.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងឆរេេើ យតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងបញ្ហាទាំងរនះ758។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខបខនថេថ្ន កា សននិ ដាឋន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ជំហានននម្តូ វបានរធវើ

755

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣២៧៦។

756

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣៣១៨-៣៣១៩។

757

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩២៥។

758

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៥២០-៥២៣។

203
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663371

រ ើងរដ្ើេបីរ្ាៀតផ្លាត់ថ្ន ប សទាំងរនះគឺជ្ញជនជ្ញតិចេរៅរពេខដ្េពួករគបានេកដ្េ់េូេិម្ ទា
ក៏ម្តូវបានគំម្ទ្ងខដ្ រដាយេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ និងសាកសី មាត់ ស។
ពួកគត់ទាំងពី បាន្តេ់សកខី កេមថ្ន េនរពេសមាេប់ ន្រសតីខដ្េម្តូវបាននំយករៅកាន់េូេិម្ ទា និង
ឃំឃាំងដាឆ់រដាយខ កពីប ស ក៏ម្តូវបានរចទសួ អំពីជ្ញតិពិនធរ បស់ពួករគ្ងខដ្ រដាយអនក ទាំង
ោយណាខដ្េបានអះអាងថ្ន ពួករគគឺជ្ញជនជ្ញតិខខម បាន ួ ឆ្តពីកា សាេប់ 759។
៩.៤. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆំង្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង្់ជាការនធា ើឱ្យនៅជាទសករ
321.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិ ដាឋនថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិរ ម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើ
ឱ្យរៅជ្ញទាសក បានរកើតមានរ ើងរៅេនាី សនតិសខេនំរម្កាេ 760។

322.

រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១៣៣ រេធាវីកា

កតីបានជំទាស់តវា៉ រៅនឹងកា សននិដាឋនរនះ ាេ យៈកា

រេើករ ើងថ្ន វិសាេភាពសំ ណំរ ឿងម្តឹេខត ួ េបញ្ចូ េម្ពឹតតិកា ណ៍រ ៅេនាី ក-១១ បរណា
ណ ះ (និង
ថ្ន ដ្ូរឆនះ អងគរហតខដ្េ ក់ព័នធនឹង េនាី ក-១៧ និងគ កសនតិសខេនំរម្កាេ េិ នគួ ម្តូវបានយកេក
ពិច ណារ ើយ) និងាេ យៈកា ពោយាេកាត់បនថ យទេៃន់េ័សា
តរ ង ក់ព័នធនឹងេនាី ក-១១ ខដ្េ
ម្តូវបាន្តេ់ជូ នរដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ និង អូេ េេ 761។
323.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងឆរេេើ យតប បស់ ក.ស.ព រៅនឹងឆំណឆដ្ំបូងកនរងឆំរ ណាេ
ឆំណឆទាំងរនះ762។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានភាពម្តឹេម្តូវកនរងកា ពិច ណារេើេ័សា
តរ ង

ខដ្េទទួេបានពីេនាី

ក-១៧ និងគកេនំរម្កាេ763។ រេើសពីរនះរទៀត ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា

759

កតីក៏ បកម្សាយេិនម្តឹេម្តូ វ្ងខដ្ នូវ តថ្េេ បស់េ័សា
តរ ង ក់ព័នធនឹងេនាី ក-១១។

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រន សាទះ) ទំព័ ៤៦ បនាត់ ២០-២៤ - ទំព័ ៤៧ បនាត់ ១-៣ បនាប់ពីរមាង [14.12.45], ទំព័ ៥១ បនាត់ ១៣១៩ បនាប់ពី
រមាង [14.34.38]។ សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤៦៣ និងសូេរេើេ្ងខដ្ ខ្នក 10.5 រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៧៥៩-៧៦៧។
760

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣១២១-៣១២៣, ៣១២៥-៣១២៦។

761

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨០-៨៨៣។

762

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៥៨-៨៦០។

763

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣១០៣-៣១០៦។

204
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663372

324.

របើរទាះជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េេ បានទទួេេ ណភាពេនរពេរបើ កសវនកា ជំនំជម្េះ
ក ណីេនាី សនតិសខេនំរម្កាេក៏រដាយ 764 ក៏គត់ម្តូវបានសមាា សរដាយ ក.ស.ឆ.ស ្ងខដ្ ។ រៅកនរង
កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ ឆរេេើយ បស់គត់ គត់បានពិពណ៌នថ្ន ខណៈរពេខដ្េគត់ជ្ញអនករទាស
រៅេនាី

ក-១១ គត់ម្តូវបានរគឱ្យរធវើពេកេមរដាយដ្កសាូ ងម្សូវ ឬរេើកទំនប់ 765។ រគរដាះរខានះ

រជើងគត់រឆញខតរៅរពេរធវើកា ង្ហ ទាំ ងរនះខតបរណា
ណ ះ បខនតថ្ដ្ បស់គត់ម្ តូវបានរគឆងរដាយខខស
អម្ងឹង 766។

េកខខណឌខដ្េគត់ម្តូវបានបងខំឱ្យរធវើកា ទាំងអស់រ នះរហើយបានបងកឱ្យគត់ េូតកូ ន

និងឈឺម្តគករាំថ្ ៉ 767។
325.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ភាពទកខរសាកខដ្េគត់បានជួបម្បទះពី
កា រធវើកា ង្ហ ធៃន់ធៃ រដាយបងខំរ ៅេនាី

ក-១១ គឺជ្ញកមាេំងឆិ តតឆេបង បស់គត់កនរងកា ឆូេ ួេកនរង

កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីទាំងរនះ 768។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អករេើស កខីកេម បស់គត់អំពី
កា បងខំឱ្យរធវើកា ង្ហ ធៃន់ធៃ ខដ្េគត់េិនអាឆបដ្ិរសធបាន និងបានបងកឱ្យគត់ និងម្បពនធ បស់គត់
ជួបកា េំបាកធៃន់ធៃ

769។

រេធាវីកា

កតរី ធវើកា អះអាងរដាយគមនយតតិក េមថ្ន តថ្េេសកខី កេម បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ េិនគួ ម្តូវបានយកេកពិច ណា ពីរម្ ះសកខីកេមរ នះម្តូវបាន
្តេ់ “ខតកនរងអំ រងរពេខដ្េគត់ខងេងអំពីទកខរសាករវទន បស់ខួ ន
េ គឺមានន័យថ្ន រៅរម្កាយពីភា
គីសួ សំណួ ឆប់”

និងថ្ន

“រេធាវីកា

កតីពំមា នេទធភាពសួ គត់បានទាក់ទងនឹង ម្បធានបទ

រនះ” 770។ សហរេធា វីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន សកខីកេមទាំងម្សរង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប រវណី កេ

764

ឯកសា E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអនកជំនញ ខដ្េម្តូវបានរសនើសំសាតប់សកខីកេមរៅកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ១០៣។
765

ឯកសា E3/7700 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េេ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN

00236696។
766

ឯកសា E3/7700 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េេ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN

00236696។
767

ឯកសា E3/7700 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អូេ េេ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN

00236696។
768

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១៧-១៨,

បនាត់ ២៤-២៥ េនរមាង [14.27.45]។
769

ឯកសា E465 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០២ កថ្នខណឌ ៣១០៤។

770

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨២។
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខណេ

គឺជ្ញឆរេេើយអំពីទកខរសាកខដ្េម្តូវបាន្តេ់រៅកនរង សវនសាតប់រសឆកតីខងេងរ ៀបរាប់ទកខ

រសាក រវទន និងសាថនភាពពយសនកេម 771។ គត់បាននិយាយអំពីេនាី ក-១១ រៅកនរងឆរេេើយដ្ំបូង
បំ្ត បស់គត់ រហើយជ្ញងមេ
ី ង
ត រទៀតរៅឆំណឆេួ យឆំនួនកនរងសកខីកេម បស់គត់ េនរពេម្តូវបាន
រចទសួ រដាយរេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន772។ េិនមានបញ្ហារចទរ ើយខដ្េថ្ន រេធាវីកា

កតីមានឱ្កាសរដ្ើេបីរចទសួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ អំពីបញ្ហាទាំងរនះ។
៩.៥. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆំង្នឹង្មនុសេជាតិនម្កាមទម្មង្់ជាការនធា ើទុកខបុកនមនញ
៩.៥.១. ទិ ឋពពរួម
326.

ខ្នករនះថ្នសា ណា រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនឹងកា សនិនដាឋន បស់ អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពឧ
ី ម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំងនឹង េនសសជ្ញតិ

រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទកខបករេនញ។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បានឆូេ ួេឆំខណកជ្ញេ័សា
តរ ងដ្៏សំខាន់ទាក់ទងនឹងកា សននិដាឋនទាំងរនះ។
ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនកនរ ងឆំរណាេទ ហីក ណ៍ ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា

កតីម្តូវបានរឆេើយ

តបយាងម្គប់ម្គន់រ ដាយ ក.ស.ព រហើយសហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងកា សននិ ដាឋនទាំង
រនះ ដ្ូឆមានកនរងឆំ ណឆខាងរម្កាេ។
327.

ឆំខណកទីេួយថ្នខ្ន ករនះ

រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនង
ឹ

ធាត្សំម្តឹេម្តូ វថ្នឧម្កិដ្ឋកេមថ្ នកា រធវើទកខបករេនញ និងថ្ន រតើទ ហីក ណ៍ទាំងរនះគឺជ្ញខ្ន កថ្នឆាប់
អនត ជ្ញតិ កនរងឆ្នំ ១៩៧៥ (នីតោនកូេ ភាព) ខដ្ ឬយាងណា។ ឆំខណកទីពី រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍
អំពីកំហសអងគរហតខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់។

771

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៨៥-១១៦។ ទាក់ទង

នឹងម្បរេទសវនកា រដាយម្បធានជំនំជម្េះអំពីរសឆកតខី ងេងរៅទំព័ ៦៤ បនាត់ ៦-៨ បនាប់ពីរមាង [14.10.10] និងទំព័ ៦៧
បនាត់ ១១-១៦ បនាប់ពីរមាង [14.19.11]។
772

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៦៨ បនាត់ ២១-២២

បនាប់ពរី មាង [14.20.50], ទំព័ ៦៩ បនាត់ ៨ បនាប់ពីរមាង [14.20.50], ទំព័ ៧៣ បនាត់ ៨-១០ បនាប់ពីរមាង [14.36.55],
ទំព័ ៧៩ បនាត់ ៥-៩ បនាប់ពីរមាង [15.14.19]។

206
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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៩.៥.២. ធាតុផេំឧម្កិ ឋកមម និង្នីតោនុកូលពព
328.

កនរងេូេដាឋនេួយ ឆំនួន រេធាវីកា

កតីរ េើករ ើងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានម្បម្ពឹតតកំហស

កនរងកា កំណត់ធាត្សំឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទកខបករេនញ ឬថ្ន ឧម្កិដ្ឋេមដ្ូឆខដ្េម្តូវបានកំណត់រ ដាយ
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

េិនមានអតថិ ភាពរ ើយរៅកនរងរពេខដ្េមានកា ម្បម្ពឹតតខដ្េម្តូវបាន

រចទម្បកាន់។ ទ ហីក ណ៍្េូវឆាប់ ទាំងរនះម្តូវបានរេើករ ើងកនរងេូេ ដាឋនទី ៩៤ (កា រធវើទកខបក
រេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ និងពទធសាសនិក ) 773 េូេដាឋនទី ៩៥ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើពទធ សា
សនិក និងម្ពះសងឃពទធសាសន) 774 េូេដាឋនទី ៩៦ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ) 775
េូេដាឋនទី ១០៨ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើពទធសាសនិក និងម្ពះសងឃពទធសាសនរៅម្សរកម្ាំ
កក់) 776 េូេ ដាឋនទី ១២១ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា) 777
េូេដាឋនទី ១២២ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេរៅកា ដាឋនទំនប់ ១េករា) 778 េូេ ដាឋនទី
១២៥ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើខាមង
ំ នរយាបាយពិតម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ នរយាបាយាេកា សនមតរៅ
េនាី ស-២១) 779 េូេដាឋនទី ១២៦ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើអនករទាសជនជ្ញតិរ វៀតណាេរៅ
េនាី ស-២១) 780 េូេ ដាឋនទី ១២៩ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើខាមង
ំ នរយាបាយពិតម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ
នរយាបាយាេកា សនមតរៅអូ កខនសង) 781 េូេដាឋនទី ១៣៧ (កា សមាេប់ជនជ្ញតិចេរៅម្សរក
កងមាស) 782 េូេ ដាឋនទី ១៤១ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេកនរ ងអំ រងរពេផ្លេស់ទី
េំរៅម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទី ២)783 េូេ ដាឋនទី ១៤៤ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិ

773

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៤១-៦៥៥។

774

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៦។

775

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៧។

776

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៣-៧៤៥។

777

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០៤-៨១២។

778

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨១៣។

779

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥-៨២៧។

780

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

781

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៤៨-៨៥៨។

782

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៩-៩១០។

783

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩២៦-៩២៧។
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ចេ)784 េូេដាឋនទី ១៤៦ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ) 785 េូេដាឋនទី ១៤៧ (កា
រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ) 786 និងេូេដាឋនទី ១៥៨ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើម្បជ្ញជន
រវៀតណាេកនរ ងរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវយរ ៀង) 787។
329.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូ វបានរឆេើយតប ួេគនរៅកនរ ងខ្នករនះ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេអះអាងថ្ន អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានម្បម្ពឹតតកំហសអងគឆ ាប់រ ើយ

ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹង

េនសសជ្ញតិរ ម្កាេទម្េង់កា រធវើទកខបករេនញ។ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំ ណត់យាងម្តឹេម្តូវ
នូវធាត្សំឧម្កិដ្ឋកេម រដាយសា វាមានអតថិភាពកនរង ឆ្នំ១៩៧៥។
330.

“កា រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហតនរយាបាយ ពូជសាសន៍ និងសាសន” ម្តូវបានរាប់បញ្ចូ េថ្ន
ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិកនរងមាម្ា ៥ ថ្នឆាប់សីព
ត ី អ.វ.ត.ក 788។ អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងកនេងេកបានពិនិតយរេើេធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរនះ

រដាយសា វាមានរៅកនរងឆាប់ទំរនៀេ

ទមាេប់អនត ជ្ញតិ កនរង យៈកាេពីឆ្នំ១៩៧៥ ដ្េ់ឆ្នំ១៩៧៩។ កនរងសាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០១ អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង បានតេកេ់កា បរងកើតធាត្សំ បស់ឧម្កិដ្ឋកេមរនះ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
ថ្នជ្ញ៖
(i) អំរពើសកេម ឬអកេមខដ្េ [...] ពិតជ្ញរ ីសរអើង រហើយដ្កហូត ឬ ំរលាេរៅរេើ
សិទធិជ្ញេូេដាឋន

ខដ្េមានខឆងរៅកនរងឆាប់សនធិ សញ្ហញអនត ជ្ញតិ

ឬឆាប់ទំរនៀេ

ទមាេប់អនត ជ្ញតិ (ធាត្សំស តោនេ័ត)។ និង
(ii) ច ីម្តូវខតបានម្បម្ពឹតតអំរពើសកេម ឬអកេម រដាយមានរឆតនរ ីសរអើង ... រដាយ
េូេរហតនរយាបាយ ពូជសាសន៍ ឬសាសន... (ធាត្សំអតតរ នេ័ត ) 789។

784

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣៣-៩៥១។

785

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៤-៩៥៦។

786

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៧-៩៥៩។

787

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៨-១០៥០។

788

ឆាប់សីព
ត ី អ.វ.ត.ក មាម្ា ៥។

789

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២២៦។ សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ

៣៧៦, ៣៧៩0 ខដ្េម្តូវបានរេើករ ង
ើ ជ្ញងមីេង
ត រទៀតរៅកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧១៣។

208
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663376

331.

ធាត្សំទាំងរនះ

ម្តូវបានយកេករម្បើម្បាស់ជ្ញបនតបនាប់រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅកនរង

សំណំរ ឿង ០០២/០១ រហើយគមនកា ជំទាស់រ ើយរៅដ្ំណាក់កាេបណតឹង សាទកខ790។
332.

កា ពិច ណារៅរេើយាតធិកា ខដ្េ ក់ព័នធ បង្ហាញឱ្យរឃើញថ្ន ធាត្សំសតោនេ័ត មានកា ឆូេ
ួេពីទិដ្ឋភាពដាឆ់រដាយខ កសំ ខាន់ៗឆំ នួនពី ៖ ទីេួយគឺអំរពើសកេម ឬអកេមខដ្េបានរ ៀបរាប់ខដ្េ
មានភាពធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់។ ទីពី គឺអំរពើសកេម ឬអកេម ម្តូវខតជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខ សតង។ ខ្នករនះ
នឹងរឆេើយតបបនតបនាប់រៅកាន់ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី ក់ព័ នធនឹងធាត្សំនីេួយៗកនរ ង

ឆំរណាេធាត្សំទាំងពី ថ្ន ធាត្សំសតោនេ័ ត និងរឆតនម្បម្ពឹតត បទរេមើស។
៩.៥.២.១. ធាតុផេំទី ១៖ អំនពើសកមម ឬអកមមននពពធង ន់ធងរដ លតម្មូវឱ្យមាន
333.

េិនខេនរាេ់ អំរពើសកេម ឬអកេមខបបរ ីសរអើង ទាំង អស់ អាឆបរងកើតបានជ្ញធាត្សំស តោនេ័ត ថ្ន
កា រធវើទកខបករេនញរនះរទ។ អំរពើសកេម ម្តូវខតបរងកើតឱ្យមានឧម្កិដ្ឋកេម ម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិ ឬ
ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិរ្សងរទៀត ឬរបើេិនអញ្ច ឹងរទ ម្តូវខតវាយតថ្េេថ្នជ្ញអំរពើសកេម ឬអកេមខដ្េ
មានភាពធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់ 791។ កនរងសាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០១ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកំ ណត់
េកខណៈវិនិឆ័យ
េ “ខដ្េមានេ័សា
តរ ងបញ្ហជក់ឆាស់លាស់” 792 សម្មាប់កា បំរពញថ្នរតើទម្េង់ជ្ញក់
លាក់ថ្នអំរពើេួយរឆេើយតបរៅនឹ ងកម្េិ តកំណត់រ នះខដ្ ឬយាងណា 793។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
បានពនយេ់ថ្ន

បញ្ហាគឺ

“ថ្នរតើ អំរពើសកេម

ឬអកេមថ្នកា រធវើទកខបករេនញរនះ

រៅរពេខដ្េ

ពិច ណាជ្ញ ួេ និងរៅាេប ិបទ នំឱ្យមានកា ំរលាេរេើសិទធិជ្ញសា វនត រដាយកំរ រាេ ឬឥត

790

ឯកសា E313 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤២៧។

791

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២២៧។ សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E188 សាេម្កេ រៅម្តង់កថ្ន

ខណឌ ៣៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៥៤, ២៥៥ (កា វិភាគអំពីម្បេព
រដ្ើេ បស់េទធិកនរងរ ឿងកតីរម្កាយសេ័យសន្រង្ហគេរលាករេើកទី II និងរៅតលាកា ICTY។ សូេរេើេជ្ញពិរសស សាេម្កេ បស់
រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត, IT-95-16-T ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ៦២០)។
792

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៦១។

793

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៥៧ ខដ្េយេ់ម្សបជ្ញទូរៅជ្ញេួយនឹងកា បរងកើតឯកសា រៅកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E188 សាេម្កេ (សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២២៧)។

209
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663377

លាក់រេៀេ ខដ្េមានភាពធៃ ន់ធៃ

ឬសាថនទេៃ ន់រសមើគនរៅនឹងបទរេមើសេូេ ដាឋនដ្ថ្ទរទៀតរៅកនរង

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិខដ្ ឬយាងណា” 794។ [កា គូសបញ្ហជក់ម្បេពរដ្ើេ]
334.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនជំ ទាស់តវា៉ រៅនឹងកា បកម្សាយ

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីេកខខណឌរនះរ ើយ។

រហើយក៏េិនទំនងជ្ញមានកា រេើករ ើង

ណាេួយ្ងខដ្ ថ្ន វាេិនតំណាងឱ្យឆាប់ទំរនៀេទមាេប់អនត ជ្ញតិកនរ ងឆ្នំ១៩៧៥ រនះរទ។ ទ ហីក
ណ៍េួយឆំ នួន ម្តូ វបាន បរងកើតរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនឹងថ្ន រតើធាត្សំរនះម្តូវបានរឆេើយ

តបម្គប់ ម្គន់រដាយឈ រេើេូេ ដាឋនេ័សា
តរ ងរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្

ឬយាង

ណា។ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានរឆេើយតបខាងរម្កាេរនះ 795។
៩.៥.២.២. ធាតុផេំទី ២៖ ការនរីសនអើង្ជាក់ដសាង្
335.

ឆាប់យតតិសា ន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក ខឆងថ្ន កា រធវើទកខបករេនញតម្េូវឱ្យមាន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់
ខសតង”796។ េកខខណឌតម្េូវរនះបង្ហាញថ្ន រឆតនរ ីសរអើងខតឯងេិ នម្គប់ម្គន់រទ797។ ដ្ូរឆនះ កនរង
សំណំរ ឿង ០០១ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពនយេ់ថ្ន អងគជំនំជម្េះ “េិនអាឆ ករឃើញរ ឿងកតី
ណាេួយរៅេន [យនតកា រម្កាយសន្រង្ហគេរលាករេើកទី II] ខដ្េជនជ្ញប់រចទម្តូវបានសរម្េឆ
ដាក់ពិ ទធភាពពីបទរធវើទកខបករេនញ

រដាយខ្អករេើអតថិ ភាពថ្នរឆតនជ្ញក់លាក់រដាយេូេរហតថ្ន

កា រ ីសរអើងខតឯងរនះរទ” 798។ កា រ ីសរអើងេិនម្តឹ េខតជ្ញរឆតនបរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំងម្តូវ
ខតរកើតរ ើងយាងពិតម្បាកដ្។
336.

រទាះជ្ញយាងណា កា ណ៍រនះបនសេ់ទកនូវេនាិេសងស័ យថ្ន រតើវារកាតបរៅរេើ “កា រ ីសរអើង” អវី
រហើយកា ពិត វាបានរកាតបរៅរេើអក
វី នរងឆ្នំ១៩៧៥។ សា ណាបណតឹងសា ទកខរនះ ួេបញ្ចូ េទ ហី ក
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795

សូេរេើេខ្នក 9.5.3 រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣៧៨ ខាងរម្កាេ។ សូេរេើេជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៤៦៥-៤៦៨ ( ក់ព័នធនឹងជន

ជ្ញតិចេ) និងកថ្នខណឌ ៤៧០ - ៤៧៧ ( ក់ព័នធនឹងពទធ សាសនិក)។
796

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៦៤-២៧១។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកា សំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្ន

ខណឌ ៦៨៧ និង ៦៩០។
797
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210
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663378

ណ៍េួយឆំ នួនខដ្េទំនងជ្ញមានកា

ក់ព័នធរៅនឹ ងេនាិ េសងស័យ ថ្ន រតើអវីបរងកើតបានជ្ញ “កា រ ីស

រអើង”។ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូ វបានរឆេើយតបជ្ញបនតបនាប់រៅកនរង ឆំណឆរនះ។
៩.៥.២.២.១. ភាពអាឆកំណត់បាន និងភាពេិនអាឆផ្លេស់បូ ត បាន បស់ម្ករេ ង្េបះ េ់
337.

រដ្ើេបីបរងកើតឱ្យមានកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ម្ករេ នរយាបាយ ជ្ញតិសាសន៍ ឬសាសនខដ្េ ង្េ
បះ េ់ ម្តូវខត “ខសតងឱ្យរឃើញឆាស់លាស់” 799។ យាងរហាឆណាស់រៅកនរងេូេ ដាឋនឆំ នួនពី កនរង
ឆំរណាេេូេ ដាឋន បស់ខួ ន
េ (េូេ ដាឋនទី ១២៥ និងេូេ ដាឋនទី ១២៩) រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញទទូឆ

ឱ្យមានគណភាពបខនថ េថ្នម្ករ េរនះ រ េគឺថ្ន វាេិនម្តឹេខតេិ នអាឆកំណត់បានបរណា
ណ ះរទ បខនត
ខងេទាំងេិ នអាឆផ្លេស់បូ ត បាន និងមានភាពម្សបគនរទៀត្ង 800។
(i)

ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកបករេន ញរេើខាមង
ំ ពិត ម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ ាេកា សនមតរៅេនាី ស-២១

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន

ម្ករេរនះេិនអាឆបរងកើតបានជ្ញម្ករ េខដ្េអាឆកំណត់បាន

ម្គប់ម្គន់រ ើយ ពីរម្ ះម្ករេរនះបាន ួេបញ្ចូ េ “ម្បរេទមានឆំនួនរម្ឆើ ន រហើយវាខម្បម្បួេ
រៅាេរពេរវលា”801 (េូេដាឋនទី ១២៥)។
(ii) ទ ហីក ណ៍ម្បហាក់ម្ បខហេគនម្តូវបានរធវើរ ើង ទាក់ទងនឹង ខាមង
ំ ពិតម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ ាេ
កា សនមត ខដ្េម្តូវបានរធវើទកខបករេនញរៅអូ កខនសង។ រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន ម្ករេ

រនះ “គឺ ក់ព័នធនឹងម្បរេទ ងជ្ញរម្ឆើន” និងថ្ន “ភាពខសគន” រៅកនរងម្ករេរធវើឱ្យម្ករ េរនះេិន
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៧៤៤។ [េបកា គូសបញ្ហជក់]
800

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥-៨២៧ (េូេដាឋនទី ១២៥) និង ៨៤៨-៨៥៨ (េូេដាឋនទី ១២៩)។

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន េូេដាឋនទី ១២៥ រេើករ ើងនូវបញ្ហាឆាប់ដាឆ់រដាយខ កេួយឆំនួន។ ខ្នករនះថ្នសា ណា
រឆេើយតប រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹងខេឹេសា េកខខណឌតម្េូវសម្មាប់ “កា រ ីសរអើង”។ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរេើករ ើង
ដាឆ់រដាយខ កនូវបញ្ហានីតិវ ិធីថ្ន

រតើបញ្ហាអងគរហតខតេួយ

អាឆម្តូវបានកំណត់រៅកនរងសំណំរ ឿងពី ដាឆ់រដាយខ កបានរទ

(សូេរេើេ ខ្នក 6.4 រៅម្តង់កថ្នខណឌ ១០៦-១០៨)។ ឆំរ ះបញ្ហាខដ្េរៅរសសសេ់ខដ្េម្តូវបានរេើករ ើងកនង
រ េូេដាឋនទី
១២៥ សហរេធាវីន ំេខគំម្ទដ្េ់សា ណា បស់ ក.ស.ព។ សូេរេើេ ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្ន
ខណឌ ៨៤៤-៨៥០។
801

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥។

211
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663379

អាឆរឆេើយតបរៅនឹងេកខខណឌតម្េូវសម្មាប់ភាពអាឆកំ ណត់បានម្គប់ម្គន់រ ើយ 802
(េូេដាឋនទី ១២៩)។
338.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងគឺម្ តឹេម្តូ វកនរងកា
សននិដាឋនថ្ន “សម្តូ វពិតម្បាកដ្ ឬសម្តូវាេកា សនមត បស់ ប.ក.ក” បានបរងកើតបានជ្ញម្ករេខដ្េ
អាឆកំណត់បានម្គប់ ម្គន់ 803។ កា សននិដាឋនខាងរម្កាេមានបំណងគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋនរនះាេ
យៈកា រឆេើយតបរៅនឹងកា អះអាងជ្ញក់ លាក់ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន េកខខណឌតម្េូវថ្នភាព

អាឆកំណត់បានម្គប់ ម្គន់ េិន ួ េបញ្ចូ េម្ករេខដ្េខម្បម្បួេ និ ងម្ករេឆម្េរះរ ើយ។
339.

រេធាវីកា

កតី ពំបាន្តេ់នូវេូេ ដាឋនសំអាង្េូ វឆាប់រ ើយ សម្មាប់ទសសនៈឆាស់លាស់ បស់

ខេួនខដ្េយេ់រឃើញថ្ន ម្ករេខដ្េអាឆកំណត់បានម្គប់ ម្គន់េួយម្តូវខតេិ នអាឆផ្លេស់បូ ត បាន និង
ម្សបគន។ វាគឺជ្ញទសសនៈេួយ ខដ្េមានភាព្ាយ
រ គនរដាយផ្លាេ់រៅនឹងយតតិសាន្រសតខដ្េម្តូវបាន
បរងកើតរ ើង បស់អងគជំ នំជម្េះ និងតលាកា រ្សងរទៀត។ ដ្ូឆខដ្េម្តូវបានកត់សមាគេ់រដាយអងគ
ជំនំជម្េះរៅកនរង សំណំរ ឿងេួយឆំ នួនរៅតលាកា ICTY ម្ករេខដ្េម្តូ វបានរធវើទកខបករេនញ ម្តូវ
បានកំណត់រដាយអវិជជ មានថ្ន “ពំខេនជ្ញជនជ្ញតិខស៊ែប” 804។
បញ្ហាថ្ន រតើម្ករេទាំ ងរនះម្តូវបានកំ ណត់កនរង ន័យអវិជជមានថ្ន បានសថិតរៅកនរង “ម្ករេ
អនកពំខេនជនជ្ញតិខស៊ែប” ឬថ្នជ្ញម្ករេ “បចចេិតត និង ម្បឆ្ំ ងរៅនឹងសងគេនិយេជ្ញតិ
និយេ” ឬក៏ថ្ន សថិតរៅកនរងម្ករ េ ួេខដ្េមានដ្ូឆជ្ញ “ជនជ្ញតិខស៊ែប ជវីហវ ជីពសី
(Gypsies) ម្ពេទាំងម្កូអាត ខដ្េេិនម្ពេទទួេយកេរនគេន៍ វិជ្ញជរនះ រហើយថ្ន

802

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៤៩-៨៥២។

803

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៤៦ (េូេដាឋនទី ១២៥) និង កថ្នខណឌ ៨៨៣ (េូេដាឋនទី

១២៩)។
804

សូេរេើេ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦៧៧។ សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Staki

រៅតលាកា ICTY, IT-97-24-T ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ៨២៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ សាេម្កេ បស់រ ឿង
កតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Brđanin រៅតលាកា ICTY, IT-99-36-A ឆះថ្ងៃទី៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០០៧ កថ្នខណឌ ៣១៨-៣១៩។
សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Krnojelac រៅតលាកា ICTY, IT-97-25-T ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្នំ២០០២ កថ្ន
ខណឌ ៤៣៨។ េតិរយាបេ់ និងសាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Tadić រៅតលាកា ICTY, IT-94-1-T ឆះថ្ងៃទី៧ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ១៩៩៧ កថ្នខណឌ ៧១៤។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា F28 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ២៧២។

212
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663380

ម្ករេខដ្េទទួេ ងកា រធវើទកខបករេនញទាំងរនះ

ពំមានទម្េង់ម្សបគនខតេួយខដ្ ឬ

យាងណា។ ដ្ូរឆនះ អងគជំនំជម្េះត លាកា កំពូេបញ្ជ ក់េទធភាពខដ្េថ្ន កា រធវើទកខ
បករេនញខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម ម្បឆ្ំ ងេនសសជ្ញតិ

អាឆកំណត់រគេរៅរេើម្ករ េ

ម្បេូេ្តំ រ ខដ្េគមនអតតស ញ្ហញណ ឬកេម វិធី ួេគនេួយបាន805។
340.

ដ្ូឆគនរនះខដ្ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជ ម្េះបានទទួេសាគេ់ថ្ន ជ្ញកា ពិត “ម្បជ្ញជនងមី”
បានម្គបដ្ណតប់រៅរេើម្បរេទ ងរ្សងៗ

ួេទាំ ង “អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម

បញ្ញវនត

មាចស់ដ្ី នយទន សកតិេូេិ ម្ពេទាំងអនធន្ងខដ្ ខដ្េអនកទាំងអស់រនះម្តូវបានចត់ទកថ្ន ជ្ញស
ម្តូវ បស់បដ្ិវតតន៍សងគេនិយេ” 806។ រហតដ្ូឆរនះ វាឆាស់ថ្ន រគេគំនិតថ្នម្ករ េខដ្េអាឆកំណត់
បានម្គប់ម្គន់េិនឆេរះបញ្ហចំងពីេ កខខណឌតម្េូ វណាេួយថ្នភាពម្សបគន

ឬកងវះភាពឆម្េរះរៅកនរង

ម្ករេរ ើយ។
341.

យតតិសាន្រសតឆាស់លាស់មា នអតថិ ភាពសម្មាប់ ភាពអាឆអនវតតបា នថ្នកា រធវើទកខបករេនញរដាយសា
េូេរហតនរយាបាយឆំរ ះរសណា ីយូេួយ ខដ្េកនរងរសណា ីយូរនះ បបជិ ះជ្ញន់េួយដាក់រគេ
រៅរេើខាមង
ំ ាេកា សនមតកនរង វិសាេភាពដ្៏ធំទូលាយេួ យ។

សាេដ្ីកា បស់តលាកា ទីម្ករង

Nuremberg បានរេើករ ើងពីកា រធវើទកខបករេនញ ខដ្េម្តូវបានសំរ ៅរៅរេើ “គូម្បខជង និងគូ
ម្បខជងខដ្េម្តូវបានសនមត ឬខដ្េម្តូវបានសងស័យ” 807។ រនះ ួេបញ្ចូ េទាំង សមាជិកថ្នម្ករេ រ្ស
ងៗ ខដ្េពីរពេេួយរៅរពេេួយ ម្តូវបានរគចត់ទកកនរងម្ករេម្បឆ្ំងខដ្េមានសកាតនពេ

ួេ

មានសហជីព បូជ្ញច យ និងបពវជិត និងម្ករេសនតិភាពនិយ េ 808។ បខនតបទរចទថ្នកា រធវើទកខបក
រេនញមានទំហំធំេមេសម្មាប់ ដាក់រគេរៅរៅរេើបគគេ ទាំងអស់

ខដ្េម្តូវបានសងស័យថ្នជ្ញ

ម្ករេម្បឆ្ំង ដ្ូឆជ្ញ៖ “ជនទាំងោយណាខដ្េ ឬម្តូវបានសងស័យថ្នមានអ ិយភាពនឹងបកសណា
ហសី និងជនទាំងោយណាខដ្េ ឬម្តូវបានសងស័ យថ្នជំទាស់នឹងខ្នកា ួេ ខដ្េម្តូវបានរចទម្ប
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ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦៧៨។

806

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦៨៣។

807

តលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅ

ជំនំជម្េះ ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ១៩៤៥ ទំព័ ៣២។
808

តលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅ

ជំនំជម្េះ ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ១៩៤៥ ទំព័ ៣៣។

213
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កាន់រៅកនរង[បទរចទដ្ំបូងថ្នដ្ីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជម្េះ]” 809។
េេអិតអំពីរគេនរយាបាយថ្នកា កំណត់រគេរៅ

សាេដ្ីការនះបានរ ៀបរាប់

និងសមាេប់បគគ េជ្ញរម្ឆើន

ខដ្េម្តូវបាន

សងស័យថ្នជ្ញគូម្ បខជងថ្ន បបរនះ និងម្ករ េម្គួសា បស់ពួករគ រហើយជនជ្ញប់រចទេួយឆំនួនម្តូវ
បាន្តនារទាសទាក់ទិននឹ ងអំរពើខបបរនះ810។
342.

ដ្ូរឆនះ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េថ្ន“ខាមង
ំ ពិតម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ ាេកា សនម ត បស់ ប.ក

.ក” េិនខេនជ្ញម្ករេជ្ញក់លាក់ម្គប់ម្គន់ ម្តូវខតម្ចនរចេ។ ម្ករេនរយាបាយថ្ន“ខាមង
ំ ពិត ម្បាកដ្
ឬខាមង
ំ ាេកា សនមត បស់ ប.ក.ក” ាេ យៈេកខណៈយាងពិតម្បាកដ្ថ្នជ្ញម្ករេេួយខដ្េម្តូវ
បានកំណត់រគេរៅរដាយសា េូ េរហតនរយាបាយ គឺង្ហយនឹងខម្បម្បួេ និង ីករាេដាេពីរពេ
េួយរៅរពេេួយ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះបានឆងអរ េបង្ហាញយាងម្តឹេម្តូវ 811 និងដ្ូរឆនះម្ករេរនះអាឆ
ម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញម្ករេជ្ញក់លាក់។ រេធាវីកា

កតីខកខានេិនបានរេើករ ើងពីកំហសអងគឆ ាប់

ខដ្េនឹងរមាឃៈកា សននិដាឋនរេើ អងគឆាប់ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា រធវើទកខបករេនញ
រនះរ ើយ។
៩.៥.២.២.២. កា ម្បម្ពឹតរត សមើភាពជ្ញេួយនឹងេទធ ្េេិនរសមភា
ើ ព
343.

ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ ទាំងេូេ គឺថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
មានកំហសកនរងកា សននិដាឋនថ្ន កា រ ីសរអើងពិតជ្ញបានរកើតមាន ពីរម្ ះកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបានរេើក
រ ើងម្គន់ខតជ្ញ “កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព”។ ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងេូេ ដាឋនទី១០៨

809

តលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅ

ជំនំជម្េះ ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខវិឆេិកា ឆ្ន១
ំ ៩៤៥ ទំព័ ៦៥, ៦៦ (“...ឆងរចទបានទទួេយករគេនរយាបាយថ្នកា រធវើទកខបករេនញ
កា បន្រង្ហកប និងកា សមាេប់ ង្ហគេថ្នម្បជ្ញជនសីវ ិេទាំងអស់រៅកនង
រ ម្បរទសអាេេឺេង់ ខដ្េជ្ញ ឬម្តូវបានរជឿថ្នជ្ញ ឬខដ្េម្តូវ
បានរជឿថ្នអាឆនឹងកាេយជ្ញអ ិភាពនឹង ដាឋេិបាេណាហសី និង ខ្នកា ួេ ឬកា សេគំនិត...” និង“កា រធវើទកខបករេនញទាំងរនះ
[...] ក៏ម្តូវបានអនវតតសំរៅម្បឆ្ំងជនទាំងោយណាខដ្េមានជំរនឿនរយាបាយ ឬជំរនឿ្េូវឆិតត ខដ្េហាក់ដ្ូឆជ្ញម្បឆ្ំងជ្ញេួយ
រគេរៅ បស់ពួកណាហសី”)។
810

តលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សងរទៀត ដ្ីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅ

ជំនំជម្េះ ឆះថ្ងៃទី១ ខខតលា ឆ្នំ១៩៤៦ ទំព័ ៦៣-៦៤, ទំព័ ១០៩-១១០, ទំព័ ១៤៣។
811

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៦០០។

214
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663382

812

េូេ ដាឋនទី ១២១813 េូេ ដាឋនទី ១២២814 េូេដាឋនទី ១៤៤815 េូេដាឋនទី ១៤៦816 និងេូេដាឋន

ទី ១៤៧817 ។ រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន៖

ក. កា រារាំងពទធសាសនិក េិនឱ្យម្បតិបតតិសាសន បស់ខួ ន
េ គឺជ្ញកា ម្បម្ពឹតតរសមើ ភាព

ពីរម្ ះ

េនសសទាំងអស់ ម្តូវបានហាេឃាត់េិនឲ្យម្បតិ បតតិសាសន (េូេ ដាឋនទី ១០៨)។
ខ. កា រារាំងជនជ្ញតិចេរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា េិនអនវតតម្បតិ បតតិសាសន បស់ពួករគគឺ
ជ្ញកា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព ពីរម្ ះជនជ្ញតិខខម ក៏េិនម្តូវបានអនញ្ហញតឱ្យម្បតិបតតិសា សនខដ្
(េូេដាឋនទី ១២២) ។
គ. កា ហាេឃាត់េិនឱ្យម្បតិ បតតិវបបធេ៌
កេពជ្ញ
រ គឺជ្ញកា ម្បម្ពឹតតរ សមើភាព

និង សាសន បស់ជ នជ្ញតិចេរៅទូទាំងម្បរទស

ពីរម្ ះម្គប់ម្ករេទាំងអស់ម្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងរបាះបង់

រចេកា ម្បតិបតតិសាសន (រាប់បញ្ចូ េ ទាំងទីកខនេងសកាក ៈបូជ្ញ កា អធិសាឋ ន អតថបទឆា
ប់ជ្ញរដ្ើេ) និយាយខតភាសាខខម និងទទួេយកសរេេៀកបំ ក់ និងេូដ្សក់ខខម (េូេ ដាឋនទី
១៤៤ និងេូេដាឋនទី ១៤៦ និងម្តូវបានរេើករ ើងេតងរទៀតរៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១៤៧)។
344.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះម្តូវខតម្ចនរចេ 818។ រៅរពេ
ពិច ណាពីសា សំខាន់ថ្ នបញ្ហារនះឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សហរេធាវីនំេខដាក់បខនថេនូវ
កា សននិដាឋនេេអិត បខនថេរទៀតដ្ូឆខាងរម្កាេ

ក់ព័នធនឹង េូេរហតខដ្េ វិធីសា ន្រសត បស់រេធាវីកា

កតីមា នកា យេ់ម្ឆ ំ។

812

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៣-៧៤៥។

813

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០៤-៨១២។

814

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨១៣។

815

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣៩-៩៥១។

816

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៤-៩៥៦។

817

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៧-៩៥៩។

818

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤០៥ (េូេដាឋនទី ១០៨) កថ្នខណឌ ៤៦៥ (េូេដាឋនទី ១២១)

កថ្នខណឌ ៤៧០ (េូេដាឋនទី ១២២) កថ្នខណឌ ៤៧៩ (កថ្នខណឌ ១៤៤) កថ្នខណឌ ៤៩១ (េូេដាឋនទី ១៤៦) កថ្នខណឌ ៤៩៤
(េូេដាឋន ១៤៧)។

215
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663383

345.

ភាពសំខាន់ថ្ នបញ្ហារនះគឺ ទាក់ទងនឹង អតថន័យថ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ”។ ជ្ញរ ឿយៗ កា រ ីសរអើ
ងម្តូវបានពនយេ់ថ្នជ្ញកា ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹង“កា ម្បម្ពឹតត” បស់ម្ ករេរ្សងៗ។ បខនតមានកា រចទសួ
ថ្នរតើរគេគំនិតថ្ន “កា ម្បម្ពឹតត” សំរៅរេើអំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េម្តូ វបានអនវតតទាក់ទងរៅ
នឹងម្ករេទាំងរនះ ឬថ្នរតើវាក៏អាឆទាក់ទងរៅនឹង្េបះ េ់ ខដ្េម្ករេទាំងរនះបានជួបម្បទះ ខដ្
ឬយាងណា។ រេធាវីកា

កតីរសនើឱ្យមានកា បកម្សាយកនរង ន័យឆរងអៀត៖ រេធាវីកា

កតី អះអាង

ថ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង” រកើតរ ើងខតរៅរពេម្ករ េរ្សងគនទទួេ ងរម្គះរដាយសា អំរពើ
សកេម ឬអកេម 819។ រៅរពេខដ្េអំរពើសកេម ឬអកេមដ្ូឆគន ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរេើម្ករេទាំង អស់ បខនត
បងកឲ្យមាន្េបះ េ់រ្សងៗគន រេធាវីកា

កតីបានចត់ទកកា ណ៍រនះថ្នជ្ញ “កា រ ីសរអើង

រដាយម្បរយាេ” រដាយខចីរគេគំនត
ិ ពីឆាប់ សិទធិេនសស និង អះអាងថ្ន រសណា ីយូរនះេិនអាឆជ្ញ
“កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”រទ
ព័នធ820។ ដ្ូរឆនះ រេធាវីកា

រដាយអាម្ស័យរៅរេើអតថន័យថ្នធាត្សំរនះកនរងអំ រងរពេ ក់
កតីរេើកទ ហីក ណ៍ដ្ខដ្េៗថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស

រដាយសននិ ដាឋនថ្ន កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងបានរកើតរ ើងរៅកខនេងខដ្េមាន “កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព”
ឬ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” 821។
346.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន

សំណួ រនះេិនខេនជ្ញបញ្ហាខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវ

រដាះម្សាយយាងេេអិតរនះរទ។ រទាះយាងណា សំណួ រនះម្តូវបានបកម្សាយឲ្យកាន់ខតឆាស់
ជ្ញងេនរទៀតកនរងកា រឆេើយ តបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ម្សរដ្ៀងគន ខដ្េរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ បាន

រេើករ ើង ទាក់ទងនឹង“កា ម្បម្ពឹតតរសមើ ភាព”ឆំរ ះពទធសាសនិក ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់។ អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបាន ិះគន់ វិធីសា ន្រសតរនះថ្នជ្ញកា ខកខានេិនបានពិច ណា៖
...ពី្េបះ េ់ខសៗគន ខដ្េខ្អករដាយរឆៀសេិ ន្តរេើសាវា ខសៗគន បស់
ម្បជ្ញជន។

កា បងខំម្ពះសងឃឱ្យរបាះបង់ជំរនឿ បស់ពួកគត់

គឺជ្ញកា រ ីសរអើង

ម្បឆ្ំង នឹងម្ពះសងឃ។ េទធ្េគឺេិនដ្ូឆគនរទ រដាយសា ខតអំណះអំ ណាងេិ នគិតពី

819

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៥, ៨១៣, ៩៣៩-៩៤២។

820

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៤, ៨១៣, ៩៥៤-៩៥៦។

821

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៥, ៨១៣។
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ភាពធៃន់ធៃ ជ្ញទូរៅថ្នកា ម្បម្ពឹតតរនះ

ជ្ញពិរសសកា ខដ្េម្ពះសងឃម្តូវបានបងខំឱ្យ

សឹករនះ822។
347.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរេើករ ើងដ្ខដ្េៗអំពី“្េបះ េ់” ខដ្េបណា
ត េេកពីកា រធវើទកខ
បករេនញ ខដ្េចំបាឆ់ម្តូវខតរកើតរ ើងកនរងកា រធវើទកខបករេនញឆំរ ះម្ករេរគេរៅ823។ ភាសារនះ
និងកា រផ្លតតជ្ញពិរសស បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើ្េបះ េ់ បង្ហាញពីកា គំម្ទដ្េ់
សាថនភាព ខដ្េកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេគឺជ្ញេូ េដាឋនថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។

348.

រទាះបីជ្ញ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន្តេ់រហត្េេេអិតបខនថេរទៀតរេើបញ្ហារនះក៏រដាយ
សហរេធាវីនេ
ំ ខរៅខតរេើករ ើ ងថ្ន

វាេិនម្តឹេម្តូ វរនះខដ្

ក៏

រដាយសា ខតរហត្េដ្ូឆខាង

រម្កាេ។

៩.៥.២.២.២.១. រគេគំនិតថ្ន ”កា រ ីសរអើងរដាយ ម្បរយាេ“និងភាព ក់ព័នធថ្នរគេគំ និតរនះ
349.

សញ្ហញណថ្នកា រ ីសរអើ ងខដ្េរកើតរ ើងាេ យៈ “កា ម្បម្ពឹតតរសមើ ភាព” ខដ្េបងក្េបះ េ់ េិន

រសមើភាព ម្តូវបានកំណត់យាងឆាស់ កនរងឆាប់សិទធិេនសស ខដ្េកា រ ីសរអើងរនះម្តូវបានកំ ណត់ថ្ន
ជ្ញ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” 824។ សម្មាប់រគេបំណងបឆចរ បបនន រគេគំនិតរនះខដ្េម្តូវ
បានដ្កម្សង់រឆញពីឆាប់ សិទធិេនសស មានសា ៈម្បរយាជន៍រដាយរយាងាេរហត្េពី ។ ទីេួយ

822
823

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៨៥។
ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧១៤,១១៧៤, ១១៨៩, ១៤០៧, ១៤០៩, ១៦៨៨, ២៦០០, ២៨៣៨, ២៨៤៦,

២៩៨៣,២៩៩៥, ៣១៣៩,៣៣២៣, ៣៣២៩ និង ៣៥១១។
824

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ គណៈកមាមធិកា េបបំបាត់កា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី LR និងអនក

រ្សងរទៀត (ខដ្េតំណាងរដាយេជឈេណឌេសិទធិ Roma អឺ ៉ប) តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋសេូវា៉គី CERD/C/66/D/31/2003 េតិ
ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០០៥ ទំព័ ១២។ គណៈកមាមធិកា េបបំបាត់កា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹងន្រសតីរេទថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ

អនសាសន៍ ួេខដ្េម្តូវបានអនេ័តរដាយគណៈកមាមធិកា េបបំបាត់កា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹងន្រសតីរេទ អនសាសន៍ ួេរេខ ២៥ ៖
មាម្ា ៤ កថ្នខណឌ ១ ថ្នអនសញ្ហញរនះ (វិធានកា ពិរសសបរណា
ត ះអាសនន) កិឆចម្បជំរេើកទី ៣០ (២០០៤) កថ្នខណឌ ៧។ គ
ណៈកមាមធិកា សិទធិេនសសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Derksen តទេ់នឹង ហូ ង់ CCPR/C/80/D/976/2001 េតិ ឆះថ្ងៃ

ទី១៥ ខខេិងន ឆ្នំ២០០៤។ គណៈកមាមធិកា សិទធិេនសសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Althammer តទេ់នឹង អូម្ទីស
CCPR/C/78/D/998/2001 េតិ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០០៣ កថ្នខណឌ ១០.២។
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663385

កយ“កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ”

គឺជ្ញ កយកាត់ដ្៏មានម្បរយាជន៍សម្មាប់សាថនភាពខដ្េ

រគេនរយាបាយ កា អនវតត អំរពើស កេម ឬអកេមថ្ នកា អនវតតជ្ញទូរៅកនរងម្ករេរ្សងៗ បងក្េបះ
េ់អវិ ជជមានរដាយខ កៗពីគនរេើម្ករេណាេួយ (ឬម្ករ េនន)។ ទីពី ឧបក ណ៍ សិទធិេនសសមាន
ភាព ក់ព័នធសម្មាប់កា បង្ហាញថ្ន

កយ “កា រ ីសរអើង” ម្តូវបានរគយេ់ជ្ញយូ ណាស់េករហើយ

ថ្ន ួេបញ្ចូ េទាំងកា រ ីសរអើ ងផ្លាេ់ និងកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ។
350.

រទាះបីជ្ញរគេគំ និតរនះ ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋក េមថ្នកា រធវើទកខបករេនញកតី

ក៏ចំបាឆ់ម្តូ វខញក របៀប

ខដ្េកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ អាឆបរងកើតកា ទទួេខសម្តូវសម្មាប់ ដ្ឋេួយរម្កាេឆាប់សិទធិ
េនសសអនត ជ្ញតិ និង របៀបរម្បើម្បាស់ កយ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” កនរ ងប ិបទថ្នកា រចទ
ម្បកាន់ពីបទម្ពហមទណឌថ្នកា រធវើទកខបករេនញ 825។ វាជ្ញកា ម្តឹេម្តូវខដ្េថ្ន កនរងឆាប់សិទធិេនសស
ដ្ឋេួយអាឆទទួេខសម្តូវរៅឆំរ ះេខឆាប់រ ដាយសា កា ំរលាេបំ នរេើកា ហាេឃាត់ េិនឱ្យ
មានកា រ ីសរអើង សូេបីខតកនរ ងក ណីខដ្េ ដ្ឋរនះគមនរឆតនរធវើដ្ូរឆនះក៏រ ដាយ។ រទាះជ្ញយាងណា
ឆំណឆរនះេិនមានន័ យថ្ន

កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេអាឆរកើ តរ ើងខតកនរងក ណីគមនរឆតន

រនះរទ។ កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេអាឆរកើតរ ើងរដាយមានរឆតន ឬគមនរឆតន826។ រហើយ
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សូេរេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kunarac និងអនករ្សងរទៀត IT-96-23-T & IT-96-23/1-T សាេ

ម្កេ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០១ កថ្នខណឌ ៤៧០-៤៧១។
826

សូេរេើេ គណៈកមាមធិកា សិទធិេនសសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Althammer តទេ់នឹង អូម្ទីស CCPR/C/78/D/

998/2001 េតិ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ១០.២។ តលាកា ECJ រ ឿងកតី Bilka—Kaufhaus GmbH តទេ់

នឹង Karin Weber von Hartz សំណំរ ឿង 170/84 សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៨៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ Daniel
Moeckli, “សេភាព និងកា េិនរ ីសរអើង” កនរង Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, David Harris and Sandesh
Sivakumaram (eds.) ឆាប់សិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ (Oxford University Press 3rd ed.) ឆ្នំ ២០១៧ ទំព័ ១៦៦ ឯកសា ភាជប់ទី

៨ ខដ្េ្ត េ់ឧទាហ ណ៍ថ្នរតសតអកខ ភាពសម្មាប់អនកដាក់ កយសំរធវើកា ខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជ្ញរេសសម្មាប់កា រធវើឱ្យម្ករេ
ជ្ញតិពនធណា
រ
េួយខូឆម្បរយាជន៍។ (“ដ្ូឆកា បង្ហាញរដាយរសឆកតីសរម្េឆកនរង រ ឿងកតី Althammer និង DH ខដ្េមានពិព ណ៌នកនរង
ខ្នក 4.2 ខដ្ ជ្ញញឹកញាប់ កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេរសមើនឹង កា រ ីសរអើងរដាយអរឆតន។ ្ារយរៅវិញ រគសនមតជ្ញធេមា
ថ្ន កនរងក ណីខដ្េមានកា រ ីសរអើងផ្លាេ់ គឺមានរឆតនរ ីសរអើង។ រទាះបីជ្ញកា ពិតបង្ហាញថ្ន ជ្ញរ ឿយៗ រគេគំនិត ទាំងរនះ
ក់ព័នធគនរៅវិញរៅេកកតី ក៏ឆំណឆរនះេិនសទធខតដ្ូរឆនះ ហូតរនះខដ្ ។ អាឆមានក ណីថ្នកា រ ីសរអើងផ្លាេ់ ដ្ូឆជ្ញ កា ផ្លត់
រឆញន្រសតីមានថ្្ារ ះ និងមាតយពីម្បរេទកា ង្ហ េួយឆំនួន ជ្ញក ណីខដ្េមានរឆតនកា

ម្ករេ ក់ព័នធ ជ្ញជ្ញងរ ីសរអើងពួក

រគ។ រទាះជ្ញយាងណា េកខណៈវិនិឆេ័យ “អពោម្កឹត” ដ្ូឆជ្ញ រតសតអកខ ភាពសម្មាប់អនកដាក់ កយសំរធវើកា អាឆម្តូវបានរម្បើ
ម្បាស់ជ្ញរេសដ្៏ េអសម្មាប់កា ផ្លត់រឆញម្ករេជ្ញតិពនធេ
រ ួយឆំនួន ខដ្េរសមើនឹងកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេរដាយមានរឆតន”។
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ខណៈខដ្េរគអាឆនិយាយបានថ្ន

ដ្ឋេួយអាឆទទួេខសម្តូវរម្កាេឆាប់សិទធិេនសស សូេបីខតកនរង

ក ណីខដ្េគមនរឆតន េិនមានន័យថ្ន រគអាឆកំ ណត់ពីកា ទទួេខសម្តូវខ្នកម្ពហមទណឌនីេួយៗ
ខដ្េរេឆរ ើងរដាយគមនរឆតនរនះរទ។ កនរងឆាប់ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ ចំបាឆ់ម្តូវខតមានរឆតន
រដ្ើេបីឱ្យកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេបរងកើ តកា ទទួេខ សម្តូវឆំរ ះកា រធវើទកខបករេនញ។
351.

ដ្ូរឆនះ រេធាវីកា
អះអាងថ្ន

កតីកំពងម្ឆបាឆ់រគេគំនិតរ្សងៗបញ្ចូ េគន រៅរពេខដ្េរេធាវីកា

“ជ្ញសា វនត

រ ីសរអើង

កតី

សញ្ហញណថ្នកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេខដ្េេិនតម្េូវឱ្យមានរឆតន

គឺេិនម្តូ វគននឹងឧម្កិដ្ឋកេមថ្ នកា រធវើទកខបកខរ េនញ

ដ្ូឆបានកំណត់ និយេន័យរៅសេ័យ

កាេថ្នអងគរហតរនះរទ”827។ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” ម្គន់ខ តជ្ញ កយខដ្េសំរៅរេើ
ម្បរេទជ្ញក់លាក់ថ្នកា រ ីសរអើ ងខដ្េរកើតរ ើងាេ យៈឥទធិពេរ្សងៗថ្នទរងវើ។ កា ទទួេសាគេ់
កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេជ្ញទម្េង់ េួយថ្នកា រ ីសរអើង

មានអតថិ ភាពជ្ញយូ េករហើយាំងពី

េនរពេខដ្េ កយកាត់ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” ម្តូ វបានបរងកើតរ ើ ងរដ្ើេបីសំរៅរេើកា
រ ីសរអើង។

៩.៥.២.២.២.២. កា ទទួេសាគេ់រដាយអងគជំនំជ ម្េះរនះថ្ន កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ ក់ព័នធនឹងកា
រធវើទកខបករេនញ
352.

កនរងសំណំរ ឿង ០០១ អងគជំ នំជម្េះរនះេិនចំបាឆ់កំ ណត់ថ្នរតើអាឆមានធាត្សំថ្ ន “កា រ ីសរអើង
ជ្ញក់ខសតង” កនរងឧម្កិដ្ឋកេមថ្ នកា រធវើទកខបករេន ញាេ យៈកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ ឬយាងណា
រនះរទ។ រទាះជ្ញយាងណា កា ពនយេ់អតថ ន័យថ្ន “កា រ ីសរអើង” រដាយអងគជំ នំជម្េះរនះកនរងប ិប
ទថ្នកា រធវើទកខបករេនញ គឺមានសា ៈម្បរយាជន៍។ កនរងខ្នកជ្ញរម្ឆើនថ្នសាេម្កេ បស់ខួ ន
េ អងគជំនំ
ជម្េះរនះបានពនយេ់ពីកា រ ីសរអើងរដាយរយាងាេ្េបះ េ់

ខដ្េទទួេ ងរដាយសមាជិក

រៅកនរងម្ករ េណាេួ យ។ ដ្ូរឆនះ កា រ ីសរអើងសំរៅរេើទរងវើ “ខដ្េនំឱ្យមានកា រ ីសរអើងរដាយ
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រឆតន” 828 “កា បង្ហាញជ្ញចំបាឆ់ពីេទធ្េខដ្េជ្ញកា រ ីសរអើងពិតម្បាកដ្”829 និង “្េវិបាក
ថ្នកា រធវើទកខបករេន ញខដ្េជ្ញេកខខណឌតម្េូ វ”830។ [បខនថេកា គូ សបញ្ហជក់]
353.

កា សំអាងទាំងរនះហាក់បង្ហាញថ្ន អងគជំនំជម្េះរនះយេ់ថ្ន សម្មាប់រគេបំណងថ្នកា បញ្ហជក់
ពី

“កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង” រដាយរយាងាេអតថន័យថ្ន កយរនះរៅឆរនេះឆ្នំ១ ៩៧៥

និងឆ្នំ

១៩៧៩ វាមានភាពម្គប់ម្គន់កនរងកា កំ ណត់ថ្ន ទរងវើរនះបានបងក្េបះ េ់ រេើេនសសេួយម្ករេ
ខាេង
ំ ជ្ញងេនសសេួ យម្ករេរ្សងរទៀត។

រ េគឺឧម្កិដ្ឋកេម ម្បឆ្ំង នឹង េនសសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញ

កា រធវើទកខបករេនញ អាឆរកើតរ ើងាេ យៈកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ។

៩.៥.២.២.២.៣. កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេកនរងឆាប់ទំរនៀេទមាេប់ អនត ជ្ញតិរៅអំ រងឆ្នំ១៩៧៥១៩៧៩
354.

រទាះបីជ្ញ អងគជំនំជ ម្េះបញ្ហជក់ឆ ាស់លាស់ យាងណាកតី

ក៏រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន

រៅរពេ

ម្បម្ពឹតតអំរពើរនះ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទកខបករេនញ អាឆម្តូវបាន
ម្បម្ពឹតតខតាេ យៈកា រ ីសរអើងផ្លា េ់។

រេធាវីកា

កតីរេើករ ើងថ្ន

កា រ ីសរអើងរដាយ

ម្បរយាេគឺជ្ញ រគេគំ និតងមីេួយខដ្េរេឆរ ើងខតកនរងទសវតស ៍ទី ៩០ ឬរម្កាយេករទៀតបរណា
ណ ះ
831។

355.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបានបង្ហាញរ ើងរដាយេិ នម្តឹេម្តូវ។

កា អនវតតជ្ញ អនត ជ្ញតិរៅអំ រងរដ្ើេសតវតស ៍ទី ២០ បង្ហាញថ្ន កា រ ីសរអើងម្តូវបានចត់ទកជ្ញទ
រងវើខដ្េ ួេបញ្ចូ េកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេជ្ញយូ េករហើយ ាំងពីេនរពេខដ្េ កយរនះម្តូវ
បានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបីពិពណ៌នពីកា រ ីសរអើង។ រៅឆ្នំ១៩២៣ តលាកា យតតធ
ិ េ៌ អនត ជ្ញតិ អឆិថ្ន្រនត
យ៍បានរផ្លតតរេើបញ្ហារនះកនរងេតិ ម្បឹកា
សញ្ហញសតីពីជនជ្ញតិ ភាគតិឆ។

ខដ្េ ក់ព័នធនឹងបទបបញ្ញតតិសីព
ត ីកា េិ នរ ីសរអើងកនរង សនធិ

ក់ព័នធនឹងឆាប់េួយខដ្េមានអនភាពកនរងកា បរណតញជនជ្ញតិបូ
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ូញខដ្េមានរដ្ើេកំរណើតជ្ញជនជ្ញតិអាេេឺេង់ (និង ហាក់មា នរឆតនសម្មាប់រគេបំ ណងរនះ)
តលាកា រនះពិច ណាថ្ន ៖
អងគរហតខដ្េថ្ន

គមនកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍រេឆរ ើង កនរងខេឹេសា ឆាប់ខដ្េ

ម្តូវបានអនេ័តរៅថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩២០ និងខដ្េថ្ន កនរងក ណីេួយឆំ នួនតូ ឆ
ឆាប់រនះអនវតតឆំរ ះជនជ្ញតិបូ ូញគមនរដ្ើេកំរ ណើតអាេេឺេង់
កំណត់ជ្ញអនកទិញពីមាចស់រដ្ើេខដ្េជ្ញជនជ្ញតិអាេេឺេង់

ខដ្េម្តូវបាន

េិនរធវើឱ្យមានភាពខសគន

ខាេង
ំ រនះរទ។ មាម្ា៨ [ខដ្េធាន “កា ម្បម្ពឹតតដ្ូឆគន”] ម្តូវបានាក់ខតងរ ើង
រដ្ើេបីបំរពញបណតឹង ទាំងរនះ

ដ្ូឆអវីខដ្េបានបំរពញកនរងសំណំរ ឿងបឆចរ បបននខដ្ ។

ចំបាឆ់ម្តូវមានសេភាពជ្ញក់ខសតង ក៏ដ្ូឆជ្ញសេភាព្េូវឆាប់ កនរងក ណីខដ្េគមន
កា រ ីសរអើងកនរងខេឹេសា ថ្នឆាប់រ នះ 832។
356.

រៅឆ្នំ១៩២៩ Déclaration des Droits Internationaux de l’Homme ម្តូវបានអនេ័ត កនរងទីម្ករង
ញូវយករដាយ វិទោសាថ នឆាប់ អនត ជ្ញតិ។ រសឆកតីម្ បកាសរនះខឆងថ្ន រដ្ើេបីឱ្យសេភាពមានម្បសិទធ
ភាព និងេិនម្គន់ខតជ្ញកា ាងនេ រសឆកតីម្បកាសរនះម្តូវផ្លត់រ ឆញកា រ ីសរអើងផ្លាេ់ និងកា
រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ 833។

357.

កនរងេតិម្ បឹកាពី បនាប់ េករទៀត បស់ តលាកា យតតិធ េ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍រៅឆ្នំ១៩៣២834 និងឆ្នំ
១៩៣៥835 តលាកា រនះបានគូសបញ្ហជក់ជ្ញងមីពីសា ៈសំ ខាន់ថ្នសេភាពទាំងកនរង អងគឆាប់ និងកនរង
អងគរហត រដាយ ំេឹករ ើង វិញពីេតិ បស់ត លាកា រនះរៅឆ្នំ១ ៩២៣។

832

តលាកា យតតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍ ជនជ្ញតិអាេេឺេង់ខដ្េ ស់រៅកនរងម្បរទសបូ ូញ េតិម្បឹកា ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ

១៩២៣ ទំព័ ២៤។
833

L’Institut De Droit International, Déclaration des droits internationaux de l’homme ឆះថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ

១៩២៩ មាម្ា ៥ (“L’égalité prévue ne devra pas être nominale mais effective. Elle exclut toute discrimination
directe ou indirecte.”) ឯកសា ភាជប់ទី ៩។
834

តលាកា យតតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍ កា ម្បម្ពឹតតឆំរ ះជនជ្ញតិបូ ញ
ូ និងអនករ្សងរទៀតខដ្េមានរដ្ើេកំរណើតបូ ូញ ឬ

សនា កថ្នកនរងខដ្នដ្ី Danzing េតិម្បឹកា ឆះថ្ងៃទី៤ ខខកេាៈ ឆ្នំ១៩៣២ ទំព័ ២៨។
835

តលាកា យតតិធេ៌អនត ជ្ញតិអឆិថ្ន្រនតយ៍សាលារ ៀនជនជ្ញតិភាគតិឆរៅអាេ់បានី េតិម្បឹកា ឆះថ្ងៃទី៦ ខខរេសា ឆ្នំ១៩៣៥ ទំព័

១៧-២១ កា ពិនិតយរេើេរសឆកតីម្បកាសខដ្េ្តេ់កា កា

ដ្េ់ជនជ្ញតិ ភាគតិឆអាេ់បានីកនរងអងគឆាប់ និងអងគរហត។

221
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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358.

អនសញ្ហញអងគកា

UNESCO សតីពីកា ម្បឆ្ំ ងកា រ ីសរអើងកនរងកា អប់ ំ ឆ្នំ១ ៩៦០ បានកំ ណត់

និយេន័ យថ្នកា រ ីសរអើងដ្ូឆខាងរម្កាេ ៖
…កា សមាគេ់ កា ផ្លត់រឆញ ខដ្នកំណត់ ឬរសឆកតី េំរអៀង ខដ្េខ្អករេើពូជ
សាសន៍ ពណ៌សេបរ រេទ ភាសា សាសន ទសសនៈនរយាបាយ ឬទសសនៈរ្សងរទៀត
រដ្ើេកំរណើតជ្ញតិ ឬសងគេ សាថនភាពរសដ្ឋកិឆច ឬកំរណើត មានរគេបំ ណង ឬឥទធិ

ពេកនរងកា រធវើរមាឃភាព

ឬបះ េ់ដ្េ់កា ម្បម្ពឹតតរដាយសេភាពកនរងកា អប់ ំ

…836 [បខនថេកា គូស បញ្ហជក់]។
359.

អនសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្ នកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ឆ្នំ១៩៦៩

កំណត់

និយេន័ យថ្ន “កា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ ” ដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
…កា សមាគេ់ កា ផ្លត់រឆញ កា ឹតតបិត ឬរសឆកតីេំរអៀង រដាយខ្អករេើពូជ
សាសន៍ ពណ៌សេបរ រដ្ើេកំរណើត ឬម្បេពជ្ញតិ ឬជ្ញតិពនធ រ ខដ្េមានរគេបំណង

ឬឥទធិពេកនរងកា រធវើរមាឃភាព ឬបះ េ់ដ្េ់កា ទទួេសាគេ់ កា ទទួេបាន ឬកា
រម្បើម្បាស់ សិទធិេនសស និងរស ីភាពជ្ញសា វនតរដាយរសមើភាពកនរង វិស័យ នរយាបាយ
រសដ្ឋកិឆច សងគេ វបបធេ៌ ឬ វិស័យរ្សងរទៀតកនរងជី វិ តសាធា ណៈ 837 [បខនថេកា គូស

បញ្ហជក់]។
360.

កនរងសាេម្កេឆ្នំ១៩៧៤ តលាកា យតតិធេ៌ថ្ នសហគេន៍ អឺ ៉ ប ទទួេសាគេ់ថ្ន៖
វិធានខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតរសមើភាព េិ នម្តឹេខតហាេឃាត់កា រ ីសរអើងជ្ញក់
ខសតងរដាយសា សញ្ហជតិ បរណា
ណ ះរទ

បខនតខងេទាំ ងហាេឃាត់ រាេ់ទម្េង់ថ្ នកា

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរទៀត្ង ខដ្េខ្អកាេកា អនវតត េកខណៈវិ និឆ័យ
េ រ្សងរទៀតថ្ន
កា កំណត់ភាពខសគន នំរៅ កេទធ្េដ្ូឆគន838។

836

អនសញ្ហញអងគកា UNESCO សតីពីកា ម្បឆ្ំងនឹងកា រ ីសរអើងកនរងកា អប់ ំ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៦០ មាម្ា ១។

837

អនញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើសពូជសាសន៍ ឆះថ្ងៃទី៧ ខខេីន ឆ្នំ១៩៦៦ មាម្ា ១(១)។

838

តលាកា យតតិធេ៌ថ្នសហគេន៍អឺ ៉ប រ ឿងកតី Giovanni Maria Sotgiu តទេ់នឹង Deutsche Bundespost សំណំរ ឿង 152-

73 សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ១៩៧៤ កថ្នខណឌសរងខប ៣ េូេដាឋនទី ១១។
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361.

អនសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្ នកា រ ីសរអើងម្បឆ្ំង នឹងន្រសតីរេទ ខដ្េម្តូវបាន
អនេ័តរៅឆ្នំ១ ៩៧៩ បខនតម្ តូវបានម្ ងរៅឆរនេះឆ្នំ១៩៧៦ និងឆ្នំ១៩៧៩ 839 បានកំណត់និយេ
ន័យថ្ន “កា រ ីសរអើង” ដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
សម្មាប់រគេបំណងថ្នអនសញ្ហញបឆចរបបនន

កយ “កា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹង ន្រសតីរេទ”

សំរៅរេើកា សមាគេ់ កា ផ្លត់រឆញ ឬកា ឹតតបិតរដាយសា រេទ ខដ្េមានឥទធិពេ

ឬរគេបំណង កនរងកា រធវើឱ្យបះ េ់ ឬរធវើរមាឃភាពកា ទទួេសាគេ់ កា ទទួេ
បាន ឬកា រម្បើម្បាស់សិទធិេនសស និងរស ីភាពជ្ញសា វនតរដាយន្រសតី រដាយេិ នគិតពី
សាថនភាពអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ន្រ សតី កនរង វិស័យ នរយាបាយ រសដ្ឋកិឆច សងគេ វបបធេ៌
សី វិេ ឬ វិស័យរ្សងរទៀត រដាយរយាងរៅាេសេភាព វាងប ស និង ន្រសតី840
[បខនថេកា គូស បញ្ហជក់]។
362.

ដ្ូរឆនះ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន គមនរគេគំនិតថ្នកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ

កនរងឆាប់ អនត ជ្ញតិេនកា រឆញរសឆកតី សរម្េឆកនរ ងរ ឿងកតី កនេង េក ដ្ូឆជ្ញ រ ឿងកតី Simunek និងអនក

រ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក រៅឆ្នំ១៩៩៥ 841 និងរ ឿងកតី D.H. និងអនករ្សងរទៀត ត
ទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក រៅឆ្នំ២០០៧ 842 គឺេិនម្តឹេម្តូវ។ រទាះបីជ្ញ េិនទាន់មា នកា រម្បើម្បាស់
កយ “កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ” កតី ក៏សញ្ហញណថ្នកា កំណត់អតតស ញ្ហញណកា រ ីសរអើងខដ្េ
ម្តូវបានហាេឃាត់ រដាយរយាងាេឥទធិពេថ្ននរយាបាយ ឬកា អនវតត ទាំងោយ ម្តូវបានកំ ណត់
ជ្ញយូ េករហើយ។ ាេពិត រសឆកតីសរម្េឆ បស់តលាកា សិទធិេនសសអឺ ៉បកនរង រ ឿងកតី D.H. និង

839

គណៈកមាមធិកា េបបំបាត់កា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹងន្រសតីរេទ សននិសីទពិេពរលាករេើកទី ៤ បស់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសីព
ត ី

ន្រសតី

វឌ្ឍនភាពខដ្េសរម្េឆបានកនរងកា អនវតតអនសញ្ហញសតីពីកា េបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹងន្រសតីរេទ

A/CONF.177/7 ឆះថ្ងៃទី២១ ខខេិងន ឆ្នំ១៩៩៥ កថ្នខណឌ ១២។
840
841

អនសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹង ន្រសតីរេទ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៩ មាម្ា ១។
គណៈកមាមធិកា សិទធិេនសសថ្នអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រ ឿងកតី Simunek និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក

ទំនក់ទំនងរេខ 516/1992 ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩៩៥ ទំព័ ១៥៧-១៦២។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័
១៧៥២។
842

តលាកា សិទធិេនសសអឺ ៉ប (អងគជំនំជម្េះជ្ញន់ខពស់) រ ឿងកតី D.H. និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក សំណំរ ឿង

រេខ 57325/00 សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៧។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៥។

223
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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អនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក េួយខ្នកគឺខ្អករេើម្ បេពខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់ ខាង
រេើ ក៏ដ្ូឆជ្ញម្បេពរ្សងរទៀត និងឆាប់ ក ណីរ ៅេនឆ្នំ១៩៧៥843។
363.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

កា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេគឺជ្ញរគេគំ និតេួ យកនរង

ឆាប់សិទធិេនសស េិនខេនកនរងឆាប់ម្ពហមទណឌ844 គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ។ រទាះបីជ្ញឆាប់
សិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ និងឆាប់ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិមានេកខណៈពិរសសពីគនកតី ក៏ឆាប់ទាំងពី រនះ
មានភាព ក់ព័ នធគន។ មានកា កំណត់ជ្ញ យូ េករហើយថ្ន កា សំអាងរដាយម្បរ ងម្បយ័ តនរៅាេ
រគេគំនិតសតីពីសិទធិេនសស
ជ្ញតិ845។

អាឆយកេករម្បើម្បាស់កនរ ងកា បកម្សាយខេឹេសា ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមអនត

កនរងក ណី ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទកខបក

រេនញ កា រយាងាេឆាប់ សិទធិេនសសខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើង មានភាព ក់ព័នធជ្ញពិរសស។
ឧម្កិដ្ឋកេមរនះទាក់ទិននឹ ងបទដាឋនសិទធិេនសស
ម្តូវបានអនវតតសម្មាប់កា កំណត់ភាពធៃន់ធៃ

ទាំងាេ យៈកា រយាងាេកា ដ្កពិរសាធន៍ខដ្េ
846

និងរគេគំនិតថ្នកា រ ីសរអើង។ រគេគំនិតថ្ន

កា រ ីសរអើងមានេកខ ណៈទូរៅឆំរ ះកា កំណត់និយេន័ យថ្នកា រធវើទកខបករេនញ

843

និងរគេ

តលាកា សិទធិេនសសអឺ ៉ប (អងគជំនំជម្េះជ្ញន់ខពស់) រ ឿងកតី D.H. និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង សាធា ណ ដ្ឋខឆក សំណំរ ឿង

រេខ 57325/00 សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៧ កថ្នខណឌ ៨៦, ៩២, ៩៥, ១០១, ១០៧។
844

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៥។

845

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍

ក់ព័នធនឹងទសសនទានថ្នកា រធវើទា ណកេម ៖ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krnojelac

IT-97-25-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០០២ កថ្នខណឌ ១៨១។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kunarac

និងអនករ្សងរទៀត IT-96-23-T & IT-96-23/1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០១ កថ្នខណឌ ៤៧០-៤៧១។
846

ដ្ូឆមានរ ៀបរាប់កង
នរ ខ្នក 9.5.2.1 ខាងរេើ រៅកថ្នខណឌ ៣៣៣-៣៣៤ េរធោបាយេួយថ្នកា បំរពញេកខខណឌតម្េូវថ្នភាព

ធៃន់ធៃ សម្មាប់កា រធវើទកខបករេនញ គឺកា រយាងាេកា ំរលាេសិទធិេនសសជ្ញសា វនត។

224
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កា ណ៍សិទធិេនសស 847 ខដ្េឆំណឆទាំ ងពី រនះសទធខតម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបីរឆេើយតបរៅនឹងភាព
យង់ឃនងខបបរ ីសរអើងខដ្េបានម្បម្ពឹតតរៅេន និងកនរង អំ រងសន្រង្ហគេរលាករេើកទី ២848។

៩.៥.២.២.២.៤ .រសឆកតីសននិ ដាឋនទាក់ទងនឹ ងកា រ ីសរអើងរដាយម្បរយាេ
364.

សម្មាប់រហត្េទាំ ងអស់ដ្ូឆខាងរេើ កា ម្បម្ពឹតតរសមើភាពខដ្េបណា
ត េឱ្យមាន្េបះ េ់េិន
រសមើគនអាឆជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ដ្ូឆជ្ញ រដ្ើេបីបំរពញរៅាេេកខខណឌថ្នធាត្សំសតោនេ័តិ
ថ្នកា រធវើទកខបករេន ញ។ ដ្ូរឆនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនមានកំហសអងគឆ ាប់កនរងកា សននិដាឋន
ថ្ន ្េបះ េ់ខដ្េពទធសាសនិក និងជនជ្ញតិចេបានទទួេ ង គឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង
រដាយេិនគិតពីទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន

“កា ម្បម្ពឹតតរ សមើភាព”

ម្តូវបានអនវតតឆំរ ះបគគ េម្គប់ ូប។

េូេដាឋនទី ១០៨ ទី ១២១ ទី ១២២ ទី ១៤៤ ទី ១៤៦ និងទី ១៤៧ េិនបានរេើករ ើងពីកំហសអងគ
ឆាប់ទាក់ទងនឹងកា បកម្សាយ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពី“កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”រនះ
រ ើយ។

847

រសឆកតីម្បកាសជ្ញសកេសតីពីសិទធិេនសស ឆះថ្ងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៤៨ មាម្ា ៧ និង ១៣។ កតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីសិទធិ

ពេ ដ្ឋ និងសិទធិ នរយាបាយ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៦៦ មាម្ា ៤, ២០, ២៤ និង ២៦។ កតិកាសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីសិទធិរសដ្ឋកិឆច
សងគេកិឆច និងវបបធេ៌ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៦៦ មាម្ា ២ និង ១០។ អនសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់រាេ់ទម្េង់ ថ្នកា
រ ីសរអើងពូជសាសន៍ ឆះថ្ងៃទី៧ ខខេីន ឆ្នំ១៩៦៦។ អនសញ្ហញអនត ជ្ញតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់រាេ់ទម្េង់ថ្នកា រ ីសរអើងម្បឆ្ំងនឹង
ន្រសតីរេទ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៩។
848

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ Helen Brady and Ryan Liss, “កា វិវឌ្ឍថ្នកា រធវើទកខបករេនញ រម្កាេទម្េង់ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹង

េនសសជ្ញតិ” កនរង Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling, Song Tianying and Yi Ping (eds) ម្បេពជ្ញម្បវតតិសាន្រសតថ្នឆាប់

ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ ៖ រេខ ៣ (Torkel Opsahl Academic Epublisher, FICHL Publication Series រេខ ២២) ឆ្នំ២០១៥
ខ្នក 12.2.4.2, ទំព័ ៤៩៧-៤៩៨។ (“ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ ជ្ញពិរសសកា រធវើទកខបករេនញ និងឆេនសិទធិេនសសដ្៏
ទូេំទូលាយខដ្េបានវិវឌ្ឍយាងខាេង
ំ កាេាេ ូបភាពជ្ញរម្ឆើនរៅអំ រងរពេចប់រ្តើេសន្រង្ហគេរលាករេើកទី
ឱ្យគនរៅវិញរៅេក។ វិសាេភាពថ្នរគេកា ណ៍ខដ្េកំ ណត់ថ្ន កា កា

២

បានជួយពម្ងឹង

បគគេរដាយឆាប់អនត ជ្ញតិម្គបដ្ណតប់រេើកា

ម្បម្ពឹតតកនរង ដ្ឋេួយ ខដ្េេិនម្តូវបានបិទបាំងរដាយអធិបរតយយភាព ដ្ឋ េួយខ្នកម្តូវបានជំ ញរដាយកា ទទួេយករគេគំនិតថ្ន
ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ រៅរម្កាយរពេបញ្ច ប់សន្រង្ហគេ”) ឯកសា ភាជប់ទី ១០។

225
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663393

៩.៥.២.២.៣. កា កំណត់រគេរៅរេើម្ ករេជ្ញរម្ឆើន ខដ្េម្តូវបានខញកដាឆ់ពកា
ី ម្បម្ពឹតរត ដាយគមនកា
រ ស
ី រអើង
365.

កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង នឹងេិ នម្តូវបាន ួេបញ្ចូ េ រៅរពេខដ្េកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបងកឱ្យមាន ពយស
នកេមម្តូ វបានអនវតតរ ដាយេិ នរ ីសេខ849។

កា ម្បម្ពឹតតរដាយគមនកា រ ីសរអើងរកើតមានរៅរពេ

ខដ្េេនសសម្តូ វបានកំណត់រគេរៅរដាយេិនរម្បើេកខណៈវិ និឆ័យ
េ ខដ្េអាឆយេ់បាន850។

កា

រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង នឹងេិ នម្តូ វបាន ួេបញ្ចូ េ្ងខដ្ រៅរពេខដ្េសមាជិកម្ករ េ ក់ព័នធ េិ នបាន
ទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតខសគន ឬ្េបះ េ់ខសគន របើរម្បៀបរធៀបរៅនឹងម្បជ្ញជនទូរៅរៅរម្ៅ
ម្ករេរនះ851។
366.

ម្តង់ឆំណឆខេះរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ (រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១២៦852 េូេដាឋនទី ១៣៧853 និង
េូេដាឋនទី ១៤១854) រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញជំទាស់ នឹងេកខខណឌតម្េូវរ្សងេួយរទៀតអំពី ធាត្សំ

ថ្ន“កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង” រ េគឺេកខខណឌតម្េូវ ខដ្េសមាជិកថ្នម្ករ េ ក់ព័ នធគឺជ្ញេនសស
ខដ្េទទួេ ងរម្គះពីកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបងកឱ្យមានពយសនកេម៖
ក. ទាក់ទងនឹង អនករទាសរវៀតណាេរៅេនាី

ស-២១ រេធាវីកា

រគេិនខេនជ្ញកេម វតថរថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរនះរទ

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្នពួក

ពីរម្ ះយាងរហាឆណាស់

អនក

រទាសប រទសរ្សងរទៀត ក៏ម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញ “គិញ” និងបានទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតរៅ
ាេរនះខដ្ (េូេដាឋនទី ១២៦)។
ខ. ទាក់ទងនឹងកា សមាេ ប់ជនជ្ញតិចេរៅកនរង ម្សរកកងមាស រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញរេើក ទ

ហីក ណ៍ (កនរងឆំរ ណាេបញ្ហាជ្ញរម្ឆើ នរទៀត) ថ្ន កា សមាេប់រ នះេិ នអាឆជ្ញកា រធវើទកខបក

849

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៧៧។

850

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៨៣។

851

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៧០១។

852

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

853

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៩-៩១០។

854

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩២៦-៩២៧។

226
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រេនញរទ ពីរម្ ះេិនម្តឹេខតជនជ្ញតិចេបរណា
ណ ះរទ បខនតក៏មានម្បជ្ញជនខខម ជ្ញរម្ឆើន ក៏
ម្តូវបានរគសមាេ ប់្ងខដ្
គ. រេធាវីកា

855

(េូេ ដាឋនទី ១៣៧) ។

កតី កយ
៏ េ់រឃើញ្ងខដ្ ថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង គួ ខតបានសននិដាឋនថ្ន

កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេកនរងអំ រងរពេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនកនរងដ្ំណាក់
កាេទីពី

គឺេិនមានកា រ ីសរអើងរទ ពីរម្ ះវាេិនម្តូវបានកំ ណត់ឆំរ ះខតជនជ្ញតិចេ

រនះរ ើយ (េូេ ដាឋនទី ១៤១)។
367.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះ បស់រេធាវីកា

កតី មានកា ភាន់ ម្ឆ ំរេើយតតិសា ន្រសតសីព
ត ីកា រធវើទកខបករេនញ

ួេទាំងរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ រនះ្ងខដ្ ។ កា ម្បម្ពឹតត េិ ន
ខេនកាេយរៅជ្ញកា េិនរ ីសរអើង

រដាយម្គន់ខតរដាយសា មានម្ករេរ្សងៗគនជ្ញរម្ឆើនរៅកនរង

ឆំរណាេម្បជ្ញជនខដ្េបានទទួេ ងរម្គះរនះរ ើយ។ កា រម្បៀបរធៀបសេម្សបរដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន
រតើកា រ ីសរអើងមានអតថិ ភាពខដ្ ឬយាងរនះ គឺម្តូវរធវើរ ើង វាងម្ករេរគេរៅខដ្េម្តូ វបានរចទ
ម្បកាន់ និងម្បជ្ញជនទូរៅជ្ញ ួេ។
368.

រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជម្េះបានសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនងមី េិនបានទទួេ ងកា រធវើទកខ
បករេនញកនរ ងកំ រងរពេថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទីពី រទ

ពីរម្ ះពួករគេិនបាន

ទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតរ្សងពីេនសសដ្ថ្ទរទៀតរ ើយ។ អងគជំនំជម្េះបានពនយេ់ពីរហត្េ បស់ខួ ន
េ
ដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
ដ្ូរឆនះ រដ្ើេបីបង្ហាញអំពីកា រធវើទកខបករេនញរេើ “ម្បជ្ញជនងមី” ដ្ូឆមានរៅកនរងសំ ណំ
រ ឿងបឆចរបបនន ចំបាឆ់ម្តូវបង្ហាញឱ្យរឃើញថ្ន កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន បានរធវើឱ្យ
បះ េ់ យាងរហាឆណាស់ជ្ញឆេបង ឬខត “ម្បជ្ញជនងមី” បរណា
ណ ះ ដ្ូរឆនះគឺជ្ញកា

855

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៨ (“ដ្ូរឆនះ សំ ិត េនី បាននិយាយថ្ន គត់បានរឃើញចេ និងខខម ម្តូវ

បានរគនំយកពីសហក ណ៍សំបួ មាស រៅវតតអូ ម្តកួន ខដ្េវារធវើឱ្យរគមានេនាិេរេើឆិ តជ្ញក់លាក់ថ្នកា ចប់ខួ ន
េ និងកា
សមាេប់ខដ្ ងកា រចទម្បកាន់។ គត់បាននិយាយដ្ូរឆនះថ្ន ‘រម្កាយពីឆ្នំ១៩៧៧ ដ្េ់ឆ្នំ១៩៧៩ បានបនត ហូតសមាេប់ហនឹង េិន
ខេនម្តឹេខតបងបអូនអីសាេេេួយរទអស់រលាក និយាយពីម្បជ្ញជនអីសាេេឆប់ ួឆរម្សឆម្សួេបួេ និយាយពីខខម បនណាក៏មានខដ្
រលាក’។”)។

227
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រ ីសរអើង ឬថ្ន រៅកនរងអំ រងរពេថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ “ម្បជ្ញជនងមី” បានទទួេ ង
កា ម្បម្ពឹតតខសខបេកពី “ម្បជ្ញជនចស់” 856។
369.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា
រេើសំអាងរហតរនះ

កតីបា នបកម្សាយពំម្តឹេម្តូវ

កនរងកា បនបងបង្ហាញថ្នវាជ្ញកា ដ្កពិរសាធន៍្េូវឆាប់ងមីេួយសម្មាប់កា

រ ីសរអើង857។ រជៀសជ្ញងបង្ហាញឱ្យរឃើញពីកា ដ្កពិរសាធន៍្េូវឆាប់េួយរ្សងេួយរទៀត អងគជំ នំ
ជម្េះម្គន់ខតរធវើកា ពិច ណារេើអងគរហត (រទាះបីេិនបានកំណត់ឱ្យបានឆាស់ លាស់) ខដ្េ ក់
ព័នធនឹងកា អនវតតកា ដ្កពិរសាធន៍្េូ វឆាប់ខដ្េមានម្សាប់បរណា
ណ ះ 858។ កនរងកា រម្បៀបរធៀបម្ករេ
រគេរៅខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ (ម្បជ្ញជនងមី) ជ្ញេួយ នឹង “ម្បជ្ញជនចស់” អងគជំ នំជម្េះកំពង
រម្បើ វិធី បំម្ពួញសម្មាប់រម្បៀបរធៀបម្បជ្ញជនងមីជ្ញេួ យនឹង ម្បជ្ញជនទូរៅ

(ពីរម្ ះម្បជ្ញជនទាំង

អស់ដ្ថ្ទរទៀតម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញ “ម្បជ្ញជនចស់”)។ េោងវិញរទៀត កា ពិតខដ្េថ្នេនសស
េួយឆំនួនរ្សងរទៀត ក៏ទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតខដ្េបងកឱ្យមានពយសនកេម េិ នរធវើឱ្យបះ េ់ដ្េ់កា
សននិដាឋនពីកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរ ើយ។

ជ្ញងមីេង
ត រទៀត

ខ្អករេើយតតិសាន្រសតតលាកា ទីម្ករង

Nuremberg កា ពិតខដ្េថ្ន គូម្បខជងនរយាបាយខដ្េម្តូវបានសងស័យថ្ន ដ្ឋណាហសី ម្តូវបាន
កំណត់រគេរៅសម្មាប់កា ឃំឃាំង និងសមាេប់ េិនមានន័យថ្ន កា ឃំឃាំង និងសមាេប់ជនជ្ញតិ
ជវីហវ េិនមានកា រ ីសរអើងរនះរទ 859។

856

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៧០១។

857

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤៧២-៤៧៤។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ

៩២៦-៩២៧។
858

សូេរេើេបទអាថធិបាយអំពី្េបះ េ់រនះរៅកនរង Guénaël Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ៖ ឆាប់ និងកា អនវតត៖ ភាគ

ទី២ ៖ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ (Oxford University Press) ឆ្នំ២០២០ ខ្នក 6.9.5.3.3 (“Mettraux, ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង
នឹងេនសសជ្ញតិ ”) ទំព័ ៦៤៩ ឧបសេព័នធ ១១។
859

សូេរេើេខ្នក ៩.៥.២.២.៣ ខាងរេើ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ៣៦៥-៣៧០។

228
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663396

370.

ដ្ូរឆនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនមានកំហស រៅរពេកំណត់ពីអតថិភាពថ្នកា រ ីសរអើ ងជ្ញក់ខសត
ង ាេ យៈកា ពិច ណាថ្នរតើម្ករេេួយ ម្តូ វបាន “កំណត់ថ្នជ្ញម្ករ េរគេរៅជ្ញក់លាក់” ខដ្ ឬ
យាងណារនះ860។

៩.៥.២.២.៤. កា កំណត់រគេរៅរដាយខ្អករេើពហកាត
371.

កនរងខ្នកេួយឆំ នួនថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខរនះ (រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១២៦861 ទី ១៣៧862 និងទី
១៥៨863) រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញរេើករ ើងថ្ន អំរពើេួយឆំ នួនេិនបរងកើតបានជ្ញ “កា រ ីសរអើង

ជ្ញក់ខសតង” រទ ពីរម្ ះមានកា និ យាយថ្ន ជន ងរម្គះម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅរដាយរហត្េ
ននរម្ៅខតពីជ្ញសមាជិក បស់ម្ ករេខដ្េទទួេបានកា កា
(i)

៖

ទាក់ទងនឹងកា ឃំឃាំងម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅេនាី ស-២១ រេធាវីកា

កតីសំរ ៅដ្េ់

េ័សា
តរ ង និងកា សននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូ វបានរគសនមតថ្ន
ជ្ញខាមង
ំ រយាធា និងខាមង
ំ នរយាបាយ រហើយដ្ូរឆនះរេធាវីកា
េិនខេនជ្ញេូេ ដាឋនថ្នកា ចប់ខួ ន
េ ពួករគរទ

កតីរេើករ ើងថ្ន “ពូជសាសន៍

បខនតគឺរដាយសា កា

ក់ព័នធ បស់ពួករគ

ជ្ញេួយម្បរទសសម្តូ វរៅវិញរទ” 864 (េូេដាឋនទី ១២៦)។
(ii)

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន អនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅេនាី ស-២១ េិនម្តូវបាន

រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហតជ្ញតិសា សន៍រ ើយ ពីរម្ ះកនរ ងសំណំរ ឿង ០០១ តលាកា
បានបញ្ហជក់ថ្ន

ពួករគម្តូវបានរធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតនរយាបាយ

(េូេ ដាឋនទី

១២៦)865។

860

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៦៨, ៣៣២២ (ខដ្េម្តូវបានរយាងរៅកនរងឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ

កថ្នខណឌ ៩២៦ រជើងទំព័ ១៦៨៣)។
861

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣១។

862

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៩-៩១០។

863

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៨-១០៥០។

864

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣១។

865

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៣៣។

229
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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(iii)

ទាក់ទងនឹងម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវយរ ៀង រេធាវីកា

កតី

រេើករ ើងថ្ន ពួករគេួយឆំ នួនអាឆម្តូ វបាន “កំណត់រគេរៅរដាយសា រហត្េរ្សង
រៅាេសកេមភាព បស់ពួករគកនេង េក” 866 (េូេ ដាឋនទី ១៥៨)។
(iv)

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងថ្ន

េ័សា
តរ ងេិនបានគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋនខដ្េថ្ន

ជនជ្ញតិ

ចេម្តូវបានចប់ម្បេូេយករៅសមាេប់ កនរងម្សរក កងមាសរនះរទ បខនតថ្ន កនរងម្ពឹតតិកា ណ៍
ណាេួយខដ្េេ័សា
តរ ងេិ នបានបង្ហាញ “ថ្នមានកា ចប់ខួ ន
េ រដាយេូេរហតម្គន់ខតជ្ញ
ចេបរណា
ណ ះ” 867 (េូេដាឋនទី ១៣៧)។
372.

ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះសថិតរៅកនរងបញ្ហាអងគរហតរដាយខ្នក

រហើយសហរេធាវីនេ
ំ ខបដ្ិរសធកា

រេើករ ើង និងកា បកម្សាយអរងគរហតេួយឆំ នួន ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតីកនរង េូេដាឋន

ទាំងរនះ។ បញ្ហា អងគរហតទាំងរនះនឹងម្តូ វបានរេើករ ើងខាងរម្កាេ។ រទាះជ្ញយាងណា របើរទាះជ្ញ
កា សនមតជ្ញេនពីអងគរហត បស់រេធាវីកា

កតីមា នភាពម្តឹេម្តូវក៏រ ដាយ

ក៏ទ ហីក ណ៍ ទាំងរនះ

បរងកើតឱ្យមានកា រចទសួ អំពីថ្ន រតើកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរកើតមានរ ើង ឬយាងណា រៅរពេ
ខដ្េបគគេណាមានក់ម្ តូវបានកំ ណត់រគេរៅរដាយពហរហត្េរនះ។
373.

រគេជំហ បស់រេធាវីកា

កតី បង្ហាញឱ្យរឃើញពីកា ភាន់ម្ឆ ំជ្ញ េូេដាឋនទាក់ទងនឹង េកខ

ណៈធាត្សំថ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”។ រេធាវីកា
អំពីកា រ ីសរអើង

ខដ្េបងកប់ន័យថ្ន

កតីរេើ ករ ើងនូវរគេគំ និតតូឆ ឆរងអៀត

រដ្ើេបីឱ្យមានកា ចត់ថ្ននក់ថ្នជ្ញកា រធវើទកខ បករេនញ

កា

កំណត់រគេរៅម្តូ វខតមានេកខណពិរសស ឆាស់លាស់ និងេិ នអាឆសថិតកនរង របៀបណាេួយខដ្េ
មានអនត ទំនក់ទំនងជ្ញេួយេកខ ណៈ ឬកាេៈរទសៈរ្សងរទៀតណាេួយ បស់ជ ន ងរម្គះរនះរទ
រហើយក៏េិនម្តូវបានពនយេ់រ ដាយច ី បស់ខួ ន
េ ាេ យៈកា សំរៅដ្េ់កាតខបបរនះ រ ើយ។
374.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ និងឯកភាពជ្ញេួយ នឹងឆំណឆខដ្េម្តូវបានរេើ ករ ើងរដាយ ក.ស.
ព ទាក់ទងនឹងេូេ ដាឋនទី ១៤៧ ខដ្េថ្ន វាអាឆរកើតមានទាំងម្សរង សម្មាប់ សមាជិក បស់ម្ករ េជ្ញក់
លាក់េួយកនរងកា ខដ្េម្តូ វបានរគកំ ណត់រគេរៅរេើសពីេតង និងសម្មាប់កា រ ីសរអើងខដ្េរកើត

866

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៧-១០៣៩។
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០០។

230
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663398

មានរ ើងរដាយរហត្េខដ្េម្តូ វបានហាេឃាត់រ្សងៗគនកនរងរពេនី េួយៗ 868។

រទាះជ្ញយាង

ណា វាក៏អាឆរកើតមាន្ងខដ្ ថ្ន ដ្ំរណើ កា ខតេួយ គត់ថ្នកា ម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើង អាឆមានកា
ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គះ ខដ្េម្តូវបានកំ ណត់រគេរៅរដាយសា េូ េរហតរេើសពីេួយ។ កា ណ៍
រនះអាឆមានកា

ក់ព័នធនឹងរសណា ីយូនន ខដ្េកនរងរសណា ីយូ ទាំងរនះ កា ួេបញ្ចូ េគនថ្ន

េូេរហតខដ្េម្តូវបានហាេឃាត់រកើតមានរ ើងម្ពេគន

(ឧទាហ ណ៍

ម្ករេេួយ ម្តូវបានរ ីសរអើង ទាំងរដាយសា េូ េរហតជ្ញតិសាសន៍

រៅរពេខដ្េសមាជិក

និងេូេរហត នរយាបាយ) 869។

ទាំងតលាកា ឧម្កិដ្ឋកេម អនត ជ្ញតិ (ICC) 870 និងតលាកា ICTY871 បានរធវើកា សននិដាឋនអំពីកា រធវើ
ទកខបករេនញរដាយសា េូ េរហតរ ីងរអើងឆំនួនពី

ឬរម្ឆើន ទាក់ទងនឹងកា ម្បម្ពឹតតដ្ូឆគន។ វាក៏

អាឆរកើតមានរ ើង្ងខដ្ រៅរពេខដ្េេូេរហតខដ្េម្តូវបានហាេឃាត់ រកើតមានរ ើងម្ពេគន

868

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤៩៦។
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កា ពិត ម្បវតតិសាន្រសតបង្ហាញថ្ន ម្បរេទរ្សងៗថ្នកា រធវើទកខបករេនញ មានទំរន េបរេើកា អនវតត៖ គណៈកេមកា ឧម្កិដ្ឋកេម

សន្រង្ហគេអងគកាសហម្បជ្ញជ្ញតិ ម្បវតតិ បស់គណៈកេមកា ឧម្កិដ្ឋកេមសន្រង្ហគេអងគកាសហម្បជ្ញជ្ញតិ និងកា បរងកើតឆាប់សីព
ត ី ស

ន្រង្ហគេ (កា យា
ិ េ័យ HM Stationery) ឆ្នំ១៩៤៨ ជំពូក ៩ ទំព័ ២០៥ (“រៅកនរង ជំពូកនិយាយអំពីឆងបូ ៌ េិនមានកា រេើករ ើង
ពី ‘កា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហតសាសន’ រទ ខដ្េអាឆរដាយសា ខតកា ំរលាេបំ នខបបរនះរដាយឧម្កិដ្ឋជនស
ន្រង្ហគេេបីៗជនជ្ញតិជបនេិនម្តូវបានម្បម្ពឹតត។ េោងវិញរទៀត បទបបញតតិខដ្េ ក់ព័នធម្គបដ្ណតប់រេើវ ិស័យដ្ូឆគន រៅនឹងធេមន
ញ្ញទីម្ករង Nuremberg ទាក់ទងនឹង ‘កា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយ ឬជ្ញតិសាសន៍’ ខដ្េសំខាន់ៗជ្ញងរនះ។
រៅកនរងទំនក់ទំនងរនះ អាឆមានកា សនមតថ្ន រៅកនរងក ណីកា រធវើទកខបករេនញណាេួយរដាយសា េូេរហតសាសនគួ ម្តូវបាន
បំរពញ និងនំយកេកឆូេ ួេកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ី កា រធវើទកខបករេនញ ទាំងរនះអាឆម្តូវបានរាប់បញ្ចូ េយាងង្ហយម្សួេរៅ
កនរងសញ្ហញណថ្នកា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយ។
រដាយគណបកសណាសីកនរងម្បរទសអាេេឺេង់

ឧទាហ ណ៍ថ្នកា រធវើទកខបករេនញ រៅរេើជនជ្ញតិជវីស

ខដ្េបានជំ ញឱ្យមានឯកសា រយាងឆាស់លាស់ឆំរ ះកា រធវើទកខបករេនញ

រដាយសា េូេរហតសាសនកនរងធេមនញ្ញទីម្ករង Nuremberg រនះ គឺជ្ញក ណីឧទាហ ណ៍។ កា រធវើទកខបករេនញកនង
រ េកខណៈ

រនះ ខដ្េម្គបដ្ណតប់រេើសហគេន៍ ឬម្ករេបគគេខដ្េម្បហាក់ម្បខហេរដាយេូេរហតសាសន បស់ពួករគ ខតងខតម្តូវបានរធវើ
រ ើងរៅាេកេមវធ
ិ ី ‘នរយាបាយ’ និងរគេបំណង ‘នរយាបាយ’ ជ្ញក់លាក់េួយ ដ្ូរឆនះរៅកនរងសាម តីទូរៅ និងទូេំទូលាយ ការធវើ
ទកខបករេនញទាំងរនះមានេកខណៈ ‘នរយាបាយ’ ជ្ញដ្រាប”)។ [បខនថេកា គូសបញ្ហជក់] ឯកសា ភាជប់១២
870

សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Ntaganda រៅតលាកា ICC, ICC-01/04-02/06-2359 ឆះថ្ងៃទី៨ ខខកកកដា ឆ្នំ

២០១៩ កថ្នខណឌ ១០០៩។
871

សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Krnojelac រៅតលាកា ICTY, IT-97-25-T ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្នំ២០០២ កថ្ន

ខណឌ ៤៣៨ និងកថ្នខណឌ ៤៨៩-៤៩០។ េតិរយាបេ់ និងសាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Tadić និងរ្សងរទៀត រៅ
តលាកា ICTY, IT-94-1-T ឆះថ្ងៃទី៧ ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៩៧ កថ្នខណឌ ៧១៤។ សាេម្កេ បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង
Naletilić & Martinović រៅតលាកា ICTY, IT-98-34-T ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០០៣ កថ្នខណឌ ៦៧៩។

231
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663399

ជ្ញេួយេូេរហតថ្នកា រ ីសរអើងខដ្េេិ នម្តូ វបានកា
ខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅគឺជ្ញរឈេ ើយសឹក

(ឧទាហ ណ៍ ជំរនឿខដ្េថ្ន េនសស
ឬម្ករេេួយខដ្េអាឆម្តូវបានកំ ណត់ថ្នម្ករេ

នរយាបាយ្ង និងជ្ញម្ករេជ្ញតិពិនធ្
រ ង) 872។
៩.៥.២.៣. ធាតុផេំទី ៣៖ នចតនននការម្បម្ពឹតាការនរីសនអើង្
375.

ដ្ូឆខដ្េបានកត់សមាគេ់កនរងខ្នក ខាងរេើ

រឆតនខដ្េទាេទា ឱ្យមានកា រធវើទកខបករេនញ

គឺជ្ញ

រឆតនម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើងរដាយសា រហត្េនរយាបាយ ជ្ញតិសាសន៍ ឬសាសន873។
៩.៥.២.៣.១.
376.

រឆតនថ្នកា រធវទ
ើ កខបករេនញេិនម្តូវបានតម្េូវឱ្យមាន

រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ (កនរងេូេ ដាឋនទី ៩៤874 េូេ ដាឋនទី ៩៥875 និងេូេ ដាឋនទី ៩៦876)

ថ្ន កា រធវើទកខបករេនញេិនម្តឹ េខតទាេទា ឱ្យមានរឆតនម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើងបរណា
ណ ះរទ បខនតខងេ
ទាំងទាេទា ឱ្យមានរឆតនផ្លត់រ ឆញម្ករ េ ខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅពីសងគ េ្ងខដ្ ។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខ កត់សមាគេ់ និងយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព កនរងកា រឆេើយតបរៅកា
ន់ឆំណឆរនះ ខដ្េរធវើឱ្យមានភាពឆាស់លាស់ ថ្ន រគេជំហ ខ្នកឆាប់ខដ្េគំម្ទរដាយរេធា វី
កា
377.

កតីេិនមានេូេដាឋនអងគ ឆាប់រ ើយ 877។

សហរេធាវីនេ
ំ ខ ម្តឹេខតបខនថេថ្ន ទ ហីក ណ៍រ នះេិនធាេប់ម្តូ វបានរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី

រ ើយកនរងអំ រងរពេជំនំជ ម្េះ។ ជ្ញកា ពិត អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានឆងអរ េបង្ហាញថ្ន និយេ
ន័យថ្នកា រធវើទកខបករេនញ

872

“ភាគី ននរៅកនរងសំណំរ ឿងរនះេិនបានជំទាស់រៅនឹង និយេន័យរនះ

សាេម្កេនិងកា ្តនារទាស បស់រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Nahimana និងរ្សងរទៀត រៅតលាកា ICTR, ICTR-99-52-

T, ឆះថ្ងៃទី៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ១០៧១។
873

សូេរេើេកថ្នខណឌ ៣៣០ ខាងរេើ។

874

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៤១-៦៥៥។

875

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៦។

876

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៧។

877

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៣៧៧-៣៨២ (េូេដាឋនទី ៩៤) និងកថ្នខណឌ ៣៨៣ (េូេដាឋន

ទី ៩៥ និងេូេដាឋនទី ៩៦)។

232
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663400

រនះរ ើយ” 878។ ទាក់ទងនឹងធាត្សំអតតរនេ័ត ថ្នការធវើទកខបករេនញ សា ណាបញ្ច បកា
់ ពិភាកា
រដ្ញរដាេ បស់រ េធាវីកា

កតីបានដ្កម្សង់ វិធីសាន្រសតសំណំរ ឿង ០០១ និង ០០២/០១ ខដ្េម្តូវ

បានបរងកើតរ ើង និងម្គន់ខតបានពនយេ់ថ្ន៖
ធាត្សំអតតរនេ័ តខដ្េតម្េូវឱ្យមាន រដ្ើេបីបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមរម្កាេទម្េង់ជ្ញ
កា រធវើទកខបករេនញ ទាេទា ឱ្យបង្ហាញឱ្យរឃើញអំពីកា ម្បម្ពឹតត អំរពើសកេម ឬអកេម
រដាយមានរឆតនរ ីសរអើងរដាយេូេរហត នរយាបាយ ពូជសាសន៍ ឬសាសន879។
៩.៥.៣. មូលដាឋនដ ល
378.

ក់ព័នន
ធ ឹង្នសចកាីសននិដាឋននលើ អង្គនហតុ

ខ្នករនះថ្នសា ណា រឆេើយតបរៅនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងកំហងអងគរហត

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងអំពីឧម្កិដ្ឋ
កេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិរម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទកខបករេន ញ។ វាម្តូវបានរ ៀបឆំរ ដាយម្ករ េរគេរៅ
និងម្បរេទថ្នកា រធវើទកខបករេនញ។
379.

េូេដាឋនខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធរ នះគឺ

េូេ ដាឋនទី ១០៦

នរយាបាយរៅរេើអនកទាំ ងោយណា

(កា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហត

ខដ្េមានកា

ក់ព័ នធជ្ញេួយ អតីតអន ក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកនរងម្សរកម្ាំកក់) 880 េូេដាឋនទី ១០៧ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមី
រៅកនរងម្សរក ម្ាំកក់) 881

េូេ ដាឋនទី

១០៩

(កា រធវទ
ើ កខបករេនញរៅរេើពទធសាសនិកកនរងម្សរក

ម្ាំកក់)882 េូេដាឋនទី ១១០ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនរវៀតណាេកនរងម្សរក ម្ាំកក់) 883

878

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧១៣។

879

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (សំណំរ ឿង ០០២/០២) កថ្ន

ខណឌ ២១៨៥ រដាយដ្កម្សង់ឯកសា E313 សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤២៧ និង ឯកសា F28 សាេដ្ីកា
កថ្នខណឌ ២២៦។ រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន កំណត់និយេន័យ “កា រធវើទកខបក
រេនញ” បីដ្ង ខដ្េេិនធាេប់រេើករ ើងពីរឆតនផ្លត់ម្ករេខដ្េម្តូវបានកំណត់រគេរៅរឆញពីសងគេថ្នជ្ញខ្នកេួយថ្ន ធាត្សំអតត

រនេ័ត រ ើយ សូេរេើេកថ្នខណឌ ១២១៣, ១៧៩៤ និង ២១៨៥។
880

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧១៩-៧២៦។

881

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៧-៧៤២។

882

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៦-៧៤៧។

883

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៨-៧៥៥។

233
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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េូេដាឋនទី ១១៤ (កា រធវទ
ើ កខបករេនញរៅរេើខាមង
ំ ពិតម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ ាេកា សនមតរៅទំនប់អាង
ម្ត ំងងម) 884 េូេដាឋនទី ១១៨ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមីរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េក
រា) 885 េូេ ដាឋនទី ១១៩ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើម្បជ្ញជនងមីរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា) 886 េូេ
ដាឋនទី ១២០ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើអនក ទាំងោយណាខដ្េមានកា

ក់ព័នធជ្ញេួ យអតីត អនក

ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា ដាឋនទំនប់ ១េករា) 887 េូេ ដាឋនទី ១២៦ (កា រធវើទកខបករេនញ
រៅរេើអនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅេនាី ស-២១) 888 េូេដាឋនទី ១៣០ (កា រធវើទកខបករេនញ
រៅរេើអនករទាសជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅេនាី សនតិសខអូ កខនសង) 889 េូេដាឋនទី ១៤៣ (កា រធវើទកខ
បករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ កនរងអំ រងរពេជរេេៀសម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទី២) 890 េូេ ដាឋនទី
១៤៤ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ) 891 េូេ ដាឋនទី ១៤៥ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើ
ជនជ្ញតិចេ) 892 េូេដាឋនទី ១៤៨ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ) 893 េូេដាឋនទី ១៤៩
(កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើជនជ្ញតិចេ) 894 និងេូេ ដាឋនទី ១៥៨ (កា រធវើទកខបករេនញរៅរេើ
ម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀង) 895។

884

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៣-៧៦៥។

885

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៨៧-៧៩៦។

886

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៧។

887

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៨-៨០៣។

888

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

889

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៥៩-៨៦១។

890

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣២។

891

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣៣-៩៥១។

892

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥២-៩៥៣។

893

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦០-៩៦១។

894

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦២-៩៦៣។

895

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៨-១០៥០

234
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663402

៩.៥.៣.១. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនដាយសារមូលនហតុននោបាយនៅនលើ អនកទំង្ឡាយណាដ ល
មានការ

ក់ព័នធជាមួយអតីតអនករ ឋការននរបបសាធារណ្រ ឋដខមរ

៩.៥.៣.១.១. ទិដ្ឋភាព េ
ួ
380.

រេធាវីកា

កតី

ជំ ទាស់រៅនឹងកា សននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងទាក់ទងនឹងកា រធវើទកខ

បករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយរៅរេើអនក ទាំងោយណា ខដ្េមានកា

ក់ព័នធជ្ញ េួយ

អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកម្េិតកា រឆេើយតប បស់ខួ ន
េ រៅនឹង
បញ្ហាននខដ្េមានរៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១០៦

ក់ព័នធនឹងម្សរ កម្ាំកក់ និងេូេ ដាឋនទី ១២០

ក់ព័នធ

នឹងកា ដាឋនទំ នប់ ១ េករា។ ទិដ្ឋភាពននថ្នកា ជំ ទាស់ ទាំងរនះ មានអតថម្ បរយាជន៍ពិរសសឆំរ ះ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរេធាវីកា

កតីពោយាេរារាំង េ័សា
តរ ង បស់ពួករគ។

កំហសអងគរហតខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១២៥

ទាក់ទងនឹង

ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកខបករេនញ

រដាយសា េូ េរហតនរយាបាយរៅរេើអនក ទាំងោយណា ខដ្េមានកា

ក់ព័នធជ្ញេួ យអតីត អនក

ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅេនាី ស-២១896 សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទដ្េ់សា ណា បស់ ក.
ស.ព897។
381.

រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១០៦ រេធាវីកា បា កតីជំទាស់រៅនឹងភាពសេរហត្េថ្នកា វាយតថ្េេរេើ េ័ស តរ
ាង បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ទាក់ទងនឹ ងកា បញ្ហជឱ្យខសវង កអតីតអន ក ដ្ឋកា ថ្ន បប

សាធា ណ ដ្ឋខខម និងចប់ខួ ន
េ ពួករគ 898 រហើយជ្ញពិរសស ជំទាស់រៅនឹងកា ពឹងខ្អក បស់អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន 899។ ដ្ូឆគនរនះខដ្
រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់រៅនឹង អំរពើរធវើទកខបករេនញខដ្េ ក់ព័នធ ទាក់ទងនឹងកា ដាឋនទំនប់ ១េករា

រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១២០ ួេទាំងកា ពឹងខ្អក បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី900។

896

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៥-៨២៧ (េូេដាឋនទី ១២៥)។

897

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៨៤៤-៨៥០ (េូេដាឋនទី ១២៥)។

898

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២០។

899

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២១។

900

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៨-៨០៣។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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៩.៥.៣.១.២. ម្សរកម្ាំកក់
382.

រៅកនរងេូេ ដាឋនទី ១០៦ រេធាវីកា

កតីរេើករ ើងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានម្បម្ពឹតត

កំហសាេ យៈកា សននិដាឋនអំពីកា រធវើទកខបករេន ញ រៅរេើអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋ
ខខម រៅកនរងម្សរក ម្ាំកក់ រដាយអះអាងថ្ន ធាត្សំសតោនេ័ត ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមេិនម្តូវបានបញ្ហជក់ 901។
383.

ពីដ្ំបូង សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញរនះរទថ្ន បញ្ហាខដ្េ

កំពងរេើករ ើងរនះ បានបះ េ់ដ្េ់េទធ្េ ក់ព័នធនឹងកា ្តនារទាស រខៀវ សំ្ន ពីបទរធវើទកខ
បករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយរៅរេើអនក ទាំងោយណា

ខដ្េមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយ

អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម កនរង ម្សរកម្ាំកក់។ កា សននិ ដាឋនរេើ អងគឆាប់ថ្នកា រធវើទកខ
បករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយរៅកនរងកថ្នខណឌ ១១៧៨ ថ្នសាេម្កេរនះខដ្េរេធាវី
កា

កតីជំ ទាស់ ពឹងខ្អករេើកា សននិដាឋនរេើអងគរហត ខដ្េមានរៅកនរងកថ្នខណឌ ១១៧៥ ថ្ន

សាេម្កេរនះ ខដ្េអតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និងសមាេ ប់។ រទាះ
ជ្ញយាងណា កថ្នខណឌ ១១៧៥ ួេបញ្ចូ េកា សននិ ដាឋននន ក់ព័នធនឹង យៈកាេរ្សងគនឆំ នួន ពី
។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានយេ់រឃើញថ្ន អតី តអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ដ្ំបូង
រ ើយបានទទួេ ងកា រធវើទកខបករេនញរៅរម្កាយម្ពឹតតិកា ណ៍ថ្ងៃទី១៧ រេសា ១៩៧៥ និងថ្ន ជ្ញងមី
េតងរទៀត ពួករគម្តូវបានរធវើទកខបករេន ញកនរង យៈកាេបនាប់ពីខខឧសភា/ខខេិងន ឆ្នំ១៩៧៧។
រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ឆំរ ះខតកា សននិដាឋនទាក់ទងនឹង យៈកាេបនាប់ពីខខឧសភា/ខខេិងន ឆ្នំ

១៩៧៧ បរណា
ណ ះ។ ដ្ូរឆនះ របើរ ទាះជ្ញរេធាវីកា

កតីបា នបង្ហាញរដាយរជ្ញគជ័ យនូវ កំហសអងគ

រហត ក់ព័នធនឹងកា សននិដាឋនអំពីកា រធវើទកខបករេនញបនាប់ពីឧសភា/ខខេិងន ឆ្នំ១ ៩៧៧ ក៏រ ដាយ
(ខដ្េសម្មាប់រហត្េខដ្េមានខឆងខាងរម្កាេ និងរៅកនរងឆរេេើយ តប បស់ ក.ស.ព 902 វាេិន
រជ្ញគជ័យកនរងកា បង្ហាញកំហសអងគរហត) ក៏កា បដ្ិរសធរសឆកតី សននិ ដាឋនរេើ អងគរហតរនះ នឹងេិ ន
មាន្េបះ េ់ដ្េ់កា សននិដាឋន ួេអំពីកា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូេរហតនរយាបាយ ក់
ព័នធនឹងអតី តអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅម្សរកម្ាំកក់រ ើយ។

901

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧១៩-៧២៦។

902

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤២៩-៤៣៦។

236
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663404

384.

រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ជ្ញពិរសសរៅនឹងកា សននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ចប់

ពីម្បខហេខខរេសា/ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៧ តរៅ អតីតអន ក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ម្តូវបាន
កំណត់រគេរៅចប់ខួ ន
េ និងសមាេប់ 903។ កា សននិដាឋនរនះមានេូេដាឋនរេើរសឆកតីសននិ ដាឋនរេើ អងគ
រហតខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆបានកនេងេករៅកនរង សាេម្កេរនះ។ រេធាវីកា
បានរយាងាេខបបរម្ជើសរ ីសរៅកាន់កថ្នខណឌឆំនួន

៥

កតី

ថ្នរសឆកតីសននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង 904 ខដ្េខេួនអះអាងថ្ន មានតថ្េេតិឆតួឆ បំ្ត។
385.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព រៅរេើេូេដាឋនរនះ905 បខនត្េ
ត ់
សា ណាខដ្េមានខដ្នកម្េិតដ្ូឆខាងរម្កាេ ជ្ញពិរសសទាក់ទងនឹងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបប
រវណី។

៩.៥.៣.១.២.១. ធាត្សំសតោនេ័តិ
386.

រេធាវីកា

កតី និយាយសំរៅដ្េ់កថ្នខណឌ ១០៨៣ ថ្នសាេម្កេរនះ ួេ នឹងកថ្នខណឌឆំ នួនបួ ន

រ្សងរទៀត

ថ្នេិនបានរេើករ ើងឱ្យបានម្គប់ម្គន់ពីឧម្កិដ្ឋកេមថ្ នកា រធវើទកខបករេន ញរដាយសា

េូេរហតនរយាបាយ 906។ កថ្នខណឌ ១០៨៣

ក់ព័នធនឹងេ័សា
តរ ងខដ្េបាន្តេ់រដាយរដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធី េ និង ជូ គឹ េ ន (និ ងជ្ញសាកសី េួយឆំ នួនរទៀត) អំពី វិ ធីខដ្េកា ចប់ខួ េនម្តូវ
បានអនវតត 907។ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានសនម តថ្ន កា រយាងរៅរេើកថ្នខណឌរនះ គឺជ្ញកំហសឆគង
រដាយយេ់រឃើញថ្ន រជើងទំព័

ក់ព័នធរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខរនះ ្ាយ
រ រៅវិញ គឺរយាងដ្េ់

កថ្នខណឌ ១០៨០908 និងរដាយសា ខតអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានខ្អ ករេើកថ្នខណឌ ១០៨៣
ថ្នសាេម្កេរនះ កនរងរធវើរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ខួ ន
េ រៅកនរងកថ្នខណឌ ១១៧៥ ទាក់ទងនឹងកា ចប់ខួ ន
េ

903

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២០។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៥។

904

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៦២, ១០៦៣, ១០៨០, ១០៨១ និង ២៨១៣ រធវើជ្ញ កា រយាងរៅកនរងឯកសា F54

សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២០។
905

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤២៩-៤៣៦។

906

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២០។

907

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៨៣។

908

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ១២៧១។

237
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663405

និងកា សមាេប់ចប់ពីខខរេសា/ឧសភា ឆ្នំ១៩៧៧ រ ើយ909។ ម្បសិនរបើកា រយាងរនះេិនមាន
កំហស កា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា

កតីគួ ខតម្តូវបានបដ្ិរសធ រដាយសា ខតពំមានេូេដាឋន

ម្គប់ម្គន់ និងេិ ន ក់ព័នធនឹងរសឆកតីស ននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរ ងកថ្នខណឌ ១១៧៥
រទ។

៩.៥.៣.១.២.២. រឆតនថ្នកា ម្បម្ពឹតតកា រ ីសរអើង
387.

កថ្នខណឌេួយកនរងឆំរ ណាេកថ្នខណឌទាំងម្បាំថ្នសាេម្កេរនះ
កា

ខដ្េម្តូវបានជំ ទាស់រដាយរេធា វី

កតី ួេមានេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន អំពីវគគរ ៀនសូ ម្តនរយាបាយ

ខដ្េគត់បានឆូេ ួេ ខដ្េរៅកនរងវគគរ ៀនសូ ម្តរនះ រេបញ្ហជកា កងវ រសនតូឆមាន ក់រ្
ម ះ បាវ
បានម្បកាសថ្ន
រេធាវីកា

អតីតអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម

នឹងេិ នម្តូ វបានរេើកខេងឱ្យរទ 910។

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សា
តរ ងរនះសថិតរៅ “រម្ៅ វិសាេភាព” ពីរម្ ះវគគរ ៀនសូ ម្ត

បានរកើតរ ើងរៅរម្ៅម្សរកម្ាំក ក់

និងគមនតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងរទ

ពីរម្ ះកាេប ិរឆេទថ្នវគគរ ៀន

សូម្តនរយាបាយរនះ េិ នម្តូ វបានរគដ្ឹងឮ និងរដាយសា ខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន
“បានបញ្ហជក់ថ្ន គត់ពំបានដ្ឹងថ្ន បាវ រធវើរដាយឆិតតឯង ឬក៏គត់ទទួេបានកា ខណនំឱ្យរធវើ”911។ ទ
ហីក ណ៍ទាំងរនះម្តូវបដ្ិរសធរចេរដាយសា រហត្េដ្ូឆខាងរម្កាេរនះ។
388.

ទីេួយ សម្មាប់រហត្េខដ្េបានពនយេ់រដាយ ក.ស.ព គមនកា ហាេឃាត់រេើកា រម្បើម្បាស់ េ័
សតា
រ ងទាក់ទងនឹងម្ពឹតតិកា ណ៍រៅខាងរម្ៅ វិសាេភាពថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរទ

ម្បសិនរបើ េ័ស តរ

ាងរនះ ក់ព័ នធនង
ឹ ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េសថិតកនរង វិសាេភាពរនះ912។
389.

រេើសរនះរៅរទៀត រេធាវីកា
រសឿន

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង

មានតថ្េេជ្ញ េ័សា
តរ ងតិឆតួឆរនះរទ។

សា ណាបណតឹងសាទកខ េិនបានឆងអរ េបង្ហាញអំពី

រហត្េផ្លាេ់ខួ ន
េ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន និង ភាពេិនសីសង្ហវក់គនរៅកនរង េ័ស តរ
ាង បស់គត់ រដ្ើេបីពនយេ់ពីេូេរហតខដ្េសកខីកេម បស់គត់ គួ ម្តូវបាន្តេ់ តថ្េេទាប។ ទ ហីក

909

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៥។

910

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២១។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៦២។

911

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២១។

912

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤៣២។

238
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663406

ណ៍ខតេួយគត់ខដ្េបានរេើ ករ ើងគឺថ្ន សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿនខវះភាព
ឆាស់លាស់រេើព័ត៌មា នេេអិ តជ្ញក់លាក់ឆំ នួនពី

រ េគឺ គត់េិនចំពីកាេប ិរឆេទពិតម្បាកដ្ថ្ន

វគគរ ៀនសូ ម្តនរយាបាយ និងគត់ក៏េិនដ្ឹង្ងខដ្

ថ្នរតើរេបញ្ហជកា កងវ រសនតូ ឆរ្
ម ះ បាវ

ទទួេបានកា ខណនំឱ្យរធវើ ឬយាងណារនះ 913។
390.

សហរេធា វីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ម្តូវបានដ្ក
ពិរសាធន៍រេើម្បធានបទរនះកនរ ងអំ រងរពេសាកសួ រដាយរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ914។ សកខីកេម

បស់គត់មានភាពសីសង្ហវក់គនម្គប់ឆំណឆទាំង អស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសតោនេ័ត៖

ថ្ន

វគគរ ៀន

សូម្តរនះបានរកើតរ ើង និងថ្ន គត់ម្តូវបានខណនំរដាយរេបញ្ហជកា ខដ្េថ្នអតីតអន ក ដ្ឋកា ថ្ន
បបសាធា ណ ដ្ឋខខម នឹងេិនម្តូវបានរេើកខេងរ ើយ។ គត់បានពិពណ៌នកា យេ់ដ្ឹង បស់គត់
ពីវគគរ ៀនសូម្ តរនះថ្ន អនក ដ្ឋកា និង ទាហាន បស់ បប េន់ នេ់ និ ង បបសីហន “សេ់តិឆ ណា
ស់។ ភាគរម្ឆើន គឺថ្នពួកម្បវតតិ បបចស់ក ម្េិេ រគម្តូ វរបាសសមាអតរហើយអាហនឹង។ ខ្នកា ាេ
ខញរំសាតប់

រពេខដ្េបានរៅរ ៀនសូម្តេតងៗ” 915។

គត់បានបញ្ហជក់ថ្ន

នរយាបាយរនះរៅកនរង វគគរ ៀនសូម្តជ្ញក់ លាក់េួយ 916។

គត់បានដ្ឹងអំពីរគេ

រទាះបីជ្ញមានកា ពិបាកកនរងកា ឆងចំពី

កាេប ិរឆេទថ្នវគគរ ៀនសូម្ តរនះក៏រដាយ ក៏រៅរពេសាកសួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន
បានបញ្ហជក់ថ្ន វគគរនះបានម្បម្ពឹតតរ ើងរម្កាយថ្ងៃ១ ៧ រេសា ១៩៧៥917 ម្បធានបទថ្នវគគរ ៀន

913

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២១។

914

សូេរេើេ ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២៧

បនាត់ ២៤- ទំព័ ៣២ បនាត់ ១៤ រៅឆរនេះពីរមាង [10.44.39] និង [10.00.53]។
915

សូេរេើេឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹកថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ៤០ បនាត់

៥-៩ បនាប់ពីរមាង [13.43.40]។
916

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ក៏បាន្ត េ់កា ពនយេ់ េេអិតអំពីភាពខ សគន វាង “វគគ”នរយាបាយ ថ្ន្ារយរៅនឹងវគគអប់ ំ

ឬ“សាលារ ៀន”។ សូេរេើេ ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿ
ន) ទំព័ ២៩ បនាត់ ១៩-២០ បនាប់ពីរមាង [10.50.55]។ (“រពេរនះ រគរៅថ្ន “វគគ” េិនខេនជ្ញសាលារទ។ វគគ គឺបានខតបី
ថ្ងៃរទ របើសាលារបើកពី ៧ រៅ ១០ ថ្ងៃ។ ឯខញរំ រគរបើកវគគនរយាបាយខេីៗ រដ្ើេបីអប់ ំថ្ននក់ដ្ឹកនំបនតបនាប់េក ពីរ ឿងរគេ
នរយាបាយ បស់បកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ ។ គឺអងគភាពខញរំ រគមានតួនទីម្គប់ម្គងរបើកវគគនរយាបាយហនឹង រ្
ម ះ បាវ រគអនក ជ្ញអងគ
ភាពបញ្ហជកា សនងកា វ រសនតូឆ បស់ខញរំ”)។
917

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២៨ បនាត់ ២៥

បនាប់ពរី មាង [10.46.33]។

239
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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01663407

សូម្តរនះ គឺកា របាសសមាអត 918 និងរេបញ្ហជកា កងវ រសនតូឆ បស់គត់ រ្
ម ះ បាវ ជ្ញអនក
“ទទួេខសម្តូវ” កនរងកា “របើក”វគគរ នះ919 និងជ្ញអនកខដ្េដ្ឹកនំកា បរម្ងៀនវគគរ នះ920 ។ រៅរពេ
ម្តូវបានរចទសួ អំពីបញ្ហាខដ្េគត់ពំបានដ្ឹង

ួេទាំងម្បធានបទថ្នកា ខណនំ បស់ បាវ ពីថ្ននក់

រេើ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បានរឆេើយរដាយរសាមះម្តង់ និងេិ នលាក់រ េៀេ 921។
391.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ម្តូវបានអនញ្ហញតិឱ្យពឹងខ្អករេើេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រសង រសឿន ខដ្េថ្នវគគរ ៀនសូម្តរនះម្តូវបានរធវើរ ើង រទាះបីកាេប ិរឆេទេិនឆាស់លាស់ ក៏ រដា
យ។

ដ្ូឆខដ្េមានកា រេើករ ើងថ្ន

វគគរ ៀនសូ ម្តរនះបានម្បម្ពឹតតរៅរម្កាយថ្ងៃទី១៧

រេសា

១៩៧៥ 922 និងកាេប ិរឆេទជ្ញក់លាក់ថ្នវគគរ ៀនសូម្តរនះ េិ នខេនបញ្ហាសំខាន់រទ។ រដាយសា
រពេរវលាកនេង្ តរៅ អសេតថភាព បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន កនរងកា ឆងចំកាេ
ប ិរឆេទឆាស់លាស់ ក៏េិនខេនជ្ញរហត្េខដ្េម្តូ វដាក់កា សងស័យរេើ ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន
េ័សា
តរ ង បស់គត់ខដ្ ។
ក់ព័នធនឹងសំណួ ថ្នរតើ បាវ រធវើាេកា ខណនំ ឬយាងណារនះ កងវះកា យេ់ដ្ឹងផ្លាេ់ខួ ន
េ បស់

392.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន រេើបញ្ហារនះ ក៏េិនសំខាន់្ងខដ្ ។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
បានពិច ណារេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ួេជ្ញេួ យនឹងេ័ សា
តរ ងរ្សង

918

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំ ព័ ២៩ បនាត់ ៦

បនាប់ពរី មាង [10.48.36]។
919

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២៩ បនាត់ ១៩-

២០ បនាប់ពីរមាង [10.50.55] និង ទំព័ ៣១ បនាត់ ២៣ បនាប់ពីរមាង [10.57.10]។
920

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២៩ បនាត់ ២៥-

ទំព័ ៣០ បនាត់ ១ េនរមាង [10.52.39]។
921

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ៣០ បនាត់ ៣-៧

បនាប់ពរី មាង [10.52.39]។
922

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៦២។ សូេរេើេ ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២៨ បនាត់ ២៣-២៥ បនាប់ពីរមាង [10.46.33] (“ដ្ូរឆនះ សំណួ ខញរំសួ ថ្នរតើរលាកឮថ្ន
ទាហានពី បបចស់េិនអាឆទកបានរទរនះ រតើវាេនឆ្នំ១៩៧៥ ឬក៏រដាយ ១៧ រេសា ១៩៧៥ រទ? ឆ៖ បាទ ខញរំ ដ្ឹងថ្នរម្កាយ ១៧
រេសា”)។

240
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រទៀតពីសាកសី និងឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបង្ហាញថ្ន មានកិ ឆចខិតខំម្បឹងខម្បង ួេគនរដ្ើេបីកំណត់រគេ
រៅរេើអនកខដ្េជ្ញប់ ទាក់ទងជ្ញេួយ នឹងអតី ត បបសាធា ណ ដ្ឋខខម
393.

រេធាវីកា

923។

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នសេរហត្េកនរ ងកា ពឹងខ្អករេើ

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ឬថ្នកំហសខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ មាន
្េបះ េ់យាងខាេង
ំ រៅរេើសាេម្កេរនះរ ើយ។
៩.៥.៣.១.៣. ទំនប់ ១ េករា
394.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងយេ់រឃើញថ្ន មានកា រធវើទកខបករេនញរដាយសា េូ េរហតនរយាបាយ
ម្បឆ្ំង នឹងអនកខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធជ្ញ េួយនឹ ងអតីត បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា។
រេធាវីកា

កតីបានជំ ទាស់ នឹងកា សននិ ដាឋនរនះ (េូេ ដាឋនទី ១២០)924 រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

ធាត្សំសតោនេ័តិថ្នឧម្កិដ្ឋក េមេិនម្តូវបានរេើ ករ ើងម្គប់ ម្គន់រនះរទ។ រេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញ

ឆង់រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន៖ (១) កា យេ់រឃើញ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងរៅនឹងកា
បាត់ខួ ន
េ ឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី គឺេិនសេរហត្េរទរដាយខ្អករេើ េ័ស តរ
ាងខដ្េមានម្សាប់ 925 (២) ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់សាកសី អ៊ែត
រសង រដ្ើេបីសននិដាឋនថ្ន អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម េួយម្ករ េបានបាត់ខួ ន
េ គឺេិនសេរហត
្េរ ើយ926 និង (៣) ថ្ន អងគជំនំជម្េះ ជ្ញ ួេ មានកំហសកនរងកា សននិដាឋនថ្ន មានកា កំណត់ អតត
សញ្ហញណ និ ងចប់ខួ ន
េ អតីត អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម

927។

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្ សប

នឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព ខដ្េបដ្ិរសធេូេដាឋនរនះ928 បខនតសូេ ដាក់សា ណាដ្ូឆខាងរម្កាេរនះ
ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងសកខក
ី េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី។

923

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៦១-១០៦៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ១០៨០-១០៨១, ១១៧៥។

924

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៨-៨០៣។

925

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០០-៨០១។

926

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០២។

927

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០១, ៨០៣។

928

ឯកសា F54/1 សា ណារឆេើយតប បស់ ក.ស.ព កថ្នខណឌ ៤៣៧-៤៤៣។

241
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663409

395.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរងកតរឃើញថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី “បាន្តេ់សកខី
កេមថ្ន ឪពក បស់គត់ខដ្េជ្ញម្គូបរម្ងៀនរៅកនរង បប េន់ នេ់ ម្តូវបានរគចប់ខួ ន
េ រៅកា ដាឋន
កា ង្ហ ទំនប់ ១ េករា រហើយគត់សនមតថ្ន ម្តូវបានរគសមាេប់រ ៅវតតបារាយណ៍ជ្ញន់ខដ្ក”929។ គត់
បានពនយេ់ថ្ន រៅថ្ងៃេួយ បអូន បស់គត់បានេកម្បាប់គត់ថ្ន ឪពក បស់គត់ ម្តូវបានរគនំយក
រឆញរៅ និងថ្ន ពួករគយេ់ថ្ន ឪពក បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេប់។ ឪពក បស់គត់េិនខដ្េ វិេ
ម្ត ប់េកវិញរទ 930។

396.

កា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា

កតីឆំរ ះេ័សា
តរ ងរនះ គឺេិនឆាស់លាស់រទ។ រេធាវីកា

កតីេិន

បានបញ្ហជក់ថ្នរតើខួ េនជំ ទាស់ នឹងកា សននិ ដាឋន បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងនឹងរជ្ញគ វាស
ន បស់ឪពករដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ឬថ្នរតើរេធាវីកា

កតីទទួេយកកា សននិដាឋន

រនះ បខនតរចទសួ រេើកា សននិដាឋន ខដ្េថ្នឪពក បស់គត់ ម្តូវបានរគរផ្លត តរគេរៅរដាយសា
េូេរហតនរយាបាយ។ រេធាវីកា

កតីម្គន់ខតអះអាងថ្ន វាេិនសេរហត្េរទខដ្េអងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករេើសកខី កេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនីពីរម្ ះ (ាេទ
សសនៈ បស់រ េធាវីកា

កតី) (i) េ័សា
តរ ងរនះគឺជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ 931 និង (ii) េិនសីស ង្ហវក់

គន932។
397.

កា អះអាង ខដ្េថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ពំគបបីម្តូវបានយកេក
ពិច ណា ពីរម្ ះេ័សា
តរ ងរនះជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ គួ ម្តូវបានបដ្ិរសធ។ ទីេួយ ទសសនទាន
សំខាន់បំ្ តថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី គឺេិនខេនជ្ញ កយឆចេអារា៉ េ
រទ។ គត់បាន្តេ់េ័សា
តរ ងរដាយផ្លាេ់ រដាយខ្អ ករេើកា សរងកតផ្លា េ់ខួ េន បស់គត់ ខដ្េថ្នឪពក

929

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៦២។ ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥

(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ១៣ បនាត់ ១៥-ទំព័ ១៤ បនាត់ ១៨ បនាប់ពីរមាង [09.48.02], ទំព័ ២៧ បនាត់
១៤-ទំព័ ២៨ បនាត់២៤ បនាប់ពីរមាង [11.07.02]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៩០ (កា
សននិដាឋនរេើអងគឆាប់ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េរយាងដ្េ់េ័សា
តរ ងរនះ)។
930

សូេរេើេជ្ញពិរសស ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ១៣ បនាត់ ៨-ទំព័ ១៤ បនាត់ ២២ បនាប់ពីរមាង [09.48.02], ទំព័ ២៤ បនាត់ ៩-ទំព័ ២៦ បនាត់១០ េន
រមាង [11.01.33], ទំព័ ៣៣ បនាត់ ៦-៧ េនរមាង [11.32.17]។
931

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០០។

932

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨០១។

242
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663410

គត់បានបាត់ខួ ន
េ និងេិនខដ្េបានម្តេប់េកវិញរទ 933។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ក៏
បាននិយាយពីកា ដ្ឹងរដាយផ្លា េ់ បស់គត់

ខដ្េថ្នឪពកគត់ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹង បបចស់

រដាយសា ឪពកគត់ជ្ញម្គូ បរម្ងៀនរៅកនរង បបសាធា ណ ដ្ឋខខម

934

និងថ្នឪពកគត់ម្បឆ្ំងនឹងខខម

ម្កហេ935។ គត់បាន្តេ់េ័សា
ដ រ ងថ្ន ឪពកគត់មានកា េ័យខាេឆឆំរ ះអវីខដ្េពួកខខម ម្កហេនឹង
រធវើឆំរ ះ ូបឪពកគត់ និងម្ករេម្គួសា បស់ឪពកគត់936។ រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន
សិាថនី ពនយេ់ថ្ន គត់ដ្ឹងរ ឿងរនះរដាយសា ខតបានសាត ប់ឮកា សនា ន វាងឪពកមាតយ បស់គត់ក៏
រដាយ ក៏កា ណ៍រនះេិ នខេនមានន័យថ្ន េ័សា
តរ ង បស់គត់ គឺជ្ញ “ កយឆចេអារា៉ េ”រទ937។ វា
ជ្ញេ័សា
តរ ងផ្លាេ់ពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ទាក់ទងនឹងកា សរងកតផ្លាេ់ខួ ន
េ អំពីសាថ នភា
ពខាងសតិអា េមណ៍ បស់ឪពកគត់។ គត់ក៏បានពនយេ់រ ៅកនរងត លាកា អំពី របៀបខដ្េឪពកគត់
ម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅាំងពី យៈរពេដ្ំបូងថ្ន បបរនះ938។
398.

រេើសពីរនះរៅរទៀត រទាះបីខ្នករ្សងរទៀតថ្នសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី គឺ
ជ្ញឆចេអារា៉ េក៏រដាយ

ក៏អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានសិទធិវាយតថ្េេេ័សា
តរ ង បស់គត់ាេ

ក ណីនីេួយៗ 939។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី បានរ ៀបរាប់ពីម្បេពរដ្ើេ
ថ្នព័ត៌មានជ្ញរម្ឆើ នខដ្េមានភាពសីសង្ហវក់គន។ គត់បានបញ្ហជក់យាងឆាស់ថ្ន គត់បានសាតប់ឮ

933

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ១៣

បនាត់ ២៤-ទំព័ ១៤ បនាត់ ៩ បនាប់ពីរមាង [09.50.12], ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៨-១៩ បនាត់១០ បនាប់ពីរមាង [10.50.57], និង
ទំព័ ២៤ បនាត់ ១១-១៣ បនាប់ពីរមាង [10.56.00]។
934

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំ ព័ ២៥

បនាត់ ៥-២០ បនាប់ពីរមាង [10.56.00]។
935

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំ ព័ ២៥

បនាត់ ២៤-ទំព័ ២៦ បនាត់ ១ បនាប់ពីរមាង [10.59.20]។
936

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំ ព័ ២៦

បនាត់ ១-១០ េនរមាង [11.01.33]។
937

សូេរេើេខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ ២១៦-២២៨ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ ២២១-២២៣។

938

ឯកសា E1/305.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ៧០

បនាត់ ៥-៩ េនរមាង [15.44.50]។
939

សូេរេើេខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើរៅម្តង់កថ្នខណឌ ២១៦-២២៨។
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អំពីកា ចប់ខួ ន
េ ពីបអូន បស់គត់ខដ្េបានរឃើញរដាយផ្លាេ់ខេនក 940។
ខដ្ ថ្នឪពកគត់ម្តូវបានរគសមាេប់ 941។

រគរជឿថ្ន

អនកេូេក
ិ ៏បានម្បាប់គត់្ង

ឪពក បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេប់រៅវតត

បារាយណ៍ជ្ញន់ខដ្ក រហើយម្បជ្ញជនរ្សងរទៀតបានម្បាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ថ្ន
វតតរនះជ្ញទីាំងសមាេប់ េនសស 942។ រេធាវីកា

កតីេិនបានរចទសួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន

សិាថនី ទាក់ទងនឹងឪពក បស់គត់រទ។
399.

រសឆកតីសននិ ដាឋនដ្៏រម្ឆើ ន ខដ្េថ្ន ឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ម្តូវបានសមាេប់
រដាយសា ខតទំនក់ទំនង បស់គត់រៅនឹង បបចស់រនះ ម្តូវបានបញ្ហជក់ បខនថេ រដាយកា បាត់ខួ ន
េ
និងកា សមាេប់ខដ្េម្តូ វបានសនម តថ្នមាតយ និងបងបអូនម្បាំនក់ បស់គត់កនរង យៈរពេម្តឹ េខតបីខខ
រម្កាយេក943។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី បាន្តេ់េ័សា
តរ ងរដាយផ្លាេ់ថ្ន មាតយ និង
បងបអូន បស់គត់ បានបាត់ខួ ន
េ រៅថ្ងៃទី៧ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩៧៧ និងថ្ន ម្បាំថ្ងៃរម្កាយេក គត់បាន
រឃើញសរេេៀកបំ ក់ បស់ បងបអូ នគត់ ម្តូវបានអន ករ្សងយកេកហាេ 944។ គត់បានជួយមាតយ
បស់គត់រ ៀបឆំ អីវា៉ន់រដ្ើេបីផ្លេស់រៅរៅដ្ីងមី

940

និងបានម្បាប់មាត យ បស់គត់ឱ្យស រស សំបម្តរៅ

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ១៤

បនាត់ ១-៩ េនរមាង [09.52.42], ទំព័ ២៤ បនាត់ ៩-១៩ បនាប់ពីរមាង [10.50.57]។
941

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ១៤

បនាត់ ១៦-១៧ បនាប់ពរី មាង [09.52.42], ទំព័ ២៤ បនាត់ ៩-១៩ បនាប់ពីរមាង [10.50.57]។ (“មានអនកេូេិហនឹង រគរៅេក
ៗ រគម្បាប់ថ្ន ហឹ! បារគយករៅបាត់រហើយ”)។
942

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ១៣

បនាត់ ៨-១៧ បនាប់ពរី មាង [09.48.02]។
943

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ២៧

បនាត់ ១៤-ទំព័ ២៨ បនាត់ ២៤ បនាប់ពរី មាង [11.10.00]។ រទាះបីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅរពេរម្កាយេក បាននិយាយ
សំរៅដ្េ់បងបអូនគត់ពី នក់ ខដ្េបានរៅជ្ញេួយមាតយ បស់គត់ (ទំព័ ២៩ បនាត់ ៥ បនាប់ពីរមាង [11.13.12] ក៏រដាយ ក៏
សហរេធាវីនេ
ំ ខអាឆយេ់ពីកា បញ្ហជក់ បស់គត់ខដ្េថ្ន បងបអូនគត់ពី នក់រៅកនង
រ ូបងត ខដ្េរគកំពងបង្ហាញរៅកាន់ ូប
គត់ គឺសថិតកនរងឆំរណាេបងបអូនម្បាំនក់ ខដ្េម្តូវបានសមាេប់ជ្ញេួយមាតយ បស់គត់ និងជ្ញអនកខដ្េគត់បានរ ៀបរាប់រ្
ម ះកនរង
ឯកសា E3/4790 ព័ត៌មានបខនថេ បស់អនកដាក់ កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី)
ឆះថ្ងៃទី៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00582091-00582092។
944

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ២៨

បនាត់ ១២ បនាប់ពីរមាង [11.10.00] (“ខញរំចំឆាស់ថ្ន ថ្ងៃ៧ ខខ៧ ឆ្នំ៧៧ ខញរំចំឆាស់ណាស់។ យករៅហនឹង រៅបាត់ េួយយប់”),
ទំព័ ២៨ បនាត់ ២១-២៣ បនាប់ពរី មាង [11.10.00]។
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រពេមាតយ បស់គត់រៅដ្េ់កខនេងងមី រដ្ើេបីឱ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថ នី អាឆរៅសួ សខ
ទកខបាន945។ គត់បានសរងកតរឃើញមាតយ និងបងបអូ ន បស់គត់ចករឆញរៅជ្ញេួយអនកេូ េិដ្ថ្ទ
រទៀតាេ រទះរគ រដាយអនកប រទះរគរនះ មានអាកបបកិ ិយាឆខេេក 946។ បនាប់ពីម្តូវបានេិតត
េកតិម្បាប់ថ្នមាតយ និងបងបអូន បស់គត់ម្តូ វបានរគសមាេ ប់ គត់បានសរងកតរឃើញសរេេៀក បំ ក់
បស់ពួករគ កាេយរៅជ្ញកេមសិទធិ បស់ អនកដ្ថ្ទ947។ អនកប រទះរគរនះបានបញ្ហជក់ម្បាប់គត់ថ្ន
ម្គួសា បស់គត់ម្តូវបានរគសមាេប់ 948។
400.

រៅរពេេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ម្តូវបានពិច ណាជ្ញ ួេ វាឆាស់
ណាស់ថ្ន រទាះបីជ្ញខ្នកខេះថ្នេ័សា
តរ ងរនះ គឺជ្ញ កយឆចេអារា៉ េក៏រ ដាយ ក៏ម្ បកា រនះេិនម្គប់
ម្គន់រទកនរងកា បង្ហាញថ្ន កា ណ៍ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករេើេ័សា
តរ ងរនះ គឺេិន
សេរហត្េរនះ។

401.

ទីពី កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី

គួ ម្តូវបានម្ចនរចេ រដាយសា ខតកងវ ះកា អះអាងបញ្ហជក់ គឺជ្ញកា អះអាងខដ្េខសឆគងយាង
ឆាស់ម្កខ ត។ រហត្េ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានបញ្ហជក់យាងឆាស់ថ្ន កា សននិដាឋន
បស់ខួ ន
េ អំពីកា អនវតតកា កំ ណត់រគេរៅ

រេើអតីត អនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម រៅកា

ដាឋនទំនប់ ១ េករា េិនខេនខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី ខតេួយរទ
949។

945

េ័សា
តរ ង បស់គត់ម្តូវបានគំម្ទរដាយេ័ សា
តរ ង បស់សា កសី ឱ្ ហូ, យូ វា៉ ន់, ម្បាក់ យត, និង

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ២៧

បនាត់ ២១-២៨ បនាត់ ១ បនាប់ពីរមាង [11.07.02]។
946

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ២៨

បនាត់ ៨-១៦ ឆរនេះរមាង [11.10.00]។
947

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំព័ ២៨

បនាត់១៧-២៤ បនាប់ពីរមាង [11.10.00]។
948

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី) ទំ ព័ ២៩

បនាត់ ៥-១០ បនាប់ពីរមាង [11.13.12]។
949

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៦០-១៦៦៣ និង១៦៩០។

245
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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អ៊ែត រសង 950។ កា រេើករ ើងថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិដាឋនថ្នមាន “រគេនរយាបាយ
េិនពិតេួយ” រដាយខ្អកខតរៅរេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខតមានក់ 951 េិនរអើរពើនឹងប
ិបទទូលាយ និងកា សននិដាឋន បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន “រគេនរយាបាយកំណត់
រគេរៅរៅរេើអនក ដ្ឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដ្ឋខខម ទាំ ងអស់

ួេទាំ ងម្ករេម្គួសា បស់ពួករគ

សម្មាប់កា ម្បម្ពឹតតរដាយមានកា រ ីសរអើង មានអតថិភាព ហូតរៅកនរងអំ រង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប
រតយយ” 952។ [កា គូសបញ្ហជក់រដ្ើេ ]
៩.៥.៣.២. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនដាយមូលនហតុននោបាយនៅនលើម្ បជាជនលមី
៩.៥.៣.២.១. ទិដ្ឋភាព េ
ួ
402.

រៅកនរងេូេ ដាឋន ១០៧ (ម្ាំកក់) 953 េូេដាឋន ១១៤ (ទំនប់ម្ត ំងងម)
១េករា)

955

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

954

និងេូេដាឋន ១១៨ (ទំនប់

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសអងគ

រហត កនរងកា សរម្េឆថ្ន ធាត្សំសតោនេ័តថ្នកា រធវើទកខបករេន ញម្តូ វបានបំរពញម្គប់ម្គន់ ទាក់
ទងនឹងកា រធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតនរយាបាយរៅរេើម្បជ្ញជនងម។
ី
403.

រៅរពេដ្ំបូង សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ទូរៅេួយ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅ
កនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ

ក់ព័ នធនឹងកា វាយតថ្េេ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើេ័ស តរ

ាងថ្នឧម្កិដ្ឋកេមទាំង អស់រនះ ខដ្េថ្ន មានកា ្តេ់ទេៃន់ឆំរ ះេ័សា
តរ ងសតីពីម្បជ្ញជនងមី ធៃន់ជ្ញង
េ័សា
តរ ងសតីពីម្បជ្ញជនេូេដាឋន

ខដ្េរធវើឲ្យអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស956។

អងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេសាគេ់ និងវាយតថ្េេយាងឆាស់ រៅរេើព័ត៌មានអំពីម្បជ្ញជនេូេដាឋន
បខនត បនាប់ពីបានងេឹងខងេ ងរៅរេើេ័សា
តរ ងទាំងអស់រហើយរនះ អងគជំ នំជម្េះបានទទួេយកេ័ស តរ
950

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៦០-១៦៦៣ (កា សននិដាឋនរេើអងគរហត) កថ្នខណឌ ១៦៨៥-១៦៩១ (កា សននិដាឋនរេើ

អងគឆាប់)។
951

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា ទកខ កថ្នខណឌ ៨០១។

952

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤0៥៩។

953

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៧-៧៤២។

954

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៣-៧៦៥។

955

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៧-៧៩៦។

956

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៨, ៧៣០, ៧៩១។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ាង បស់សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េជ្ញម្បជ្ញជនងមី 957។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង គឺ
ជ្ញសាថប័នេួ យខដ្េទទួេខសម្តូវរេើសវនកា ពិនិតយរេើេ័សា
តរ ង

រហើយមានតួនទីេួយកនរងកា

ពិច ណារៅរេើភាពខសគនរៅកនរងសកខីកេម និង្តេ់ទេៃ ន់រដាយសេម្សប 958។ រេធាវីកា
េិនបានបង្ហាញពីកំហសណាេួ យកនរងកា វាយតថ្េេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

កតី

ក់ព័នធនឹង

សាកសីទាំង អស់រនះរ ើយ។
៩.៥.៣.២.២. ម្ាំកក់
404.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន កា រធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតនរយាបាយ រៅរេើ
ម្បជ្ញជនងមីបានរកើ តរ ើងរៅកនរង ម្សរកម្ាំកក់ 959។ រៅកនរងេូេដាឋន ១០៧ រេធាវីកា

កតីបាន

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន “េិនមានកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរៅរេើម្ បជ្ញជនងមី រៅម្សរក ម្ាំកក់រទ រដាយពំ
មានេ័សា
តរ ងបញ្ហជក់” 960។
405.

ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព ឆំរ ះេូ េដាឋនរនះ បានបញ្ហជក់អំពីេ័សា
តរ ងខដ្េមានម្សាប់ រហើយបាន
សននិដាឋនថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើកា សរម្េឆរដាយសេរហត្េ អំពីកា រ ីសរអើងជ្ញក់
ខសតង961។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបកនរងន័យទូលាយ ជ្ញេួយ នឹង ក.ស.ព រហើយកម្េិតឆរេេើយ
តប បស់ខួ ន
េ ម្តឹេខតទ ហីក ណ៍រាបស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់ លាក់

បរណា
ណ ះ។
406.

រសឆកតីសននិ ដាឋន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខ សតង រៅរេើម្បជ្ញ

ជនងមីរៅម្សរ កម្ាំកក់ ម្តូវបានសរងខបរៅកនរង កថ្នខណឌ ១១៧៧ ថ្នសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករៅរេើកា សរម្េឆរេើ អងគរហត បស់ខួ ន
េ ថ្ន (១) ម្បជ្ញ
ជនងមីទទួេបានអាហា តិឆជ្ញងម្បជ្ញជនេូ េដាឋន (២) ម្បជ្ញជនេូេ ដាឋនមានេកខខណឌកា ង្ហ

957

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៤៤៤ និង កថ្នខណឌ ៩២៥។

958

សូេរេើេ សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ១៧។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១

កថ្នខណឌ ៨៩ រជើងទំ ព័ ១៩៣។
959

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៦៨-១១៧៩។

960

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៧-៧៤២។

961

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧៨៧-៧៩៩។

247
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ម្បរសើ ជ្ញង (៣) ម្បជ្ញជនងមីទទួេ ង “កា រធវើបាបយាងខាេង
ំ ” (៤) ម្បជ្ញជនងមីជ្ញរគេរៅថ្នកា
ចប់ខួ ន
េ រដាយមានគំ និត

កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិរ ដាយរសាះអរងគើយ ខដ្េរគចត់ទកថ្ន ្ាយ
រ រៅ

នឹងបដ្ិវតត ន៍962។
407.

រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆទាំ ងបួនរនះ

ួ េទាំង

កា ជំ ទាស់ឆំរ ះកា វាយតថ្េេ

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ទាក់ទងនឹងកា

សរម្េឆនី េួយៗ963។ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹងពិភាកាអំពីកា ជំ ទាស់ទាំងអស់រនះ រៅខ្នកខាងរម្កាេ។
408.

សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏បានកត់ស មាគេ់្ងខដ្ រេើទ ហីក ណ៍ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើង

ក់ព័នធនឹងកងឆេ័ តយវជន964 បខនត សហរេធា វីនេ
ំ ខយេ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ទាំងអស់ មានភាព ក់
ព័នធតិឆតួឆបំ ្ត។ កា សរម្េឆអំពីកងឆេ័ ត េិនម្តូវបានអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អករៅរេើ
រដាយផ្លាេ់រ ើយ កនរងកា ្នដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនងមីទទួេ ងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង
រៅម្សរកម្ាំកក់រ នះ965។ ្ាយ
រ រៅ វិញ បញ្ហាថ្នកងឆេ័ត ម្តឹេខតជ្ញឆំណឆេួយថ្នឆំ ណឆជ្ញរម្ឆើ ន
ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើកា ពិច ណា រដ្ើេបី្នរៅដ្េ់កា សរម្េឆជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំអំពី
េកខខណឌកា ង្ហ

966

ដ្ូឆខដ្េនឹងពិភាការៅខ្នកខាងរម្កាេ។ កា វាយម្បហា រៅរេើកា សរម្េឆ

ជ្ញក់លាក់ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹងកងឆេ័ត េិនអាឆមានឥទធិពេរៅរេើរសឆ

កតីសននិដាឋន ក់ព័ នធកា រ ីសរអើងជ្ញក់លាក់រ ើយ។

៩.៥.៣.២.២.១. កា ទទួេបានអាហា
409.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសននិ ដាឋនថ្ន រៅកនរងម្សរកម្ាំកក់ ម្បជ្ញជនងមីទទួេបានអាហា តិឆជ្ញង
ម្បជ្ញជនេូ េដាឋន967។

រេធាវីកា

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

កា សរម្េឆរនះគឺជ្ញ កំហសអងគ

962

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៧។

963

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៨-៧៣៣ និង ៧៣៥-៧៤២។

964

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៤។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០២០។

965

ាេពិត កថ្នខណឌ ១១៧៦ ថ្នសាេម្កេកត់សមាគេ់យាងឆាស់ម្កខ តថ្ន េ័សា
តរ ងេិនបានបញ្ហជក់ពីេូេដាឋនខដ្េម្បជ្ញជន

ម្តូវរគរម្ជើសរ ីសឲ្យឆូេ ួេកនង
រ កងឆេ័ត។ សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៦។
966

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០១៧-១០២០ (រយាងរៅរដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋនទូរៅអំពីេកខខណឌកា ង្ហ

រៅកនរងកថ្នខណឌ ១១៧៧)។
967

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៧ (ខ្អករេើកា សននិដាឋនរៅកនរងកថ្នខណឌ ១០០៩ និង ១០១៦)។

248
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រហត968 រហើយរផ្លតតកា ជំទាស់ បស់ខួ ន
េ រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់
និងសាកសី រពម្ជ ជឹេ និង រ ៀេ សន។ កា រេើករ ើង ទាំងអស់រ នះរឆេើយ តបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់
រេធាវីកា

កតី

ថ្ន រេធាវីកា

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង
កតីបានរយាងរដាយឆ ះៗរៅេ័សា
តរ ង រដាយេិនបានពិនិត យរេើេជ្ញ ួេរៅរេើេ័ស តរ

ាង រហើយេិនបានបង្ហាញថ្ន េិនមានអនកវិនិឆ័យ
េ រដាយសេរហត្េ អាឆសរម្េឆរ្សងពីរនះរ ើយ។
410.

រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ “មានភាពេិនឆាស់ លាស់” ដ្ូរឆនះ

រហើយេិនមានភាពអាឆឲ្យរជឿបាន រហើយថ្ន “គត់ពំបានពនយេ់ថ្ន រតើគត់រធវើដ្ូឆរេតឆរទើបអាឆ
សននិដាឋនបានថ្ន ម្បជ្ញជនងមីទទួេបានអាហា តិឆជ្ញងម្បជ្ញជនេូេដាឋន” 969។ រេធាវីកា

កតី

េិនបាន្តេ់កា ពនយេ់ ឬកា រយាងរៅម្បតិច ឹកណាេួ យ រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា អះអាងថ្ន រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ “មានភាពេិនឆាស់លាស់” រៅកនរង េ័សា
តរ ង បស់គត់។ ទ ហីក ណ៍
រនះចំបាឆ់ម្តូវចត់ទកថ្ន េិនមានេ័សា
តរ ងគំម្ទម្គប់ម្គន់។
411.

ាេពិតរៅ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់

ក់ព័នធនឹង បបអាហា ខសគន មាន

ភាពឆាស់លាស់។ រៅរពេសួ រដ្ញរដាេរដាយរេធាវីកា

កតី នួន ជ្ញ រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី

បានរឆេើយតបថ្ន ម្បជ្ញជនងមីទទួេបានអាហា តិ ឆជ្ញងម្បជ្ញជនេូេ ដាឋន រហើយគត់ដ្ឹងរដាយសា
ខតគត់បានរឃើញរដាយផ្លាេ់ខួ ន
េ គត់ 970។ “ខញរំរេើេរៅដ្ូឆជ្ញេិនរសមើរទ ពួកេូេដាឋនអីឆឹងរៅ រគ
ហូបរាងខម្កេបនតិឆរៅ រហើយពួកខញរំងមីអីឆឹងរៅ ក៏រាងបនថយអីឆឹ ងរៅ”971។ ្ាយ
រ ពីកា អះអាង
បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេិនបានពនយេ់

ថ្នរតើគត់បានដ្ឹងរដាយ

968

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៨-៧៣១។

969

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៩។

970

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ៣៥

បនាត់ ១៥ – ទំព័ ៣៧ បនាត់ ២៤ រម្កាយរមាង [14.06.25]។
971

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ៣៧

បនាត់ ៤-៥ រម្កាយរមាង [14.12.18]។

249
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របៀបណារនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានបញ្ហជក់យាងឆាស់ថ្ន គត់ដ្ឹងរម្ ះគត់បានរឃើញ
ផ្លាេ់ខេនក បស់គត់ រៅកនរងរពេហូបអាហា ួ េគន972។
412.

រហតដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន សា ណា បស់រេធាវីកា

កតី បង្ហាញេិនម្តឹេ

ម្តូវនូវេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ រហើយេិនបាន្តេ់េូេរហត ខដ្េអាឆ
រជឿជ្ញក់បានថ្ន រហតអវីរទើបអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនគួ ពឹងខ្អករេើេ័ សា
តរ ងេួយរនះ។
413.

ជ្ញឆងរម្កាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់ស មាគេ់ថ្ន សា ណា បស់រេធាវីកា

កតីបង្ហាញេិ នបាន

ម្តឹេម្តូវពីទិដ្ឋភាពជ្ញ ួេថ្នេ័សា
តរ ង រេើកា ទទួេ បបអាហា ខសគន។ ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បាន
បង្ហាញ

រេធាវីកា

កតីវាយម្បហា ខតរៅរេើម្បេពថ្នេ័ សា
តរ ងដាក់បនាក
រ ឆំ នួនពី បរណា
ណ ះ973។

សហរេធាវីនេ
ំ ខបញ្ហជក់ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីដ្ថ្ទរទៀត ក៏បាន្តេ់េ័សា
តរ ងថ្ន ម្បជ្ញជនងមី

972

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ៣៧

បនាត់ ៦-១២ រម្កាយរមាង [14.12.18] (ស៖ ឆះរលាកម្សីអាឆនិយាយដ្ូរឆនះបាន សំអាងរៅរេើអវីខដ្ ? រតើរលាកម្សីរឃើញផ្លាេ់
ខេនកនូវសាថនភាពខបបរនះរដាយ របៀបណា? ឆ៖ ខញរំហូបរហើយ ខញរំរឃើញ។ ស៖ រតើរលាកម្សីអាឆរឃើញថ្ន រលាកម្សីបានទទួ េ
បបអាហា តិឆជ្ញងអនកដ្ថ្ទហនឹងរដាយ របៀបណាខដ្ ? ឆ៖ របើខញរំរៅហូបហនឹង ថ្នេិនរឃើញ។ ខញរំហូបរៅជ្ញេួយ តជ្ញេួយខតគន
ហនឹង។ បខនត រគម្ករេ -- រគអងគរយតអ៊ែ៊ីឆឹងរៅ រហើយខញរំអងគរយតខាងជិតហនឹងរៅ រឃើញ”)។
973

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧៩០។

250
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ទទួេបានអាហា តិឆ រៅកនរងម្សរកម្ាំកក់ខដ្ ដ្ូឆជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន974 អ៊ែង សា
រ ឿន975 និង អឹេ វណណ ៈ976។
414.

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញ ឬាេពិតរៅ េិនបានសូេបីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន រហតអវរី ទើបអងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនមានរហត្េ

កនរងកា កា សរម្េឆដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

សរម្េឆរនះរទ។

៩.៥.៣.២.២.២. េកខខណឌកា ង្ហ
415.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិ ដាឋនថ្ន “េកខខណឌកា ង្ហ ខម្បម្បួេ អាម្ស័យរេើម្បរេទបគគេ
រដាយបគគេរពញសិទធិជ្ញទូរៅ មានេកខខណឌកា ង្ហ ម្បរសើ ជ្ញង” 977។ រដ្ើេបីជំទាស់រៅនឹងកា
សននិដាឋនរនះ

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

សម្មាប់ខតម្បជ្ញជនងមីរទ។ រេធាវីកា

េកខខណឌកា ង្ហ ដ្៏អាម្កក់

េិនខេនមាន

កតីបាន ឹះគន់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េពឹងខ្អករៅ

រេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន ាក សាន់ និង រអៀេ រយន រដាយអះអាង

974

ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៣៧

បនាត់ ២២-២៥ រម្កាយរមាង [11.15.23] ទំព័ ៣៨ បនាត់ ៨-៩ រម្កាយរមាង [11.18.27] ទំព័ ៤៧ បនាត់ ៨-១៤ េនរមាង
[11.51.32] ទំព័ ៤៨ បនាត់ ៨-១១ និងបនាត់ ១៤-១៦ រម្កាយរមាង [11.53.14] ទំព័ ៦១ បនាត់ ៤-៥ រម្កាយរមាង
[14.08.37] ទំព័ ៦៣ បនាត់ ២៤ – ទំព័ ៦៤ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [14.16.12] (“ចស ខញរំបានជម្មាបរហើយថ្ន ម្បជ្ញជនងមី
និងម្បជ្ញជនចស់រៅរធវើកា រៅរេណដាឋនដ្ូឆគន ខត របៀប បបហូបខសគនរដាយសា ្ាះរគមានៗ អវីៗខដ្េរគបម្េរង រហើយ
រយើងអនកងមីអត់មានអវរី ទ រយើងអាឆហូបបានប នមនបណណ ឹងរហើយ។ រហើយរងវើកា រៅរេណដាឋនដ្ូឆគន។ រយើងម្តូវអត់ឃាេន”)។
ឯកសា E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៩ បនាត់
១-៥ េនរមាង [09.31.34]។
975

ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន) ទំព័ ១០

បនាត់ ១១ េនរមាង [09.37.30] (“ចស អត់រទ។ ម្បជ្ញជនេូេដាឋនហូបបាយខឆអត ម្បជ្ញជន ១៧ ហូបបប ”) ទំព័ ៣៧ បនាត់
១ – ទំព័ ៣៩ បនាត់ ១៨ រម្កាយរមាង [11.12.30]។
976

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ), ទំព័ ៧៦

បនាត់ ១០-១១ រម្កាយរមាង [15.27.45] (“ស៖ រគមានខបងខឆកជ្ញម្ករេកមា េូេដាឋនរ្សង កមា ១៧ រេសា រ្សងរទ? ឆ៖
ចស រគខបងខឆក ាំងពីរធវើកា ាំងពីហូបបាយ”)។
977

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៧ (រយាងរៅកថ្នខណឌ ១០១៧-១០២០)។

251
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ថ្ន របើរទាះបីជ្ញេ័សា
តរ ង បស់ពួករគទាំ ងរនះអាឆបង្ហាញអំពីេ កខខណឌកា ង្ហ ដ្៏អាម្កក់កតី ខតវា
េិនអាឆបង្ហាញពីកា ម្បម្ពឹតតិខសគនបានរនះរ ើយ 978។
416.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន និង ប៊ែន សារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេម អំពីេកខខណឌកា ង្ហ ដ្៏
េំបាកហួសរហត បស់ពួកគត់979។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន ម្តូ វបានបំខបករឆញពី
ឪពកមាតយគត់ រហើយម្តូវបានបងខឲ្
ំ យរធវើកា ជ្ញទេៃន់យាងយូ រដាយេិនមានអាហា ម្គប់ម្គន់ 980។
គត់ហូបឆកេិនម្គប់ម្គន់ “រធវើកា ហួសកមាេំង” 981 និងម្តូវរធវើកា ង្ហ

“ទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ” 982។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន បានរ ៀបរាប់ “ម្បឹងកាប់ដ្ីដ្ំបូក” រដាយថ្ដ្983។ រៅកនរងកង
កមា បស់គត់ គត់ម្តូវរគបងខំឲ្យរធវើកា យូ រហើយេិនមានអាហា ម្គប់ម្គន់ 984។ របើរទាះបីជ្ញ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេិនបានរឆេើយផ្លាេ់ឆំរ ះសំ ណួ ខដ្េថ្ន

រតើកា ង្ហ បស់គត់រធៀបនឹង

កា ង្ហ ម្បជ្ញជនេូេ ដាឋនខសគនខបបណា (រហើយក៏េិនមានកា សួ ខដ្ រនះ) 985 កា ខដ្េពួកគត់

978

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៣។

979

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០១៨។

980

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័ ៤៧

បនាត់ ២-៥ េនរមាង [15.06.47]។
981

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័ ៤៩

បនាត់ ១៣-១៥ េនរមាង [15.14.37]។
982

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័ ៤៩

បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៥០ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [15.14.38]។
983

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ២៩

បនាត់ ២០-២២ រម្កាយរមាង [10.44.13] (“កាប់រហើយខបកថ្ដ្ ពងរជើងអស់រហើយ ហនឹងរហើរដាយសា រៅតរៅកាប់ដ្ី វាេិនខេន
ទន់រទ ដ្ីដ្ំបូក សូេបីខតអាម្ាក់ឈូសក៏រវទនខដ្ ខតកមាេំងរនះវាម្តូវខតរធវរើ ហើយរពេរនះ របើរគឲ្យសរម្េឆខ្នកា រហើយ របើៗ
រយើងេិនរធវើ រគបងអត់បាយរយើង”)។
984

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ២៩

បនាត់ ៨-១០ រម្កាយរមាង [10.46.15] (“វាអត់សេរទ វាេិនសេ ដ្ូឆរយើងខំខ កដ្ំបូក ខំរធវើកា ១ថ្ងៃៗ េិនឈប់ាំងចប់ពីរមាង
ម្បាំេួយរៅទេ់រមាងដ្ប់េួយ ចប់ពីរមាងេួយរៅទេ់រមាងម្បាំ រហើយហូបបប កនរងេួយរពេេួយដ្ង វាេិនអាឆសេនឹងកមាេំង
ខដ្េខំរធវើហនឹងរទ”)។
985

សូេរេើេ ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន)

ទំព័ ៤៥-៥៤ រម្កាយរមាង [15.00.14] និង ឯកសា E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេ
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េិនបាន្តេ់េ័ សា
តរ ងរេើម្បធានបទរនះ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។
គត់

េិ នបានរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់រសឆកតី សននិដាឋន បស់អងគជំ នំ

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានសិទធិពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ង បស់ពួក

ក់ព័នធនឹងភាពធៃ ន់ធៃ ថ្នេកខខណឌកា ង្ហ បស់ពួកគត់ រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់េ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរ្សង

រទៀត ួេទាំង េ័សា
តរ ងខដ្េរធវើកា រម្បៀបរធៀបរដាយផ្លាេ់ វាងេកខខណឌកា ង្ហ បស់ម្បជ្ញជនងមី
និងម្បជ្ញជនេូេ ដាឋន។
417.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ គឺជ្ញបគគេមានក់ ខដ្េបាន្តេ់េ័សា
តរ ងជ្ញក់លាក់ខបបរនះ
រដាយ្តេ់េ័សា
តរ ងពីកា រម្បៀបរធៀបេកខខណឌកា ង្ហ ។ ្ាយ
រ ពីកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា
កតី

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានបញ្ហជក់ យាងឆាស់ពីភាពខសគន វាងេកខខណឌកា ង្ហ ម្បជ្ញជនងមី

និងេកខខណឌកា ង្ហ ម្បជ្ញជនេូេ ដាឋន រដាយថ្ន “...ពួកខញរំម្បឹងខម្បងជ្ញងរគ រគអន កេូេ ដាឋន រគេិ ន
សូវម្បឹងរទ” 986។
418.

សកខីកេមរនះក៏មា នកា គំម្ទពីេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទ ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អករេើ រៅកនរង
ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសាេម្កេ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនេូេដាឋន កាន់តួ
នទីដ្ឹកនំទាំងអស់រៅកនរង ម្សរកម្ាំកក់ 987។ តួនទីរនះ ួ េទាំង តួនទីជ្ញម្បធានកងពេកេម ខដ្េ
មានន័យថ្ន ម្បជ្ញជនេូេដាឋនាេឃាេំរេើេកា ង្ហ ខដ្េម្បជ្ញជនងមីម្ តូវរធវើ ខដ្េឆំណឆរនះបរងកើត
បានជ្ញភាពខសគនយាងឆាស់អំពីេកខ ណៈថ្នកា ង្ហ ខដ្េម្តូវបំរពញ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ី

រៅ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន “កាេពីសេ័យខខម ម្កហេ គមនជនណាមានក់ទំរន រទ ឲ្យខតម្បជ្ញពេ ដ្ឋ
អនកខដ្េ១៧ ឬអនកេកពីយួនហនឹង រដាយខ កខតពួកេូេ ដាឋនហនឹង គឺរគជ្ញរេ បស់រយើ ង រគដ្ឹកនំ
ម្ឆេំរយើង ទាំងអស់ កំថ្នរ ើយខតកូនរកម ងតូឆ ឬេួយចស់ជ រា ក៏រគរៅមានសិទធិជ្ញងរយើងខដ្ ” 988។

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀេ រយន) ទំព័ ៣-១៩ រម្កាយរមាង [09.18.27]។ និង ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី
០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ១៩-៤២ រម្កាយរមាង [10.16.50]។
986

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ៣២

បនាត់ ១៣-១៧ េនរមាង [13.57.53]។
987

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០០២។

988

ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ៥២ បនាត់

១-៤ េនរមាង [14.00.12], សូេរេើេ្ងខដ្ ទំព័ ១២ បនាត់ ២៣ - ទំព័ ១៣ បនាត់ ២ េនរមាង [09.47.04]។
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េ័សា
តរ ងខដ្េមានេកខណៈដ្ូឆគនរនះ ម្តូវបានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី របង របឿន989 និង ាក សា
ន់990បាន្តេ់ឲ្យ។
419.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹង ក.ស.ព ថ្ន េ័សា
តរ ងជ្ញក់លាក់ខាងរេើ ម្តូវបានគំម្ទ្ង
ខដ្ រដាយេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀត

ក់ព័នធនឹងប ិបទធំទូលាយ 991។ រេធាវីកា

រសឆកតីសននិ ដាឋន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន

រធវើឲ្យអនក វិ និឆ័យ
េ រេើ អងគរហតម្បកបរដាយសេ

រហត្េ េិនយេ់ថ្នវាជ្ញកា របើកឆំហរ ើយ។

៩.៥.៣.២.២.៣. កា រធវើបាប “យាងខាេង
ំ ”
420.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងទទួេសាគេ់ថ្ន “ម្បជ្ញជនងមីបានទទួេ ងកា រធវើបាបយាងខាេង
ំ នឹងម្តូវ
បានចត់ទកថ្នជ្ញ “ទាសក គមនតថ្េេ”” រដាយអងគជំ នំជម្េះបានពនយេ់ថ្ន ឆំណឆរនះ ួេមាន កា
វាយដ្ំ ឬរជ ម្បមាងរដាយម្បជ្ញជនេូេដាឋន992។ រសឆកតីសននិដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
រយាងរៅកា សរម្េឆខដ្េអងគជំ នំជម្េះបានពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
េួយឆំនួន993។ រេធាវីកា
កា

កតីអះអាងថ្ន

កតីជំទាស់រៅកា សរម្េឆរនះ រដាយថ្នគមនយតតិក េម រដាយរេធា វី

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនគួ ពឹងខ្អករេើេ័ សា
តរ ងខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីរ្
ម ះ ី រៅ បាន្តេ់រ ើយ994។
421.

រេធាវីកា

កតី ឹះគន់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ថ្នេិនបានវាយតថ្េេរេើ

ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ រៅកនរង សំអាងរហត បស់ខួ ន
េ បខនត រេធាវីកា

989

កតី េិ នបាន ្ត

ឯកសា E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី របង របឿន) ទំព័ ៥៦

បនាត់ ១១-១២ រម្កាយរមាង [14.40.38]។
990

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ៣២

បនាត់ ១៣-១៤ េនរមាង [13.57.53]។
991

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧៩៣-៧៩៤។

992

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៧ រយាងរៅកា សននិដាឋនរៅកនរងកថ្នខណឌ ១០២៣។ ឯកសា E1/262.1 [ខក

តម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ី រៅ) ទំព័ ១២ បនាត់ ៤-១៩ េនរមាង

[09.44.28]។
993

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០២៣។

994

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៥-៧៣៨។

254
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663422

េ់ពីេូេរហតអវី រទើបគួ ខតរធវើខបបរនះរ ើយ 995។ ទ ហីក ណ៍រនះខសទាំងម្សរង រដាយសា េូេ
រហតដ្ូឆខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខ នឹងរេើករ ើងរៅរពេបនាប់កនរង សា ណារនះ996។ រទាះជ្ញកនរង
ក ណីណាក៏រដាយ សកខីក េម បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ ម្តូវបានគំម្ទរដាយេ័សា
តរ ងរ្សង
រទៀត ខដ្េមានរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

ួេ ទាំង េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី អឹេ វណណ ៈ។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម ថ្ន កូនម្បជ្ញជនេូេ ដាឋន វាយកូនម្បជ្ញជនងមី 997 ជ្ញ
រហតកា ណ៍ខដ្េគត់បាននិយាយថ្ន រកើតរ ើង “ញឹក ញាប់” 998 “ពួកខញរំហនឹងពួកេីងមីសទធ េីងត
ម រ សី។
រឃើញពួកខញរំហនឹង គឺវារឃើញេិនបាន រឃើញវាសអប់គំកួន វាថ្នឲ្យខតមានកំហសអីបនតិឆ វានឹងចប់
វាយរធវើបាបរហើយ”999។ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ ម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង ពិច ណាថ្ន អាឆរជឿជ្ញក់បាន រហើយរេធាវីកា

កតី ក៏ហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនបានរេើក

រ ើងពីបញ្ហាអវីរ ើយ។
422.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករដាយសេរហត្េរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ី រៅ និង អឹេ វណណ ៈ រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆ រហើយអងគជំនំជ ម្េះេិនបានម្បម្ពឹតតកំហស
រ ើយ កនរងកា សរម្េឆរនះ។

៩.៥.៣.២.២.៤. កា ចប់ខួ ន
េ រដាយសា គំនិត
423.

កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិរ ដាយរសាះអរងគើយ

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសននិ ដាឋនថ្ន ម្បជ្ញជនងមី “ម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅ រដាយមានកា ចប់
ខេួនពីបទ

មានគំនិត

កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិរសាះអរងគើយ ខដ្េរគចត់ទកថ្ន ្ាយ
រ រៅនឹង

995

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៦។

996

សូេរេើេ ខ្នក ១០.៣ កថ្នខណឌ ៧៤៨-៧៥១។

997

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំព័ ៥៨

បនាត់ ៨ – ទំព័ ៥៩ បនាត់ ៤ រម្កាយរមាង [14.17.50] និងអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសំអាងរេើម្បតិច ឹករនះរៅកនរង ឯក
សា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០២៣។
998

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំព័ ៥៨

បនាត់ ២០ រម្កាយរមាង [14.19.57]។
999

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំព័ ៦០

បនាត់ ១១-១៣ េនរមាង [14.25.05]។

255
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663423

បដ្ិវតតន៍” 1000។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ងជ្ញឯកសា និងសកខី កេម ដ្ូឆជ្ញ
សកខក
ី េម រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ប៊ែ ន សារ ឿន 1001។
424.

រេធាវីកា

កតីបានជំ ទាស់ថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នមានសំអាងរហតរ ើយ

កនរងកា

សរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនងមីអាឆជ្ញកេម វតថរថ្នកា ចប់ខួ ន
េ រម្ឆើ នជ្ញងម្បជ្ញជនេូេដាឋន1002។ រេធាវី
កា

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ប៊ែន សារ ឿន េិន

ម្គប់ម្គន់ជ្ញេូ េដាឋនសម្មាប់កា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រ ើយ រដាយសា ខតេ័ស តរ
ាងរនះមានេកខណៈផ្លាេ់ខួ ន
េ ខាេំងរពកសម្មាប់ខ តពួករគ

រហើយេិនអាឆកំ ណត់ជ្ញទូរៅបាន

រ ើយ1003។ ទ ហីក ណ៍រនះេិនម្តឹេម្តូវរ ើយ។
425.

ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បានបញ្ហជក់1004 រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ បាន្តេ់សកខី កេមអំពីកា
ម្បម្ពឹតតិជ្ញទូរៅ។ គត់បានបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនងមីេិនទទួេបានកា ទកឆិតតរ ើយ រហើយជ្ញ
ទូរៅម្តូវបានរគាេដាន៖
“បាទ ពួករគ (ឈេ ប) េិនខដ្េទកឆិតតរយើងម្បជ្ញជនងមីហនឹងរទ េិនខដ្េរទ អត់ទកឆិតត
រសាះ ពួករគាេដាន ាេសាកសួ រយើ ងអ៊ែ៊ីឆឹង ាេរគថ្ន “សេទឹកម្តជ្ញក់” ហនឹង។ អាហនឹង
រគៗនិយាយាេដានរយើង ខត ហូតហនឹង អត់ខដ្េទកឆិតតរយើងរទបាទ”1005

426.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន បាន្តេ់ សកខីកេមថ្ន គត់ម្តូវ “រគាេដាន ហូតហនឹង” 1006។
គត់បានពនយេ់ថ្ន កា ាេដានរធវើរ ើងាេ យៈ ថ្ននក់ដ្ឹកនំកងពេកេម រដាយថ្ន “រគដ្ឹកនំ

1000

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៧៧ រយាងរៅកា សននិដាឋនរៅកនង
រ កថ្នខណឌ ១០៥៥ និង ១០៨០។

1001

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៥៥ និង ១០៨០។

1002

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៩-៧៤២។

1003

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤០។

1004

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧៩៩។

1005

ឯកសា E1/289.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២១ ខខរេសា ឆ្នំ ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ ) ទំព័ ២១

បនាត់ ២១-២៣ រម្កាយរមាង [10.34.06]។
1006

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ៣១

បនាត់ ១-១០ េន និងរម្កាយរមាង [10.53.25]។

256
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663424

សម្មាប់រយើងរធវើកា

ខតរគឲ្យខតរយើងខំរធវើកា ...” 1007។

របើរេើេ ួេគនជ្ញេួយេ័សា
តរ ងខដ្េថ្ន

មានខតម្បជ្ញជនេូេ ដាឋនបរណា
ណ ះ ខដ្េកាន់តួនទីម្គប់ ម្គងទាំងរនះ1008 សកខីកេមរនះពិតជ្ញគំម្ទ
ដ្េ់កា សរម្េឆ ក់ព័ នធនឹងកា អនវតតជ្ញទូរៅ។
427.

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នន់ ធីេ និង ប៊ែន សារ ឿន េិនខេនមានខតឯងរនះរទ។ អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករេើ េ័សា
តរ ងរនះ

ួេជ្ញេួ យនឹងេ័ សា
តរ ងជ្ញឯកសា

ព័ត៌មាន បស់សាកសី ដ្ូឆជ្ញ វង សា ន ជ្ញំង ម្សីេំ និ ង ឯក រហឿន ្ងខដ្

1009។

ម្ពេទាំង

រៅមានេ័សា
តរ ង

រ្សងរទៀត ខដ្េសីសង្ហវក់ និងអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា សរម្េឆរនះ ដ្ូឆជ្ញ េ័សា
តរ ង
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន។ េ័ សា
តរ ង បស់គត់ គំម្ទដ្េ់េ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន

ក់ព័នធនឹងកា រម្បើ ម្បាស់កា ាេដានកា ង្ហ រធវើជ្ញេរធោបាយម្តួតម្ា

និងាេឃាេំរេើេ ម្បជ្ញជនងមី 1010។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់ សកខីកេមថ្ន ម្បជ្ញជនងមីម្តូវ សថិត
រម្កាេកា ាេដាន រហើយរបើមានកំហសណាេួយ ពួករគនឹងម្តូវបាត់ខួ ន
េ ឬសមាេប់រចេ៖
“ពួករយើងពួក១៧រេសា

ង់ចំខតថ្ងៃខដ្េរយើងមានកំហស រគនឹងយករយើ ងរៅរ ៀនសូ

ម្តៗ គឺអនកងមីយករៅសមាេប់ រគយកអនកងមីរៅសមាេ ប់រចេ។ អនកចស់អត់ខដ្េមាន
រឃើញបាត់មានក់រសាះ ាំងពីខញរំរៅនឹងហនឹងម្បមាណ៣ឆ្នំ៨ខខ២០ថ្ងៃ អត់មានខដ្េបាត់អនក
ចស់រទ បាត់ខតអនកងមី ហូតចស”1011

1007

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ២៩

បនាត់ ១៣-១៥ េនរមាង [10.48.38]។
1008

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤១៨ ខាងរេើ។

1009

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៥៥។

1010

ឯកសា E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ១៥

បនាត់ ៩–១៣ រម្កាយរមាង [09.53.38] (“រធវើកា ង្ហ ជ្ញេួយគន។ អនកងមីចំេបឱ្បកាតប់ -- អ៎! អនកចស់ ១៨ ចំេបឱ្បកាតប់
អនកងមី រតើមាននិយាយអវីខដ្េខសនឹងមាគ៌រគឬអត់? ឃាេនបាយ រហវបាយ ហូបេិនខឆអត ឲ្យអនកចស់រធវកា
ើ ជ្ញេួយនឹងអនកងមីហនឹង
គឺេបឱ្បកាតប់ របើមាននិយាយខស រគនឹងយករយើងរៅកសាង។ របើកសាងរបើមានរទាសរ ង
ើ រគសអបរ់ យើង រគដាក់រទាសធៃន់ រគ
យករយើងរៅរ ៀនសូម្តបាត់។ ហនឹងអនកចស់រគរធវើកា ជ្ញេួយរយើងរដ្ើេបីឱ្បកាតប់រយើង អនកងមី។ អត់អនកចស់រធវរើ ដាយខេួនរទ រធវើ
ជ្ញេួយគនទាំងអស់”)។
1011

ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៦៣

បនាត់ ៤-៨ េន និង រម្កាយរមាង [14.16.12] (េ័សា
តរ ងបញ្ហជក់ថ្ន “ស៖ រតើខញរំយេ់ជ្ញកា ម្តឹេម្តូវរទ រៅរពេខដ្េរលាកម្សី
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428.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន បានពនយេ់ បខនថ េរទៀតថ្ន ម្បជ្ញជនងមីម្ តូវបានរគរចទម្បកាន់ថ្ន
ខជិេម្ឆអូស រហើយរនះគឺជ្ញេូ េរហតខដ្េម្តូវយករៅសមាេប់។ រហតដ្ូរឆនះ ម្បជ្ញជនងមី ស់រៅកនរង
ភាពេ័យខាេឆ រហើយរធវើអវីម្ គប់យាងាេកា បញ្ហជ រដ្ើេបីអាឆរៅមានជី វិ ត 1012។ េ័សា
តរ ងរនះសីស
ង្ហវក់គនជ្ញេួយសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹ េ សារ ឿន ខដ្េថ្ន បងម្បរសគត់ម្ តូវបាន
រគទិរតៀនថ្នជ្ញម្បជ្ញជនងមី រហើយបានសអា
ំ ហា បខនថេ រហើយជ្ញេទធ្េ គត់ម្តូវបាន រគបញ្ជូ ន
រៅរ ៀនសូម្ត រហើយបាត់ខួ ន
េ ខតេតង 1013។

៩.៥.៣.២.២.៥. េ័សា
តរ ងរ្សងរទៀត និងភាពចំបាឆ់សម្មាប់កា វាយតថ្េេ ួេគន
429.

សម្មាប់សំអាងរហតដ្ូឆបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ ម្ពេទាំង សំអាងរហតខដ្េកំណត់រដាយ ក.ស.ព1014
រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងណាេួយរៅកនរ ងកា សរម្េឆរេើអងគរហតទាំ ងបួន

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង រេើម្បជ្ញជនងមីរៅម្សរ កម្ាំកក់

( ក់ព័នធនឹង កា ទទួេបានអាហា េកខខណឌកា ង្ហ កា រធវើបាបយាងខាេង
ំ និងកា ចប់ខួ ន
េ រដាយ
សា គំនិត

កយសេតី ឬកា ម្បម្ពឹតតិ)។ បខនត រេធាវីកា

រដាយរធវើកា ខកេងបនេំឆំរ ះកា សរម្េឆទាំង បួនរនះ។

កតីមា នកំហស្ងខដ្ កនរងកា បំខ បក

កា សរម្េឆទាំងរនះេិ នម្តូ វបានពិច ណា

រដាយម្តឹេ ម្តូវរ ើយ ម្បសិ នរបើបំខ បករឆញពីគនរនះ។
430.

ទំនក់ទំនង វាងទម្េង់រ្សងគនៗថ្នកា រ ីសរអើង ម្តូវបានបង្ហាញាេ យៈេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ ប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់។ កា ឈឺចប់ បស់គត់កនរងកា ទទួេបានអាហា តិឆតួឆ កាន់ខត

ថ្នមានកា ាេរេើេាេដានម្បជ្ញជនងមីហនឹង។ មានន័ យថ្នម្បជ្ញជនងមីម្តូវម្បម្ពឹតតឲ្យសេ េយ របើេិនអ៊ែ៊ី ឆឹងរទ អាឆនឹងង្ហយបាត់
ខេួនឬក៏យាងណា? ឆ៖ ចស ជ្ញកា ពិត របើរយើងម្បម្ពឹតតរធវេ
ើ ិនសកេម េិនខាេង
ំ កាេ គឺបាត់ខួ ន
េ រដាយង្ហយ”)។
1012

ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៤៦

បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៤៧ បនាត់ ៤ រម្កាយរមាង [11.48.50] (“រគថ្នពួករយើងពួកអនក ១៧ ហនឹង ពួកអនករៅទីម្ករងខជិេ េិនរឆះរធវើ
អី សទធខតអនកធាេប់ម្សណក រហើយអ៊ែ៊ីឆឹងរហើយរគឆង់ករេាឆរចេឲ្យអស់ ពួកខដ្េខជិេ ពួកខដ្េរធវើមានជ្ញប់ៗ ក់ព័នធនឹងអនករធវើ
េន្រនតីរាជកា ពីសងគេចស់ សងគេេន់ន េ់ហនឹង រគម្តូវករេាឆរចេឲ្យអស់។ រហើយរមាេ ះរហើយរយើងអនក១៧ងមីហនឹង រឆះខតេ័យ
ខាេឆរគសមាេប់រចេ រគរម្បើអីរធវើហនឹង រកើតទាំង អស់ គឺរម្បើអីរធវើហនឹង រកើតទាំងអស់។ អ៊ែ៊ីឆឹងបានៗ ស់ដ្េ់សពវថ្ងៃ ចស”)។
1013

ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន), ទំព័ ១៩

បនាត់ ៤-៥ េនរមាង [10.07.23]។
1014

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧៨៧-៧៩៩។

258
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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អាម្កក់រ ើង រដាយសា ខតកា េ័យខាេឆកាន់ខ តខាេង
ំ បស់គត់កនរងកា ទទួេ ងទណឌកេម រដាយគត់
េិនអាឆរេើករ ើងពីកា ខវះខាតអាហា រ ើ យ គត់រជឿជ្ញក់ថ្ន របើគត់ហា
៊ែ នរេើករ ើង គត់នឹងម្តូវ
សាេប់ 1015។ កា េ័យខាេឆ បស់គត់េិនខេនគមនរហត្េរទ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹ េ ន
បានអះអាងថ្ន “អ៊ែ៊ីឆឹងរហើយបានមានអនករហវ អនកហត់តអូញហនឹង បានមានរគយករៅថ្វ៉រចេ” 1016
។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ ក៏បាន្តេ់សកខីក េម្ងខដ្ អំពីកា រម្បើម្បាស់កា គំ រាេកំខហង
កាត់បនថយ បបអាហា បខនថេរទៀត ខដ្េអនកម្គប់ ម្គងកា ង្ហ បានរម្បើ ម្បាស់ ខដ្េរធវើឲ្យេកខខណឌ
កា ង្ហ អេនសសធេ៌ កាន់ខតអាម្កក់រ ើង 1017។ រៅកនរងរពេរធវើកា

គត់ទទួេ ងកា ម្បមាងកនរង

េកខណៈេួយ ខដ្េអាឆចត់ទកថ្នជ្ញ “កា រធវើបាបយាងខាេង
ំ ” ួេមាន កា បងខំឲ្យេេក់លាេកជ្ញ
រដ្ើេ1018។ េ័សា
តរ ងរនះបង្ហាញថ្ន ទម្េង់ថ្ នកា ម្បម្ពឹតតិរ្សងៗ ខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង បាន
ចត់ទកថ្នបរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ជ្ញកា ពិត មានទំនក់ទំនងជ្ញេួយគនយាងខាេំង។
431.

រៅមានទិដ្ឋភាពរ្សងរទៀតថ្នកា ស់រ ៅកនរងម្សរកម្ាំកក់

ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើងរៅរេើ

ម្បជ្ញជនងមី។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន បាន្តេ់េ័ សា
តរ ងអំពីទីកខនេងសានក់រ ៅខសគន ថ្ន
“រយើងជ្ញអនកងមីហនឹង គឺ តយាកជ្ញររាង។ ខញរំនឹងរៅតយាកពីររាង្ា ះរគេក។ រគៗអន កចស់េូេដាឋន

1015

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៦

បនាត់ ៩ រម្កាយរមាង [13.34.14] (“នងខញរំ ខាេឆរគយករៅថ្វ៉រចេ ខាេឆរៅ ហូបេិនខឆអតេិនហា
៊ែ ន អ៊ែូ”)។
1016

ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៤៨

បនាត់ ៨-១១ រម្កាយរមាង [11.53.14]។
1017

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ ( រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់), ទំព័ ៣៣

បនាត់ ១៩-២៤ រម្កាយរមាង [13.57.53] (“ស៖ រលាកម្សីបានរឆេើយរៅកនង
រ ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គះថ្ន របើសិនជ្ញ
រលាកម្សីេិនអាឆសាូងឲ្យ ួឆរាេ់ម្គប់ឆំនួនរនះ រគេិនឲ្យ បបអាហា រលាកម្សីរទ។ រតើរលាកម្សី ធាេប់ម្តូវបានរគបងអត់អាហា
ខដ្ ឬរទ រៅរពេខដ្េរលាកម្សីបំរពញកា ង្ហ បស់ខួ ន
េ េិនឆប់រនះ? ឬក៏ម្គន់ខតជ្ញ កយគំរាេរចេអ៊ែឆ
៊ី ឹងរទ? ឆ៖ ចស នង
ខញរំរគម្គន់ខតគំរាេហនឹង ខតហូបរគឲ្យរៅហូបអ៊ែឆ
៊ី ឹង បខនតវាហូបេិនខឆអតម្គប់ម្គន់រទ”)។
1018

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ ( រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់), ទំព័ ៣២

បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៣៣ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង [13.57.53] (“ស៖ រលាកម្សីក៏បានរេើករ ើង្ងខដ្ ថ្ន រលាកម្សីម្តូវេេក់ជី
លាេក ម្តូវរធវយា
ើ ងណាកឲ្
ំ យវាថ្ម្បរពក រម្ ះកាេវាថ្ម្បរពកអាឆរធវើឲ្យសនាូងរនះង្ហប់។ រតើរហតអវីបានជ្ញរលាកម្សីម្តូវេេក់ជី
រធវើអំពីលាេករនះរៅវិញ ? ឆ៖ ចស នងខញរំ រគរម្បើខញរំឲ្យេេក់រហើយ ខញរំរឆះខតេេករ់ ៅ ខញរំខាេឆរគរធវបា
ើ បខញរំ។ ស៖ ឆះរបើសិន ជ្ញសនាូង
រនះង្ហប់រនះ រតើមានរ ឿងអវរី កើតរ ើងឆំរ ះរលាកម្សីខដ្ របើាេបទបញ្ហជ បស់ខខម ម្កហេរនះ? ឆ៖ ខតង្ហប់ រគយករយើងរធវើ
ទណឌកេមអ៊ែ៊ីឆឹងរៅ ថ្ម្បរពក”)។

259
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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្ាះរគរាងខវងបនតិឆ បខនត សេឹ កដ្ូឆគន បខនត រាងធំបនតិឆ ខវង រហើយ្ាះរយើងអនកងមី រគតឲ្យតូឆៗ។ អនក
ងមីទាំងអស់ គឺ រគសង់ៗជ្ញររាងតូឆៗ អាឆសម្មានតអស់ជិ តគនៗអ៊ែ៊ីឆឹងរៅ”1019។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី អ៊ែ៊ុំ សារ ឿន បាន្តេ់សកខី កេមអំពីកា បំខ បកគន ទាំងទីកខនេងសាន ក់រៅ ម្ពេទាំងរពេ
ប ិរភាគអាហា

1020។

ម្បជ្ញជនងមីម្តូវសថិតរម្កាេកា ឃាេំរេើេ េិនម្តឹ េខតាេ យៈកា ាេដាន

បរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំងាេ យៈកា តម្េូវឲ្យ្តេ់ “ម្បវតតិ ូប” ្ងខដ្

1021។

ម្បជ្ញជនងមីទទួេ

អា េមណ៍ថ្នសថិតរម្កាេឃាេំរេើ េជ្ញម្បចំ រហើយពួករគេិនអាឆនិ យាយរឆញរដាយឆំហរ ើយ ដ្ូឆ
ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនីបាន្តេ់សកខី កេមថ្ន “រគម្បេូេ ្តំ រ ដ្ូរឆនះ រដ្ើេបីម្សួេរៅរធវើ
កា ង្ហ ្ង និងម្សួេរគឱ្បកាតប់្ង។ របើរយើ ងរៅជ្ញេួ យពួកងមីដ្ូឆគន រយើងអាឆហា
៊ែ នេួឆនិ យាយ
េេឹកពីអនសាវ ីយ៍កាេរយើងរៅេនំរពញ។ បខនត េះដ្េ់រយើងេក ស់រៅជ្ញេួយអន កេូេ ដាឋនចស់
ដ្ូរឆនះ គឺ រយើងរៅរសៃៀេសាថត់ដ្ូឆេនសសគអ៊ែ៊ី ឆឹង។ មានខតខេនកសម្មាប់រេើេ ្េូវ រដ្ើ រឆ្ពះរៅ
កា ដាឋន

ឯមាត់ទកសម្មាប់ខតប ិរភាគបាយខតបរណា
ណ ះ

និងសម្មាប់ និយាយកា ង្ហ សំខាន់

ចំបាឆ់”1022។
432.

ពិនិតយ ួេគន េ័សា
តរ ងបង្ហាញថ្ន មានកា ខញកដាឆ់ពីគននូវភាពខសគន វាងម្បជ្ញជនងមី និងម្បជ្ញជន
េូេដាឋន

ឆំរ ះខ្នកសំខាន់ៗថ្នកា ស់រៅម្បចំថ្ងៃ។

កា ម្បម្ពឹតតិខសគនឆំរ ះបញ្ហាជ្ញក់ លាក់

នន ដ្ូឆជ្ញ ទីកខនេងសាន ក់រៅ អាហា និងេកខខណឌកា ង្ហ គឺជ្ញកា េេឹក្ងខដ្ ដ្េ់ម្បជ្ញជនងមី
អំពីឋានៈខសគន បស់ពក
ួ រគ ខដ្េរធវើឲ្យកា គំរាេកំរហងខដ្េរកើតមាន អំពីកា រ ៀនសូម្ត អំរពើ
ហិងា និងកា សមាេប់។ រដាយពិនិតយរេើេរេើសាថនភាពជ្ញ ួេ ឆាស់ ណាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនងមបា
ី ន

1019

ឯកសា E1/253.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន), ទំព័ ៩

បនាត់ ១-៥ េនរមាង [09.31.34]។
1020

ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន), ទំព័ ១៩

បនាត់ ១៧-១៩ រម្កាយរមាង [10.07.23] ទំព័ ៣៧ បនាត់ ១៥-១៦ េនរមាង [11.15.00] ទំព័ ៣៧ បនាត់ ២៤-២៥ រម្កាយ
រមាង [11.15.00] ទំព័ ៣៨ បនាត់ ១១-១៣, ១៦-១៧ េនរមាង [11.9.48] ។
1021

ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជូ គឹេ ន) ទំព័ ៦២

បនាត់ ៥-១១, ១៥-១៧, ២០-២២ រម្កាយរមាង [14.12.00]។
1022

ឯកសា E1/251.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ៥២

បនាត់ ១៥-១៩ េនរមាង [14.04.02]។

260
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ទទួេ ងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។

កា សននិដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានបង្ហាញថ្ន

េិនមានសំអាងរហតរហើយ ដ្ូរឆនះ កា សននដា
ិ ឋ នរនះម្តូវមានអានភាព។
៩.៥.៣.២.៣. ទំនប់ម្ត ំងងម
433.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន កា រធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតនរយាបាយ ម្តូវបាន
បង្ហាញរៅទំនប់ម្ត ំងងម រៅរេើ “ខាមង
ំ ពិតម្បាកដ្ ឬខាមង
ំ ាេកា សនមត បស់ បកសកេម រយនីស តកេព រ
ជ្ញ”

ួេទាំងម្បជ្ញជនងមី 1023។

រៅកនរងេូេ ដាឋន ១១៤

សននិដាឋនរនះ1024។ ទីេួយ រេធាវីកា

រេធាវីកា

កតីបានជំទាស់ឆំរ ះកា

កតីបានអះអាងថ្ន រសឆកតីសននិ ដាឋនគតិយតតិ បស់អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា រធវើទកខបករេន ញឆំរ ះម្បជ្ញជនងមី

ខ្នករេើកា សរម្េឆរេើ អងគរហតខត

េួយគត់បរណា
ណ ះ គឺថ្ន “ម្បជ្ញជនងមី ម្តូវរគផ្លត់រឆញពីតំខណងជ្ញរេដ្ឹកនំ រដាយម្បគេ់រៅឲ្យ
ម្បជ្ញជនចស់ ខដ្េមានភា កិឆចាេដានម្បជ្ញជនងមីរ ៅកនរង អងគភាពខេួន” 1025។ ទីពី រេធាវីកា
កតីអះអាងថ្ន កា សរម្េឆរេើ អងគរហតរនះខ្អ កខតរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ
ស័កត រហើយបានរេើករ ើងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានបំថ្ េេេ័សា
តរ ង បស់គត់ រហើយពឹង
ខ្អករដាយេិ នសេម្សបរៅរេើេ័សា
តរ ងរនះ1026។ ទីបី រហើយបនតរដាយខ្អករេើ េូេដាឋនថ្ន ទ ហីក
ណ៍ពី េនរនះ រេធាវីកា
បានរ ៀបរាប់

កតីបានអះអាងថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត

េិនបានបំរពញេកខខណឌតម្េូវសតីពីសាថ នទេៃន់ស ម្មាប់ឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំ ងេនសស

រម្កាេទម្េង់ថ្នកា រធវើទកខបករេនញរទ1027។
434.

សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់ ក.ស.ព រេើេូេដាឋនរនះ1028 បខនត សហរេធាវីនំ
េខសូេបខនថ េសា ណាដ្ូឆតរៅ

ក់ព័នធេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត។ ទ ហី

1023

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៤០៧-១៤១៣។

1024

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៣-៧៦៧។

1025

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៤០៩។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៣-៧៦៤។

1026

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៤-៧៦៥។

1027

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៦។

1028

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៨៣៤-៨៣៥។

261
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីមា នកា រេើកបង្ហាញរដាយខសឆំនួនបីជ្ញន់ រហើយនឹងម្តូ វពិភាកាដ្ូឆ

តរៅ។
435.

ទីេួយ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានបំថ្េេេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត រ ើ
យ។ រដាយ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតី 1029 សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ

ស័កត េិនបានរេើករ ើងថ្ន ម្បជ្ញជនងមី និងម្បជ្ញជនេូេ ដាឋន មានអា េមណ៍ដ្ូឆគនរៅកា ដាឋនរ ើ
យ។ បខនត កា ដ្កម្សង់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានបញ្ហជក់ បង្ហាញអំពី

កា ឈឺចប់ និងកា េ័យខាេឆ ខដ្េម្បជ្ញជនងមី រៅកនរងកង បស់គត់ បានទទួេ ង។
ស៖ថ្នរតើរៅសាថនភាពរៅរពេរនះ

អនកទាំង អស់គន

ទាំងម្ករេរលាកទាំងទូរៅហនឹង

សទធខតអា េមណ៍ ពិរសសគឺអា េមណ៍ បស់រលាកខតេតង ឈឺចប់យាងរេឆ? បានន័យថ្ន
ហួសេួយថ្ងៃ ឬេួយថ្ងៃ េ័យខាេឆ ហូតឬេួយ យាងរេឆ?
ឆ៖ បាទ អ គណ។ រនះ គំនិតអត់ខសគនរទ គំនិតគឺម្បខហេ ម្បហាក់ម្បខហេគន ជំនន់
រនះ ម្បហាកម្បខហេគន រម្ ះសទធខតពួករឆញពីទីម្ករងដ្ូឆគន រធវើកងឆេ័តសទធខត១៧រេ
សា ដ្ូឆគន។ មានខដ្ មានេូេដាឋនរគមានខដ្ េិនអត់រទមាន ខតេូេដាឋនហនឹង រគយកខត
ងនកា់ រគរៅថ្នរេើេរយើង រេើេកា ខសម្តូវរយើង ខសម្តូវអីរគរេើេរេើរយើង និ យាយ
ខស និយាយម្តូវអី រគរេើ េរេើរយើងបណណ ឹង។ 1030
436.

ខ្នករ្សងរទៀតថ្នសកខីក េម បស់ សេ ស័កត ក៏បានសងកត់ធៃន់្ងខដ្ ថ្ន កា រធវើបាបេករេើ ូ បគត់ គឺ
រដាយសា ខតឋានៈ បស់គត់ជ្ញម្បជ្ញជនងមី រដាយថ្ន “កា ឈឺចប់ បស់ខញរំ ខញរំខឹងជំនន់រនះ គឺថ្នរគ
រធវើបាបសរេបើេណាស់ ពួក១៧រេសារនះ។ រគសអប់ពួក១៧រេសាខតេតង។ រគថ្នពួកសកតិេូ េិ ពួក
នយទន” 1031។

1029

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៥។

1030

ឯកសា E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត) ទំព័ ១៦

បនាត់ ៥-១២ េនរមាង [10.08.47]។
1031

ឯកសា E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត) ទំព័ ១០

បនាត់ ១២-១៤ រម្កាយរមាង [09.40.03]។

262
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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437.

ទីពី

េិនមានរគេកា ណ៍ណាេួយខដ្េរារាំងអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

េិនឲ្យរធវើកា សរម្េឆ

ខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ ូបរ ើយ 1032។ រទាះជ្ញយាងណាកតី អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងេិនបានសរម្េឆខ្អ ករេើេ័សា
តរ ងខតេួយរ ើយ កនរងក ណីរ នះ។ អងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងបានគំម្ទេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត រដាយេ័ សា
តរ ង បស់ សាកសីនន
និងពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខសន ស្ន ួ េទាំង ម្បេពជ្ញឯកសា នន្ង 1033។
438.

ទីបី រេធាវីកា

កតីបង្ហាញរដាយខសអំពីរសឆកតីសននិ ដាឋនអងគឆាប់ និងសំអាងរហត បស់អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរពេខដ្េរេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន កា សរម្េឆរេើ តួនទីខសគនរៅកនរង

កា ដាឋនគឺជ្ញកា សរម្េឆខដ្េម្គន់ខតគំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិ ដាឋន អំពីកា រ ីសរអើងរៅរេើម្បជ្ញជន
ងមីបរណា
ណ ះ។

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានសរម្េឆ្ងខដ្ ថ្ន

ម្បជ្ញជនងមីម្តូ វបានរគសម្េិត

សម្មាំ ង រដ្ើេបីចប់ខួ ន
េ និងសមាេប់ ម្បជ្ញជនងមីម្តូ វបាន “រាវ ករឃើញ” 1034។ អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងបានសននិដាឋនថ្ន ម្បជ្ញជនងមី ម្តូវបានកំ ណត់រគេរៅជ្ញពិរសស សម្មាប់កា ចប់ខួ ន
េ និង
សមាេប់ រហើយថ្ន រនះគឺជ្ញទម្េង់េួយថ្នកា ម្បម្ពឹតតិរ ដាយរ ីសរអើង 1035។
439.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញពីកំហស បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

កនរងកា

សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ រេើកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង រៅរេើម្បជ្ញជនងមី រៅទំនប់ម្ត ំងងមរ ើយ។

1032

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤២៤។

1033

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៣៤៥។ កថ្នខណឌរនះរយាងរៅេ័សា
តរ ង បស់សាកសីបួននក់ ម្ពេទាំងរយាងរៅេ័

សតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សេ ស័កត និង ខសេ ស្ន។ កថ្នខណឌជំវ ិញេួយឆំនួន្ត េ់កា អះអាងបខនថេពីេ័សា
តរ ងជ្ញ
ឯកសា (សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា រយាងខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់រៅកនង
រ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៣៤០ និង
១៣៤២)។ រៅកនង
រ កថ្នខណឌ ១៣៤៥ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរយាង្ងខដ្ រៅកា សននិដាឋន បស់ខួ ន
េ ក់ព័នធនឹង ឆនស
េព័នធកា ង្ហ រៅកនរងកថ្នខណឌ ១២៨៩ រដាយបញ្ចូ េនូវេ័សា
តរ ង បស់សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបខនថ េខដ្េមានរៅកនរង
កថ្នខណឌរនះ។
1034

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៣៤៨ និង ១៤១០។

1035

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៣៤៨។ រទាះបីជ្ញអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនបានរយាងជ្ញក់លាក់រៅកថ្នខណឌ

១៣៤៨ រពេរធវើរសឆកតីសននិដាឋនរៅកនរងកថ្នខណឌ ១៤១០ កតី ក៏កថ្នខណឌទាំងពី មានទំនក់ទំនងនឹងគនយាងឆាស់ម្កខ ត ជ្ញេួយ
នឹងរសឆកតីសននិដាឋនរៅកនរងកថ្នខណឌ ១៤១០ ខដ្េបានដ្កម្សង់រដាយផ្លាេ់ពីឯកសា ខដ្េបានរយាងរៅកនរងកថ្នខណឌ ១៣៤៨
អំពីម្បជ្ញជនងមីខដ្េម្តូវបាន “រាវ ករឃើញ” ។

263
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663431

440.

ាេកា ពិភាកាពីខាងរេើេក ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា
ម្តូវរទ។

កតី

ក់ព័នធនឹងភាពធៃ ន់ធៃ

1036

េិនម្តឹេ

កា វាយតថ្េេខដ្េរធវើកា ពិច ណារដាយម្តឹេម្តូ វរៅរេើកា សរម្េឆទាំងអស់ បស់ អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើម្បជ្ញជនងមី ( ួ េទាំង កា កំ ណត់រគេរៅ

សម្មាប់កា ចប់ខួ ន
េ និងកា សមាេ ប់) ឆាស់ណាស់ថ្ន អាឆបំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវថ្នភាព
ធៃនធ
់ ៃ។
៩.៥.៣.២.៤. ទំនប់១េករា
441.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

បានសននិដាឋនថ្ន

កា រធវើទកខបករេនញ

រដាយេូេរហត

នរយាបាយ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកា ដាឋន ទំនប់១េករា រៅរេើម្បជ្ញជនងមី 1037។ រេធា វីកា

កតី

ជំទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆរនះ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍រៅកនរងេូេ ដាឋន ១១៨ ថ្ន អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង មានកំហសកនរងកា រម្បើម្បាស់េ័ សា
តរ ងរម្ៅវិសាេភាព រហើយថ្ន កា សរម្េឆខេះ
បស់អងគ ជំនំជម្េះ អំពីកា ម្បម្ពឹតតិេិនរសមើភាព បរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរនះ េិនសេ
រហត្េរទ1038។ រៅកនរង េូេ ដាឋន ១១៩ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិរៅ

រេើម្បជ្ញជនងមី រៅកា ដាឋនទំនប់១ េករា េិនបះ េ់ដ្េ់សិទធិជ្ញសា វ័នត រហតដ្ូឆរនះេិ នធៃន់ធៃ
ម្គប់ម្គន់ បរងកើតបានជ្ញកា រធវើទកខ បករេនញរទ 1039។
442.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបេួយខ្នក ធំជ្ញេួយ នឹងសា ណាេេអិ តខដ្េរេើករ ើងរដាយ ក.ស.ព
រៅកនរងឆរេេើ យតបឆំរ ះេូ េដាឋនទាំងពី រនះ1040 រហើយកម្េិតឆរេេើយតប បស់ខួ ន
េ ម្តឹេខតបញ្ហា
ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរេើបញ្ហាទាំ ងអស់រ នះ

បរណា
ណ ះ1041។ ក៏បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏កត់ស មាគេ់្ងខដ្ ថ្ន ខ្នកខេះថ្នទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

1036

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៦៦។

1037

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៨៧-១៦៨៩។

1038

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៨៧-៧៩៦។

1039

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៧។

1040

ឯកសា F54/1, ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៨១២-៨២៥។

1041

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបីនក់បាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងខ្នកជំនំជម្េះរនះ៖ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី , អ៊ែន

៉ន,់

រសៀង សវិដា។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពី នក់បាន្តេ់សកខីកេមរៅកនង
រ សវនកា អំពីកា ឈឺចប់ ទាក់ទងនឹ ងខ្នករនះ៖ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែយ សំណ រៅ នួន ណា ំ និង រៅ ោង។

264
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663432

កា

កតីរៅកនរង េូេដាឋន ១១៨ េិនអាឆយេ់បានរ ើយ។ រៅកនរងខ្នកេួយ 1042 រេធាវីកា

ហាក់ដ្ូឆជ្ញរធវើកា ខបងខឆកដាឆ់ពីគន វាងម្បរេទពី ថ្នកា រ ីសរអើងខដ្ េម្តូវបានរចទ។

កតី
បខនត

កា ខបងខឆករនះេិនឆាស់លាស់ រហើយរៅកនរងឯកសា សា ណាបណតឹងសាទកខ ខដ្េបានខកតម្េូវ
រធវើឲ្យឆំណឆរនះេិនសូវឆាស់ 1043។ ាេពិតរៅ រេធាវីកា

កតីរយាងរៅកា សរម្េឆេួយឆំនួន

អំពីកា រ ីសរអើង ខដ្េសរម្េឆរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េរេធាវីកា
េិនជំទាស់រ ើយ 1044។

មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើម្តូវ បនសរីគនរដាយ របៀបណា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញ
ជ្ញេួយកា

អះអាងខដ្េថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង គួ ម្តូវ
បានម្ចនរចេរនះ។
443.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកម្េិតកា បកម្សាយ បស់ខួ ន
េ រៅខ្នកខាងរម្កាេ
បានរៅកនរងទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី

ខតម្តឹេខ្នកខដ្េអាឆយេ់

ក់ព័នធកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងបរណា
ណ ះ គឺទ ហីក ណ៍

ខដ្េថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសរដាយ (១) ពឹងខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់សាកសី ឱ្ ហូ
ខដ្េថ្នម្បជ្ញជនងមី ទទួេ ងទណឌកេមធៃន់ធៃ ជ្ញង ម្បជ្ញជនេូេ ដាឋន និង (២) ពឹងខ្អករៅរេើកា
វាយតថ្េេ “អតតរនេ័ត” អំពីកា ម្បម្ពឹតតិខសគន ួេទាំង ព័ត៌មា នខដ្េ្តេ់រដាយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ហ៊ែន សិាថនី និង អ៊ែន ៉ន។
444.

ទីេួយ រេធាវីកា

កតី បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់សាកសី ឱ្ ហូ គឺជ្ញ កយឆចេ

អារាេ រហើយមានតថ្េេជ្ញេ័សា
តរ ងទាប1045។ ក៏បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន េ័សា
តរ ង
បស់សាកសី ឱ្ ហូ រេើបញ្ហាថ្នកា សតីបរនាស និង ដាក់ទណឌកេម ម្តូវបាន “គំម្ទ” រដាយេ័សា
តរ ង
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី 1046 ខដ្េរេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញបានទទួេសាគេ់

រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ 1047។ ាេពិតរៅ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
1042
1043

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៣-៧៩៦។
រៅកនរងសំរៅខកតម្េូវ ួឆថ្នឯកសា

ម្បរយាគដ្ំបូងថ្នកថ្នខណឌ
ម្បរយាគរនះ

៧៩៣។

F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ “objective” បានខករៅជ្ញ “objectives” រៅកនង
រ
សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនអាឆយេ់បានរទថ្នរតើ

បញ្ហាខដ្េបានរេើករ ើងរៅពីរម្កាយ

ក់ព័នធជ្ញេួយនឹង “objectives” យាងដ្ូឆរេតឆរនះរទ។

1044

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៣។

1045

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៤-៧៩៥។

1046

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៥២។

1047

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៣។
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ហ៊ែន សិាថនី បញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនងមី ស់រៅកនរងភាពេ័យ នធត់ជ្ញ ម្បចំ អំពី្េ វិបាកថ្នកំហស
ឆគងតូឆាឆ រហើយពួករគទទួេបានកា ម្បម្ពឹតតខសគន រធៀបរៅនឹងម្បជ្ញជនេូេដាឋន1048។ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខកត់ស មាគេ់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីក៏បានគំម្ទ្ងខដ្ ឆំរ ះេ័សា
តរ ងេួយរនះ រៅ
កនរងសកខីកេម បស់ពួកគត់ 1049។
445.

ទ ហីក ណ៍ទីពី បស់រេធាវីកា

កតី គឺថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសឆគ ង រដាយពឹង

ខ្អករដាយេិ នសេរហត្េ រៅរេើេ័សា
តរ ងសតីពីកា ម្បម្ពឹតតិ េិនដ្ូឆគន ថ្នមានេកខ ណៈ “អតតរន
េ័តិ” ដ្ូរឆនះ “មានតថ្េេជ្ញ េ័សា
តរ ងតិឆតួឆ” 1050។ រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគង

ណាេួយ ក់ព័នធកថ្នខណឌ ១៦៥២ ថ្នសាេម្កេរ ើយ។ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករៅរេើ
សកខីកេម បស់សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំ នួន1051 ួេទាំង កា យេ់រឃើញ បស់េនសស
េួយឆំ នួនអំពីកា ម្បម្ពឹតតិ េិនរសមើ ភាពគន ខដ្េេ័សា
តរ ង បស់ពួករគ ពឹងខ្អ ករេើបទពិរ សាធន៍ផ្លាេ់ខួ េ ន។
កា តវា៉ ជ្ញទូរៅ បស់រេធាវីកា

1048

កតីថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង “ពំបាន ្តេ់កាេៈរទសៈ

ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី), ទំព័ ៨

បនាត់ ១៣-១៧រម្កាយរមាង [09.28.07] (“ឆំរ ះអនកងមី គឺខាេឆរគណាស់កូន េិនហា
៊ែ នរទ។ របើអនកចស់ រគអាឆមានសិទធិ។ របើ
ម្បជ្ញជនងមី េិនហា
៊ែ នរសាះៗខតេតង។ ខាេឆណាស់ ខាេឆៗជ្ញទីបំ្ត។ របើអនកម្បជ្ញជនចស់ហនឹងរគមានសិទធិជ្ញង អាឆរៅសំរៅ
រឆញរៅខសពីហនឹងម្បខហេ ១០-២០ ខេម្តអីបាន បានអនកចស់។ របើថ្នអនកងមី ួញខេួនរហើយកូន ួញដ្ូឆដ្ករឌ្ឿអ៊ែ៊ីឆឹង េិនហា
៊ែ ន
រទ។ ខតរគហាេម្តឹេណា គឺម្តឹេហនឹងរហើយ េិនហា
៊ែ នរៅជិតរទ”) សូេរេើេ្ងខដ្ ទំព័ ៩ បនាត់ ១-៥ េនរមាង [09.32.39]
(“រ ឿងរនះ គឺថ្នម្បជ្ញជនចស់ រគខសអីបនតិឆបនតួឆ រគអាឆតវា៉ រគតាំងគនរៅ រគអនរម្គះឲ្យគនរៅ។ របើអនកងមីវញ
ិ គឺេិនអាឆ
មានបបនស ថ្សសក់ក៏េិនបានខដ្ គឺកា គបសងកតធ
់ ៃន់ណាស់ ធៃន់ធៃ ណាស់ សឹងខត យះម្ទូង។ រយើងេិនបានម្បម្ពឹតត រគរចទ
រយើងក៏រដាយ រយើងរៅរសៃៀេ រយើងរបៀេកនង
រ ខេួនហនឹង។ សខឆិតតរសៃៀេ រសៃៀេដ្ូឆរគឆក រសៃៀេៗយកខេនហនឹងណា
៎ រហើយចញ់
រគក៏រដាយឲ្យខតមានជីវ ិត”)។
1049

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/307.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

អ៊ែន ៉ន) ទំព័ ១៤ បនាត់ ១៥-២៣ រម្កាយរមាង [09.45.54] (អ៊ែន ៉ន ្តេ់សកខីកេមថ្ន កនរងឋានៈជ្ញម្បជ្ញជនងមី គត់ “េិនហា
៊ែ ន
សួ ”។ ឯកសា E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ោង) ទំព័ ៥១
បនាត់ ១១-២០ េនរមាង [14.17.27] ទំព័ ៦៣ បនាត់ ២០-២៥ រម្កាយរមាង [15.28.58]។ ឯកសា E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១]
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា ំ) ទំព័ ៣១ បនាត់ ១៥-១៨ រម្កាយរមាង [11.10.05]។
ឯកសា E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា) ទំព័ ៧
បនាត់ ១៩-២០ រម្កាយរមាង [09.19.46] ទំព័ ៣១ បនាត់ ២២ - ទំព័ ៣២ បនាត់ ៤ េនរមាង [11.02.13]។
1050

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៦។

1051

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៥២។

266
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឆាស់លាស់ថ្នកា រចទម្បកាន់ បស់ពួកគត់ថ្ន មានកា ម្បម្ពឹតតិ េិនរសមើភាពគនរនះរទ”1052
ព័នធរៅនឹងេ័សា
តរ ង បស់សាកសី អ៊ែត រសង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន

ក់

៉ ន និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហ៊ែន សិាថនី 1053 ជ្ញកា នំឲ្យយេ់ម្ឆ ំ។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អ ករៅរេើបណា
ត
េ័សា
តរ ង ក់ព័នធនន ដ្ូឆជ្ញ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ស វិដា ខដ្េគំម្ទ
ឆំរ ះេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សិាថនី និង អ៊ែន ៉ន1054។ អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងក៏បានបញ្ចូ េ េ័សា
តរ ង

ក់ព័នធនឹងកា ខដ្េម្បជ្ញជនងមីេិនអាឆកាន់តួនទីជ្ញន់ខពស់ េិនអាឆ

រសនើសរំ ៅរធវើកា រៅកខនេងជ្ញក់ លាក់េួយ
រ ើយ1055។

រេធាវីកា

ឬេិនអាឆទទួេបានសរេេៀកបំ ក់

ឬខសបករជើងងមី

កតីេិនបានជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនងមី ស់រៅកនរង ភាពេ័យខាេឆជ្ញម្បចំ រដាយសា ខតពួកឈេ បាេឃាេំរ េើេពួករគ
និងរដាយសា ខតកា បាត់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនងមីរ្សងរទៀត 1056។
446.

រដាយខ្អករេើទេៃន់ថ្ នេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េេិនមានកា ជំទាស់ឆាស់ ណាស់ថ្ន រេធាវីកា
កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន

កំហសឆគងខដ្េខេួនបានរចទម្បកាន់

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ណាកតី រេធាវីកា

នឹងមានឥទធិពេរៅដ្េ់កា សននិដាឋន

ក់ព័ នធនឹងកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរ ើយ។ បខនត រទាះជ្ញកនរងក ណី

កតីក៏ េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងណាេួយ រៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្ ។
447.

ឆំរ ះ េូេ ដាឋន ១១៩ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព 1057 ថ្ន រេធាវីកា
ម្សាយរដាយខសរេើកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

1052

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៩៦។

1053

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រពេរេធាវីកា

កតី បក

រហើយេិនខវេ់អំពីកា សរម្េឆ

កតី នួន ជ្ញ សួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី ឲ្យ្តេ់ឧទាហ ណ៍

ជ្ញក់លាក់អំពីកា រ ីសរអើង គត់ខតងខត្តេ់ឲ្យភាេេៗ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/306.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី) ទំព័ ៤៩ បនាត់ ៨-១៤ េនរមាង [14.30.00]។
1054

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៥២។

1055

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៥២។

1056

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៥៣ និងកា សននិដាឋនអំពីអងគរហត ទាក់ទងនឹងកា បាត់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនងមីរៅកនរងកថ្ន

ខណឌ ១៥៦២ និង ១៥៦៤។
1057

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៨១៩-៨២៥។

267
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខដ្េឆាស់លាស់ បស់ អងគជំនំជ ម្េះ

ក់ព័នធសាថ នទេៃន់ រដាយខ្អករេើកា ំរលាេបំ ន រៅរេើ

សិទធិជ្ញសា វ័នជ្ញ
ត រម្ឆើ នរនះ1058។
េិនមាន វិេតិ សងស័យរ ើយថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិបាន្នដ្េ់េកខខណឌ តម្េូវាេកា កំ ណត់ រដ្ើេបីចត់

448.

ទកថ្នជ្ញកា រធវើទកខបករេនញរនះ។ របើរទាះបីេិនគិត អំពីេ័សា
តរ ងជ្ញរម្ឆើ នថ្នកា ឈឺចប់ បស់ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី 1059 ក៏កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ (កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ ខដ្េេិនមានកា
ជំទាស់រដាយរេធាវីកា

កតី) ម្តូវបានកំណត់ យាងឆាស់ លាស់រៅកនរ ងយតតិសាន្រសតអនត ជ្ញតិ ថ្នជ្ញ

កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េមានភាពធៃ នធ
់ ៃ ម្គប់ម្គន់ បរងកើ តបានជ្ញកា រធវើទកខបករេន ញ 1060។

1058

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៦៩១។

1059

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៤៤៤ ខដ្េរ ៀបរាប់េេអិតអំពីកា ឈឺចប់ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ទទួេ ងរៅកា ដាឋនទំនប់១េករា រដាយពណ៌នពីកា ឈឺចប់រាងកាយភាេេៗ និង្េូវអា េមណ៍ យៈរពេខវង បណា
ត េេកពីកា
រធវើកា

និងកា បាត់បងេនសសជ្ញទីម្សោញ់។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានដ្កម្សង់កា ឈឺចប់ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រៅ ោង បណា
ត េេកពីបងបអូន បស់គត់ម្តូវរគសមាេប់ និងរធវើទា ណកេម រធវើឲ្យ “កា ាំងខេួន” បស់គត់ទាំងបនមនអស់ េីង។
សូេរេើេ ឯកសា E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ ោង) ទំព័
៥០ បនាត់ ៥-១៤ រម្កាយរមាង [14.13.22]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នួន ណា ំ បានរឆេើយថ្ន គត់គ “គមនរគេរៅ” រម្កាយ
បាត់បង់បងបអូនអស់។ សូេរេើេ ឯកសា E1/339.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី នួន ណា ំ), ទំព័ ១៨ បនាត់ ១១-១៣ រម្កាយរមាង [09.57.08]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី បាន្ត េ់សកខី
កេមពីកា បាក់សាត និងភាពឯរការដាយសា ខតម្ករេម្គួសា បស់គត់បានសាេប់ទាំងអស់។ សូេរេើេ ឯកសា E1/306.1 [ខក
តម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហ៊ែន សាថនី) ទំព័ ៦០ បនាត់ ១៦ – ទំព័ ៦១
បនាត់ ២ េន និងរម្កាយរមាង [15.26.34]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ឈឺចប់្េូវកាយខដ្េគត់
ទទួេ ង

ួេទាំងកា ង្ហ ដ្៏ខសនពិបាក និងរនឿយហត់ និងកា ធាេក់ខួ ន
េ ឈឺរៅកា ដាឋនទំនប់ ១ េករា។ សូេរេើេ ឯកសា

E1/307.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែន ៉ន) ទំព័ ១៧ បនាត់ ២៤-២៥
រម្កាយរមាង [09.57.49] ទំព័ ៥០ បនាត់ ៥-៨ េនរមាង [14.26.51] ទំព័ ៥០ បនាត់ ២០ - ទំព័ ៥១ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង
[14.26.51]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ឈឺចប់ យៈរពេខវងខដ្េគត់បានទទួេ ង និង
្េបះ េ់ បស់វារៅរេើកា ស់រៅបឆចរបបនន និងជីវភាពម្គួសា បស់គត់ រដាយពនយេ់ថ្នរតើ គតម្តូវបានរគ “រធវទា
ើ ណកេម
្េូវឆិតត និង្េូវកាយ” យាងដ្ូឆរេតឆ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ៥-១៥ េនរមាង [14.48.23]។
1060

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Gotovina និងអនករ្សងរទៀត រេខ IT-06-90-T សាេ

ម្កេ ភាគ II ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខរេសា ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ១៨៣១-១៨៣៩ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ១៨៣៨។ តលាកា បូសនី និង
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៩.៥.៣.៣. ការនធា ើទុកខបុកនមនញ នដាយមូលនហតុននោបាយ នៅនលើម្បជាជនោម នៅកនុង្ការ
ផ្លលស់ទីលំនៅម្បជាជន ំណាក់កាលទីពីរ
449.

រៅកនរងេូេ ដាឋនឆំនួនបី រេធាវីកា

កតីបានជំ ទាស់ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរង

កា សរម្េឆថ្ន កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ គឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង (េូេដាឋន ១៤១)1061
កនរងកា សរម្េឆអំពីរឆតនរ ីសរអើង (េូេ ដាឋន ១៤២)1062 និងកនរងកា សរម្េឆថ្ន អំពីជ្ញេូេដាឋន
មានកម្េិ តថ្នភាពធៃ ន់ធៃ ខដ្េជ្ញេកខខណឌតម្េូវ (េូេ ដាឋន ១៤៣)1063។ ឆំរ ះបញ្ហាទាំង អស់រនះ
សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងសា ណាខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើង ួឆរហើយ រហើយ
សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនបខនថេអវីរ្សងរទៀតរ ើយ 1064។
៩.៥.៣.៤. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនលើម្បជាជនោម នដាយមូលនហតុសាសន
៩.៥.៣.៤.១. ទិដ្ឋភាពទូរៅ
450.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិថ្ នកា រធវើទកខបករេនញ

រដាយេូេរហតសាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេ ម្តូវបានបង្ហាញហួសពី វិេតិស ងស័យ។ កា សរម្េឆ
បញ្ចូ េកា ម្បម្ពឹតតិរៅទូទាំង ម្បរទសរៅកនរង អំ រង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ។

កា សរម្េឆរនះ

ខ្អករេើអំរពើជ្ញេូេ ដាឋននន រដាយអំរពើខេះ (ដ្ូឆជ្ញ កា ចប់ខួ ន
េ កា រធវើទា ណកេម និងកា សមាេប់
កា ផ្លេស់ទីរដាយបងខំ) ម្តូវបានរចទម្បកាន់រដាយខ ក ថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមដ្ថ្ទរទៀត ក៏ដ្ូឆជ្ញ កា
ឹតតបិតជ្ញក់លាក់បខនថេរៅរេើកា ម្បតិ បតតិវបបធេ៌ និងសាសនចេ1065។

Herzegovina ខ្នកទី I សម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេមសន្រង្ហគេ រ ឿងកតកា
ី ិយាេ័យ ដ្ឋអាជ្ញញបូសនី និង Herzegovina តរៅនឹង Jukić សំណំ
រ ឿងរេខ S1 1 K 008728 12 Kri សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី ១៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៤១-១៤៦, ៣០៩, ឧបសេព័នធ ១៣។
1061

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩២៦-៩២៧។

1062

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩២៨-៩៣១។

1063

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣២។

1064

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៤៧១-៤៧៤, ៥២៤-៥២៨, ៥២៩-៥៣១។

1065

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣២៧-៣៣៣២។
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451.

រេធាវីកា

កតីរេើ ករ ើងពីកា ជំទាស់រ្សងៗ រដាយវាយម្បហា រៅរេើកា សរម្េឆទាំ ងអស់រ នះ

ក់ព័នធនឹងធាត្សំទាំង អស់ថ្នកា រធវើទកខ បករេនញ គឺ កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខ សតង (េូេ ដាឋន ១៤៤1066
និង េូេ ដាឋន ១៤៦1067) រឆតនរ ីសរអើង (េូេ ដាឋន ១៤៧)1068 និងសាថនទេៃន់ (េូេដាឋន ១៤៥1069
េូេដាឋន ១៤៨1070និង េូេ ដាឋន ១៤៩1071)។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញទូលាយ ជ្ញេួយនឹង
ទ ហីក ណ៍ខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើង ឆំរ ះេូេ ដាឋនទាំងអស់រ នះ បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខ
បខនថេកា រេើករ ើង ខាងរម្កាេ

ក់ព័ នធនឹងេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

៩.៥.៣.៤.២. កា រ ស
ី រអើងជ្ញក់ខសតង
452.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន បកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ បានអនវតតរគេនរយាបាយ ខដ្េ
កំណត់រគេរៅជ្ញក់លា ក់ រៅរេើម្បជ្ញជនចេ ជ្ញម្ករេជ្ញតិពនធ រ និងម្ករេសាសន1072។ បខនថេពី
រេើកា សរម្េឆ បស់អងគ ជំនំជម្េះថ្ន ម្បជ្ញជនចេគឺជ្ញ កេមវតថរថ្ នកា ចប់ខួ ន
េ ឃំខួ ន
េ រធវើទា ណ
កេម

និងសមាេប់រហើយរនះ1073

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានកំណត់អំពីកា ឹតតបិតខបប

រ ីសរអើងឆំនួនម្បាំេួយរទៀត រៅរេើកា ម្បតិបតតិវបបធេ៌ និ ងសាសន បស់ចេ រហើយអងគជំ នំ
ជម្េះបានសរម្េឆបខនថេថ្ន

អនកខដ្េតវា៉ នឹងកា ឹតតបិត ទាំងរនះ

សមាេប់ 1074។ រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៤៤ រេធាវីកា

នឹងម្តូ វចប់ខួ ន
េ

និង/ឬ

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា សរម្េឆរេើរគេនរយាបាយកំណត់រគេរៅរេើម្បជ្ញជនចេ1075
រហើយថ្ន កា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

1066

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣៣-៩៥១។

1067

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៤-៩៥៦។

1068

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥៧-៩៥៩។

1069

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥២-៩៥៣។

1070

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦០-៩៦១។

1071

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦២-៩៦៣។

1072

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣២៨។

1073

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៨១, ៣៣០៤។

1074

ឯកសា

ក់ព័ នធនឹងកា ឹតតបិតរនះ េិ នសេរហត

E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣២៨។ កា សននិដាឋនរេើអងគរហតជ្ញេូេដាឋនអំពីកា ិតតបិតរេើកា ម្បតិបតតិ

សាសន និងវបបធេ៌ មានរៅកនង
រ កថ្នខណឌ ៣២២៩-៣២៥០។
1075

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៣៦-៩៣៨។
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្េរ ើយ រម្ ះថ្ន (១) កា ឹតតបិតឆំនួនបួន ម្គន់ខតជ្ញខ្នកថ្នកា ហាេឃាត់ជ្ញទូរៅ សម្មាប់
សាសន រហើយកា ហាេឃាត់រនះរធវើរ ើងឆំរ ះម្បជ្ញជនទាំ ងអស់ 1076 និង (២) េ័សា
តរ ងេិនបាន
គំម្ទដ្េ់កា សរម្េឆឆំនួនពី ខដ្េរៅសេ់រ ើយ (ថ្ន ចេម្តូវបានបងខឲ្
ំ យហូបសាឆ់ម្ជូក និងមាន
កា ដ្តគេពីគូ ៉អាន) 1077។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួ យនឹង ឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព 1078
ក់ព័នធនឹងអតថិ ភាពថ្នរគេនរយាបាយ បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើ ករ ើងនូវសា ណាខាង
រម្កាេ
453.

ក់ព័នធកា ឹតតបិត ដ្ូឆខដ្េអងគជំនជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានកំណត់រ នះ។

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីសំអាងរេើកា បកម្សាយរដាយខសរៅរេើឆាប់

និងជ្ញពិរសស

និយេន័ យថ្ន “កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង”។ ដ្ូឆខដ្េបានបកម្សាយខាងរេើ ួ ឆរហើយ អវីខដ្េសំខាន់
រនះគឺ្េ វិបាកខដ្េេិនដ្ូឆគនសម្មាប់ជ ន ងរម្គះ រៅរពេរធវើកា សរម្េឆអំពីកា រ ីសរអើង របើ
រទាះបីជ្ញ្េ វិបាករនះបណា
ត េេកពីកា ម្បម្ពឹតតិដ្ូឆគនយាងឆាស់កតី 1079។

អងគជំនំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងអនវតត វិធីសាន្រសតរនះរដាយម្តឹ េម្តូ វ រហើយេិនបានម្បម្ពឹតតកំហសរ ើយ កនរងកា សននិដាឋនថ្ន
ម្បជ្ញជនចេ ទទួេ ង្េ វិបាកខដ្េម្បជ្ញជនខខម េិ នបានទទួេរនះ។
454.

ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា បងខំឲ្យហូបសាឆ់ម្ជូ ក និងកា ដ្តគេពី គូ ៉
អាន

រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេសាគេ់ថ្ន

អំរពើទាំងអស់រ នះអាឆចត់ទកថ្នជ្ញ

កា

រ ីសរអើង បខនត បានអះអាងថ្ន េ័សា
តរ ងេិនគំម្ទដ្េ់កា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
រ ើយ1080។ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសឆគ ងកនរងកា

្នរៅដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆ បស់ខួ ន
េ ឆំរ ះអងគរហតទាំ ងអស់រ នះរ ើយ។ រទាះជ្ញកនរ ងក ណី ណា
កតី

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំណត់្ ងខដ្ អំពីអំរពើដ្ថ្ទ

រ្សងរទៀតេួយឆំនួន ខដ្េបរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។

1076

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤០-៩៤២។

1077

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៣-៩៥១។

1078

ឯកសា F54/1 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៤៧៥-៤៨៣។

1079

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.២.២.២ កថ្នខណឌ ៣៤៣-៣៦៤។

1080

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤២។
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៩.៥.៣.៤.២.១. កា បងខំឲ្យហូបសាឆ់ ម្ជូក
455.

រេធាវីកា

កតីបានទទួេសាគេ់ថ្ន ម្បជ្ញជនចេបានទទួេ បបអាហា ខដ្េមានសាឆ់ ម្ជូក 1081

។ បខនតរេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សា
តរ ងេិនគំម្ទដ្េ់កា សននិ ដាឋនថ្ន ម្បជ្ញជនចេ

ម្តូវបានាេដាន ឬដាក់ទណឌកេមពិតម្បាកដ្ រដ្ើេបីធានថ្ន ពួករគហូបសាឆ់ម្ជូក ខដ្េបាន ្តេ់ឲ្យ
រនះរ ើយ។ រេធាវីកា

កតីបនតរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដាយសា ខតេិនមានកា ាេដាន ឬកា ដាក់

ទណឌកេមពិតម្បាកដ្រនះរហើយ

រទើបេិនអាឆនិ យាយបានថ្ន

ម្បជ្ញជនចេម្តូ វបានបងខឲ្
ំ យហូប

សាឆ់ម្ជូករនះ។
456.

ាេពិតរៅ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសាតប់េ័សា
តរ ងបខនថេរទៀតពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ិប

នង 1082 ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនចេ ម្តូវបានតម្េូ វយាងពិត ម្បាកដ្ ឲ្យហូបសាឆ់ម្ជូកខដ្េពួករគបាន
ទទួេ រដាយមានកា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌកេម។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េី ន បាននិ យាយ
យាងឆាស់ អំពី ្េ វិបាកខដ្េម្បជ្ញជនចេេិ នហូបសាឆ់ម្ជូក ខដ្េពួករគបានទទួេ រហើយ
ម្បជ្ញជនចេជ្ញរម្ឆើ នហូបសាឆ់ម្ ជូក រដាយសា ខតកា េ័យ ខាេឆ 1083។ ដ្ូឆគនរនះខដ្ រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន បាន្តេ់សកខីកេមអំពី កា គំរាេកំខហងជ្ញក់ឆ ាស់ថ្ននឹ ងម្តូវបាញ់ស មាេប់

1081

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៤, ៩៤៥, ៩៤៦។

1082

រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងថ្ន រគឲ្យគត់ហូបសាឆ់ម្ជូក មានេនសសមានក់កាន់អាវធឈ ពីរម្កាយ ង់ចំរេើេគត់ហប
ូ

ឲ្យអស់ បខនត រេធាវីកា

កតេ
ី ិនបានកំណត់ថ្នរហតអវីេ័សា
តរ ង បស់គត់េិនគួ រជឿជ្ញក់រនះរទ។ សូេរេើេ ឯកសា F54 សា

ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៦។ ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី
1083

ិប នង) ទំព័ ៨២ បនាត់ ១-១១ េន និងរម្កាយរមាង [15.47.11]។

ឯកសា E1/343.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េីន), ទំព័ ៥៩ បនាត់

៤-៨ រម្កាយរមាង [14.20.18] (“កា បងខិតបងខំហនឹង គឺរគជំ ញឲ្យរយើងហូប កាេណារបើរយើងអត់ហូប រគថ្នរយើងរៅកាន់ជំរនឿ
រគថ្នរយើងរៅជំរនឿសាសនជំរនឿអី។ អ៊ែ៊ីឆង
ឹ រគរចទម្បកាន់ថ្នរយើងហនឹងអត់រចេជំរនឿសាសនអ៊ែ៊ី រឆះអ៊ែ៊ីឆះ។ អ៊ែ៊ីឆឹងបានន័យថ្ន
រគមានកា ាេដានរៅេខរទៀត។ អ៊ែ៊ីឆឹងរបើសិនជ្ញអនកណារហើយេិនហូប រហើយនិយាយឲ្យខេី ខតម្បឆ្ំងអវី ខដ្េរគេកា ណ៍
បស់រគហនឹង រគថ្ន រគរចទថ្នរយើងខាមង
ំ រហើយ”) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ២៣-២៤ [14.23.04] (“… របើសិនជ្ញន ណាេួយ រហើយ
ម្បឆ្ំងនឹងរគេកា ណ៍ បស់វាេួយ គឺវារចទថ្នខាម ំង។ អ៊ែ៊ី ឆឹងរហើយជ្ញរ ឿយៗសម្មាប់វាចប់ឆងរាេ់យប់”)។
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ម្បសិនរបើម្បជ្ញជនចេេិនហូបសាឆ់ម្ជូក 1084 រហើយគត់ក៏បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បជ្ញជនចេេ័យ
ខាេឆម្តូវរគរាយកា ណ៍ 1085។
457.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាក៏រដាយ របើរ ទាះបីជ្ញេិនមានកា គំ រាេកំខហងអំពីអំរពើហិងាខដ្េអាឆរកើត
មានកតី ខតេទធភាពពិតម្បាកដ្ពីកា ដាឆ់រ ះសាេ ប់ រេើសពីម្គប់ម្គន់ កនរងេកខ ណៈជ្ញេរធោបាយ
រដ្ើេបីបងខំម្បជ្ញជនចេឲ្យហូបសាឆ់ម្ជូក រម្ ះសាឆ់ម្ជូ កគឺជ្ញអាហាខតេួយ េខគត់ខដ្េបានខឆក
ឲ្យ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រសេះ 1086 បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បជ្ញជនចេខេះហូបសាឆ់ ម្ជូក
ខដ្េបានដាក់ជ្ញេួយអាហា ពួករគ រដាយសា ខតឆង់ ស់ 1087។ រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេ

សាគេ់ថ្ន ឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើ រៅ សាេប់រដាយសា អត់អាហា
បដ្ិរសធេិនហូបសាឆ់ ម្ជូក 1088។

កា ពោយាេ បស់រ េធាវីកា

រម្ ះគត់

កតីកនរងកា ខបងខឆកដាឆ់ពីគន

វាងកា គំរាេកំខហងសាេប់រ ដាយអត់អាហា ជ្ញេួយនឹងកា គំរាេកំខហងសាេប់រ្សងរទៀត និងកា
រេើករ ើងថ្ន រនះេិនខេនជ្ញទម្េង់ថ្ នកា បងខិត បងខរំ នះ េិនគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់បានរ ើយ 1089។ ាេពិត

1084

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣០

បនាត់ ៨-១០ េនរមាង [11.10.12]។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៣៩ រជើងទំព័ ១០៩៣៥។
1085

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ២៩

បនាត់ ២៣ - ទំព័ ៣០ បនាត់ ៥ រម្កាយរមាង [11.07.25] (“… អនក្ងទាំងអស់ហនឹង កាេហនឹងយកគណសេបតតិ។ អនកណា
រាយកា ណ៍ឲ្យខខម ម្កហេ អនកហនឹងរគអនករសាមះស អនកហនឹងឲ្យគត់កា

ខេួនគត់ហនឹងគត់ថ្នយកកិតតិយសគត់ រដ្ើេបីគត់រនះ

រសាមះសជ្ញេួយនឹងខខម ម្កហេ បានជ្ញេិនបាឆ់មានឈេ បអីរៅឈេ បរទ អនក្ងហូបបាយទាំងអស់ហនឹង រដ្ើេបីយកគណសេបតតិ
យកគណសេបតតិរដ្ើេបីថ្នរៅរាយកា ណ៍ថ្ន រនះ អារនះម្បឆ្ំងនឹងបដ្ិវតតន៍ អាហនឹងវាមានគណសេបតតិ វា រហើយរគទកវា”)។
1086

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រៅកនរងខ្នករនះថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ រេធាវីកា

កតីរយាងរៅេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រសេះ បខនត រៅកនរងរជើងទំព័ េួយ បានរយាងរៅេ័សា
តរ ង បស់ រេើ រៅ។ សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណា
បណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៤ រជើងទំព័ ១៧២៥។
1087

ឯកសា E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រសេះ ) ទំព័ ៥១

បនាត់ ១៧-២០ េនរមាង [14.15.08] (“រៅរពេន៎ងសាឆ់ម្ជូកចេតេេិនឲ្យសីរទ ក៏បខនតរគរធវើបណយ រគអត់មានរធវអ
ើ ី អត់មាន
បប ដាក់រម្គឿងរម្ៅដ្ូឆសពវដ្ងរទ រគដាក់សាឆ់ម្ជូក សទធខតខាេញ់ឲ្យរយើងហូប។ ខេះេក រគខឆកបប ឲ្យរហើយ យករៅម្ឆបាឆ់
យកទឹកហនឹងរឆញ រហើយ មាៃស់ៗរហើយ មាៃស់រទៀត យកទឹករឆញ រៅខតធំសាឆ់ម្ជូកដ្ខដ្េ។ អនកខេះ ហូបបាន អនកខេះហូបេិន
បាន ឯឆំខណកខញរំៗខាេឆសាេប់ ខញរំហតខតទឹក”)។
1088
1089

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៦។
តលាកា អនត ជ្ញតិបានទទួេសាគេ់ាំងពីយូ េករហើយថ្ន កា បងខិតបងខំអាឆរកើតមានរម្ៅពីកា គំរាេរដាយកាណងកាំរេេង
ើ

ឬាេ យៈកា គំរាេហិងាភាេេៗ។ ឧទាហ ណ៍ អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ ICTY បានបញ្ហជក់ថ្ន កា បរងកើត “េកខខណឌ ស់
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663441

រៅ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើ រៅ បង្ហាញយាងឆាស់ ថ្ន កា បងអត់អាហា ម្តូវបាន
រម្បើម្បាស់យាងឆាស់លាស់ និងរដាយមានរឆតន រធវើជ្ញេរធោបាយថ្នកា បងខំ។ “អងគកា បានដាក់
ខ្នកា ឲ្យគត់ “របើេិតតេិនហូបសាឆ់ ម្ជូករទ អងគកា មានសាឆ់ ម្ជូកឲ្យេិតតហូប រហើយរបើេិតតេិន
ហូបរទ អងគកា េិនដ្ឹងជ្ញ កអវី ឲ្យេិតតឯងហូបរទ”1090 “ជ្ញគំ ូ បស់ អនករម្កាយៗេករទៀត” 1091។

៩.៥.៣.៤.២.២. កា ដ្តគេពគ
ី ូ ៉អាន
458.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងគេពីគូ ៉អាន1092 េិនម្តឹេ ម្តូវរទ។ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន គេពីគូ ៉អានម្តូវបាន ឹបអូសយករហើយដ្ត ឬបំផ្លេញរចេ1093។
កា

កតីអះអាងថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនមានេ័សា
តរ ងម្គប់ម្គន់

សននិដាឋនរដាយសេរហត្េ
រេធាវីកា

រៅពិបាក”

រេធាវី

រដ្ើេបីទាញរសឆកតី

ក់ព័នធនឹងរជ្ញគវាសនថ្នគេពីគូ ៉អាន ខដ្េម្តូវបាន ឹបអូស រហើយ

កតីបានរយាងជ្ញពិរសសរៅេសតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីពី ូប 1094។ រដ្ើេប

ខដ្េរធវើឲ្យអនកកាន់សាសនអីសាេេ

និងម្បជ្ញជនម្កូអាតេិនអាឆ ស់រៅកនរងទីម្ករង បស់ពួករគបនតរៅរទៀតបាន

រដាយសា ខតកា ផ្លេស់ទីេំរៅ “រដាយបងខំ”។ សូេរេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krajišnik សំណំរ ឿងរេខ
IT-00-39-A សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខេីន ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៣១៩។
1090

ឯកសា E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើ រៅ) ទំព័ ៨ បនាត់

២៥ - ទំព័ ៩ បនាត់ ៣ រម្កាយរមាង [09.28.12]។
1091

ឯកសា E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើ រៅ) ទំព័ ៩ បនាត់

៤-៥ េនរមាង [09.32.26]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើ រៅ បាននិយាយថ្ន “កា រវទន បស់គត់រនះ កាេសេ័យរនះ ខញរំគិត
ថ្ន របើរគសមាេប់គត់េអជ្ញជ្ញងទកឲ្យគត់ រធវើទា ណកេមគត់ខបបរនះ”)។
1092

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៨-៩៥១។

1093

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៣៨ (ម្សរកម្កូឆឆ្ម) កថ្នខណឌ ៣២៤៥ (េូេិភាគកណា
ត េ (ឧតត ចស់)) និង

កថ្នខណឌ ៣២៥០ (ទីកខនេងរ្សងៗ)។
1094

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៨-៩៥១។ រេធាវីកា

កតរី យាង្ងខដ្ រៅរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទប
ី ី

ហឹេ មាន បខនត សម្េង់ខដ្េរគថ្នជ្ញ បស់ ហឹេ មាន គឺម្តូវបានដ្កម្សង់រឆញពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សា
ទះ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ)
ទំព័ ៦៣ បនាត់ ២១-២២ េនរមាង [15.35.00]។ កា រយាងរៅម្បតិច ក
ឹ រៅកនរង ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើង
ទំព័ ១៧៤៤ េិនម្តឹេម្តូវរទ។ ដ្ូរឆនះ កា រយាងរៅរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន គឺខស។ រទាះជ្ញយាងរនះកតី សកខីកេម បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន ពិតជ្ញមានភាពសី សង្ហវក់គនជ្ញេួយនឹងសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ និង
សះ េីន ខដ្េថ្ន កា ម្បតិបតតិសាសនម្តូវបានហាេឃាត់ (“ហាេកំរគ ព កំថ្នវយបងគំ”)។ សូេរេើេ ឯកសា E1/349.1 [ខក
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ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ រជឿជ្ញក់ថ្ន គេពីគូ ៉អាន “វាដ្ត ដ្ូឆថ្នវាម្បេូេ” បខនត គត់ទទួេ
សាគេ់ថ្ន គត់េិនដ្ឹងថ្ន “វាេិនដ្ឹងយករៅខាងណាខាងណីរទ” 1095។ បខនត េ័សា
តរ ង បស់គត់មាន
ភាពឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនចេ “អត់ឲ្យមានថ្នវយបងគំ អត់ឲ្យមាន ក់រសេៀក ក់ដ្ូឆអរ៊ែ៊ី ឆះរទ រគអត់
ឲ្យមានម្កមាទូេរទ រគឲ្យកាត់សក់ រគអត់ឲ្យមានគេពី គូ ៉អាន អត់ឲ្យមានសរេេៀកបំ ក់ រយើង
ថ្នវយបងគំអី អត់ឲ្យមានរទ”1096។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េីន បានបញ្ហជក់ឆាស់ដ្ូឆគនថ្ន គេពី
គូ ៉អានម្តូវបានម្បេូេពីម្ បជ្ញជនចេ រដាយនិយាយថ្ន គេពីម្តូវ យករៅទករៅ្ាះរេេូ េិ1097។
459.

ស បេក រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំងអស់រ នះ និង ម្បេពដ្ថ្ទរ្សងរទៀត មានភាពម្សបគនទាំង
ម្សរងថ្ន ម្បជ្ញជនចេម្តូវបានហាេឃាត់ េិនឲ្យរម្បើ ម្បាស់គេពីគូ ៉អាន រហើយគេពីគូ ៉អានម្តូវបាន
ម្បេូេពីពួកគត់។

រជ្ញគវាសនពិតម្បាកដ្ថ្នគេពីគូ ៉អានទាំងអស់រ នះ

ជ្ញេួយនឹង បញ្ហាថ្នរតើកា រនះគឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខ សតងឬអត់រ នះរទ។

េិនមានភាព ក់ព័នធ
កា ដ្កហូតគេពីគូ ៉អាន

រនះគឺជ្ញកា រ ីសរអើង។
460.

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងណាេួយរៅកនរ ងកា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះ

សាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹងកា រ ីសរអើ ងជ្ញក់ខសតង រដាយេូេរហត សាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេរ ើ យ។

តម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៥៣ បនាត់ ២១-២២ រម្កាយរមាង
[14.28.49]។
1095

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័ ៦២

បនាត់ ១២-២២ េនរមាង [15.35.00] រយាងរដាយរេធាវីកា

កតីរៅកនរង ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ

៩៤៨។
1096

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំ ព័ ៦៣

បនាត់ ២០-២១ េនរមាង [15.39.00]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ទំព័ ៦២ បនាត់ ១៧-២២ េនរមាង [15.35.00] (“គេពី គូ ៉អានអី វា
ដ្ត ដ្ូឆថ្នវាម្បេូេ វាេិនដ្ឹងយករៅខាងណាខាងណីរទ វាអត់ឲ្យរយើងកាន់រទ។ អត់ឲ្យមានមានរៅកនរង្ាះខតេតងរហើយ។ ស៖
រលាកម្សីរៅចំបានរទថ្ន គេពី គូរា៉ន់ហនឹង ម្តូវបានម្បេូេពីាេ្ាះ រហើយដ្តរចេហនឹងរៅឆ្នំណាខដ្ ? ឆ៖ ងវង់៧៥ហនឹងរហើ
យ។ ចប់រ្តើេបាក់ខឆកពីគនរឆញពី្ាះហនឹងរៅ រគម្បេូេរហើយ អនកដ្ូឆថ្នរគរបាសសមាអ តរៅេូេិហនឹងរនះ រគអត់ឲ្យមានរទ។
ដ្ឹងរគដ្ត ដ្ឹងរគយករៅខាងណារទ”)។
1097

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៤៨។
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៩.៥.៣.៤.២.៣. អំរពើដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ខដ្េជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង
461.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើកា សរម្េឆ ក់ព័នធនឹងអំពីដ្ថ្ទ
រ្សងរទៀត ខដ្េអាឆចត់ទកថ្នជ្ញ កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរៅរេើម្បជ្ញជនចេ រដាយេូេរហត
សាសន។ ជ្ញពិរសស អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានវាយតថ្េេរៅរេើកា ចប់ខួ ន
េ កា ឃំឃាំង និង
កា សមាេប់រៅេូ េិម្ទា វតតអូ ម្តកួ ន រហើយបានសរម្េឆថ្ន អំរពើទាំងអស់រ នះកំ ណត់រគេរៅជ្ញ
ពិរសសរៅរេើម្បជ្ញជនចេ ដ្ូឆបានពិភាការៅខ្នកខាងរម្កាេ។ របើរ ទាះបីជ្ញរេធាវីកា
បានបង្ហាញអំពីកំហសរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ទាំងម្បាំេួយ កនរងកា ម្បតិបតតិសាសន (ខដ្េរេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងកា ឹតតបិត

កតីេិនបានបង្ហាញរនះ) ក៏កា រ ីសរអើង

ជ្ញក់ខសតងរៅខតម្តូវបានបង្ហាញ ាេ យៈកា ចប់ខួ ន
េ កា ឃំឃាំង កា រធវើទា ណកេម និងកា
សមាេប់ម្បជ្ញជនចេ។
462.

បទពិរសាធន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន រៅវតតអូ ម្តកួន បានបង្ហាញអំពីេកខ ណៈថ្ន
កា រ ីសរអើង បស់កា ចប់ខួ ន
េ

និងកា សមាេ ប់ទាំង អស់រនះ។

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

សរម្េឆថ្ន កងឈេ បខដ្េរគរៅថ្នម្ករេដាវខវង ជ្ញរ ឿយៗម្តូវបានរគខណនំឲ្យចប់ខួ ន
េ “ម្បជ្ញ
ជនចេទាំង អស់”

រៅាេទីកខនេងជ្ញក់ លាក់ណាេួយ

រហើយបនាប់េកនំពួករគេកវតត អូ

ម្តកួន1098។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន និងម្បពនធ បស់គត់ ម្តូវរគរោេព័ទធ ួេជ្ញេួយ
ម្បជ្ញជនចេដ្ថ្ទរទៀតទាំងអស់ េកពីេូ េិសាឆ់សូ រហើយរដ្ើ រៅាេទិសរៅរៅវតតអូ ម្តកួ ន1099
។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន និងម្បពនធ បស់គត់ អាឆរៅ ស់បានរដាយសា ខតពួកគត់
អាឆ ត់រគឆរឆញ រហើយលាក់ខួ ន
េ 1100។ រៅរពេខដ្េពួកគត់កំពងលាក់ខួ ន
េ គត់បានឮ សរេេង
ម្បជ្ញជនចេ ខដ្េម្តូវបានរគសមាេប់ រហើយគត់ធក
ំ េិនសអយ
រ សាកសព 1101។ រៅរពេរម្កាយេក

1098

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩១។

1099

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៣ បនាត់ ៨-១២ រម្កាយរមាង [11.19.58]។
1100

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៤ បនាត់ ១៩ - ទំព័ ៣៥ បនាត់ ១២ រម្កាយរមាង [11.25.18]។
1101

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៨ បនាត់ ៨-១៦ រម្កាយរមាង [13.38.25] ទំព័ ៤៤ បនាត់
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រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន បានរឃើញ រៅ
ត សាកសព រៅខកបវតត អូ ម្តកួន រហើយរឃើញឆអឹង
យាងរម្ឆើនរៅកនរង រៅ
ត រនះ1102។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន បានបាត់បង់សាឆ់ញាតិជ្ញ
រម្ឆើននក់ រហើយមានខតគត់ និងម្បពនធ បស់គត់បរណា
ណ ះ គឺជ្ញជនជ្ញតិចេរៅកនរ ងេូេិ ខដ្េរៅ
ស់រម្កាយ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ 1103។ រទាះបីជ្ញរេធា វីកា

កតី ពោយាេជំ ទាស់រ្សងខបប

ណាកតី បខនត េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហីេ មាន បានគំម្ទយាងឆាស់ឆំរ ះកា
សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន កា សមាេប់រៅវតតអូ ម្តកួ ន កំណត់រគេរៅជ្ញក់
លាក់រៅរេើម្បជ្ញជនចេ1104។ េកខណៈជ្ញកា រ ីសរអើងថ្នកា ចប់ខួ ន
េ និងកា សមាេ ប់ ម្តូវបាន
គំម្ទរដាយេ័សា
តរ ងននជ្ញរម្ឆើ ន1105។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អកជ្ញពិរសសរៅរេើ េ័ស តរ
ាងសាកសីអំពីកា បញ្ហជក់ជ្ញ ក់លាក់ឲ្យកំណត់អតតស ញ្ហញណ ចប់ខួ ន
េ
និងរបាសសមាអតម្បជ្ញជន
ចេទាំងអស់រ ៅកនរងតំ បន់ 1106។
463.

ឆំរ ះកា សមាេ ប់រៅេូ េិម្ទា បទពិរសាធន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បានបង្ហាញ
ម្បខហេគនអំពី វិធីសាន្រសតខដ្េម្បជ្ញជនចេម្តូ វបានកំណត់រគេរៅជ្ញក់លាក់ កនរងេកខ ណៈរ ីស

១១-២០ រម្កាយរមាង [13.57.34], ទំព័ ៥៥ បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៥៦ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [14.42.39] ទំព័ ៥៨ បនាត់ ២៦ េនរមាង [14.52.49]។
1102

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤៩ បនាត់ ២៣-ទំព័ ៥០ បនាត់ ៩ រម្កាយរមាង [14.16.35]។
ឯកសា E3/5203 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មា ន) ឆះថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៨ ERN
00218492-00218493។
1103

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៥។ ឯកសា E3/8750 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (សាកសី ជ្ញ មាេី) ឆះ

ថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១១ ទំព័ ៤, ERN 00716479 (“គឺម្សរកកងមាស។ រៅកនរងឃំខដ្េរយើងកំពងសថិតរៅរនះ គឺរៅសេ់
ខតេួយម្គួសា រទ រម្ ះម្គួសា រនះ ត់រគឆរៅរៅកនរងបឹង”)។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ
ទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១២-១៣ េនរមាង [14.04.35]។
1104

កា វិភាគេេអិតរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន ទាក់ទងនឹងរហតកា ណ៍ទាំងរនះ និងកា ជំទាស់

បស់រេធាវីកា
1105

រៅនឹងរហតកា ណ៍ទាំងរនះ មានរៅកនរងខ្នក ១០.២ កថ្នខណឌ ៧៣៩-៧៤៧។

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៨៥-៣២៩០ និង ៣២៩១, ៣២៩៦-៣៣០០ និងកា សននិដាឋនកនរងកថ្នខណឌ

៣៣២៨។
1106

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៨៥-៣២៩០។
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F54/2

01663445

រអើងយាងឆាស់ 1107។ រៅកនរងេូេិ បស់គត់ ជ្ញដ្ំបូង ប សជនជ្ញតិចេម្តូ វបានម្បេូេ រហើយ
បញ្ជូ នរឆញរៅ រហើយបនាប់េក ន ីៗម្តូវបានម្បេូេ្តំ រ រហើយរគម្បាប់ថ្ន ពួកគត់ម្តូវផ្លេស់ទីរៅ
ទីកខនេងរ្សង 1108។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ សថិតកនរងឆំរណាេម្ករ េន ី ខដ្េម្តូវរគនំ
យករៅេូេម្ិ ទា រហើយឃំឃាង
ំ រៅទីរនះ ខដ្េរម្កាយេក ពួកគត់ម្តូវរគសាកសួ ថ្នជ្ញជនជ្ញតិ
ខខម ឬជនជ្ញតិចេ1109។ អនកខដ្េរឆេើយថ្នជ្ញចេ ម្តូវបានរគយករៅរហើយ “បាត់ខួ ន
េ ” ហូត1110
។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ និងន ីៗខេះរទៀត បានរឆេើយថ្ន ពួកគត់ជ្ញខខម រហើយរគម្បាប់
ថ្នពួករគសំណាងរហើយ រហើយក៏េិនយករៅណាខដ្

1111។

រគឲ្យពួកគត់ហូបសាឆ់ម្ជូក រហើយ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់ម្តូវខតហូប រដ្ើេបីរធវើឲ្យអនកចប់គត់
រជឿជ្ញក់ថ្ន គត់េិនខេនជ្ញចេ1112។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន
ម្បជ្ញជនខខម េួ យឆំនួន ម្តូវបានផ្លេ ស់រឆញពីេូេិ បស់គត់ កនរងរពេជ្ញេួយគនជ្ញេួយម្បជ្ញជន
ចេ បខនត ម្បជ្ញជនខខម ម្តូវបានបញ្ជូ នរៅទីកខនេងរ្សង រហើយេិនម្តូវបានរគសមាេប់រ ើយ 1113។
េកខណៈជ្ញកា រ ីសរអើងថ្នកា សមាេ ប់រៅេូ េិម្ទា ក៏ម្តូវបានគំម្ទរដាយម្បេពដ្ថ្ទរទៀតខដ្

1107

កា វិភាគេេអិតរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ ទាក់ទងនឹងរហតកា ណ៍ទាំងរនះ និងកា ជំទាស់

បស់រេធាវីកា
1108

ដ្ូឆ

រៅនឹងរហតកា ណ៍ទាំងរនះ មានរៅខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ១០.៥ កថ្នខណឌ ៧៥៩-៧៦៧។

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័ ៦៨ បនាត់ ១៣-២១ រម្កាយរមាង [15.56.44]។
1109

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ), ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១-៥ េនរមាង [14.12.45], ទំព័ ៤៥ បនាត់ ៣៥ ទំព័ ៤៦ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង [14.12.45], ទំព័ ៤៦ បនាត់ ១៣ - ទំព័ ៤៧ បនាត់ ៤ េន និង រម្កាយរមាង [14.17.12]។
1110

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ), ទំព័ ៥៦ បនាត់ ១២-១៦ រម្កាយរមាង [15.11.13]។
1111

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័ ៤៦ បនាត់ ២០ - ទំ ព័ ៤៧ បនាត់ ៤ េន និង រម្កាយរមាង
[14.17.12]។
1112

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ១២-២៤ េន និងរម្កាយរមាង [15.23.00]។
1113

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨

ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ណូ សាទះ) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១៩-២១ េនរមាង [16.03.11]។

278
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ជ្ញ អនកខដ្េរៅ ស់ឆំនួនពី នក់ ខដ្េេក្តេ់សកខីក េមកនរង នេជ្ញសាកសី 1114 និងេ័សា
តរ ង ក់ព័នធ
នឹងបញ្ហជឲ្យរបាសសមាអ តម្បជ្ញជន រៅកនរងេូ េិភាគបូ ៌ 1115។
464.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានសរម្េឆយាងឆាស់ថ្ន អំពីទាំងអស់រនះ បានកំណត់រគេរៅជ្ញក់
លាក់ រៅរេើម្បជ្ញជនចេ។ រហតដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន របើរទាះបីជ្ញេិ ន
មានកា ឹតតបិតឆំនួនម្បាំេួយ រៅរេើកា ម្បតិបតតិសាសន ដ្ូឆបានពិភាកាពីខាងរេើ និងដ្ូឆខដ្េ
រេធាវីកា

កតី បានវាយម្បហា រៅកនរ ង េូេ ដាឋន ១៤៤ កតី ក៏កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង រេើកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ម្តូវខតមានអានភាព។
៩.៥.៣.៤.៣. ភាពធៃនធ
់ ៃ
465.

សា ណាបណតឹងសាទកខ មានេូ េដាឋនឆំនួនបី (េូេ ដាឋន ១៤៥1116 េូេ ដាឋន ១៤៨1117 និងេូេដាឋន
១៤៩1118) ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយភាពធៃ ន់ធៃ ថ្នអំរពើរ ីសរអើង រៅរេើម្បជ្ញជនចេ។

466.

ទីេួយ រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៤៨ និង េូេដាឋន ១៤៩ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា

ម្បម្ពឹតតិេិន្នដ្េ់ក ម្េិតថ្នភាពធៃន់ធៃ ខដ្េជ្ញេកខខណឌសម្មាប់ឧម្កិដ្ឋកេមថ្ នកា រធវើទកខបក
រេនញរ ើយ 1119។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួ យ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា
ដ្េ់សាថនភាពរនះ

រដាយសា ខតរេធាវីកា

កតីយកកា បកម្សាយរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវរៅរេើកា

សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើកា រធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតសាសន
សងកតធ
់ ៃន់រេើកា ឹតតបិត ទាំងម្បាំេួយ
សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

កតី្ន

រេើកា ម្បតិបតតិសាសន

រដាយ

រហើយខប ជ្ញេិនគិតអំពីកា

ក់ព័ នធនឹងកា ចប់ខួ ន
េ កា រធវើទា ណកេម និងកា សមាេប់

រៅ វិញ1120។ សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏យេ់ម្សបជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់

1114

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៦ និង ៣២៧៩-៣២៨១។

1115

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៣-៣២៧៥។

1116

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥២-៩៥៣។

1117

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦០-៩៦១។

1118

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦២-៩៦៣។

1119

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦២-៩៦៣។

1120

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៥៣៦-៥៤០។
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រេធាវីកា

កតី កា ម្បម្ពឹតតិជ្ញ េូេដាឋនម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន អាឆចត់ទក

ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិ 1121។

រទាះជ្ញយាងរនះកតី

ឆំណឆរនះេិនចំបាឆ់រ ើយសម្មាប់ឧ ម្កិដ្ឋកេម

ម្បឆ្ំង េនសសជ្ញតិថ្នកា រធវើទកខបករេនញ។ “កា រធវើទកខបករេន ញ ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងេនសស
ជ្ញតិ េិនតម្េូវថ្ន អំរពើជ្ញេូេ ដាឋនគឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមាេឆាប់អនត ជ្ញតិរ ើយ” ដ្ូរឆនះរហើយអាឆ
កំណត់បង្ហាញ រដាយេិនមានកា បង្ហាញថ្ន អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា បានបំរពញដាឆ់រដាយខ កនូវ
ធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមអនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទ1122។ េិនមានេនាិេសងស័យអវរី ើយខដ្េថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិបាន
បំរពញាេេកខខណឌតម្េូ វេួយរ្សងរទៀតថ្នកា ំរលាេបំ នរៅរេើសិទធិជ្ញសា វ័ នរត ើយ។
467.

រៅកនរង េូេដាឋន ១៤៥ រេធាវីកា

កតបា
ី នរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មាន

កំហសរដាយសននិ ដាឋន កា ឹតតបិត ទាំងម្បាំេួយ រៅរេើកា ម្បតិ បតតិសាសសន េិ នអាឆអនញ្ហញត
បានរ ើយរនះ 1123។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួ យ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន កា សននិដាឋនរនះ មាន
ភាពសេរហត្េ រហើយមានសំអាងរហតម្គប់ម្គន់ ាេ យៈថ្នកា រយាង បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងរៅកា រយាងកនេង េក បស់ខួ ន
េ អំពីកា ឹតតបិតខដ្េអាឆអនញ្ហញតបាន រេើរស ីភាពថ្ន
ជំរនឿសាសន1124។

រទាះបីថ្នជ្ញកា គួ ឲ្យរសាកសាត យខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបាន

រយាងរដាយឆាស់លាស់ រៅរស ីភាពជំរនឿសាសន រៅរពេខដ្េរ ៀបរាប់អំពីរស ីភាព និងសិទធ
ជ្ញសា វ័នខត ដ្េម្តូ វបាន ំរលាេបំ នកតី 1125 ខតជ្ញកា ឆាស់លាស់ម្គប់ម្គន់ខដ្េថ្ន មានរឆតន
រ ៀបរាប់ខ បបរនះ រៅរពេខដ្េសំអាងរហត ម្តូវបានអានជ្ញ ួេ (េិនខេនពីអងគរហតខដ្េថ្ន អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិភាកាអំពីបញ្ហាខដ្េថ្ន

រតើកា ឹតតបិតណាេួយរេើសិទធិរនះ

អាឆ

អនញ្ហញតរៅបានរនះរទ)។ រហតដ្ូរឆនះ រេធាវីកា

កតី មានកំហសកនរងកា រេើករ ើង (កនរង េូេ

1121

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៥៣៩។

1122

សូេរេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Popović និងអនករ្សងរទៀត រេខ IT-05-88-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី

៣០ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៥ កថ្នខណឌ ៧៣៨។ Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ ខ្នក ៦.៩.៥.១.១ ទំព័ ៦០៨-៦១០។
ឧបសេព័នធ ១៤។ សូេរេើេ្ងខដ្ ខ្នក ៩.៥.២.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៣៣៣-៣៣៤។
1123

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៥២។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣២៨។

1124

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៤៨៦-៤៨៧។

1125

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣៣០។

280
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663448

ដាឋន ១៤៨) ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានសរម្េឆថ្ន កា ឹតតបិតខដ្េបានកំណត់រ នះ បាន
ំរលាេបំ នរៅរេើរស ីភាពជំរនឿសាសន1126។
468.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះេិ នមានទំនក់ទំនង
ជ្ញេួយកា សរម្េឆសតីពីកា រធវើទកខបករេនញរដាយេូ េរហតសាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេរ ើយ។
បញ្ហាថ្នរតើសិទធិកនរងកា រម្បើម្បាស់រស ីភាពជំរនឿសាសន
ក ណីរនះ

ម្តូវបាន ំរលាេបំ នខដ្ ឬអត់

កនរង

ក់ព័ នធខតជ្ញេួយ នឹងធាត្សំសាថ នទេៃន់បរណា
ណ ះ កនរ ងកា សរម្េឆថ្នរតើកា ម្បម្ពឹតតិ “នំ

ឲ្យមានកា ំរលាេរេើ សិទធិជ្ញសា វ័នត រដាយកំររាេ ឬឥតលាក់រេៀេ ខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ឬសាថន
ទេៃន់រសមើគនរៅនឹងបទរេមើសេូេ ដាឋនដ្ថ្ទរទៀត រៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង េនសសជ្ញតិ ខដ្ ឬយាង
ណា”1127។ ដ្ូឆខដ្េបានបង្ហាញពីខាងរេើ កា ឹតតបិតរេើកា ម្បតិ បតតិសាសន ម្គន់ខតជ្ញអំរពើ
េួយកនរងឆំរ ណាេអំរពើជ្ញរម្ឆើ ន

ខដ្េ ួេគនបរងកើតបានជ្ញ

កា រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហត

សាសន រៅរេើម្បជ្ញជនចេបរណា
ណ ះ។ កា ម្បម្ពឹតតិ ក់ព័ នធដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េ ួេមាន កា ចប់ខួ ន
េ
កា ឃំខួ ន
េ កា រធវើទា ណកេម កា សមាេប់រម្ៅម្បព័នធតលាកា
សាលាដ្ំបូងបានគិតពិច ណាយាងឆាស់
ំរលាេបំ នរនះ1128។

រេធាវីកា

គឺជ្ញកា ម្បម្ពឹតតិខដ្េអងគជំ នំជម្េះ

រៅរពេរ ៀបរាប់អំពីសិទធិជ្ញសា វ័ នត

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន

ខដ្េម្តូវបាន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនមាន

សំអាងរហត កនរងកា សននិដាឋនថ្ន អំរពើខបបរនះ ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅរេើម្បជ្ញជនចេ បានបំរពញ
ាេេកខខណឌតម្េូវថ្នភាពធៃ ន់ធៃ រនះរ ើយ។
៩.៥.៣.៥. ការនធា ើទុកខបុកនមនញ នដាយមូនលហតុសាសន នៅនលើពុទធសាសនិកនៅម្សុកម្តាំកក់
៩.៥.៣.៥.១. ទិដ្ឋភាពទូរៅ
469.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន
រដាយេូេរហតសាសន

ម្តូវបានបង្ហាញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិថ្ នកា រធវើទកខបករេនញ
ក់ព័នធនឹងពទធសាសនិករៅកនរងម្សរកម្ាំកក់ 1129។

1126

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩៦១។

1127

សំណរំ ឿង ០០១– ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៥៧ [ េបរចេកា គូសបញ្ហជក់]។ សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.២.១ កថ្ន

ខណឌ ៣៣៣-៣៣៤។
1128

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣៣០។

1129

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៨៧។

281
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663449

រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហក ណ៍ថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសអងគរហត

កនរងកា

សរម្េឆថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិជ្ញ េូេដាឋន បំរពញបានាេេកខខណឌតម្េូវសតីពី ភាពធៃនធ
់ ៃ

(េូេដាឋន

១០៩)1130 និងកនរងកា សរម្េឆអំពីរឆតនរ ីសរអើង (េូេ ដាឋន ៩៥)1131។
៩.៥.៣.៥.២. ភាពធៃនធ
់ ៃ
470.

កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា រធវទ
ើ កខបករេនញ រដាយេូេរហតសាសនរៅ
រេើពទធិសាសនិក

ក់ព័នជ្ញ
ធ េួយកា ្សឹ កម្ពះសងឃរដាយបងខំ កា បំ្េិឆ បំផ្លេញនិ េិតត ូ បតំណាងម្ពះ

ពទធសាសន កា រម្បើម្បាស់វតតអារាេកនរងរគេបំ ណងរ្សង ម្ពេទាំ ងកា ហាេឃាត់កា សខេតង
រឆញនូវកា ម្បតិបតតិ ឬជំរនឿពទធសាសនិក 1132។ រៅកនរង េូេ ដាឋន ១០៩ រេធាវីកា

កតីបានរេើក

ទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា សរម្េឆថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិរនះគឺធៃ ន់ធៃ ម្គប់
ម្គន់ រដ្ើេបីចត់ទកថ្នជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិថ្ នកា រធវើទកខបករេនញ 1133។ ក.ស.ព មាន
ភាពម្តឹេម្តូ វរៅរពេខដ្េរេើករ ើងថ្ន េិនមានកា បង្ហាញពីកំហសអងគរហត បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងរនះ 1134។

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងនូ វសា ណាខាងរម្កាេ

ខដ្េ ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹងេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរេើបញ្ហារនះ។
471.

រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រេើភាពធៃនធ
់ ៃ

ពឹងខ្អក

ខាេង
ំ រពករៅរេើ “សកខីកេមអតតរ នេ័តិ និងផ្លា េ់ខួ ន
េ ខតេួយគត់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សា
រ ឿន” 1135។ រទាះបីជ្ញអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងកា សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ អាឆពឹងខ្អកទាំងម្សរង
រៅរេើសកខីកេមរៅកនរង តលាកា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសីខតមាន ក់កតី 1136 ខតសាថនភាព
រនះេិ នមានរកើ តរ ើងរ ើយ រៅកនរងក ណី បឆចរបបននរ នះ។ ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បានបង្ហាញ ួឆរហើយ 1137

1130

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៦-៧៤៧។

1131

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៦។

1132

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៨៣-១១៨៦។

1133

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៦-៧៤៧។

1134

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៤០៧-៤១៣។

1135

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៦។

1136

សូេរេើេ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤២៤។

1137

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៤១១-៤១៣។

282
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663450

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ងពីម្បេពរ្សងៗជ្ញរម្ឆើ ន រដ្ើេបី ្តេ់យតតិកេម
សម្មាប់កា សននិ ដាឋន បស់ខួ ន
េ ។
472.

រេធាវីកា

កតីបានកំណត់រ ដាយេិ នម្តឹេម្តូវពីម្បរេទថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ

ន សារ ឿន ថ្ន

ក់ព័ នធខតម្តឹ េ “ខេងមានវតតអារាេ”។ ជ្ញកា ពិតណាស់ថ្ន កា សាកសួ ភាេេ

ៗ ក់ព័នធជ្ញេួយ នឹង “កា បំ្េិឆ បំផ្លេញកនរងវតតអារាេ រហើយរឃើញម្ពះបដ្ិមាអីធាេក់បាក់ខបក” 1138
បខនត ឆរេេើយ បស់គត់រឆេើយ អំពីកា េិនមានម្ពះសងឃ េិនមានពិធីបណយ និង េិនមានកា ម្បតិ បតតិ
ខបបសាសនជ្ញទូរៅ 1139។

ជ្ញកា ចំបាឆ់ខដ្េម្តូវពិនិតយរេើ េរៅកនរង ប ិបទថ្នកា ពនយេ់ខដ្េ

គត់បាន្តេ់ អំពីរហតកា ណ៍ដ្៏ទូលាយ ខដ្េកំណត់រគេរៅរេើពទធសាសនិក ួ េទាំង កា បាត់
ខេួនសមាជិក ម្ករេម្គួសា បស់គត់ផ្លាេ់៖
ខញរំសាមនថ្នរលាកបងរៅហនឹង ខញរំអត់បានដ្ឹងខដ្ ក៏ខំរៅហនឹងថ្នបានជួបរលាកបង។ ដ្េ់រពេរហើយ
អ៊ែឆ
៊ី ឹងរៅ ក៏រៅអត់បានជួបរលាកបង រគរៅណាអស់ េីង រៅសេ់ខតជីព ។ វាបាត់រៅ េិនដ្ឹង
រៅាេោន រឃើញខតដានោន េិនដ្ឹងរគយករៅខាងណា ខញរំអត់ដ្ឹងខដ្ ។ រឃើញខតជីព រឃើញ
ខតអីហនឹងខញរំក៏- រគឲ្យម្បេូេអាជីព ម្បេូ េអីហនឹង ដាក់រ ៅហនឹងឃាេំងរៅរកសម្គប់ រកសអីហនឹង។
រហើយរឃើញម្ពះអងគ រឃើញអីហនឹងាេកដ្ិហនឹង រឃើញបាក់រឃើញអីហនឹងក៏ម្បេូេ រឆះខតម្បេូេ
យកេកដាក់ រៅកខនេងហនឹងជ្ញេួយម្បធានឈេ បរ្
ម ះ អូ ឆ រ្
ម ះ រគឿន ហនឹង។ ខញរំក៏វាហួសឆិតត
ខដ្េបាត់រលាកបង្ង ណាេួ យរៅកខនេងខដ្េធាេប់រគ ពបូជ្ញ រៅជ្ញសាៃត់ឈឹងបាត់រលាក បាត់
អីអស់អ៊ែ៊ីឆឹ ងរៅ ខញវា
រំ មានកា សេត
រ អស់រហើយ វាបាត់កា

វា កនឹករឃើញអីកវា
៏ ខេងរឃើញរហើយ

ណាេួយបាត់ឪពក ណាេួយបាត់រលាកបង។ រហើយដ្ឹងរលាកពូខដ្េរៅបួសរៅវតតចក់ម្ជរំហនឹង។

1138

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន), ទំព័ ២៦

បនាត់ ១៧-១៨ រម្កាយរមាង [10.38.22]។
1139

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន), ទំព័ ២៦

បនាត់ ១៩-២៣ រម្កាយរមាង [10.38.22] (“រ ឿងអា េមណ៍ខញរំ វានឹករឃើញថ្នវារសាកសាតយខដ្ កខនេងធាេប់បូជ្ញ កខនេងរគ ព
ទាេ់ខតរៅអត់មានរលាក គមនមានអីអ៊ែ៊ីឆឹង ដ្ឹងជ្ញថ្ន វាពិបាក ធាេប់មានបណយមានទាន ដ្េ់រពេអត់មានបណយមានទាន អ៊ែ៊ីឆឹង
ខញរំក៏វាពិបាក។ កា នឹងរគ ពបូជ្ញ វាដ្ូឆថ្ន វាគមនអីទីពឹងអីទាង
ំ អស់។ វាសាសន ក៏វាអស់ ណាេួយរៅវាបាត់បង់រគ ពបូជ្ញ ដ្ឹង
រៅរធវើសអីរៅកខនេងណារកើត វាេិនខដ្េជួបម្បទះ វាេិនខដ្េរឃើញ។ រទើបខតបានជំនន់ហនឹងបានខញរំរឃើញ របៀប បបហនឹង វាដ្ូឆ
ជ្ញវាអសាច យរពករហើយ”)។

283
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663451

ដ្េ់រហតកា ណ៍ទាំងអស់រនះរៅវារឃើញរៅ វាដ្ូឆថ្នវាទកខរសាកបនត ហូតគមនរពេទំរន ។ វា
មានខតកា បាត់បង់ ហូត ាំងពី៧៥ ហូតទេ់គននឹង៧៩ 1140។
473.

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន ម្តង់ខ្នករនះ បានបង្ហាញថ្ន អំរពើរធវើទកខបក
រេនញជ្ញរម្ឆើន េិនអាឆខញករឆញពីគនបានរ ើយ រៅរពេវាយតថ្េេអំពី្េបះ េ់។ ឆំណឆរនះ
ក៏ឆេរះបញ្ហចំង្ងខដ្ រៅកនរងេកខខណឌតម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ ខដ្េតម្េូវឲ្យមានកា វាយតថ្េេ ួេគន អំពី
ភាពធៃន់ធៃ ថ្នអំរពើរធវើទកខបករេនញជ្ញរម្ឆើ ន រហើយខ្អករេើប ិបទថ្នអំរពើរនះ្ងខដ្

474.

រេធាវីកា

1141។

កតីពោយាេកាត់បនថយទេវន់ថ្ នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន ថ្ន

“អតតរនេ័ តិ និងផ្លាេ់ខួ ន
េ ” 1142 ខដ្េឆង់មានន័យថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មានេកខណៈេិ ន
ម្បម្កតី ឬមានេរនសរញ្ច តនម្ជរេហួសរហត រៅរេើកម្េិតថ្នកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់បានទទួេ
ង។ េ័សា
តរ ងបង្ហាញរនះេិ នដ្ូរឆនះរទ។ េនសសពី នក់ ួេ ទាំងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេៀឆ បណណ
បាន្តេ់េ័សា
តរ ងដ្េ់អនករសើបអរងកត បស់ ក.ស.ឆ.ស ថ្ន ម្ពះសងឃបានរធវើអតតឃាត រដាយសា
ខត វិធានកា ខដ្េបានដាក់រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ 1143។ រហតដ្ូរឆនះ គឺជ្ញកា សេម្សប
ទាំងម្សរ ងខដ្េអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង ទទួេយកភាសា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែ ន សារ ឿន
( ក់ព័នធនឹងកា ដ្កហូត “េូេដាឋនឆិតតសា ន្រសត” បស់ពទធសាសនិក ) 1144 រដ្ើេបីរ ៀបរាប់អំពី្េបះ
េ់ថ្នអំរពើកំ ណត់រគេរៅរេើពទធសាសនិ ក។

1140

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១]ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ២៦

បនាត់ ២-១២ េនរមាង [10.38.22]។
1141

សំណរំ ឿង ០០១– ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៥៧។

1142

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៦។

1143

ឯកសា E3/5523 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេៀឆ បណណ ) ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ឆ

៖៥ ERN 00414425-00414426។ ឯកសា E3/7983 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (សាកសី រទព ដ្ំ) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា
ឆ្នំ២០០៧ ERN 00165213។
1144

ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន) ទំព័ ២៦

បនាត់ ២១-២២ េនរមាង [10.39.55]។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១០៧ និង ១១៨៦។

284
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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475.

រទាះជ្ញខបបរនះកតី និ ងរទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី សាថនទេៃ ន់ម្តូវបានបង្ហាញ ួឆរហើយ

ក់ព័នធនឹងអំរពើ

ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សរម្េឆថ្នបានអនវតតម្បឆ្ំងនឹ ងពទធសាសនិក។

អងគជំ នំជម្េះ

តលាកា កំពូេថ្នតលាកា ICTY បានសរម្េឆថ្ន៖
កា បំផ្លេញម្ទពយសេបតតិសា សន បំរពញបានាេេកខខណឌតម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ ដ្ូឆគន រហើយ
ឆំណឆរនះបរងកើតបានជ្ញ “កា វាយម្បហា រៅរេើអតតសញ្ហញណសាសន បស់ ម្បជ្ញជន” ដ្ូរឆនះ
បានបង្ហាញអំពី “កា បង្ហាញសឹងខតទាំងម្សរ ង” អំពីសញ្ហញណថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសស
ជ្ញតិ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆជ្ញរម្ឆើ ន។ េ័សា
តរ ងខដ្េថ្ន អគ េួយ
ខដ្េសម្មាប់សាសន បំរពញបានាេេកខខណឌតម្េូវថ្នភាពធៃន់ធៃ ដ្ូឆគន រដាយេិនតម្េូវឲ្យ
មានកា វាយតថ្េេរៅរេើតថ្េេថ្នម្ទពយសេបតតិសាសនជ្ញក់លាក់ សម្មាប់សហគេន៍ជ្ញក់លាក់
េួយ 1145។
476.

អងគជំនំជម្េះត លាកា កំពូេបានរយាងរៅសាេម្កេ រម្កាយសន្រង្ហគេរលាករេើកទីពី

ខដ្េបាន

បង្ហាញអំពី េូេដាឋនសម្មាប់កា សរម្េឆេួយរនះ1146 រដាយបង្ហាញយាងឆាស់ថ្ន អំរពើខបបរនះ
បរងកើតបានជ្ញ កា រធវើទកខបករេនញ ចប់ាំងពីរពេរនះេក។
477.

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ប៊ែន សារ ឿន ខដ្េបានបង្ហាញរៅសវនកា

គឺជ្ញឆរេេើយ

ខដ្េមានអានភាពខាេង
ំ អំពី្េបះ េ់ខ្នកឆិ តតសាន្រសតថ្ នកា រធវើទកខបករេន ញ រដាយេូេរហតសា
សន។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹង ភាពធៃនធ
់ ៃ ថ្នកា ឈឺចប់ ខដ្េពទធសាសនិក

បានទទួេ ង េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសអងគឆ ាប់ណាេួយ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ
ដ្ូរឆនះគួ ម្តូវបានម្ចនរចេ។

1145

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Đorđević រេខ IT-05-87/1-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ២០១៤,

កថ្នខណឌ ៥៦៧។
1146

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Đorđević រេខ IT-05-87/1-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខេករា ឆ្នំ២០១៤

កថ្នខណឌ ៥៦៧ រជើងទំ ព័ ១៨៧២។ តលាកា IMT រ ឿងកតីសហ ដ្ឋអារេ ិក និងអនករ្សងរទៀត តទេ់នឹង Göring និងអនករ្សង

រទៀត កា ជំនំជម្េះកតីឧម្កិដ្ឋជនសន្រង្ហគេសំខាន់ៗរៅឆំរ ះេខតលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ រម្កាេឆាប់រេខ ១០ ថ្នម្ករេម្បឹកាម្តួត
ពិនិតយ ភាគ ១ (ឆ្នំ១៩៤៧) សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី០១ ខខតលា ១៩៤៦, ទំព័ ២៤៨។ តលាកា ម្សរក Jerusalem រ ឿងកតី ម្បរទសអី

ម្សាខអេ តទេ់នឹង Adolph Eichmann សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខធនូ ឆ្នំ១៩៦១ កថ្នខណឌ ៥៧។

285
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៩.៥.៣.៦. ការនធា ើទុកខបុកនមនញនៅនលើម្បជាជននវៀតណាម នដាយមូលនហតុពូជសាសន៍
៩.៥.៣.៦.១. ទិដ្ឋភាពទូរៅ
478.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិថ្ នកា រធវើទកខបករេនញ

រដាយេូេរហតពូជសាសន៍ ម្តូវបានបង្ហាញហួសពី វិេតិស ងស័យ

ក់ព័នធនឹងជនជ្ញតិរវៀតណាេ

រៅរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវយរ ៀង 1147 រៅសហក ណ៍ម្ាំកក់ 1148 និងរៅេនាី សនតិសខស-២១1149 និង
អូ កខនសង 1150។ អំរពើជ្ញេូេដាឋនខដ្េខសគន ម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង សរម្េឆថ្ន ម្តូវ
បានម្បម្ពឹតតរ ើង ក់ព័នធនឹងទីាំងឧម្កិដ្ឋកេម នីេួយៗកនរ ងឆំរណាេទីាំងឧម្កិដ្ឋកេមទាំងអស់រនះ។
479.

ជ្ញដ្ំបូង រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ថ្នរតើ មានកា កំ ណត់អតត សញ្ហញណម្ករេខដ្េអាឆសមាគេ់បានម្គប់

ម្គន់ខដ្ ឬយាងណា។ បនាប់ េករេធាវីកា

កតីបានជំ ទាស់រៅរេើកា សរម្េឆខដ្េថ្ន កា រ ីស

រអើងម្តូវបានបង្ហាញរៅាេទីាំងឧម្កិដ្ឋកេមទាំង បី រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អំរពើជ្ញេូេ ដាឋនេិ ន
ម្តូវបានម្បម្ពឹតត ឬថ្ន អំរពើរនះេិនបរងកើតបានជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខ សតង ឬថ្ន រឆតនរ ីសរអើងេិ ន
ម្តូវបានបង្ហាញរ ើយ។ ទ ហក ណ៍ទាំងអស់រនះ ម្តូវបានរឆេើយតបរ្សងៗគន រៅាេទីាំងឧម្កិដ្ឋកេម។
៩.៥.៣.៦.២. ម្ករេអាឆសមាគេ់បានម្គប់ម្គន់
480.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា សរម្េឆអំពី

ម្ករេអាឆសមាគេ់បានម្គប់ម្គន់

សម្មាប់រគេបំណងថ្នកា រធវើទកខបករេនញរដាយេូេរហតពូជ

សាសន៍ 1151។ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរេើករ ើងថ្ន កា សរម្េឆរេើអងគរ សឆកតី បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង អំពីបញ្ហាេួយរនះ ពិតម្បាកដ្ និងេិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងរ ើយ។ កា សរម្េឆ

1147

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥០៨-៣៥១៣។

1148

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៦៨-១១៧៩។

1149

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៦០៥-២៦១០។

1150

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៩៩៤-២៩៩៩។

1151

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៩-១០៣២។
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រនះរឆេើយតបឆំរ ះបញ្ហាពី ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើង រៅកនរ ង េូេ ដាឋន ១៥៨1152 និង

េូេដាឋន ១២៦1153។
481.

ទីេួយរៅកនរង េូេ ដាឋន ១៥៨
រេើអងគរហតខដ្េថ្ន

ក់ព័នធនឹងរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវយរ ៀង រេធាវីកា

កតី បានជំ ទាស់

កា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើភាពម្គប់ម្គន់ថ្នម្ករេអាឆ

សមាគេ់បាន ពឹងខ្អករេើកា រយាងរៅ កខ្នក ១៦.៣.២.១.៣.៥

ថ្នសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង។ កា រយាងរនះ ហាក់ដ្ូឆជ្ញមានកំហស។ ខ្នកខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា

ក់ព័នធឆាស់

លាស់ជ្ញេួយនឹ ងម្បធានបទរ្សងទាំង ម្សរងេួ យ 1154 ឆំខណកខ្នករ្សងរទៀតថ្នសាេម្កេអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង

រធវើកា ពិច ណាជ្ញេេអិតយាងឆាស់លាស់រេើបញ្ហាថ្នវិ ធីសាន្រសត បស់បកស

កេមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ ឆំរ ះម្បជ្ញជនរវៀតណាេ (ខ្នក ១៣.៣.៥.២) 1155 និងជនជ្ញតិរវៀតណាេខដ្េ
ជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េបានកំណត់ អតតសញ្ហញណេួយ (ខ្នក ១៣.៣.៦) 1156។ ខ្នកពី បង្ហាញ
យាងេេអិត អំពីសំអាងរហត រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់រសឆកតីសននិដាឋន បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់

ព័នធនឹងម្ករ េរគេរៅ រហើយេិនមានកា ជំទាស់ ឆំរ ះរសឆកតីស ននិដាឋនរនះរទ។ កំហសអកខ រាវិ ទធ
យាងឆាស់ម្ កខ តរៅកនរ ងសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

េិ នខេនជ្ញេូេ ដាឋនសម្មាប់កា

ម្ចនរចេរសឆកតីសននិ ដាឋនអងគរសឆកតី បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ 1157។

1152

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៩-១០៥០។

1153

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

1154

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៨៥១-៣៨៥៥។ ខ្នកសាេម្កេរនះ ក់ព័នធនឹងរគេបំណង ួេ និងទសសនទានថ្ន

សម្តូវនរយាបាយ រដាយរ ៀបរាប់ពី របៀបខដ្េ កយ “CIA”, “KGB” និង “យួន” ម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដ្ើេបីកំណត់ថ្នជ្ញសម្តូវ
ាេកា សនមត។

កយទាំងរនះេិនសំរៅដ្េ់ម្ករេពូជសាសន៍រទ។ ាេពិត រេធាវីកា

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានឯកភាព ថ្ន

កតីខួ ន
េ ឯងផ្លាេ់បានរធវើកា សននិដាឋនខដ្េ

កយេិនខេនជ្ញន័យម្តង់រទ និង “ម្តូវរធវើរ ង
ើ សម្មាប់ជនប រទសនិងបគគេខដ្េ

ម្បឆ្ំងនឹង បប”។ សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៨៥៤-៣៨៥៥។
1155

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣៨២-៣៤១៧។

1156

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤១៨-៣៤២៨។

1157

សំណរំ ឿង ០០១– ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ៦២៩។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663455

482.

ទីពី រៅកនរងេូេដាឋន ១២៦1158 និង េូេ ដាឋន ១៥៨1159 រេធាវីកា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញរេើកទ ហីក

ណ៍ថ្ន បគគេខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្នជ្ញសមាជិ កថ្នកងទ័ពរវៀតណាេ េិនអាឆបរងកើ តជ្ញខ្នក
េួយថ្នម្ករ េរគេរៅខដ្េអងគជំ នជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំ ណត់អតតសញ្ហញណរនះរទ។
រេធាវីនេ
ំ ខកត់ស មាគេ់រេើ កយរពឆន៍ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

សហ

កនរងកា កំណត់ អតត

សញ្ហញណម្ករ េជនជ្ញតិរ វៀតណាេ អាឆ ួេឆំខណកដ្េ់កា យេ់ម្ឆ ំេួយ កម្េិត។ រៅខ្ន កខេះថ្ន
សាេម្កេអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង អងគជំ នំជម្េះបានរយាងរៅ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេខដ្េ ស់
រៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ ” ថ្នជ្ញម្ករេខដ្េអាឆសមាគេ់បានម្គប់ម្គន់ 1160។

កយរពឆន៍អាឆម្តូវបាន

ម្បកាន់យកាេប ិបទថ្នកា និ រទស ខដ្េជ្ញខ្នកខតេួយគត់ រៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ខដ្េ
រយាងរៅ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ខដ្េ ស់រៅកនរង ម្បរទសកេពជ្ញ
រ ” 1161

ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកខបក

រេនញ ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរយាងរៅ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ” ជ្ញម្ករេខដ្េបានកា
រនះខដ្

រៅកនរងសវនកា

1162។

ដ្ូឆគន

ភាគីបានកំ ណត់ម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េម្តូវបានរធវើទកខបករេនញ ថ្នជ្ញ

“ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ” 1163។ ាេពិតរៅ កា រយាង បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅ “ម្បជ្ញជន
រវៀតណាេ ស់រៅកនរ ងម្បរទសកេពជ្ញ
រ ”

បានដ្កម្សង់ពីកថ្នខណឌននថ្នកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

ម្តង់ខ្នកខដ្េម្ករេម្តូវបានកំ ណត់អតត សញ្ហញណថ្នជ្ញ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ” 1164។

1158

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

1159

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៨-១០៥០។

1160

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៨៩ និង ៣៥១១។

1161

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៩៨។

1162

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៤២២ (ខ្អករេើទំនក់ទំនងខខសរលាហិត និងជ្ញពិរសស ខខសម្សោយខាង

មាតយ)។
1163

សូេរេើេ ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច បកា
់ ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ១៨៨៩-

១៨៩៣, ២១៨៦-២១៩៨។ ឯកសា E457/6/3/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េបានខកសម្េួេ បស់ នួន ជ្ញ
កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៧, កថ្នខណឌ ៦៩៦។ ឯកសា E457/6/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា
ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េបានខកសម្េួេ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០២កថ្នខណឌ ៨៩៤-៨៩៥ រជើងទំព័
៣៦៣៤។
1164

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤១៨ រជើងទំព័ ១១៥២០ (រយាងរៅកថ្នខណឌ ៧៩១ និង ១៣៤៣ ថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះ

ម្សាយ ខដ្េពណ៌នម្ករេថ្នជ្ញ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ”)។
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483.

ដ្ូឆរៅកនរងរពេសវនកា ខដ្ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ម្ករេរនះគួ កំណត់ អតតស ញ្ហញណ
ថ្នជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេ។ រេធាវីកា

កតីេិនបានរេើកទ ហីក ណ៍ ខដ្េបង្ហាញថ្ន ជ្ញកា េិន

សេរហត្េខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេគឺជ្ញម្ករេពូជ

សាសន៍ខដ្េអាឆសមាគេ់បានម្គប់ម្គន់។ ាេពិតរៅ រេធាវីកា

កតីេិនបានជំទាស់ ឆំរ ះជន

ជ្ញតិរវៀតណាេ ថ្នជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េអាឆសមាគេ់បានរនះរ ើយ រៅកនរងសា ណាបញ្ច ប់
កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ 1165។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនរងខ្នកខេះថ្នសាេម្កេ បស់អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង អងគជំនំ ជម្េះក៏បានរេើករ ើង អំពី “ម្ករេរគេរៅជនជ្ញតិរវៀតណាេ” 1166 ឬ
ម្គន់ខតរយាងម្តឹ េ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ” ឬ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ” រៅរពេខដ្េរេើករ ើងអំពី
ម្ករេ ក់ព័ នធ1167។
484.

នរពេរនះ រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន (១) អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង មាន

កំហសរដាយេិនបានខញកដាឆ់ពីគននូវជនសី វិេរវៀតណាេ រឆញពីក ងរយាធារវៀតណាេ ឬម្បជ្ញ
ជនរវៀតណាេ ខដ្េឆូេ ួេជ្ញេួ យខាមង
ំ (េូេ ដាឋន ១៥៨)1168 និង (២) ជន ងរម្គះរវៀតណាេ
ខដ្េេិនខេនជ្ញសមាជិកថ្នម្ករេពូជសាសន៍ខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញណ
រេធាវីកា

រម្ ះ

(របើាេ

កតី ) ពួករគេិនបាន ស់រៅកនរ ងម្បរទសកេពជ្ញ
រ (េូេ ដាឋន ១២៦)1169។ សហរេធាវីនំ

េខសូេរេើករ ើងថ្ន រេធាវីកា

កតីយេ់ម្ឆ ំរៅរេើបញ្ហា។ ម្ករេខដ្េជ្ញកេមវតថរថ្នកា រធវើទកខ

បករេនញ រដាយេូ េរហតពូជសាសន៍ ចំបាឆ់ម្តូវខតជ្ញម្ករេពូជសាសន៍។ ម្ករេរនះអាឆ ួេទាំង
សមាជិករយាធា និងម្បជ្ញជនសី វិេ។ កនរងក ណីរនះ ម្ករេរនះគឺម្បជ្ញជនរវៀតណាេ1170។ រទាះបី
ជ្ញសមាជិកខេះថ្នម្ករ េ បានឆូេ ួ េ ឬម្តូវបានរគគិតថ្នបានឆូេ ួ េ ខដ្ ឬអត់ក៏រដាយ ជ្ញេួយ កង
ទ័ព ឬអំណាឆនរយាបាយខាមង
ំ កតី ក៏េិនមានភាព ក់ព័ នធអវី ជ្ញេួយនឹងអតតសញ្ហញណពួករគ ជ្ញ

1165

ឯកសា

E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច បកា
់ ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

២១៨៤-២១៩៨។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រេធាវីកា

កតី កថ្នខណឌ ១៨៨៩-១៨៩៣,

កតីបានរម្បើម្បាស់ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ” “ម្បជ្ញជនរវៀតណា

េ” ឬ “ជ្ញតិពនធររ វៀតណាេ” រៅកនរងសា ណា បស់ខួ ន
េ កនរងកា ពណ៌នអំពីម្ករ េរគេរៅ។
1166

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៦០៩។

1167

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៦០៥-២៦០៩, កថ្នខណឌ ២៩៩៥-២៩៩៦។

1168

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៩-១០៣២។

1169

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

1170

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤៨២-៤៨៣ ខាងរេើ។
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សមាជិកម្ករេពូជសាសន៍ខដ្

1171។

កនរងក ណីកា ឃំឃាំង ក់ព័នធេនសស

ខដ្េជ្ញសមាជិកពិត

ម្បាកដ្ ថ្នកងកមាេំងរយាធាខាមង
ំ បញ្ហាេួយរ្សងរទៀតពិតជ្ញអាឆរកើតរ ើង គឺថ្នរតើកា ឃំឃាំង
កំណត់រគេរៅរៅរេើពួករគ រដាយសា ខតពូជសាសន៍ បស់ពួករគ ឬរដាយសា ខតឋានៈជ្ញខាមង
ំ
បស់ពួករគ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹ ងរឆេើយតបឆំរ ះបញ្ហារនះរៅខ្នកខាងរម្កាេ។
485.

ឆំរ ះបញ្ហាថ្នម្ករេពូជសាសន៍ ខដ្េម្តូវបានកំណត់ អតតស ញ្ហញណ ម្តឹេម្តូវ និងម្គប់ម្គន់រ នះ
សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន ម្ករេពូជសាសន៍ ក់ព័នធ ចំបាឆ់ម្តូវខតជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណា
េ។ រដាយសា ខតបញ្ហារនះេិ នមានេនាិេ សងស័យ អវី រដាយភាគីននថ្នសវនកា រនះ បញ្ហារនះេិ ន
គួ ម្តូវបានរចទសួ នរពេរនះ

ថ្នជ្ញកា សរម្េឆរដាយសេរហត្េខដ្ ឬរទ

រដាយអងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ 1172។
៩.៥.៣.៦.៣. កា រធវទ
ើ កខបករេនញ រៅថ្ម្ពខវង និងសាវយរ ៀង
486.

រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៥៨1173 បខនថេពីរេើកា ជំទាស់ឆំរ ះម្ករេខដ្េអាឆសមាគេ់បាន (ដ្ូឆបានរឆេើយ
តបពីខាងរេើ)

រេធាវីកា

កតីបានអះអាងថ្ន

អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា

សរម្េឆថ្ន (១) អំរពើរធវើទកខបករេនញ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិ នម្តូវបានបង្ហាញឲ្យហួសពី វិេតិ
សងស័យ ឬេិនសថិ តរៅកនរង វិសាេភាពថ្នកា ជំនំជ ម្េះ (២) អំរពើខដ្េ ងកា ជំ ទាស់ េិនខេនជ្ញកា
រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតងរ ើយ និង (៣) ជនជ្ញតិរវៀតណាេេិ នម្តូវបានកំណត់រគេរៅរដាយរឆតន
រ ើយ រៅថ្ម្ពខវង និងសាវយរ ៀង។

1171

សូេរេើេ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០០០

កថ្នខណឌ ៥៦៨។
1172

កនរងម្គប់ក ណីទាំងអស់ ដ្ូឆខដ្េបានអះអាងរៅកនរងសា ណារនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើកា សននិដាឋនទាក់ទងនឹង

កា ចប់ខួ ន
េ និងកា បាត់ខួ ន
េ ថ្នម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំណត់ថ្នបាន ស់រៅរៅកនរងម្បរទសកេព រ
ជ្ញ៖ សូេរេើេខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧១៩។ រេធាវីកា
1173

កតីេិនបានបង្ហាញកំហសណាេួយរៅកនរងកា សននិដាឋនទាំងរនះ។

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៨-១០៥០។

290
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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៩.៥.៣.៦.៣.១. អំរពើជ្ញេូេ ដាឋន កា សមាេប់ កា ចប់ខួ ន
េ កា និ ទស
487.

រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន

អំរពើជ្ញេូេ ដាឋនេិ នម្តូ វបានបង្ហាញឲ្យហួសពី វិេតិស ងស័យ

រ ើយ1174។ អំរពើទាំងអស់រ នះ ខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញណរដាយអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
ក់ព័នធរៅនឹងរខតតថ្ម្ពខវង និងសាវយរ ៀង គឺ (១) កា និ រទសរឆញពីរខតតថ្ម្ពខវងរៅម្បរទសរវៀត
ណាេ ខដ្េរធវើរ ើងរៅកនរងឆ្នំ១ ៩៧៥ និងឆ្នំ១ ៩៧៦ (២) កា ចប់ខួ ន
េ ខដ្េរធវើរ ើងរៅថ្ម្ពខវង និង
សាវយរ ៀង ឆរនេះឆ្នំ១៩៧៧ ដ្េ់ឆ្នំ១៩៧៩ និង (៣) កា សមាេប់ជ នសី វិេរវៀតណាេ ខដ្េរធវើ
រ ើងរៅសាវយរ ៀងកនរងឆ្នំ១ ៩៧៨ 1175។
488.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តបរៅកខនេងដ្ថ្ទរ្សងរទៀត រៅកនរងសា ណារនះ ឆំរ ះកា អះអាង
ថ្ន កា និ រទសរឆញពីរខតតថ្ម្ពខវង េិនម្តូវបានបង្ហាញឲ្យហួសពី វិេតិសងស័យរនះ 1176។

489.

ឆំរ ះកា ចប់ខួ ន
េ រៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញេិ នបានរចទម្បកាន់ អំពីកំហស

ឆគងណាេួយ កនរងកា សរម្េឆរេើអងគរហត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ
រនះ បខនត រេធាវីកា

រេើកា ចប់ខួ ន
េ

កតីម្គន់ខ តរេើកទ ហីក ណ៍ ថ្នរតើ អំរពើរនះសថិតរៅកនរង វិ សាេភាពរពេ

រវលា ខដ្ ឬអត់ រៅកនរងបទរចទ។ ជ្ញពិរសស រេធាវីកា
ដ្ំបូងេិនម្តូ វបានអនញ្ហញតឲ្យពឹងខ្អករេើ

កតីអះអាងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលា

កា ចប់ខួ ន
េ ននខដ្េអាឆមានរកើតរ ើង

១៩៧៥ ដ្េ់រដ្ើេឆ្នំ១៩៧៧1177។ រេធាវីកា

រៅឆងឆ្នំ

កតហា
ី ក់ដ្ូឆជ្ញរជឿជ្ញក់ ថ្ន វិសាេភាពរពេរវលា

ួេបញ្ចូ េខតអំរពើនន រៅរម្កាយខខរេសា ឆ្នំ១៩៧៧បរណា
ណ ះ1178។ ឆំណឆរនះេិ នម្តឹេម្តូវរទ។
490.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេ វិនិឆ័យ
េ ៖
រដាយខ្អករេើដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ និងរសឆកតីសរម្េឆបំខបក កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី អំរពើខដ្េ
ងកា រចទម្បកាន់ ទាក់ទងរៅនឹងកា ម្បម្ពឹតតរេើ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ម្តូវបានកម្េិតម្តឹេ
កា បរណតញរឆញ ពីទឹកដ្ីថ្នម្បរទសកេពជ្ញ
រ រៅម្បរទសរវៀតណាេ កា ចប់ខួ ន
េ កា ឃំខួ ន
េ និង

1174

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៣-១០៣៦។

1175

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥១២។

1176

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៣០៨-៣១៣។

1177

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៤។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥០។

1178

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៤។

291
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កា សមាេប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ និងចប់ពីខខរេសា ឆ្នំ១៩៧៧ កា ម្បេូ េនិងកា សមាេប់
ង្ហគេ រៅរខតតថ្ម្ពខវងនិងសាវយរ ៀង 1179។
491.

បទរចទខដ្េេិន ួេបញ្ចូ េ រហតកា ណ៍ននេនខខរេសា ឆ្នំ១៩៧៧ គឺ បទរចទ ក់ព័នធនឹង
“កា ម្បេូេ្តំ រ និងកា សមាេ ប់ ង្ហគេ”។ កា កម្េិតរេើរពេរវលារៅកនរង បទរចទ េិនអនវតតឆំរ ះ
ទម្េង់ដ្ថ្ទថ្នអំរពើជ្ញេូេដាឋន

ឬឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទកខបករេនញ

រដាយេូេរហតពូជ

កតីខួ ន
េ ឯងយេ់ដ្ឹងថ្ន បទ

សាសន៍ជ្ញទូរៅរ ើយ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រេធាវីកា

រចទថ្នកា រធវើទកខបករេនញ រដាយេូេរហតពូជសាសន៍ជ្ញ ួេ ដ្ូឆខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយ នឹងជនជ្ញតិ
រវៀតណាេរនះ គួ “ម្តូវខតពិនិតយរេើេ ម្សបាេយាតធិកា រពេរវលាទាំងេូ េ បស់ អ.វ.ត.ក
រ េគឺចប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខខរេសាឆ្នំ១៩៧៥ និ ងថ្ងៃទី០៦ ខខេករា ឆ្នំ១៩៧៩” 1180។ េិនមានកំហស
ឆគងរ ើយកនរងកា ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អករៅរេើកា ចប់ខួ ន
េ ខដ្េអាឆរកើតរ ើង
រៅ វាងឆងឆ្នំ១៩៧៥ និងរដ្ើេឆ្នំ១៩៧៧ រនះ 1181។
492.

ឆំរ ះកា ចប់ខួ ន
េ រៅរខតតសាវយរ ៀង រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិ ន

បាន្តេ់សំអាងរហតខដ្េអាឆឲ្យ “កំណត់កា ចប់ខួ ន
េ ថ្នជ្ញ កា រធវើទកខបករេនញរទ”1182។ បខនត
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើកា សរម្េឆ ក់ព័នធនឹងកា ចប់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេរៅរខតត
សាវយរ ៀង 1183។ រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់រេើកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង 1184

ព័នធនឹងកា បាត់ខួ ន
េ ម្គួសា ឆំនួនបួ ន ពីេូេសា
ិ វ យយា

1185។

ក់

បខនត អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅ

ឆំរ ះេខខេួន ក៏មាន្ងខដ្ នូវេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី ខដ្េថ្នម្គួសា

1179

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥០៨។

1180

ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់រេធាវីកា

1181

រនះអនវតតឆរំ ះកា ចប់ខួ ន
េ រៅកនង
រ េូេរិ ធិ៍ឆន
ិ ត ំ ខដ្េម្តូ វបានរ ៀបរាប់រដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី និង ដ្ូង រអឿ

កតី កថ្នខណឌ ១៨៩២។

ង និងសាកសី រងង ្េ។ សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥០-៣៤៥១។
1182

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៥។

1183

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២-៣៤៥៥។

1184

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥៣។

1185

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៥ រយាងរៅកថ្នខណឌ ៩៨៧-៩៩២។
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រវៀតណាេពី រទៀតរៅកនរងេូេិ បស់គត់ ម្តូវបានរគចប់ខួ ន
េ និងសមាេ ប់ ឬបាត់ខួ េន1186។ អងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេយកេ័សា
តរ ងរនះយាងឆាស់ រៅរពេខដ្េអងគជំនំជម្េះសរម្េឆថ្ន
កា េ័យខាេឆខដ្េបណា
ត េេកពីកា បាត់ខួ ន
េ ទាំងរនះ បណា
ត េឲ្យឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រសៀវ ចន់ងី រធវើអតតឃាត1187។

៩.៥.៣.៦.៣.២. កា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង
493.

រៅកនរងទ ហីក ណ៍ទីបីកនរ ង េូេដាឋន ១៥៨ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរ ងកា សរម្េឆថ្ន អំរពើខាងរេើ គឺជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ រេធាវី
កា

កតីរធវើកា រេើករ ើងខបបរនះ រដាយេិនបានសួ រដ្ញរដាេថ្នរតើ មានកា រកើតរ ើង នូវកា

សមាេប់ ឬកា បាត់ខួ ន
េ ខដ្ ឬអត់រនះរទ បខនត ខប ជ្ញជំ ទាស់ថ្នរតើជ ន ងរម្គះ ម្តូវបានរគកំ ណត់
រគេរៅ រដាយសា ខតពូជសាសន៍ជ្ញរវៀតណាេ បស់គត់ ឬរដាយសា េូ េរហតដ្ថ្ទរ្សង។
កា រធវើដ្ូរឆនះគឺជ្ញកា បង្ហាញរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវនូវេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់
ងី និង ដ្ួង រអឿន1188។
494.

ឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី គឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ បខនត រេធាវីកា

កតី

ឆង់សំរៅថ្ន ពយសនកេមខដ្េម្ករេម្គួសា គត់ទទួេ ង គឺរដាយសា ខតបងម្បរស បស់គត់ មាន
ទំនក់ទំនងជ្ញេួយ នឹង បបេន1189។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិច ណារេើេ័ សា
តរ ង រហើយ
បានសននិដាឋនថ្ន ឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី បានរធវើអតតឃាតរដាយសា ខត
គត់េ័យខាេឆអំពីពយសនកេម ខដ្េអាឆរកើតរ ើងឆំរ ះគត់ និងម្ករេម្គួ សា បស់គត់ រម្ ះគត់គឺ
ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ មានេ័សា
តរ ងសំ ខាន់ៗរៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រដ្ើេបីគំម្ទ

1186

ឯកសា E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី), ទំ ព័ ៧៣

បនាត់ ១២-១៣ រម្កាយរមាង [15.42.26]។ ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១០ បនាត់ ៩-១៩ រម្កាយរមាង [09.35.00] ទំព័ ១៣ បនាត់ ១៨ - ទំព័ ១៥ បនាត់ ៤
រម្កាយរមាង [09.47.36] ទំព័ ២៣ បនាត់ ១ - ទំព័ ២៤ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [10.35.54] ខដ្េម្តូវបានអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងពិភាការៅកនរង ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២។
1187

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥៥។

1188

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៧-១០៣៩។

1189

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៨។
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ដ្េ់កា សរម្េឆខដ្េថ្ន កា គំរាេកំខហងអំពីពយសនកេម បណា
ត េេកពីកា កំណត់រគេរៅ រៅ
រេើម្បជ្ញជនរវៀតណាេ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី បាន្តេ់សកខីកេម ថ្ន ម្បធានសហ
ក ណ៍បានរចទម្បកាន់ឪពក បស់គត់ថ្នជ្ញអាយងយួន1190

ម្គួសា ជនជ្ញតិរវៀតណាេពី រទៀត

រៅកនរងេូេិ ម្តូវបានរគយករៅរហើយបាត់ខួ េយ រដាយម្បជ្ញជនយេ់ថ្ន ពួករគម្តូវបានរគសមាេប់
រចេ1191 ម្បជ្ញជនដ្ថ្ទរទៀតេិនហា
៊ែ ននិ យាយជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី រដាយ
សា ខតខាេឆជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួ យនឹង កូនកាត់រវៀតណាេ1192។ ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង
ចន់ងី េូេដាឋនថ្នកា រធវើទកខបករេនញ មានឆាស់លាស់ ណាស់ រដាយរៅឆងបញ្ច ប់ថ្នសកខី កេម
បស់គត់ សំណួ បស់គត់រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ គឺថ្ន រហតអវីរទើប បបរនះសមាេ ប់សមាជិកថ្ន
ម្ករេជនជ្ញតិភាគតិឆ 1193។
495.

សាវេី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន1194 គឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ។ គត់ម្តូវបានរគយក
រៅរហើយបាត់ខួ ន
េ ភាេេៗរម្កាយរពេមានកា ចប់ខួ ន
េ និងបាត់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេដ្ថ្ទរទៀត
រៅកនរងេូេិ ខដ្េមានេកខ ណៈម្បខហេគនរនះ។ រេធាវីកា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនជំ ទាស់ថ្ន សាវេី

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន ម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និងបាត់ខួ ន
េ រ ើយ។ បខនត រេធាវីកា

កតី

អះអាងថ្ន របើាេេ័សា
តរ ង បស់ ដ្ួង រអឿន គត់គឺជ្ញអនក ត់ពនធ និ ងជ្ញអតីត ទាហានរវៀតណាេ

1190

ឯកសា E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ៧៣

បនាត់ ២២-២៣ េនរមាង [15.46.07]។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២។
1191

ឯកសា E1/393.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ៧៣

បនាត់ ១២-១៣ រម្កាយរមាង [15.42.26]។ ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្នំ ២០១៦ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១៣ បនាត់ ៨-២១ េន និងរម្កាយរមាង [09.48.36], ទំព័ ១៤ បនាត់ ១៣-២៣ រម្កាយ
រមាង [09.50.32], ទំព័ ២៣ បនាត់ ១ - ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៣ រម្កាយរមាង [10.35.54]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465
សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២។
1192

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ៥

បនាត់ ១១-១៣ េនរមាង [09.17.37]។
1193

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ២៨

បនាត់ ១០-១២ រម្កាយរមាង [10.55.00] (“រតើរហតអវីបានជ្ញ បប បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយសមាេប់េនសស រហើយនិង
រ ីសរអើងឆំរ ះជនជ្ញតិដ្ថ្ទ សមាេប់ៗេនសសដ្ូឆជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ ចេ ឆិន ខដ្េ ស់រៅកនរង បបរនះ?”)។
1194

កា អះអាងបខនថេ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូ ង រអឿន មានរៅកនរងកថ្នខណឌ ៣០៨-៣១២។

294
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663462

ដ្ូរឆនះរហើយម្បខហេជ្ញម្តូវបានចប់ខួ ន
េ រដាយសា េូេរហតទាំ ងអស់រ នះ1195។ គួ ឲ្យឆៃេណា
់
ស់
ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានទាញកា អះអាងខបបរនះ រឆញពីឆរេេើយខដ្េកត់ម្ារដាយ េជឈេណឌេ

ឯកសា កេពជ្ញ
រ 1196 ជ្ញអងគកា េួយខដ្េ វិធីសា ន្រសតបំរពញកា ង្ហ បស់ពួករគ ម្តូវបានជំទាស់ យាង
ខាេង
ំ រៅកនរង សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតី 1197។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ដ្ួង រអឿន បានម្ចនរចេេតងរហើយេតងរទៀត ឆំរ ះកា រចទម្បកាន់ បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េ

ថ្ន បតី បស់គត់គឺជ្ញអនក ត់ពនធរម្គឿងរញៀន 1198 រហើយគត់បាននិយាយថ្ន គត់បានដ្ឹងតិឆតួឆ
បរណា
ណ ះអំពីសា វា ជ្ញរវៀតកង ឬជ្ញទាហាន បស់បីគ
ត ត់ រៅរពេពីេន1199។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ោឆ ម្គី បានគំម្ទដ្េ់ព័ត៌មាន បស់គត់1200។ េ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ដ្ួង រអឿន ឆាស់លាស់ ណាស់អំពីេូេរហត អវី រទើបបតី បស់គត់ និងអនកដ្ថ្ទរទៀត ម្តូវបានរគ

1195

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៣៨។

1196

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ១៩២០។

1197

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣២៦-៣២៨។

1198

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័ ១៤ បនាត់ ៧-៨ េន

រមាង [09.48.11] ទំព័ ៣៦ បនាត់ ៥-៩ េនរមាង [11.25.57] ទំព័ ៣៩ បនាត់ ១៩-២២ និងបនាត់ ២៥ - ទំព័ ៤០ បនាត់ ៤
រម្កាយរមាង [13.32.46]។ កា រចទម្បកាន់ទាក់ទងនឹងកា ជួញដ្ូ អារេៀនទំនងយករឆញពីបទសមាាសន៍ជ្ញេួយេជឈេណឌេ
ឯកសា កេពជ្ញ
រ ។ សូេរេើេ ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន),
ទំព័ ៤០ បនាត់ ៤ - ទំព័ ៤១ បនាត់ ៩ េនរមាង [13.41.58]។ រហត្េសម្មាប់កា េិនចប់អា េមណ៍រេើឆរេេើយទាំងរនះម្តូវ
បានរេើករ ើងរៅកនរងសា ណារនះ៖ សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.៤ កថ្នខណឌ ២០៤-២១២ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ២០៧-២១១។
1199

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័ ១៥ បនាត់ ១៣-១៧

េន និងរម្កាយរមាង [09.52.25], ទំព័ ៤១ បនាត់ ១១ - ទំព័ ៤២ បនាត់ ១៤ រម្កាយរមាង [13.41.58]។
1200

ឯកសា E1/380.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២១ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី) ទំព័ ៦១ បនាត់

២៤-២៥ រម្កាយរមាង [15.01.04] ទំព័ ៦២ បនាត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមាង [15.05.06], ទំព័ ៧០ បនាត់ ២៥ - ទំ ព័ ៧១
បនាត់ ៣ េនរមាង [15.35.33]។ រៅកនរងឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ១៩២០ រេធាវីកា

មានកំហស

រដាយបានបញ្ហជក់ថ្នមានឆរេេើយេួយជ្ញ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី ទាំងខដ្េគត់េិនបាន្តេ់ឆរេេើយរនះរទ រហើយ
ឆរេេើយរនះ្ារយគនពីសកខីកេម បស់គត់។ សូេរេើេ ឯកសា E3/7559 បទសមាាសន៍ជ្ញេួយេជឈេណឌេឯកសា កេពជ្ញ
រ (ចន់
ី) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្នំ២០០០។

295
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កំណត់រគេរៅ រដាយថ្ន “ជនជ្ញតិរវៀតណាេហនឹងយករៅទាំ ងអស់រហើយ វាេិនទករទ ជំនន់ ន៎ង
រនះ។ ទាេ់ខតខេខខម រគយកខតបតីរៅៗ”1201។
496.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន រៅកនរងេូ េិេួយៗ ម្គួសា រវៀតណាេទាំងអស់ ម្តូវបានកំ ណត់
រគេរៅសម្មាប់កា ចប់ខួ ន
េ និងបាត់ខួ ន
េ ។ រេធាវីកា

កតី េិនបានពោយាេ កនរងកា ពនយេ់ថ្ន

រហតអវី រទើបម្គួសា ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ម្តូវបានរគកំណត់រគេរៅ ម្បសិ នរបើេិនខេនរដាយសា ខត
ពួករគគឺជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេរនះ។
497.

កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និ ងសមាេប់ រដាយ
សា ខតពួករគជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ សេរហត្េទាំងម្សរ ង រដាយខ្អករេើ េ័សា
តរ ង។ រេធាវី
កា

កតីេិនបានបង្ហាញអំពីកំហសរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់ សមាគេ់ថ្ន ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី

ក់

ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន និង រសៀង ចន់ងី នឹងេិ នអាឆផ្លេស់បូ ត រសឆកតី សននិដាឋន
សាថព បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានរ ើយ

រដាយសា ខតអំរពើរធវើទកខបករេនញដ្ថ្ទៗរទៀត

ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អ ករេើរៅកនរ ងកា សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ ។

៩.៥.៣.៦.៣.៣. រឆតនរ ីសរអើង
498.

រេធាវីកា

កតីរ ៅកនរង េូេ ដាឋន ១៥៨1202 បានបនតរដាយរេើករ ើងនូ វទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរ ងកា សននិ ដាឋនថ្ន មានកា បង្ហាញអំពីរឆតនរ ីសរអើង។ រេធាវី
កា

កតីរផ្លតតជ្ញពិរសសរៅរេើកា ជំ ទាស់ឆំរ ះសញ្ហញណខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណា

េម្តូវបានកំ ណត់អតត សញ្ហញណាេ យៈ កា បរងកើតបញ្ជ ីរ្
ម ះ និងថ្ន ពួករគម្តូវបានកំណត់រគេ
រៅ រដាយខ្អករេើម្ទឹសីខត ខសម្សោយខាងមាត យ 1203។

1201

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ៩-១០

រម្កាយរមាង [10.48.20]។
1202

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០២៩-១០៥០។

1203

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៤០-១០៤៨។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663464

499.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន

កា សរម្េឆទាក់ទងរៅនឹងកា បរងកើត បញ្ជ ីរ្
ម ះជនជ្ញតិរ វៀត

ណាេរៅរខតតថ្ម្ពខវង និងរខតតសាវ យរ ៀង េិនចំបាឆ់រ ើយសម្មាប់កា សរម្េឆអំពីរឆតនកនរងកា
រ ីសរអើង។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ េេឹកថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េខ្អករេើឧ ម្កិដ្ឋកេម រៅរខតតថ្ម្ពខវង និ ងសាវយ
រ ៀង បានបង្ហាញថ្ន បញ្ជ ីរ្
ម ះេិនមានភាពចំបាឆ់រ ើយរៅកនរ ងសហគេន៍ ទាំងអស់រនះ។ ម្បជ្ញ
ជនបានដ្ឹង ួឆរៅរហើយថ្ន ន ណាជ្ញម្បជ្ញជនរវៀតណាេ។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន េេឹក
អំពីេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី ខដ្េថ្ន ម្បធានសហក ណ៍ “បានដ្ឹង
ឆាស់រហើយថ្ន ម្គួសា ណារវៀតណាេ ម្គួសា ណាេិ នខេនរវៀតណាេ គឺវដ្ឹងឆាស់ អ៊ែ៊ីឆឹងវាកត់
សមាគេ់ អ៊ែ៊ីរឆងវាសាគេ់ ដ្ឹងឆាស់រហើយ។ រម្ ះអីដ្ូឆម្គួសា ខញរំអ៊ែ៊ី ឆឹង រវៀតណាេអ៊ែឆ
៊ី ឹង រគេិនបាឆ់
សួ អីរទៀត រគដ្ឹង រគសាគេ់រហើយថ្ន ជីាខញរំជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ” 1204។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន មានម្គួ សា កូ នកាត់ឆំនួនបីម្គួសា រៅកនរ ងេូេិ បស់គត់ ួេ ទាំងម្គួ សា បស់
គត់ផ្លាេ់េួយ្ង 1205។ ដ្ូឆគនរនះខដ្ រៅកនរងេូេិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ួង រអឿន គឺេូេិ
រ ធិ៍ឆិនតរំ ៅកនរងរខតតថ្ម្ពខវង

មានម្គួសា កាត់រវៀតណាេស បឆំនួនបីម្គួសា

1206។

សមាជិក

ម្គួសា រវៀតណាេទាំងអស់ ម្តូ វបានរគយករៅ រហើយបាត់ខេងរឃើញ ហូត1207។

1204

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២។ ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦

(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១៥ បនាត់ ១-៤ េនរមាង [09.53.19]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/394.1 [ខក
តម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១០ បនាត់ ៧-៨ រម្កាយរមាង
[09.35.00] (“ចស រគដ្ឹង រម្ ះបាខញរំ គត់ដ្ូឆរវៀតណាេ រម្ ះគត់ស។ គត់សៗ ដ្ូឆរវៀតណាេ រគដ្ឹង រគសាគេ់ៗថ្ន គត់ជ្ញ
ជនជ្ញតិរវៀតណាេ”)។ និងបនាត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមាង [09.35.00] (“រគេិនជជីកសួ អីរទ រម្ ះដ្ូឆថ្ន រគសាគេ់ពីរដ្ើេេកអ៊ែ៊ី ឆឹ
ងថ្ន អនកណាជ្ញកូនកាត់រវៀតណាេ ម្គួសា រវៀតណាេ គឺរគសាគេ់”)។
1205

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១០

បនាត់ ៩-១២ រម្កាយរមាង [09.35.00]។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២)។
1206

ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន), ទំព័ ៣១ បនាត់ ៧-១១

រម្កាយរមាង [11.06.46]។
1207

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៤៥-៣៤៥១។ ឯកសា E1/381.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូង រអឿន) ទំព័ ១០ បនាត់ ១៥ - ទំ ព័ ១៤ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [09.31.34] ទំព័ ២២ បនាត់ ២៥ – ទំព័
២៤ បនាត់ ៦ រម្កាយរមាង [10.38.02] ទំព័ ២៩ បនាត់ ២៤ - ទំព័ ៣១ បនាត់ ៥ រម្កាយរមាង [11.01.35], ទំព័ ៤៥ បនាត់
១១ – ទំព័ ៤៦ បនាត់ ២២ េនរមាង [14.05.17]។ ឯកសា E1/379.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ោឆ ម្គី) ទំព័ ៥១ បនាត់ ៩ - ទំព័ ៥២ បនាត់ ២៣ េនរមាង [14.06.54], ទំព័ ៥៤ បនាត់ ២០ -
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663465

500.

ម្បខហេគនរនះខដ្

បញ្ហាថ្នរគេនរយាបាយខខសម្សោយខាងមាតយ េិនខេនជ្ញកាតកំណត់រ នះ

រទ។ កាតរនះមានភាព ក់ព័ នធ រម្ ះវាបានពនយេ់ថ្ន រហតអវក
ី នរងក ណីខេះ កូ នខដ្េមានឪពកជ្ញ
រវៀតណាេ េិ នម្តូ វបានរគសមាេប់ រហើយរហតអវី រទាះកាតរនះ េិនរមាឃភាពកា សរម្េឆអំពី
រឆតនរទរនះ។ ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ
កា

ក់ព័នធនឹងកា រធវើទកខបករេន ញ រេធាវី

កតីេិនបានពនយេ់ ថ្ន កំហសខដ្េបានរចទម្បកាន់ នឹងផ្លេស់បូ ត រសឆកតី សននិដាឋន បស់អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងរដាយ របៀបណារនះរទ។
៩.៥.៣.៦.៤. កា រធវទ
ើ កខបករេនញរៅម្សរក ម្ាំកក់
501.

ឆំរ ះម្សរ កម្ាំកក់ អងគជំនជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន កា រធវទ
ើ កខបករេនញរដាយេូេរហត
ពូជសាសន៍ ម្តូវបានបង្ហាញ ក់ព័នធនឹងកា និ រទសម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ពីម្សរកម្ាំកក់រៅម្បរទស
រវៀតណាេ ចប់ពីឆ្នំ១៩៧៥ ហូតដ្េ់ ក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៦ 1208។ កា បតឹងសាទកខ បស់រេធាវី
កា

កតី

ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋក េមរនះ (េូេ ដាឋន ១១០) បានរេើករ ើងថ្ន (១) េិនមានអតថិភាពថ្ន េ័

សតា
រ ងគំម្ទកា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹង អំរពើជ្ញេូេ ដាឋន និង (២) អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានបង្ហាញរដាយម្តឹេ ម្តូវអំពីរឆតនរ ើយ 1209។ ឆំរ ះរឆតន សហ
រេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្ សបជ្ញេួយ នឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព 1210។
502.

ឆំរ ះអំរពើជ្ញេូ េដាឋន សហរេធាវីនេ
ំ ខសូ េរេើករ ើងថ្ន សា ណា បស់រេធាវីកា
បានបង្ហាញអំពីសំអាងរហតណាេួយ
សាលាដ្ំបូងរ ើយ។

កតី េិ ន

រដ្ើេបីរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆអំពីកា រធវើទកខបករេនញរេើ ម្បជ្ញជនរវៀត

ទំព័ ៥៥ បនាត់ ៦ េនរមាង [14.14.19], ទំព័ ៥៧ បនាត់ ២១ - ទំព័ ៥៨ បនាត់ ១៣ េ នរមាង [14.26.17], ទំព័ ៧២
បនាត់ ១៤-២៣ រម្កាយរមាង [15.21.02], ទំព័ ៨១ បនាត់ ៩-១៣ រម្កាយរមាង [15.48.50]។ ឯកសា E1/371.1 [ខកតម្េូវ
៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០៦ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី រងង ្េ), ទំព័ ២៩ បនាត់ ១៩ - ទំព័ ៣៣ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង
[10.52.47], ទំព័ ៤១ បនាត់ ៧-១៥ រម្កាយរមាង [11.29.46], ទំព័ ៤៥ បនាត់ ២៣ - ទំព័ ៤៦ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង
[13.40.45], ទំព័ ៦០ បនាត់ ១៧-២១ រម្កាយរមាង [14.31.53], ទំព័ ៦៨ បនាត់ ៥-២០ រម្កាយរមាង [15.14.10]។
1208

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៨៨-១១៩២។

1209

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៤៨-៧៥៥។

1210

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៣៨។

298
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663466

ណាេរៅម្សរកម្ាំកក់

ខ្អករេើអំរពើខដ្េបានបង្ហាញរៅកនរ ងកា វិភាគរេើអងគរហត បស់ខួ ន
េ 1211

រដាយរ ៀបរាប់ថ្ន អំរពើរនះជ្ញ “កា និ រទស” 1212។ រដ្ើេបីជំទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆអំពីកា រធវើទកខ
បករេនញ រេធាវីកា

កតីម្គន់ខតពឹងខ្អ ករៅរេើទ ហីក ណ៍កនេង េក បស់ខួ ន
េ ខដ្េជំទាស់ឆំរ ះ

កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា និ រទសបរណា
ណ ះ1213។ បខនត ដ្ូឆខដ្េបានរេើក
រ ើងពីខាងរេើ 1214

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី ក់ព័នធនឹងកា និ រទសពីម្សរ កម្ាំកក់

បាន

ម្តឹេខតកា រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ េិ នបានឆេងម្ពំខដ្នអនត ជ្ញតិរ ើយ 1215។
503.

រហតដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខពិបាកយេ់ថ្នរតើទ ហីក ណ៍ដ្ូឆគនទាំងរនះ អាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់
រដាយ របៀបណា រដ្ើេបីជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា រធវើទកខ
បករេនញរនះ។ កា សរម្េឆអំពីកា រធវើទកខបករេនញ េិនតម្េូវថ្ន ជន ងរម្គះម្តូវ ឆេងម្ពំខដ្នអនត
ជ្ញតិរ ើយ។ កា សរម្េឆអំពីកា រធវើទកខបករេនញ ក៏េិនពឹងខ្អករេើកា កំ ណត់ម្បរេទថ្នបទរេមើស
ជ្ញក់លាក់ថ្នអំរពើជ្ញ េូេដាឋនខដ្
កា

1216។

កា សរម្េឆរនះតម្េូវម្តឹេថ្ន សមាជិកថ្នម្ករេខដ្េបាន

កាេយជ្ញកេមវតថរថ្នកា ម្បម្ពឹតតិ ខដ្េបដ្ិរសធ ឬ ំរលាេបំ ន រៅរេើសិទធិជ្ញសា វ័នត បស់

ពួករគ (រហើយខដ្េជ្ញកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង)។
504.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន រៅកនរងម្សរកម្ាំកក់ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេភាគរម្ឆើន ម្តូវបាន
“ម្បេូេ្តំ ”រ 1217។ កា សរម្េឆជ្ញក់ លាក់ រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់ឆំ ណឆរនះ ួេមាន “ឆំនួនជនជ្ញតិរវៀតណាេ
“គឺរម្ឆើន” ពិតជ្ញម្តូវបានដ្ឹកជញ្ជូ នពីឃំនន រៅដាក់រៅជិ តេនាី ម្សរក រៅអងគ កា ពិត ម្បាកដ្
ខេន1218 “កា ខណនំម្តូវបានដាក់រឆញ យាងរហាឆណាស់ពីថ្ននក់ម្សរក កនរងកា ម្បេូេ្តំជ
រ នជ្ញតិ

1211

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១០-១១២៥។

1212

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៨៩។

1213

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥០ (រយាងរៅកថ្នខណឌ ៦៨៦-៧១៨)។

1214

សូេរេើេ ខាងរេើ ៩.២.២ កថ្នខណឌ ៣១៤ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

1215

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៨៦-៧១៨។

1216

រពេខដ្េអំរពើទាំងរនះមានេកខណៈធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់រដ្ើេបីបរងកើតបានជ្ញកា ំរលាេរេើសិទធិជ្ញសា វនត - សូេរេើេ ខ្នក

៩.៥.២.១ កថ្នខណឌ ៣៣៣-៣៣៤។
1217

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១២៥។

1218

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១៤។

299
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663467

រវៀតណាេពីឃំរ្សងៗ រហើយកា ខណនំទាំងរនះម្តូវបានអនវតត” 1219 ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ “ពិត
ជ្ញបានបាត់ខួ ន
េ រដាយគមនអនកដ្ឹងឮពីរជ្ញគវាសន បស់ពួករគរទ”1220 និងថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ
ម្តូវបានរដាះដ្ូ ជ្ញេួយខខម រម្កាេ 1221។ ឆំរ ះរជ្ញគវាសន បស់ម្បជ្ញជនទាំ ងអស់រ នះ អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសននិ ដាឋនថ្ន ចប់ពីឆងឆ្នំ១៩៧៥ ហូតដ្េ់រដ្ើេឆ្នំ១៩៧៦ ពួករគម្តូវបានប
រណតញរឆញ ឬបាត់ខួ ន
េ រហើយចប់ពីខខរេសា ឆ្នំ១៩៧៧ េក ពួករគម្តូវសថិតរម្កាេកា សងស័យ
កាន់ខតខាេង
ំ រ ើយ រហើយពួករគភាគរម្ឆើនម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និងមានកា រឆញបញ្ហជឲ្យសមាេប់រ វៀត
ណាេជ្ញរម្ឆើ នរេើករម្ឆើ នសា

1222។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន

ឆំរ ះកា

ម្បម្ពឹតតិរនះ “បគគេខដ្េម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហញណថ្នជ្ញរវៀតណាេ កំពងម្តូវបានកំណត់រគេ
រៅ រដាយខ្អករេើេូេ ដាឋនថ្ន ពួករគគឺជ្ញរវៀតណាេ” 1223។
505.

រដាយខ្អករេើកា សរម្េឆទាំ ងអស់រ នះ
បស់រេធាវីកា

ជ្ញកា េំបាក់កនរងកា យេ់ពីភាព ក់ព័នធថ្ នទ ហីក ណ៍

កតីខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេេិ នបានឆេងម្ពំខដ្នអនត ជ្ញតិ។

អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆយាងឆាស់ថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវបានចប់ខួ ន
េ ផ្លេស់ទី និងកនរងក ណី
ជ្ញរម្ឆើន ម្តូវបានសមាេប់ ឬបាត់ខួ េន។ កា ម្បម្ពឹតតិរនះបានកំណត់រគេរៅពួករគថ្នជ្ញម្បជ្ញជនរវៀ
តណាេ រហើយបាន ំរលាេបំ នយាងឆាស់រៅរេើសិទធិជ្ញសា វ័ នត បស់ពួករគ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆ 1224។

រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញអំពីកំហសកនរងកា សននិដាឋន

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងនឹងកា រធវើទកខ បករេនញ រដាយេូេរហតពូជសាសន៍ រៅ
ម្សរកម្ាំកក់រ ើយ។
៩.៥.៣.៦.៥. កា រធវទ
ើ កខបករេនញរៅេនា ី សនតស
ិ ខស-២១ និងអូ កខនសង
506.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្នមានកា រធវើទកខ បករេនញរដាយេូ េរហតពូជសាសន៍រៅ
េនាី សនតិសខស-២១ រដាយខ្អករេើកា ចប់ខួ ន
េ រដាយរ ីសរអើ ង កា ឃំឃាំង កា សួ ឆរេេើយ និង

1219

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១៥។

1220

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១៧។

1221

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១២៥។

1222

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១២៥។

1223

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១២៥។

1224

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១៩០
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កា សមាេប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ1225។ ឆំរ ះេនាី សនតិសខអូ កខនសង វិញ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
បានសរម្េឆថ្នមានកា រធវើទកខបករេន ញរដាយេូេរហតពូជសាសន៍

ក់ព័ នធកា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើ

ម្ករេម្បជ្ញជនរវៀតណាេឆំំ នួនម្បាំេួយ នក់ ខដ្េម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និង សមាេប់រចេ 1226។
507.

រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍េួយឆំនួន

ខដ្េហាក់ដ្ូឆជ្ញម្ឆបូកម្ឆបេ់

អំពីកា

សរម្េឆទាំ ងអស់រ នះ រៅកនរង េូេដាឋន ១២៦1227 និង េូេ ដាឋន ១៣០1228។ ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េ
ហាក់ដ្ូឆជ្ញរចទបញ្ហារៅរេើ កា រេឆរ ើងម្គប់ម្គន់ថ្ នម្ករ េរគេរៅរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
បានរឆេើយតបរៅខាងរេើ ួ ឆរហើយ1229។ បខនត ទ ហីក ណ៍ហាក់ដ្ូឆជ្ញ ក់ព័នធជ្ញេួ យនឹងកា ជំ ទាស់
ថ្នរតើ អនករទាសជនជ្ញតិរ វៀតណាេម្តូវបានកំ ណត់រគេរៅ រដាយខ្អករេើពូជសាសន៍ បស់ពួក
រគឬអត់ ដ្ូរឆនះរហើយគឺបញ្ហាថ្នរតើមា នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង ម្តូវបានបង្ហាញខដ្ ឬរទ។
508.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយឆំ ណឆនន ខដ្េ ក.ស.ព បានរេើ ករ ើងកនរងកា រឆេើយ តប
ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ ទាំងអស់រនះ1230។
បស់រេធាវីកា

សហរេធាវីនេ
ំ ខរដាះម្សាយជ្ញឆេបងរៅរេើទ ហីក ណ៍

កតីខដ្េថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ម្តូវបានអនញ្ហញត រដាយ

សា ខត កា ម្បម្ពឹតតិរនះរធវរើ ើងេិ នខេនរដាយសា ខតពូជសាសន៍ បស់ពួករគរនះរទ គឺរដាយសា
កា ខដ្េថ្ន “ម្បរទសរវៀតណាេម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញសម្តូវខាងរយាធា និងនរយាបាយ” 1231 ឬ
រដាយសា កា ខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្តូវបាន “ចត់ទកថ្នជ្ញខាមង
ំ នរយាបាយ” 1232។
509.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីទាំង អស់រនះ មានកា បំរបាងជ្ញរម្ឆើ ន។ ទីេួយ សហរេធាវីនេ
ំ ខ

កត់សមាគេ់ថ្ន រៅកនរងប ិបទថ្នឧម្កិដ្ឋកេមថ្នកា រធវើទកខបករេនញ មានភាពខសគនជ្ញក់ខសតង វាង
កា ម្បម្ពឹតតិខសគនរៅរេើេនសស រដាយសា ខតពួកខគម្តូវបាន “ចត់ទកថ្នជ្ញខាមង
ំ នរយាបាយ” និង

1225

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៦០៩។

1226

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៩៩៤-២៩៩៩។

1227

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៨-៨៣៥។

1228

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៥៩-៨៦១។

1229

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.៣.៦.២ កថ្នខណឌ ៤៨០ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

1230

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៣៩-៦៤៥, ៦៤៦-៦៤៩។

1231

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៩។

1232

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៣១។
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កា ម្បម្ពឹតតិខសគនរៅរេើពួករគ រដាយសា ខតពួករគគឺជ្ញសមាជិ កថ្នកងកមាេំងរយាធាសម្តូវ រៅ
កនរងប ិបទថ្នជរមាេះម្បដាប់អាវធ។
510.

បខនត

សំខាន់ជ្ញងរនះរៅរទៀត

រេធាវីកា

កតីេិនបាន្តេ់យតតិក េមសម្មាប់កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើ

ម្បជ្ញជនទាំងអស់ ខដ្េមានពូជសាសន៍រវៀតណាេ ជ្ញខាមង
ំ នរយាបាយ ឬជ្ញគិញ ឬសមាជិកថ្នកង
កមាេំងរយាធាសម្តូវរ ើ យ។ រដ្ើេបីកំណត់ម្បរេទខបបរនះ (និងេទធ្េថ្នកា ម្បម្ពឹតតិ) រដាយខ្អក
រៅរេើខតពូជសាសន៍ ពិតជ្ញនិយេន័យថ្នកា រ ីសរអើងជ្ញក់ខសតង។ កា ខដ្េថ្ន កា កំណត់ម្បរេទ
រនះម្តូវបានរធវើរ ើយរដាយខ្អ ករៅរេើពូជសាសន៍ មានភាពឆាស់លាស់ាេ យៈេ័សា
តរ ង រហើយ
ម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងទទួេសាគេ់។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនរវៀ
តណាេខដ្េនំយ កេកេនាី សនតិសខស-២១

ួេមាន

េនសសខដ្េរគសាគ េ់ថ្នជ្ញម្បជ្ញជនសី

វិេ 1233។ ម្ករេម្បជ្ញជនរវៀតណាេម្បាំេួយនក់ ខដ្េម្តូវបានសមាេប់រ ៅអូ កខនសង ម្តូ វបានរគ
សាគេ់ដ្ូឆជ្ញថ្នជ្ញជនសី វិេ 1234។ អនកខដ្េជ្ញប់ឃំឃាំងរៅេនាី សនតិសខស-២១ ួេមាន េិនម្តឹេ
ខតម្បពនធទាហានរវៀតណាេបរណា
ណ ះរទ1235 ខងេទាំងមានកមា ជ្ញង៣០នក់ 1236 ខដ្េកមា ខេះ
អាយតិឆជ្ញង១០ឆ្នំ1237 និងកមា រវៀតណាេមានក់ ខដ្េម្តូវបានសមាេប់រៅេនាី សនតិសខស-២១
ម្តូវបានរេើករ ើងថ្នមានអាយម្បខហេជ្ញេួយ ឆ្នំ1238។

កា លាបពណ៌ម្បជ្ញជនទាំ ងអស់រ នះ

( ួេទាំ ង កមា តូឆៗ) 1239 ថ្នជ្ញគិញខាមង
ំ 1240 េិនអាឆរគឆ្តពីកា រ ីសរអើង រដាយេូេរហតពូជ
សាន៍រ ើយ រៅរពេខដ្េេូេដាឋនសម្មាប់កា លាបពណ៌ ម្បជ្ញជនរនះ គឺពូជសាសន៍ បស់ពួករគ
រនះ។

1233

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៤៦០, ២៤៦១, ២៤៦៤, ២៤៦៥។

1234

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៩២៦។

1235

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៤៦០, ២៤៧៧ និង រជើងទំព័ ៨៣៥៦។

1236

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៤៧៨។ ទាក់ទងនឹងវតតមាន បស់កមា រវៀតណាេរៅកនរងេនាី ស-២១ សូេរេើេ

្ងខដ្ កថ្នខណឌ ២៤៦០, ២៤៧៧ និង រជើងទំព័ ៨៣៥៦, ៨៤០៥។
1237

ឯកសា E465 សាេម្កេ រជើងទំព័ ៨៤០៩ និង ៨៤១២។

1238

ឯកសា E465 សាេម្កេ រជើងទំព័ ៨៤១៦។

1239

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ រជើងទំព័ ៨៤១២ (ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរយាងរៅបញ្ជ ីរ្
ម ះ

កមា អាយ ៨ ឆ្នំខដ្េម្តូវបានស រស កនរងបញ្ជ ីថ្នជ្ញច កិឆ)ច ។
1240

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៤៦៥។

302
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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511.

រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀតពីអតថិភាពថ្នជរមាេ ះម្បដាប់អាវធជ្ញេួយរវៀត

ណាេ1241។ បខនត ឆាប់អនត ជ្ញតិ េិនបានអនញ្ហញតឲ្យភាគីថ្នជរមាេះម្បដាប់អាវធរធវើកា ឃំឃាំង
(ខដ្េទាបជ្ញងកា សមាេ ប់ខាេង
ំ ) រដាយខ្អករេើពូជ សាសន៍រ ើយ 1242។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង
បានពិច ណាយាងឆាស់រេើប ិបទថ្នជរមាេះម្បដាប់អាវធ 1243 បខនត បានសរម្េឆថ្ន េូេរហតថ្ន
កា ឃំឃាំង កា រធវើបាប និងកា សមាេប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ គឺរដាយសា ខតពូជសាសន៍ បស់ពួក
រគ1244។ កា សរម្េឆទាំង អស់រនះម្តូវបាន្តេ់យតតិក េមរដាយេ័ សា
តរ ង រហើយរេធាវីកា

កតីេិន

បានបង្ហាញថ្ន េិ នសេរហត្េរនះរ ើយ។
512.

ជ្ញឆងរម្កាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយនឹ ង ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា

កតីរេើក

បង្ហាញរដាយេិ នម្តឹេម្តូវពីកា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០១ 1245
។ រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាក៏រដាយ សម្មាប់សំអាងរហតខដ្េបានពនយេ់ខាងរេើ 1246 អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងេិនជ្ញប់កាតពវកិឆចម្តូវរធវើាេកា សរម្េឆរេើ អងគរហតពីសំណំរ ឿង

០០១

រ ើយ។

កាតពវកិឆចខតេួយ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងឆំរ ះបញ្ហារនះគឺម្តូ វរធវើកា ពិច ណារដាយម្តឹេ
ម្តូវរៅរេើេ័សា
តរ ងខដ្េរៅឆំរ ះេខខេួន កនរងសំណំរ ឿងបឆចរបបនន ួេ ទាំង ឯកសា ននពីសំណំ

1241

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨២៩, ៨៣១, ៨៦០-៨៦១។

1242

សូេរេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kordić និង Čerkez សំ ណំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-T សាេម្កេ ឆះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០១ កថ្នខណឌ ២៩១។ សូេរេើេ្ងខដ្ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krnojelac សំណំ
រ ឿងរេខ IT-97-25-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៥ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០០២ កថ្នខណឌ ៤៣៨ (ខដ្េកា ឃំខួ ន
េ ម្តូវបានរធវើរ ើងរដ្ើេបីបរងកើត
បានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ រម្កាេទម្េង់ជ្ញកា រធវើទកបករេនញ)។
1243

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៤៨៣, ២៩៩៦។

1244

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ២៦០៩, ២៩៩៦។

1245

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៤៥។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ

៨៣៣-៨៣៤។ សំណ រំ ឿង ០០១– ឯកសា F28 សាេដ្ីកា កថ្នខណឌ ២៨១-២៨៤។
1246

ខ្នក ៦.៤ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១០៦-១០៨។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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រ ឿង ០០១ ខដ្េម្តូវបានទទួេយកេកកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០២1247។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី
កា

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះេិនបានអនវតតខបបរនះរទ។

៩.៦. ឧម្កិ ឋកមមម្បឆំង្មនុសេជាតិននអំនពើអមនុសេធម៌នផេង្នទៀត
513.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត

ម្តូវបាន

បង្ហាញ ក់ព័នធនឹង កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ កា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយបងខំ កា បះ េ់ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងនូ
បស់េនសស និងកា ម្គប់ម្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ។
514.

រៅកនរងខ្នករនះ សហរេធាវីនំេខរដាះម្សាយរៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីអំពីធាត្សំ

ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និង នីតោនកូេភាព (ខដ្េបានរេើករ ើងជ្ញសំ ខាន់រ ៅកនរង េូេ ដាឋន ៩៧1248 និង េូេ
ដាឋន ៩៨1249 រហើយជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយនឹងទ ហីក ណ៍អំពីកា ម្គប់ ម្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
រៅកនរង េូេដាឋន ១៦០ និង េូេដាឋន ១៧១-១៧២1250)។ បនាប់េក សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹង
ពិច ណារេើទ ហីក ណ៍ ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើង

ក់ព័នធនឹងកា សរម្េឆរេើអងគរហត

បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង និង ថ្នរតើឧម្កិដ្ឋកេមម្ តូវបានបង្ហាញរដាយម្តឹេម្តូវខដ្ ឬយាងណា
ឆំរ ះម្បរេទថ្នអំរពើនីេួយៗ។ ខ្នកទាំងអស់រ នះម្តូវបានខបងខឆក រៅាេម្បរេទថ្នអំរពើខដ្េ
ក់ព័នធនឹង (១) កា បាត់ខួ ន
េ (២) កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនរដាយបងខំ និង (៣) កា រ ៀបកា រដាយ
បងខំ និងកា ួេដ្ំរណករដាយបងខំ។ រទាះជ្ញយាងណាកតី ម្បរេទថ្នអំរពើ នីេួយៗ

ក់ព័នធនឹងកា

កំណត់ម្បរេទថ្នបទរេមើសថ្នអំរពើរេមើសខតេួយ គឺ អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។
៩.៦.១. ធាតុផេំននឧម្កិ ឋកមម និង្នីតោនុកូលពព
515.

រេធាវីកា

កតីរ ធវើកា វាយម្បហា រដាយទូលាយរៅរេើកា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងខដ្េថ្ន រគេកា ណ៍នីតោនកូ េភាព េិនម្តូវបាន ំរលាេបំ ន រដាយកា រចទម្បកាន់ថ្ន

1247

អំពីភាពខ សគន វាងកា រយាងរៅសាេម្កេសំណំរ ឿង ០០១ និងកា ពិច ណារៅរេើេ័សា
តរ ងជ្ញេូេដាឋនខដ្េម្តូវបាន

ទទួេយករៅកនរងសំណំរ ឿងទាំងពី សូេរេើេ ឯកសា E314/12/1 សំអាងរហតឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆរេើប ណតឹងដ្ឹតឆិតត ឆះថ្ងៃ
ទី៣០ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៥ កថ្នខណឌ ៨៤។
1248

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៩-៦៦៥។

1249

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៦-៦៧១។

1250

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៨-១១១៦ និង ១២៨១-១៣០០ ។
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងេនសសជ្ញតិថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។ កា ជំទាស់រផ្លតតជ្ញពិរសសរេើ កា
អនវតត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងនូ វឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត

រដ្ើេបីរធវើកា

កំណត់ម្បរេទបទរេមើសថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងាេ យៈអំរពើខដ្េកំណត់ថ្នជ្ញ
កា ំរលាេ្េូវរេទកនរង ប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ 1251។
516.

ឧម្កិដ្ឋកេមថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្គប់ដ្ណតប់រេើឧម្កិដ្ឋកេម ម្បឆ្ំង េនសសជ្ញតិ ខដ្េេិន
មានខឆងឆាស់រៅកនរង េកខនិ ក
ត ៈតលាកា អនត ជ្ញតិ រដាយសា ខតឧម្កិដ្ឋកេមរនះមាន “ទម្េង់ផ្លេ ស់បូ ត
ញឹកញាប់ រហើយអនវតតរដាយភាពបិនម្បសប់ជ្ញពិរសស” 1252។ ជ្ញដ្ំបូង វាម្តូវបានចប់រ្តើេជ្ញ
“កា ម្គប់ដ្ណតប់ជ្ញ ួ េ” រដ្ើេបីធានថ្ន “ឧម្កិដ្ឋកេមណាខដ្េមានភាពធៃន់ធៃ ម្គប់ម្គន់ រហើយបាន
បំរពញាេេកខខណឌដ្ថ្ទរទៀតថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងេនសសជ្ញតិ នឹ ងេិនរគឆ្តពីកា ដាក់ទណឌកេម
រដាយសា ខតកា ខដ្េអន កម្ ងឆាប់ េិនបានគិតម្សេ័យដ្េ់រនះ” 1253។

517.

ជំពូកសតីពីអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានកំណត់យាងឆាស់រ ៅកនរងឆាប់អនត ជ្ញតិ។ ឃាេរនះ
មានរៅកនរង េកខនិ តកៈតលាកា អនត ជ្ញតិ ចប់ាំងពីតលាកា Nuremberg រហើយម្តូវបានជំនំជម្េះ

1251

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៩-៦៧១, ១០៩៨-១១១៦, ១២៨១-១២៨៧។ រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ទាក់ទងនឹង នីតោនកូេភាពថ្នទម្េង់អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀតទាំងទរនះមានរៅកនរង ឯកសា

E465

សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧២៨-៧៣២, ៧៤០-៧៤៩។ កា សននិដាឋ ន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើកា កំណត់អរំ ពើម្បម្ពឹតតិ
ថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម មានរៅកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៦-៣៧០១។
1252

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ៦២៣។
1253

Terhi Jyrkkiö, ““អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ” រៅកនរង Helsinki Law Review ឆ្នំ

២០១១ ទំព័ ១៨៤។ ឧបសេព័នធ ១៥។

305
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ជ្ញម្បចំកនរងរ ឿងកតីរ ៅឆំរ ះេខតលាកា ICTY 1254 តលាកា SCSL1255 តលាកា ICTR1256 និង
តលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ 1257។ រទាះបីជ្ញកា ជំទាស់ រដាយខ្អករេើ នីតោនកូេ ភាព ម្តូវបាន
រេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀត រៅឆំរ ះេខតលាកា ទាំងអស់រ នះកតី បខនត រេធាវីកា

កតី េិនអាឆ

បង្ហាញដ្េ់អងគជំ នំជម្េះនូ វកា ជំទាស់ ណាេួយ ខដ្េទទួេបានរជ្ញគជ័យរ ើយ។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំ
ជម្េះបានកត់ សមាគេ់ “ឆាស់ លាស់ណាស់ខដ្េថ្ន ាេឆាប់ទំរនៀេទមាេប់អនត ជ្ញតិ ឆ្នំ ១៩៧៥
“អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត” ម្តូវបានទទួេសាគេ់ថ្ន ជ្ញម្បរេទថ្នអំរពើពំជ្ញក់លាក់ រៅកនរង
ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងេនសសជ្ញតិ” 1258។
518.

ជ្ញធេមា កា សននិដាឋនរនះម្គប់ម្គន់សម្មាប់កា បង្ហាញពីនីត ោនកូេ ភាព ខដ្េជ្ញរគេកា ណ៍
ខដ្េតម្េូវម្តឹ េថ្ន

1254

បទរេមើសខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់

មានអតថិភាពជ្ញបញ្ហាថ្នឆាប់អនត ជ្ញតិ

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Tadić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-94-1-T រយាបេ់ និងសាេម្កេ

ឆះថ្ងៃទី០៧ ខខឧសភា ១៩៩៧។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Stakić សំណំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆះ
ថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៣។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Stakić សំណំរ ឿងរេខ IT-97-24-A សាេម្កេ ឆះ
ថ្ងៃទី២២ ខខេីន ឆ្នំ២០០៦។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kvočka និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-9830/1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០០១។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត
សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០០០។
1255

តលាកា SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ SCSL-04-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី

២០ ខខេិងន ឆ្នំ២០០៧។ តលាកា SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Gbao និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ SCSL-04-15T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២ ខខេីន ឆ្នំ២០០៩។ តលាកា SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿង
រេខ SCSL-2004-16-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៨។
1256

តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Akayesu សំណំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ

១៩៩៨។ តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kayishema និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ ICTR-95-1-A សាេម្កេ
(សំអាងរហត) ឆះថ្ងៃទី០១ ខខេិងន ឆ្នំ២០០១។
1257

តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Ongwen រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បញ្ហជក់បទរចទម្បឆ្ំងនឹង Dominic Ongwen

សំណំរ ឿងរេខ ICC-02/04-01-15-422-Red ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦។ តលាកា

ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង

Katanga រសឆកតីសរម្េឆរេើកា បញ្ហជក់បទរចទ សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07-717 ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០០៨។
តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Al-Hassan, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges
portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/18-461-CorrRed ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៩។
1258

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៦។
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អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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(ឬជ្ញតិ) រៅរពេខដ្េមានអំរពើខដ្េ ងកា រចទម្បកាន់1259។ រទាះជ្ញយាងរនះកតី ឧម្កិដ្ឋកេមថ្ន
អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ទាេទា ឲ្យមានកា ម្តួតពិ និតយេួយ កម្េិត បខនថ េ រដាយសា ខតេទធ
ភាពថ្នបណតរំថ្ នអំរពើយាងធំទូលាយ ខដ្េអាឆសថិតរម្កាេ វិសាេភាព បស់វា។ របើាេ កយរពឆន៍
បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឃាេេិ នជ្ញក់លាក់ខ តងខត “ពំម្សបរៅាេេកខខណឌតម្េូវថ្នសឆច
ភាព្េូវឆាប់” 1260។
519.

អាម្ស័យរហតរនះ

រៅកនរងសំណំរ ឿង០០២/០១

អងគជំនំជម្េះបានកំ ណត់និយេន័ យយាងម្បរង

ម្បយ័តនរេើអំរពើ អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត កនរងេកខណៈេួយខដ្េធានអំពី កា រគ ពរៅាេរគេ
កា ណ៍ គមនបទរេមើស របើគមនឆាប់ខឆង រដាយកនរងរពេជ្ញេួយគនរនះ កាទកនូវេកខ ណៈខបប
ម្បេូេ្តំថ្រ នឧម្កិដ្ឋកេម 1261។
៩.៦.១.១. វិធីសារសាកនុង្ការវាយតនមលនលើនីតោនុកូលពព ដ លបាននលើកន

ើង្កនុង្សំណ្ុំនរឿង្

០០២/០១
520.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេសាគេ់ វិធីសាន្រសតសម្មាប់នីតោនកូេ ភាព

ខដ្េបានកំណត់

រដាយអងគជំ នំជម្េះរនះ កនរង សំណំរ ឿង០០២/០១ 1262។ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំ នំជម្េះបាន
យកនិយេន័យខបបឆរងអៀត បស់ឧម្កិដ្ឋក េមថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត បនាប់ពីបានម្តួតពិនិតយ
យាងម្បរង ម្បយ័តនរៅរេើ វិ ធីសាន្រសតខដ្េតលាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀតបានអនវតត1263។

ធាត្សំថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េអងគជំនំជ ម្េះរនះបានបញ្ហជក់ គឺ៖
(១) អំរពើសកេមឬអកេម ខដ្េមានភាពធៃ ន់ធៃ ម្បហាក់ ម្បខហេគនរៅនឹងអំរពើជ្ញក់លាក់ដ្ថ្ទរទៀត
រៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង េនសសជ្ញតិ

1259

សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28 សាេដ្ីការៅកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៨៩, ៩៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ កាតិកាសញ្ហញ

អនត ជ្ញតិសីព
ត ីសិទធិព េ ដ្ឋ និងសិទធិ នរយាបាយ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្នំ ១៩៦៦ មាម្ា ១៥(១), ១៥(២)។
1260

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៨។

1261

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៨។

1262

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧២៦។

1263

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៨។

307
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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(២) អំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េបណា
ត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ ឬពយសនកេមធៃ ន់ធៃ រេើ ូបកាយ ឬ្េូវ
ឆិតត ឬជ្ញកា រធវើឲ្យបះ េ់ធៃ ន់ធៃ ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងនូ បស់េនសសជ្ញតិ
(៣) អំរពើសកេម ឬអកេម ខដ្េបានម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយរឆតន1264។
521.

តលាកា ក៏បានកត់សមាគ េ់្ងខដ្ អំពី វិ ធីសាន្រសតខដ្េតលាកា ICTY បានបរងកើតរ ើងរៅកនរងរ ឿង
កតី Kupreškić 1265។ រៅកនរងរ ឿងកតីរនះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្នតលាកា ICTY បានសរម្េឆ
ថ្ន េកខខណឌសម្មាប់កា បកម្សាយអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត គួ ម្តូវបានកំ ណត់ឲ្យបានកាន់ខត
ម្បរសើ រដាយរយាងរៅបទដាឋនសិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ ដ្ូឆជ្ញ បទដាឋនខដ្េមានរ ៀបរាប់រៅកនរងរស
ឆកតីម្បកាសជ្ញសាកសតីពីសិទធិេនសស និង កតិកាសញ្ហញអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សតីពីសិទធិេនសសឆំនួន
ពី

1266។

រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន

វិធីសា ន្រសត

Kupreškić អាឆអនវតតបាន រហើយបានយក វិធីសាន្រសតរនះ ជ្ញេកខខណឌតម្េូវបខនថេ ខដ្េនឹងជួយ
ធានបខនថេរទៀតដ្េ់កា ម្បរេើ េរេើេដ្ឹងថ្នជ្ញបទរេមើសថ្នឧម្កិដ្ឋកេម អំរពើអេនសសធេ៌រ្សង
រទៀត1267។
522.

េកខខណឌ វិនិឆ័ យ
េ សម្មាប់កា សរម្េឆថ្នរតើអំរពើេួយអាឆជ្ញអំរពើ អេនសសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្
ឬយាងណា ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បង្ហាញរៅកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ ម្សបគនជ្ញេួយ
ឆាប់ទំរនៀេទមាេប់ អនត ជ្ញតិ 1268 រហើយរបើាេទសសនៈ បស់អងគជំនំជ ម្េះ ម្តូ វបានបង្ហាញថ្នបាន
កា

យាងជ្ញក់ខសតងរៅរេើរគេកា ណ៍នីតោនកូេ ភាពជ្ញរ ៀង ហូតេក 1269។ ម្បសិនរបើអំរពើ

េួយបំរពញបានាេេកខខណឌ តម្េូវ រដាយរធវើកា វាយតថ្េេជ្ញ ួេ រៅម្សបរៅាេប ិបទរនះ កា

1264

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨០។

1265

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨២, ៥៨៣។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នង
ឹ

Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០។
1266

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ៥៦៦។
1267

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៤។

1268

Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ ខ្នក ៦.១០.១.៣.១ ទំព័ ៦៨០-៦៨១។ ឧបសេព័នធ ១៦។

1269

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨១។

308
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជំទាស់រដាយខ្អ ករេើកា ំរលាេបំ នរេើរគេកា ណ៍ គមនបទរេមើស របើគមនឆាប់ខឆង នឹងេិ ន
មានអានភាពរ ើយ។
៩.៦.១.២. ពពម្េប់ម្គនននបទដាឋន ដ លបានកំណ្ត់កនុង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០២/០១
523.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនម្គន់ខតអនវតតរដាយេិនម្តឹេ

ម្តូវរេើធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំ ណត់រៅកនរងសំំណំរ ឿង ០០២/០១
បរណា
ណ ះរទ បខនត រេធាវីកា

កតីខងេទាំងរេើករ ើងថ្ន កា អនវតតធាត្សំទាំងអស់រ នះ េិ នបាន

ធាននូវនីត ោនកូ េភាពរ ើយ 1270។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរេើករ ើងថ្ន េកខខណឌវិ និឆ័យ
េ ខដ្េបាន
កំណត់កនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ ម្តឹេ ម្តូវ និងបានកា

រដាយម្គប់ម្គន់ ឆំរ ះរគេកា ណ៍ នី

តោនកូេ ភាព។
524.

ជ្ញដ្ំបូង

ដ្ូឆខដ្េអងគជំនជ
ំ ម្េះរនះបានទទួេសាគេ់រហើយ

ម្បខហេគន គឺមានធាត្សំដ្ំបូងផ្លាេ់ ខដ្េ្តេ់ “កា កា
។

ាេ យៈកា តម្េូវថ្ន

បទដាឋនមានឆ ិតេកខណៈម្បហាក់
ជ្ញឆេបង” ឆំរ ះនី តោនកូេភាព 1271

អំរពើេួយម្តូវសថិត កនរងឃាេេួយខដ្េមានេកខណៈម្បហាក់ម្ បខហេគន

( ួេទាំ ង សាថនទេៃន់្ង) រដ្ើេបីចត់ទកថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិរ នះ 1272 មានខតកា
ម្បម្ពឹតតិខដ្េមានឆ ិតេកខ ណៈម្បហាក់ម្បខហេគនជ្ញេួយអំរពើជ្ញេូ េដាឋន ខដ្េមានខឆងរនះរទ
រទើបម្តូវបានម្គប់ដ្ណតប់។

សមាសភាពសាថនទេៃ ន់ថ្នធាត្សំរ នះ

នឹង ជំ ញបខនថេរទៀតដ្េ់ភាព

ម្បាកដ្ម្បជ្ញថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ាេ យៈកា ធានថ្ន បទរេមើសតូឆាឆ ឬេិនឆាស់លាស់ នឹង េិនម្តូវ
បញ្ចូ េរៅកនរង វិ សាេភាព បស់វារ ើយ។
525.

ទីពី វិធីសាន្រសត បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្ន តលាកា ICTY កនរងកា កំណត់ អំរពើអេនសស
ធេ៌រ្សងរទៀតរៅកនរ ងរ ឿងកតី Kupreškić បាន្តេ់កា កា

បខនថ េរទៀតរេើភាពអាឆដ្ឹងថ្នមាន

ឆាប់ខឆង និងភាពអាឆម្បរេើេរេើេដ្ឹងថ្នជ្ញបទរេមើស 1273។ រទាះជ្ញកនរងរពេណាកតី ច ីសកាតន

1270

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៩-១១០៧, ១១១៨, ១២៨១-១២៨៧។

1271

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៨។

1272

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦៥៦

1273

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ៥៦៥, ៥៦៦។
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ពេបានទទួេព័ត៌មានអំពីបណា
ត សិទធិេនសសជ្ញេូេ ដាឋន ខដ្េកនរងក ណីមានកា ំរលាេបំ ន រៅ
កនរងប ិបទថ្នកា វាយម្បហា ជ្ញម្បព័នធ និងជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំ រៅរេើម្បជ្ញជនសី វិេ អាឆកាេយរៅ
ជ្ញកា ម្បម្ពឹតតិអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។

បទដាឋនខដ្េមានខឆងរៅកនរងេិខិតបក ណ៍សិទធិ

េនសសអនត ជ្ញតិ មានខឆងយាងឆាស់ លាស់ និងមានកា យេ់ដ្ឹងយាងទូេំទូលាយ។
526.

ជ្ញឆងរម្កាយ

ក់ព័នធបទដាឋនថ្នភាពឆាស់លាស់ និងជ្ញក់លាក់ ខដ្េតម្េូវសម្មាប់កា អាឆដ្ឹងថ្ន

មានឆាប់ខ ឆង អំពីបទឧម្កិដ្ឋកេមេួយរនះ ធាត្សំថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត េិនចំបាឆ់
បរងកើតរ ើងរដាយទូលាយជ្ញងធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆងម្សាប់រហើយ
រនះរទ។ ម្បសិនរបើ បទបបញ្ញតតិរនះម្តូ វបានបកម្សាយកនរង ន័យឆរងអៀត 1274 រហើយកា វិភាគេួយ
ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅរេើេកខណៈ និ ងសាថនទេៃ ន់ថ្នសិទធិេនសសខដ្េម្តូវបាន ំរលាេបំ ន (ជ្ញជ្ញង
កា រម្បៀបរធៀបខបបរាក់ជ្ញេួយ នឹងឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង េនសសជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀត)
កា ណ៍ គមនបទរេមើស របើគមនឆាប់ខឆង នឹងម្តូវបានកា
527.

រពេរនះ

រគេ

។

កា ពិច ណាទាំងអស់រ នះ បានបង្ហាញថ្ន តលាកា អាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន េកខខណឌតម្េូវថ្ននីតោនិ
កូេភាព េិនម្តូវបាន ំរលាេបំ នរ ើយ កនរងក ណីខដ្េអំរពើននម្តូវបាន ករឃើញថ្នបានបំរពញ
ាេធាត្សំដ្ូឆបានកំណត់កនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១។ របើាេ កយរពឆន៍ បស់អងគជំនំជម្េះរនះ
“បញ្ហាខដ្េម្តូវ បំេឺ េ និងជ្ញបញ្ហាខតេួយគត់ ខដ្េមានកា

ក់ព័ នធ គឺថ្នរតើអំរពើម្បម្ពឹតតខដ្េរចទជ្ញ

បញ្ហារនះ រដាយខ្អករេើកាេៈរទសៈជ្ញក់លាក់ទាំងអស់ រៅកនរ ងរ ឿងកតី បឆចរបបននរនះ ជ្ញក់ខ សតងបាន
បំរពញាេកា កំណត់ និយេន័យ ថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀត ខដ្ ឬយាងណា” 1275។ អងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនមានកំហសឆគងរ ើយ រៅកនរងកា អនវតត វិ ធីសាន្រសតរ នះ។

1274

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៨។

1275

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩។
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៩.៦.១.៣. ការជំទស់ជាទូនៅរបស់នមធាវីការ
528.

រេធាវីកា

រកាី េឺដផអកនលើនគលការណ្៍នីតោនុកូលពព

កតីបានរេើករ ើងពីកា ជំទាស់ទូរៅឆំនួនពី ឆំរ ះកា វិភាគ បស់ អងគជំនំ ជម្េះ

សាលាដ្ំបូងរេើនីត ោនកូេ ភាពថ្នឧម្កិដ្ឋកេម អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត (េូេ ដាឋន ៩៧ និង េូេ
ដាឋន ៩៨)1276។
529.

ជ្ញដ្ំបូង រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសរដាយរផ្លតតកា

វិភាគ បស់ខួ ន
េ អំពីនីតោនកូេភាពរេើឧម្កិដ្ឋក េមផ្លាេ់
បខនត រេធាវីកា

ខដ្េជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត 1277។

កតីបានរេើករ ើងថ្ន កា រផ្លតត បស់ តលាកា គួ រធវរើ ើ ងរៅរេើអំរពើជ្ញក់លាក់

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្ន បានបរងកើតជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម (ឧទាហ ណ៍ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ
បងខំ ឬកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ) រដាយ វិធីសាន្រសតរ នះម្តូវបានអងគជំនំជម្េះម្ចនរចេ ួឆរហើយ1278។
530.

ទីពី

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានអនវតតរដាយេិនម្តឹេ

ម្តូវនូវេកខខណឌតម្េូវកនរងរ ឿងកតី Kupreškić1279 រដាយតលាកា
កា

ICTY។ ជ្ញពិរសស រេធាវី

កតីបានរេើករ ើង ថ្ន កា បកម្សាយរដាយម្តឹ េម្តូវរៅរេើ Kupreškić តម្េូ វឲ្យមានកា

កំណត់អតត សញ្ហញណកា ហាេឃាត់ជ្ញក់លាក់ រៅកនរងេិខិតបក ណ៍សិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ ខដ្េ
ម្សបជ្ញេួយ អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់
យ។ សា ណា បស់រ េធាវីកា
ដ្ំបូងេិនបានវិ ភាគរៅរេើេកខខណឌ

េិនខេនម្តឹេខតកា កា

សិទធិេនសសជ្ញ វិជជ មានរ ើ

កតី ម្តង់ឆំ ណឆរនះ កម្េិតម្តឹ េកា ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលា
“អនីតោនកូេ ភាព្េូវកា ”

ជ្ញឃាេខដ្េអងគជំនំជម្េះរម្បើ

ម្បាស់តិឆតួឆបរណា
ណ ះរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ 1280 រហើយរេធាវីកា

កតីបានរម្ជើសរ ីសយក

រហើយរម្បើម្បាស់រដាយេិ នម្តឹេម្តូវរៅកនរងសា ណា បស់ខួ ន
េ ទាំ ងេូេ។

1276

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៥៩-៦៧១ បខនត សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ១០៩៩-១១០៧ និងកថ្នខណឌ

១១៣១-១១៣២។
1277

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៣-៦៦៥។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧៤១។

1278

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៥។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ

៥៨៩។
1279

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៦-៦៧១។

1280

អងគជំនំជម្េះរនះបានរម្បើម្បាស់ “អនីតោនកូេភាព្េូវកា ” និង “អនីតោនកូេភាព្េូវកា ជ្ញអនត ជ្ញតិ” រៅម្តង់ពី កខនេងរៅ

កនរងសាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១៖ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៤ និង ៥៨៥។ អងគ
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531.

កា ជំទាស់នីេួយៗ នំរៅដ្េ់កា យេ់ម្ឆ ំ អំពីឧម្កិដ្ឋកេមអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្ពេទាំង
កា អនវតត ដ្ូឆខដ្េនឹងពិភាការៅខ្នកខាងរម្កាេ។

៩.៦.១.៣.១. ថ្នរតើអព
ំ ជ្ញ
ី ក់លាក់ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ គឺជ្ញបទរេមស
ើ ម្ពហមទណឌខដ្ ឬយាងណា
532.

កា ពោយាេកនរងកា វិ ភាគ បស់រេធាវីកា

កតីរេើ នីតោនកូេភាព បស់អំរពើជ្ញក់ លាក់ខដ្េម្តូវ

បានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត បះ េ់ដ្េ់សញ្ហញណថ្នឃាេេិនជ្ញក់លាក់។
ឧម្កិដ្ឋកេមរនះមានរឆតនរដ្ើេបីម្គបដ្ណតប់រៅរេើអំរពើ

ខដ្េេិនអាឆម្បរេើ េដ្ឹង

និងេិ នបាន

កំណត់ជ្ញបទរេមើសជ្ញក់ លាក់ រដាយអនកម្ ងឆាប់ បខនត “រធវើឲ្យេនសិកា េនសសជ្ញតិ ទទួេ ង
ភាព នធត់ យាងធៃន់ធៃ ” 1281។
533.

កា រផ្លតតរដាយេិ នម្តឹេ ម្តូវ បស់រេធាវីកា
ណាខដ្េខសឆគងឆំនន
ួ បី

កតី បណា
ត េឲ្យរេធាវីកា

ខដ្េភាគរម្ឆើនទាក់ទងនឹង

កតី រេើ ករ ើងនូវសា

កា ម្គប់ម្ គងរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

បស់ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ។ ទីេួយគឺកា រេើករ ើងថ្ន អំរពើជ្ញក់លាក់ខដ្េម្តូ វបានរចទ
ម្បកាន់ថ្នជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត េិ នមានខឆងជ្ញបទរេមើសរ ើយ ាេឆាប់កេពជ្ញ
រ រៅ
រពេរនះ1282 ទីពី គឺកា រេើករ ើងថ្ន អំរពើម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនមានខឆងជ្ញបទរេមើសរ ើយ
ាេឆាប់ថ្នយាតធិកា ជ្ញតិជ្ញរម្ឆើនរៅទូទាំងពិេពរលាក 1283

និងទីបីគឺកា រេើករ ើងថ្ន

អំរពើ

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនម្តូវបានហាេឃាត់រ ដាយអនសញ្ហញណអនត ជ្ញតិរ ើយ 1284។ រេធាវី
កា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ដ្ូរឆនះ ជនជ្ញប់រចទ េិនអាឆម្បរេើេរេើេដ្ឹងថ្នបទរចទ គឺជ្ញ

បទរេមើសរ ើយ។

ជំនំជម្េះបានរម្បើម្បាស់ម្បរយាគ រដ្ើេបីសំរៅដ្េ់េកខខណឌតម្េូវខដ្េម្តូវភាជប់ទំនក់ទំនងអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗរទៀតជ្ញេួយ
នឹងអំរពើម្បម្ពឹតខតិ ដ្េ ំរលាេបំ នរេើសិទធិជ្ញសា វនត បស់េនសសជ្ញតិ និងបង្ហាញឆាស់ថ្ន “អនីតោនកូេភាព្េូវកា ” េិនខេន
ជ្ញេកខខណឌតម្េូវខដ្េម្តូវបំរពញាេរនះរទ។
1281

េកខនិក
ត ៈទីម្ករង ៉ូេថ្នតលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩៩៨ បពវកថ្ន។

1282

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៩-១១៣០, ១២៩៤-១២៩៧។

1283

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៣៧-១១៣៩, ១១៤៧, ១២៩៨-១៣០០។

1284

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៤-៦៦៥, ១១១១, ១១៣១-១១៣២, ១២៨៤-១២៨៥។
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534.

អងគជំនំជម្េះរនះគួ ខតម្ចនរចេទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងឆាប់ជ្ញតិ 1285។

មានកា យេ់ម្សបគនជ្ញទូរៅថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិ ចប់ាំងពីរពេចប់រ្តើេដ្ំបូង រៅ
កនរងធេមនញ្ញថ្នតលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ ម្តូវបានទទួេសាគេ់ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋថ្ននក់ អនត ជ្ញតិ “រទាះ
បីជ្ញបាន ំរលាេបំ ន

ឬអត់

រៅរេើឆាប់ជ្ញតិ បស់ម្ បរទសខដ្េបានម្បម្ពឹតតរនះកតី” 1286។

តលាកា អាឆពិច ណាថ្នរតើ បទរេមើសម្តូវបានកំ ណត់ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋខដ្ ឬអត់ ាេឆាប់ជ្ញតិ (ដ្ូឆ
ខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានអនវតត រៅកនរង សំណំរ ឿង ០០១) បខនត េិនមានកា តម្េូ វឲ្យមានកា
កំណត់ជ្ញបទរេមើស

រៅកម្េិ តជ្ញតិរទ

សម្មាប់កា សរម្េឆអំពីអនរលាេភាពជ្ញេួ យនឹងរគេ

កា ណ៍នីតោនកូេភាព 1287។ រេើសពីរនះរទៀត រសឆកតីសននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះរនះរៅកនរង សំណំ
រ ឿង ០០១ ខដ្េថ្ន កា កំណត់ជ្ញបទរេមើសជ្ញតិ

ក់ព័នធជ្ញេួយ នឹងនី តោនកូ េភាព

ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹង បទរេមើសខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិន ក់ព័នធជ្ញេួ យនឹង អំរពើជ្ញក់លាក់រទ 1288។
535.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា
រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងឆាប់ អនត ជ្ញតិ ក៏មានកំហសយាងឆាស់្ ងខដ្ ។

កតីបានរេើករ ើងថ្ន រដ្ើេបីកា

រគេកា ណ៍ភាពអាឆដ្ឹងថ្នមានឆាប់ខឆង និង

ភាពអាឆម្បរេើេដ្ឹងថ្នជ្ញបទរេមើស អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សង
រទៀត ចំបាឆ់ម្តូវខតកំណត់ជ្ញ បទរេមើសជ្ញក់លាក់ កនរងឆាប់សន្រង្ហគេ ឬអនសញ្ហញអនត ជ្ញតិ 1289។
536.

ជ្ញងមីេង
ត រទៀត តលាកា រនះេិ នគួ ពោយាេដាក់ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េសថិតរម្កាេឆាប់ អនត ជ្ញតិ រហើយ
ម្តូវនឹងកា ប ិយាយអំពីអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់

ថ្នជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត

ឬ

កំណត់និយ េន័យ និងធាត្សំគតិយតតិ បស់ពួករគរ ើយ។ កា ពោយាេខបបរនះនឹង “ពំសេម្សប

1285

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨៤-១៣២៣។

1286

ធេមនញ្ញថ្នតលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៥ មាម្ា ៦(គ)។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់

នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-99-37-AR72 រសឆកតីសរម្េឆរេើញតតិ បស់ Dragoljub Ojdanić ជំទាស់
នឹងយតតិធិកា - សហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ ឆះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ៤០-៤៣។
1287

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៩៦ ដ្កម្សង់តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ត

ទេ់នឹង Šainović និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-99-37-AR72 រសឆកតីសរម្េឆរេើញតតិ បស់ Dragoljub Ojdanić
ជំទាស់នឹងយតតិធិកា - សហឧម្កិដ្ឋកេម ួេ ឆះថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ៤០។
1288

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៩៦។

1289

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១១, ១១៣១។
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ាេកាេកំណត់ និងពំម្តឹ េម្តូវាេឆាប់រ ើយ” 1290។
អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ”

រហតដ្ូរឆនះ របើរទាះបីជ្ញ “កា រ ៀប

អាឆជ្ញកា សរងខបង្ហយម្សួ េសម្មាប់ទិដ្ឋភាពេួយថ្នកា ម្គប់ ម្គង

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ េិនចំបាឆ់រ ើយខដ្េអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់
មានទំនក់ទំនងជ្ញេួយធាត្សំ ថ្នទសសនៈឯករាជយសតីពី “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ខដ្េ
ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមាេឆាប់ អនត ជ្ញតិរនះ។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆ 1291 ាេ
កា កំណត់ថ្នរតើម្ បព័នធរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ

បានបំរពញខដ្ ឬយាង

ណា ឆំរ ះធាត្សំឧម្កិដ្ឋកេម អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត1292 អងគជំនំជម្េះអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្ន
កា រចទម្បកាន់េិនបាន ំរលាេបំ នរៅរេើរគេកា ណ៍នីតោនកូេភាព។ រដាយសា ខតេិនមាន
កា ពិច ណាអំពី “ឧម្កិដ្ឋកេម” រ្សងពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ អងគជំ នំជម្េះក៏េិន
ចំបាឆ់ពិច ណារេើនីតោនកូ េភាពថ្នឧម្កិដ្ឋក េមខបបរនះខដ្ ។ កា អនវតតរនះក៏សម្មាប់អំរពើដ្ថ្ទ
រ្សងរទៀត ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្នជ្ញ អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េ ួេទាំង កា បាត់ខួ ន
េ
រដាយបងខំ និងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនរដាយបងខំ។
537.

ភាពម្តឹេម្តូ វថ្នវិ ធីសាន្រសតរ នះ

ម្តូវបានឆេរះបញ្ហចំងរៅកនរងកា ម្ពួយបា េា បស់អងគជំនំជម្េះរនះ

ខដ្េថ្ន ចំបាឆ់ម្តូវខតរធវើ “កា ពិច ណាជ្ញ ួេ”1293 និងរៅកនរងកា បញ្ហជក់រៅរេើ ភាពចំបាឆ់
សម្មាប់កា ពិច ណា

រៅាេក ណីជ្ញក់ខសតងអំពី នីតោនកូេភាព 1294។

រៅកនរងសំណំរ ឿង

០០២/០១ អងគជំនំជ ម្េះរនះបានសរម្េឆឆាស់ថ្ន អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា
ពោយាេកំណត់ធាត្សំ និងនិ យេន័ យគតិយតតិ បស់ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នជ្ញអំរពើ
អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត “ថ្នជ្ញ ម្បរេទបទឧម្កិដ្ឋដាឆ់រដាយខ ក រៅកនរងឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំ ងេនសស
ជ្ញតិ”1295។ ជ្ញកា ខណនំរដាយេិ នម្តឹេម្តូវដ្ូឆគនខដ្

ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរង

សំណំរ ឿងរនះ បានពោយាេកំណត់បទរេមើសរ្សងៗគន ដ្ូឆជ្ញ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

1290

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩។

1291

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧៤៦។

1292

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩។

1293

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៩០។

1294

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៩០, ៦៥៤។

1295

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩។

314
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ឬកា ំរលាេ្េូវរេទកនរងកា ្សំដ្ំរណក និងរធវើកា វាយតថ្េេរៅរេើអំរពើ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់
រធៀបនឹង “ធាត្សំ” ថ្នបទរេមើស ទាំងអស់រ នះ។
538.

រដ្ើេបីរធវើឲ្យហួសពី វិេតិសងស័យ សហរេធាវីនេ
ំ ខរយាងរៅយតតិ សាន្រសត បស់តលាកា ដ្ថ្ទរទៀត។
របើរទាះបីជ្ញរេធាវីកា

កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ម្បព័នធថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ

បងខំ េិនអាឆម្តូវចត់ទកថ្នជ្ញ អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត រដាយសា ខតេិ នទាន់ម្តូវបានទទួេ
សាគេ់ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆងកំណត់ជ្ញក់ លាក់កតី 1296 តលាកា អនត ជ្ញតិ
បានសរម្េឆម្សបគនថ្ន អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត អាឆម្តូវបានបង្ហាញកនរងកាេៈរទសៈខបប
រនះ។ ឧទាហ ណ៍ថ្ នអំរពើខដ្េម្តូវបានសរម្េឆថ្ន បរងកើ តបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង េនសសជ្ញតិ ថ្ន
អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត របើរទាះបីជ្ញ េិនបានរេើករ ើងជ្ញម្បរេទខដ្េមានខឆងឆាស់ លាស់
ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិ
ម្គួសា

1297

ខដ្េមានដ្ូឆជ្ញ

កា បងខឲ្
ំ យបគគេរេើ េកា សមាេប់ស មាជិក

កា ម្បម្ពឹតតិអំរពើហិងារេើ្េូវកាយ និង្េូវរេទរៅរេើសាកសព 1298 កា រម្បើម្បាស់អនក

ជ្ញប់ឃំ រធវើជ្ញ បាំងកា

1299

កា បងខន
ំ ីឲ្យម្សាតសរេេៀកបំ ក់ រហើយ បរណតើ ាេទីសាធា

ណៈ1300 និងកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ កា ម្បមាងរេើ េង្ហយ កា របៀតរបៀន និងកា ឃំឃាំងកនរង
េកខខណឌអេនសសធេ៌ 1301។

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេបញ្ហជក់ សាជ្ញងមីថ្ន

ពិតជ្ញកាតសតោនេ័

តខដ្េ ឃាេេិនជ្ញក់លាក់េួយម្តូវម្គប់ដ្ណតប់រៅរេើ ម្បរេទថ្នអំរពើទាំង អស់រនះ ខដ្េសថិតរម្ៅ
ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងេនសសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆងឆាស់។

1296

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១០៦។

1297

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ៨១៩។
1298

តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kajelijeli សំណំរ ឿងរេខ ICTR-98-44A-T សាេម្កេ និងកា ម្បកាសរទាស

ឆះថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ៩៣៦។
1299

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Blaškić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-14-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី០៣ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០០០

កថ្នខណឌ ៧១៦។
1300

តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Akayesu សំណំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ

១៩៩៨ កថ្នខណឌ ៦៩៧។
1301

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kvočka និងអនករ្សងរទៀត រេខ IT-98-30/1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី០២ ខខវិឆេិ

កា ឆ្នំ២០០១, កថ្នខណឌ ២០៦-២០៩។

315
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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៩.៦.១.៣.២. ថ្នរតើមានភាពចំបាឆ់ខដ្ ឬរទ កនង
រ កា កំណត់អតតស ញ្ហញណកា ហាេឃាត់ ម្ពេទាំងសិទធ ិ
នន រៅកនង
រ េិខត
ិ បក ណ៍សទ
ិ ធេ
ិ នសសអនត ជ្ញតិ
539.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពី នីតោនកូេ

ភាព ខេងមានសពេភាពរដាយសា ខត អងគជំនំជ ម្េះេិនបាន វិភាគរដាយម្តឹ េម្តូវរៅរេើ “អនី តោ
នកូេភាព្េូវកា ” ថ្នបទរចទ រដាយរនះជ្ញេកខខណឌតម្េូវេួយខដ្េរេធាវីកា

កតីរ េើករ ើង

ថ្ន មានកំណត់ឆាស់រ ដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្នតលាកា ICTY រៅកនរងរ ឿងកតី Kupreškić
1302។

របើាេទសសនៈ បស់ពួករគ តលាកា ចំបាឆ់ម្តូវរជឿជ្ញក់ថ្ន អំរពើខដ្េបរងកើតបានជ្ញ អំរពើ

អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវខតជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយនឹ ងសិទធិ ខដ្េមានខឆងរៅកនរង េិខិតបក ណ៍
សិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ
រេើករ ើងថ្ន

ម្ពេទាំងជ្ញេួយនឹ ងបម្មាេជ្ញក់លាក់្ ងខដ្

រដាយសា ខតអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

វិជជមាន ខដ្េម្តូវបានកា

1303។

រេធាវីកា

កតីបាន

ម្គន់ខតបានពិច ណាអំពីសិទធិេនសសជ្ញ

រដាយេិខិតបក ណ៍អនត ជ្ញតិរ នះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនអាឆ

រជឿបានរទថ្ន ជនជ្ញប់រចទអាឆដ្ឹងថ្នមានឆាប់ខឆង និងអាឆម្បរេើេរេើ េថ្នជ្ញបទរេមើសរ ើយ។
540.

ទ ហីក ណ៍រនះមានភាពខវះឆរនេះេួយ ឆំនួន។ វាបានបង្ហាញនូវកា យេ់ម្ឆ ំអំពីទសសនៈគតិ យតតិជ្ញ
េូេដាឋន កា េិនមានេូេ ដាឋនរៅកនរងេិខិត បក ណ៍ គតិយតតិ ខដ្េរេធាវីកា

កតីបា នពឹងខ្អករេើ

និងកា បញ្ហជក់រដាយខសអំពីភាព ក់ព័នធ វាង Kupreškić ជ្ញេួយនឹង នីតោនកូេភាពខដ្េបាន
វិភាគ។
541.

ទីេួយ កា ខញករឆញពីគន បស់រេធាវីកា

កតី រៅរេើសិទធិ និងបម្មាេ ខដ្េមានខឆងរៅកនរងេិខិ

តបក ណ៍ សិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ េិនមានេូេ ដាឋនរ ើយរៅកនរងឆាប់។ អងគជំ នំជម្េះមានភាពឆាស់
លាស់ថ្ន សិទធិទាំងោយណាខដ្េម្តូវបានកា
មានកាពវកិឆចសម្មាប់ ដ្ឋ

រៅកនរង េិខិតបក ណ៍សិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ ម្តូវ

ខដ្េបរងកើតបានជ្ញកា ហាេឃាត់កា ំរលាេបំ នរៅរេើសិទធិរនះ។

រេើសពីរនះរទៀត េិនកា ជំ ទាស់រទថ្ន បទដាឋនសិទធិេនសសអនត ជ្ញតិ របើរទាះបីជ្ញរៅរពេម្តូវបាន
កំណត់ថ្នជ្ញ “បម្មាេ” កតី េិ នអាឆកំណត់ អំរពើេួយជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋរ ើយ។ រេធាវីកា

កតីមា ន

កំហសកនរងកា រេើករ ើងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានចត់ទកអតថិ ភាពថ្នសិទធិេនសស ហាក់

1302

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៦-៦៧១, ១០៩៨។

1303

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៧១, ១១០៧។
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ដ្ូឆជ្ញម្គប់ម្គន់សម្មាប់បង្ហាញថ្ន អំរពើេួយជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋ រៅរពេរវលាេួ យ 1304។ អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងម្គន់ខតចត់ទកអតថិ ភាពរនះថ្ន មានភាព ក់ព័នធជ្ញេួយ នឹងកា វិ ភាគបរណា
ណ ះ េិន
ខេនម្គប់ម្គន់ ឬអាឆកំណត់សរម្េឆបានរ ើយ។
542.

ទីពី កា បតឹងតវា៉ បស់រេធាវីកា

កតី ឆំរ ះយ តតិសាន្រសត បស់ តលាកា ICTY រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់

កា បកម្សាយ បានវិភាគរដាយខសរៅរេើយតតិសាន្រសត បស់ត លាកា រនះ។ អងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង រៅកនរងរ ឿងកតី Kupreškić េិនបានទាញរឆញនូវភាពខសគន វាង “សិទធិ” និង “បម្មាេ” រទ
រៅរពេខងេងបញ្ហជក់អំពី វិធីសា ន្រសត៖
េកខខណឌកំណត់តូ ឆជ្ញង សម្មាប់កា បកម្សាយ “អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត” អាឆម្តូវបាន
កំណត់រៅកនរ ងបទដាឋនអនត ជ្ញតិ សតីពីសិទធិេនសស ដ្ូឆជ្ញ បទដាឋនខដ្េបានខឆង រៅកនរងរសឆកតី
ម្បកាសជ្ញសាកេសតីពីសិទធិេនសស ឆ្នំ១៩៤៨ និងកតិកាសញ្ហញឆំនួនពី សតីពីសិទធិេនសស បស់ អងគ
កា សហម្បជ្ញជ្ញតិឆ្នំ ១៩៦៦។ ទាញរឆញពីបទបបញ្ញតតិននរៅកនរ ងអតថបទទាំ ងអស់រ នះ រយើង
មានេទធភាពកំណត់ បណតរំសិទធិជ្ញេូេ ដាឋន ខដ្េជ្ញកេមសិទធិ បស់េនសសជ្ញតិ រហើយកា ំរលាេ
បំ នរៅរេើសិទធិទាំងរនះ អាឆបរងកើតបានជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិ អាម្ស័យរេើកាេៈរទ
សៈខដ្េជ្ញប់េកជ្ញេួយ 1305។
កា ខញកដាឆ់ពីគន វាង “សិទធិ” និង “បម្មាេ” រនះ ក៏េិនមានបង្ហាញរៅកនរងសាេម្កេរ ឿងកតី
Blagojević (រ ឿងកតីេួយរទៀតខដ្េ រេធាវីកា
រេធាវីកា
1307។

កតីបានដ្កម្សង់) ខដ្

1306។

ម្តង់ឆំណឆរនះ

កតី ក៏េិនមានកា គំម្ទខដ្ រៅរពេខដ្េពឹងខ្អករៅរេើសាេម្កេកនរងរ ឿងកតី Stakić

សាេម្កេរ ឿងកតី Stakić បានម្ចនរចេ វិធីសាន្រសត ខដ្េបរងកើតរ ើងកនរងរ ឿងកតី Kupreškić

1304

សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៩។

1305

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃ

ទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ ៥៦៦។
1306

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៨ រយាងរៅតលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Blagojević &

Jokić សំណំរ ឿងរេខ IT-02-60-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខេករា ឆ្នំ២០០៥។
1307

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៨ រយាងរៅតលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Stakić សំណំ

រ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្ន២
ំ ០០៣ កថ្នខណឌ ៧២១។
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1308

បខនត ម្តូវបានបដ្ិរសធរចេរេើឆំ ណឆរនះ1309។ រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី រដាយ្ាយ
រ ពីកា

រេើករ ើង បស់រ េធាវីកា

កតី 1310 សាេម្កេរ ឿងកតី Stakić េិនបានអនវតតកា សងក ត់ធៃនរ់ ៅរេើ

“បម្មាេ” រទ រៅកនរងកា ពិភាកា បស់ខួ ន
េ អំពីនីត ោនកូេ ភាព 1311។ រេធាវីកា
្ងខដ្

កតីក៏មានកំហស

រៅរពេរេើករ ើងថ្ន អងគជំ នំជម្េះរនះរៅកនរង សំណំរ ឿង ០០២/០១ បានយក “កា

សម្េបសម្េួេ” វាង វិ ធីសាន្រសត Kupreškić និងសាេម្កេរ ឿងកតី Stakić 1312។ កា ខញករឆញពី
គនខដ្េរធវើរ ើងរដាយរេធាវីកា

កតី គឺជ្ញកា ម្បឌ្ិតរ ើង ទាំងម្សរ ង រដាយគមនេូេ ដាឋនអវរី សាះ

រៅកនរងយតតិសា ន្រសត បស់តលាកា ICTY។
៩.៦.១.៤. នីតោនុកូលពពននបទនោទ
ហ៍ពិ
543.

ក់ព័នធអំនពើដ លម្តូវបានកំណ្ត់ថ្នជា ការនរៀបអា

ហ៍នដាយបង្ខំ

ខ្អករេើសា ណា បស់ខួ ន
េ សតីពី នីតោនកូេភាព

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ ថ្ន

ជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនអាឆរជឿបានរ ើយរេើ ភាពអាឆម្បរេើេរេើេដ្ឹងថ្នជ្ញបទរេមើស

អងគជំនំ
និងកា

អាឆដ្ឹងថ្នមានឆាប់ខឆង អំពីបទរេមើស ក់ព័ នធ កា ម្គប់ម្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ កេព រ
ជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ (េូេដាឋន ១៦០)។ ជ្ញពិរសស រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងថ្ន៖

(១) កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ដាយបងខំ ម្តូ វបានអនញ្ហញតរដាយឆាប់កេពជ្ញ
រ េនឆ្នំ១៩៧៥1313។

1308

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Stakić សំណំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៣

កថ្នខណឌ ៧២១។
1309

បញ្ហាេួយខដ្េរេធាវីកា

កតីទំនងជ្ញបានរេើេ ំេង៖ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Stakić សំណំរ ឿងរេខ

IT-97-24-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី០២ ខខេីន ឆ្នំ២០០៦ កថ្នខណឌ ៣១៣-៣១៨។
1310

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៨។

1311

សាេម្កេកនរងរ ឿងកតី Stakić បានម្ចនរចេវិធីសាន្រសតខដ្េម្តូវបានអនេ័តរៅកនង
រ សាេម្កេកនង
រ រ ឿងកតី Kupreškić រដាយ

ខ្អករេើេូេដាឋនថ្ន េិខិតបក ណ៍សិទធិេនសសេិន អាឆម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដាយសវ័យម្បវតតិជ្ញេូេដាឋនថ្នបទដាឋនឆាប់ម្ពហមទណឌ
បានរ ើយ។ ពំមានកា រេើករ ើងថ្ន កា ហាេឃាត់ខដ្េមានបញ្ហជក់រៅកនរងេិខិតបក ណ៍ដ្ូឆគនទាំងរនះ មានេកខណៈម្គប់
ម្គន់រទ។ សូេរេើេ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Stakić សំណំរ ឿងរេខ IT-97-24-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី៣១
ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៣ កថ្នខណឌ ៧២១។
1312

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៦៦៩។

1313

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៣-១១១៤, ១១២៣។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2
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(២) កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ េិនអាឆជ្ញបទឧម្កិដ្ឋបានរទ រដាយខ្អករេើអតថិភាពជ្ញ
ទូរៅ ថ្នកា កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ រៅរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ 1314
និង
(៣) ឆាប់ថ្នជរមាេ ះម្បដាប់អាវធ

េិនបានរយាងរៅ ក

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

រ ើយ រៅរពេរនះ1315
544.

ដ្ូឆខដ្េបានកត់សមាគេ់ពីខាងរេើ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានតម្េូវឲ្យរធវើកា ពិច ណារៅ
រេើ នីតោនកូ េភាពថ្នអំរពើជ្ញក់ លាក់ ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្នជ្ញ អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត
រ ើយ។ រៅរពេខដ្េរជឿជ្ញក់ថ្ន អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានកំ ណត់បង្ហាញថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋ
កេម រៅរពេខដ្េមានអំរពើ ងកា រចទម្បកាន់រនះ អងគជំ នំជម្េះចំបាឆ់ម្តូវធានថ្ន អំរពើខដ្េ
ម្តូវបានរចទម្បកាន់ ថ្នបរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមបា នបំរពញសពវម្គប់ាេធាត្សំ ដ្ូឆបានកំណត់
កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ 1316 េិនមានតម្េូវឲ្យមានកា វិភាគ ដាឆ់រ ដាយខ ក ឬបខនថេរ ើយ រៅ
រេើនីតោនកូេភាពថ្នអំរពើជ្ញេូេ ដាឋន។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងសា ណា បស់ ក
.ស.ព

ក់ព័នធនឹងកា អនវតតរគេកា ណ៍ទាំង អស់រនះ

ជ្ញេួយនឹងទសសនៈថ្នកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍រដាយបងខំ 1317។
545.

បខនត របើរ ទាះបីជ្ញ អងគជំនជ
ំ ម្េះរនះយក វិធីសា ន្រសត បស់រេធាវីកា

កតី រហើយពិច ណារៅរេើនី

តោនកូេ ភាពថ្នអំរពើជ្ញក់លា ក់ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ាេឆាប់ជ្ញតិ ឬឆាប់អនត ជ្ញតិកតី ក៏
សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

ទ ហីក ណ៍នីេួយៗ បស់រ េធាវីកា

កតីខស

ទទួេ

បរាជ័យ ខ្អករេើេូេដាឋនផ្លាេ់ បស់ខួ ន
េ ។ រៅកនរងខ្នកជ្ញបនាប់ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹងពិភាកា
អំពីទ ហីក ណ៍នីេួយៗ កនរងឆំរណាេទ ហីក ណ៍ ទាំងបី បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េបានកំណត់ពីខាង

រេើ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន របើរទាះបីជ្ញរម្បើ ម្បាស់ វិធីសាន្រសតខដ្េខសឆគងផ្លាេ់
បស់រេធាវីកា

កតី រដ្ើេបីវាយតថ្េេរៅរេើនីត ោនកូ េភាពកតី ខតទ ហីក ណ៍ បស់គត់រៅខត ខ

1314

សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៣៣-១១៣៦, ១១៥០-១១៥៤, ១១៦១។

1315

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៣១។

1316

រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញយេ់ម្ពេជ្ញេួយរសឆកតី សននិដាឋនរនះ រៅរពេណាេួយ៖ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ

កថ្នខណឌ ៦៦០។ ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៦។
1317

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៦៦-៦៧៣។
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ស។ រទាះជ្ញាេឆាប់ជ្ញតិ ឬឆាប់ អនត ជ្ញតិ ជនជ្ញប់រចទសទធខតបានទទួេព័ត៌មានថ្ន អំរពើខដ្េ
ម្តូវបានរចទម្បកាន់ជ្ញអំរពើខសឆាប់។
៩.៦.១.៤.១. ខេ េ
ឹ សា ថ្នឆាប់កេពជ្ញ
រ ខដ្េមានជ្ញធ មានេនឆ្នំ ១៩៧៥
546. ជ្ញរម្ឆើនរេើករម្ឆើនសា

រេធាវីកា

កតីបានរធវើកា អះអាងរដាយេិនម្តឹេម្តូ វថ្ន ឆាប់កេពជ្ញ
រ រៅ

កនរងឆ្នំ១៩៧៥ េិនតម្េូ វថ្ន គូម្សក ម្តូវខតយេ់ ម្ពេរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខួ ន
េ រ ើយ
រហើយថ្ន ឆាស់ណាស់ខដ្េមានខតឱ្ពកមាតយ បស់ពួករគខតបរណា
ណ ះ ខដ្េចំបាឆ់ម្តូវ្តេ់កា
យេ់ម្ពេ រដ្ើេបីឲ្យពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ អាឆដ្ំរណើ កា រៅបាន1318។ របើាេកា រេើករ ើង
បស់រេធាវីកា

កតី “កា កំណត់ពីកា គមន” កា យេ់ម្ពេពីបីម្ត បពនធរនះ បញ្ហជ ក់្ងខដ្ អំពី

“អវតតមា នថ្នអនីតោនកូេភាពជ្ញតិ”
កា

ដ្ូឆខដ្េមានជ្ញធ មានរៅកនរង ឆ្នំ

១៩៧៥ 1319។

រេធាវី

កតីបានរេើករ ើង ថ្ន ហូតទាេ់ខតមានកា ខកទម្េង់ជ្ញបនតបនាប់ ខដ្េម្តូវបានអនេ័តរៅ

កនរងឆ្នំ១៩៨៩ និងឆ្នំ១៩៩៣ រទើបមានកា តម្េូវឲ្យមានកា យេ់ម្ពេពីអនគតបតីម្បពនធរេើកា រ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍1320។
547. រេធាវីកា

កតីរផ្លត តជ្ញពិរសសរៅរេើម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ១៩២០។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់ សមាគេ់

អំពីសា ណា បស់ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ១៩២០ ម្តូវបានជំនួសរដាយម្កេងមី រៅកនរង
ឆ្នំ១៩៥៣ 1321។
បស់រេធាវីកា

រៅកនរងខ្នកបនាប់រ នះ
កតី

សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹងពិ ភាកាអំពីខេឹេសា ថ្នសា ណា

ក់ព័នធនឹងម្កេ ដ្ឋបបរវណី ឆ្នំ១៩២០ រហើយកត់សមាគ េ់ថ្ន រទាះជ្ញកនរង

ក ណីណាក៏រដាយ ក៏ម្កេរនះេិនអាឆគំម្ទដ្េ់កា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីបានខដ្ ។

548. រទាះបីថ្នជ្ញកា ពិតខដ្េថ្ន ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ ១៩២០ តម្េូវឲ្យមានកា យេ់ម្ពេពីឱ្ពកមាតយ
បស់អនគតគូម្ សក កតី

ខតកា យេ់ម្ពេរនះេិនខេនថ្នចំបាឆ់
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៤, ១១២១, ១១៤១, ១១៤៧។
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៤។
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ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៣៦។
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ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៨៣។

ឬរដាយគមនកា យេ់ម្ពេ

ពី
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អនគតគូ ម្សក រនះខដ្ ។ បខនត កា បកម្សាយរដាយម្តឹេម្តូ វរៅរេើម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ ១៩២០
បង្ហាញថ្ន កា យេ់ម្ពេ បស់ឱ្ពកមាតយ មានកម្េិ តទាបជ្ញកា យេ់ម្ពេ បស់អនគតបតីម្បពនធ។
549. ជ្ញដ្ំបូង ម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ ១៩២០ បានខឆងថ្ន គូម្សក អាឆផ្លតឆ់ កយបានម្គប់រពេ 1322។ ម្បសិន
របើឱ្ពកមាតយមានសិទធិ្េូវឆាប់ផ្លតឆ់ េខរៅរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បញ្ញតតិេួយរនះនឹងគមនន័យ
រ ើយ។
550. ទីពី ម្បសិនរបើកា យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ម្តូវបានបដ្ិរសធរដាយឱ្ពកមាតយគូ ម្សក គូ
ម្សក ណាេួយក៏អាឆរសនស
ើ ំរ េឃំឲ្យរ ៀបឆំដ្ំរណើ កា ្សះ្ា 1323។ ម្បសិនរបើឱ្ពកមាតយ បស់គូ
ម្សក រៅខតបនតបដ្ិរសធ គូម្សក រនះអាឆរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយេិនមានកា យេ់ម្ពេពីឱ្
ពកមាតយ រៅរម្កាយ យៈរពេបីខខ បនាប់ពីមានកា ្តួឆរ្តើេកា ្សះ្ា 1324។ ដ្ូឆគនខដ្ បញ្ញតតិ
រនះនឹងគមនន័យ ម្បសិ នរបើមា នខតកា យេ់ ម្ពេពីឱ្ពកមាតយបរណា
ណ ះ ខដ្េមានអានភាព្េូវឆាប់
រនះ1325។
551. ទីបី ម្កេ ដ្ឋបបរវណី ឆ្នំ១៩២០ បានខឆងថ្ន រម្ៅពីពិធីសាសន កា ម្បា ពធពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
ម្តូវមានកា ម្បកាសជ្ញសាធា ណៈ

រដាយអនគតគូ ម្សក និយាយថ្ន

ពួករគឆង់រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍1326។
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ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩២០ មាម្ា ១០៩ (“ កយរបតជ្ញញថ្ននឹងរ ៀបកា ខដ្េនឹងរកើតេកពីកំជ្ញប់ កយរនះអាឆនឹងដាឆ់

រដាឆរៅវិញបានរដាយសា ខតកំហសខាងម្បរស ឬខាងម្សី”)។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័ ៣៤។
1323

ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩២០ មាម្ា ១៣៤។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័ ៣៧។
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ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩២០ មាម្ា ១៣៥។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័ ៣៧។
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សូេរេើេ្ងខដ្ Kuong Teilee, “Development of Legal Norms on Marriage and Divorce in Cambodia – The

Civil Code Between Foreign Inputs and Local Growth (I)” រៅកនរងម្ពឹតតិបម្័ ត Nagoya University Asian Law Bulletin
ភាគ ១ រឆញ្ាយខខេិងន ឆ្នំ២០១៦ ទំព័ ៧៤ (“រទាះបីជ្ញម្កេ ដ្ឋបបរវណីចស់ខឆងថ្ន “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញកិឆច
សនោជ្ញឱ្ោ ឹក វាងប ស និងន្រសតី... ខដ្េពួករគេិនអាឆ ំលាយាេទំរនើងឆិតតបាន” ក៏រដាយ បខនត ចំបាឆ់ម្តូវមានកា យេ់
ម្ពេពីឪពកមាតយ បស់ប ស និងន្រសតី។ ម្បសិនរបើឪពកមាតយបដ្ិរសធ ប ស និងន្រសតីម្តូវរសនើសំអនតរាគេន៍ពីម្បធានឃំ កនរងេូេដាឋន
រដ្ើេបីសម្េបសម្េួេខសវង កកា ម្ពេរម្ពៀងគន។ ម្បសិនរបើឪពកមាតយរៅខតបនតបដ្ិរសធ យៈរពេបីខខរម្កាយអនតរាគេន៍ បស់
ម្បធានឃំកនរងេូេដាឋន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍អាឆរ ៀបឆំបាន រដាយគមនកា យេ់ម្ពេ បស់ឪពកមាតយ”)។ ឧបសេព័នធ ១៨។
1326

ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩២០ មាម្ា ១៣៨។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័ ទំ ព័ ៣៨។
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552. ទីបួន ម្កេ ដ្ឋបបរវណី ឆ្នំ១៩២០ ខឆងថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ អាឆម្តូវរធវើរមាឃៈបាន ម្បសិន
របើកា យេ់ម្ពេ បស់គូម្សក មានក់ ម្តូវបានបំផ្លេញ រដាយសា ខតកំហស ឬកា បងខិតបងខំ 1327។
បទបបញ្ញតតិរនះខឆងយាងឆាស់ថ្ន កា យេ់ ម្ពេ បស់បីម្ត បពនធគឺជ្ញេកខខណឌសំ ខាន់ េួយសម្មាប់ស
ពេភាពថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ាេម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ១៩២០។
553. រគេជំហ រនះម្តូវបានគំម្ទរដាយអនកម្សាវម្ជ្ញវខដ្េបានស រស រៅេនឆ្នំ ១៩៧៥ និ ងនរពេ
បឆចរបបនន 1328។ ឧទាហ ណ៍ Jacques Migozzi បានស រស រៅកនរង ឆ្នំ ១៩៧៣ ថ្ន៖

“រដាយសា ខតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កូន បស់ពួករគជ្ញម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េពួករគទនាឹ ង ង់ចំ
សម្មាប់ម្ករេម្គួសា

ឪពកមាតយអាឆយេ់ម្ពេជ្ញេួ យកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះ

អនគតបតីម្បពនធ ម្ពេរម្ពៀង។

ក៏បខនត

េន

យវជនយវន ីកម្េរ ៀបកា ្ាយ
រ ពីឆនាៈ បស់ពួករគ

រហើយរទាះកនរងក ណីណាក៏រ ដាយ ចំបាឆ់ម្តូវមានកា យេ់ ម្ពេជ្ញ្េូវកា បស់ពួករគ រយាង
ាេម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ១៩២០ ងមី” 1329។
554. ម្បខហេគនរនះ Bridgette Toy-Cronin បានស រស ថ្ន៖
កា ឆូេ ួេ បស់ឱ្ពកមាតយរៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ មានខឆងរៅកនរង ម្កេ ដ្ឋបបរវណី
ខដ្េមានជ្ញធ មានរៅេនឆ្នំ១ ៩៧៥។ ម្កេរនះតម្េូវទាំងកូ នជ្ញេនសសរពញ វ័យ និងកូ នជ្ញអ
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ម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩២០ មាម្ា ១៦៣។ ឧបសេព័នធ ១៧ ទំព័ ទំព័ ៤១។

1328

សូេរេើេ េឹេ ស៊ែយហង L’égalité dans les relations du travail au Cambodge (និរកខបបទបណឌិតឆាប់ - សកេ

វិទោេ័យ Université Lumière Lyon 2 ឆ្នំ២០០៧) ទំព័ ១៨ ខដ្េស រស ថ្ន៖ “Lorsqu’on lit le Code civil cambodgien
de 1920, on constate, contrairement aux « Codes Cambodgiens » anciens, que la puissance paternelle et maritale
a été limitée. Concernant le mariage, le consentement entre fille et garçon est indispensable.” កា បកខម្ប បស់អងគ
ភាពបកខម្បភាសា សម្មាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខរដាយ៖ “រៅរពេអានម្កេ ដ្ឋបបរវណីកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩២០ រយើងរឃើញថ្ន ្ារយពី
“ម្កេកេពជ្ញ
រ ” ចស់ៗ អំណាឆ បស់ឪពកមាតយម្តូវបានកម្េិត។

ក់ព័នធនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញកា សំខាន់ខដ្េម្តូវមាន

កា យេ់ម្ពេ វាងប ស និងន្រសតី”។ ឧបសេព័នធ ១៩។
1329

Jacques Migozzi, Cambodge, faits et problèmes de population (C.N.R.S.) ឆ្នំ១៩៧៣ ទំព័ ៥៤-៥៥។ ឧបសេពន
័ ធ

២០ កា បកខម្ប្តេ់រដាយអងគភាពបកខម្បភាសាសម្មាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ៖ “រដាយសា ខតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កូន បស់
ពួករគជ្ញម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េពួករគទនាឹង ង់ចំសម្មាប់ម្ករេម្គួសា

ឪពកមាតយអាឆយេ់ម្ពេជ្ញេួយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះ

េនអនគតបតីម្បពនធម្ពេរម្ពៀង។ ក៏បខនត យវជនយវន ីកម្េរ ៀបកា ្ារយពីឆនាៈ បស់ពួករគ រហើយរទាះកនរងក ណីណាក៏រដាយ
ចំបាឆ់ម្តូវមានកា យេ់ម្ពេជ្ញ្េូវកា បស់ពួករគ រយាងាេម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្ន១
ំ ៩២០ ងមី”។
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នីតិជន ឲ្យរសនើសកា
ំ អនញ្ហញតពីឱ្ពកមាតយ សម្មាប់កា ្សំ្ំ គរ បខនត ម្កេ ដ្ឋបបរវណីអនញ្ហញតឲ្យ
កូនជ្ញេនសសរពញវ័យ អាឆរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយេិ នចំបាឆ់មានកា យេ់ម្ពេពីឱ្ពក
មាតយ។ រៅកនរងកា សិកា បស់គត់អំពីេូេិរ ៅកេពជ្ញ
រ កនរ ងទសវតស ៍ឆ្នំ១៩៦០ May Ebihara
បានសរងកតរឃើញថ្ន ឱ្ពកមាតយជ្ញអនកសរម្េឆរេើ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយ “កូនយេ់
ម្ពេាេរដាយសា ខត កា សាតប់បង្ហគប់ ឬរដាយសា ខតកូនេិនមានឆំណាប់អា េមណ៍ខាេង
ំ រេើ
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ជ្ញេួយេនសសណាមានក់ជ្ញក់ លាក់”។

ម្បព័នធថ្ នកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ ម្បាកដ្ណាស់អាឆមានកា បំ ន រហើយគមនអវគ
ី ួ ឲ្យសងស័យរ ើយថ្ន កា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបរនះ េួយឆំ នួនគឺ េិនមានកា ឯកភាពរដាយរស ី បស់បី ត និង/ឬម្បពនធ
។ ឧទាហ ណ៍ ជន ងរម្គះរដាយអំរពើ ំរលាេ្េូ វរេទ អាឆម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
ជ្ញេួយអនកចប់ ំរ លាេខេួន រដាយសា ខតគត់ខេងអាឆរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយប សណា
រ្សងបានរហើយ

រម្ ះគត់បានបាត់បង់ម្ពហមច ី។

ម្កេ ដ្ឋបបរវណីមា នខឆងពីបទបបញ្ញតតិ

ខដ្េអនញ្ហញតិឲ្យប ស ឬន ី រធវើកា ផ្លតឆ់ កយ និងអនញ្ហញតឲ្យបតី ឬម្បពនធ រៅរពេខដ្េរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍រហើយ រធវើកា ំលាយឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍បាន ម្បសិនរបើកា យេ់ម្ពេ បស់
ពួករគ បំផ្លេញរដាយសា ខតកំហស ឬកា បងខិត បងខំ។ រហតដ្ូរឆនះ កា ាក់ខតងជ្ញេូេដាឋន ម្តូវ
បានម្បរេើេរេើ េអំពី កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ រដាយមានកា យេ់ម្ពេ។ ពិធីរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍មានភាពអធឹកអធេ រដាយមានពិធីខដ្េឆូេ ួ េរដាយ កូ នករមាេះ កូ នម្កេំ និង
ម្ករេម្គួសា ពួករគ 1330។
555. បទបបញ្ញតតិថ្នម្កេ ដ្ឋបបរវណីឆ្នំ១ ៩២០ េិនអាឆជួយដ្េ់រេធាវីកា

កតី រៅកនរងទ ហីក ណ៍ បស់

ខេួនខដ្េថ្ន កា យេ់ម្ពេ បស់គូម្សក េិនខដ្េមានខឆងរៅកនរងឆាប់កេពជ្ញ
រ
ដ្ូរឆនះរហើយ កា
ដាក់ទណឌកេមឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ េិ នអាឆម្បរេើ េរេើេដ្ឹងបានរ ើយ។ ្ាយ
រ
រៅ វិញ បទបបញ្ញតតិទាំងរនះបានរធវើឲ្យទ ហីក ណ៍ខសទាំងម្សរ ងរៅ វិញ។

1330

Bridgette A. Toy-Cronin, “What Is Forced Marriage – Towards a Definition of Forced Marriage as a Crime

against Humanity”, Columbia Journal of Gender and Law, ភាគ ១៩ រេខ ២, ១ រឆញ្ាយខខេិងន ឆ្នំ២០១០ ទំព័
៥៤៧។ ឧបសេព័នធ ២១។
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៩.៦.១.៤.២. កា រ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា រ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍រដាយ្សំ្ ំ គ រ
556.

ក់ព័នធ្ងខដ្ ជ្ញេួ យនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា
អា ហ៍ពិ ហ៍ គឺកា រេើករ ើង បស់រេធាវីកា

កតីអំពី នីតោនកូេភាពថ្ននក់ជ្ញតិថ្ នកា រ ៀប
កតីខដ្េថ្ន កំរណើនថ្នវបបធេ៌ថ្នកា រ ៀបអា

ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំរគរ ៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ មានន័យថ្ន ច ីខដ្េរម្គងម្បម្ពឹតត េិនបានដ្ឹងរ ើយ
ថ្ន

កា ម្គប់ម្គងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ក េពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ

រទ1331។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន កា បំរបាង បស់រេធាវីកា
ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ក េពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ

គឺជ្ញកា ខសឆាប់រ នះ
កតីរៅរេើកា រ ៀបអា

និងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំខគរ បប

ម្បថ្ពណី េិនម្តឹ េម្តូវរទ។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆរដាយម្តឹេម្តូវថ្ន “កា រ ៀបកា
ាេកា ្សំ្ំរគរ ៅកនរងវបបធេ៌ បស់ក េពជ្ញ
រ
ខសគនយាងខាេង
ំ រៅនឹង កា រ ៀបកា រដាយបងខំរៅកនរង
បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ” 1332។
557. ទីេួយ

ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពនយេ់យាងរកាះកាយ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយ្សំ្ំ គរ អាឆខញកដាឆ់ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ាេ យៈតួនទីថ្នកា យេ់ម្ពេ
(ឬយាងរហាឆណាស់

រដាយកា យេ់ម្ពេាេ យៈកា រ្ា សិទធិកនរងកា រធវើរសឆកតីសរម្េឆរៅ

សមាជិកម្គួសា ) 1333។ រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងថ្ន សំអាងរហតខបបរនះេិ នទទួេបានកា

អនញ្ហញតបានរទ រហើយបានម្បដ្ូឆកា វិភាគ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅនឹង “កា ខបងខឆក
េអអាម្កក់”

វាងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ និងរដាយបងខំ 1334។ រេធាវីកា

កតីបាន

ជំទាស់ថ្ន ាេ យៈកា ម្គប់ម្គងរៅរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយម្គន់ខត
បំរពញតួនទីខួ ន
េ

ជំនួសឱ្ពកមាត យ បស់ គូម្សក ខតបរណា
ណ ះ

ឬអាឆនឹងរធវើឲ្យម្បរសើ រៅរេើ

ម្បថ្ពណីខដ្េមានម្សាប់ សម្មាប់កា រ ៀប្សំ្ំកា
គរ រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1335។

1331

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៤០-១១៤៥។

1332

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨។

1333

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨-៣៦៨៩។

1334

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៣៦, ១១៤៧, ១១៥០, ១១៥៩, ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ១១៤៧។

1335

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៥១, ១១៥៤, ១១៥៩, ១១៦១, ១១៦២។
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558. រេធាវីកា

កតីបានពនយេ់កា អនវតតរេើ ឆំណឆរនះ រដាយរយាងរៅសញ្ហញណម្ទឹសីថ្ត ន “កា បងខិត

បងខំ” រៅកនរងយ តតិសាន្រសតបារាំង 1336 រដាយរេើករ ើងថ្ន រដាយសា ខត ដ្ឋមានសិទធិអំណាឆកនរងកា
បងខិតបងខំរេើឥ ិយាបទ បស់បគគេ ដ្ឋអាឆម្គប់ម្គប់រដាយម្សបឆាប់រៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់
ម្បជ្ញជនកនរ ងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះបានបញ្ហជក់ ួឆរម្សឆរហើយ េិនមាន
កា សរម្េឆណាេួយថ្ន កា បងខិត បងខំខបបរនះ គឺជ្ញរ ឿងម្សបឆាប់រនះរទ។ រនះជ្ញេូេដាឋនជ្ញ
សា វ័នត បស់ឆ ាប់ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ ខដ្េថ្ន េន្រនតី បស់ ដ្ឋេិនខេនថ្នេិ នម្តូវបានរារាំ ងកនរងកា
ដាក់រឆញនូវកា បងខិ តបងខំ ខដ្េពួករគបានដាក់រៅរេើម្បជ្ញជនរនះរ ើយ 1337។
559. កំហសទីពី រៅកនរងកា វិភាគ បស់រ េធាវីកា

កតី

គឺសថិតរៅម្តង់រ េធាវីកា

កតីេិនបានទទួេ

សាគេ់អំពីធាត្សំប ិបទថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូ វបានរចទម្បកាន់ គឺថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា
ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវអនវតតជ្ញខ្ន កថ្នកា វាយម្បហា

ជ្ញម្បព័នធនិងម្ទង់ម្ ទាយធំ រៅរេើម្បជ្ញជនសី វិេ

រនះ1338។
560. ទីបី កា ម្បម្ពឹតតិជ្ញក់ខសតងខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅកនរ ងសំណំរ ឿងរនះ េិ នអាឆម្តូវបានកំ ណត់
ថ្នជ្ញ ឧទាហ ណ៍សាេញ្ញថ្ន “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ”គរ ឬ សូេបីថ្នជ្ញ “កា រ ៀបអា
ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខរំ ើយ”។ ដ្ូឆខដ្េរេធាវីកា
បានរចទម្បកាន់

កតីបានរេើករ ើងរដាយខេួនឯង អំរពើខដ្េម្តូវ

ចំបាឆ់ម្តូវពិនិតយរេើេាេប ិបទ

រហើយេិនអាឆរធវើកា ពិច ណារដាយខ្នក

រទ1339។ “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ម្គន់ខតជ្ញកា សរងខបរដាយង្ហយម្សួេ សម្មាប់
កា អនវតតជ្ញក់ខ សតងេួយ ឆំនួន រៅកនរង បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ
បរតយយបរណា
ណ ះ។ រដាយពិច ណារៅដ្េ់ប ិបទ និងកម្េិតរពញរេញថ្នអំរពើខដ្េម្តូ វបានរចទ
ម្បកាន់ ភាពសាហាវយង់ឃនងថ្ន បប បង្ហាញហួសពីកា អនវតតននថ្ន ច ីខដ្េរម្គងម្បម្ពឹតត
អាឆរជឿជ្ញក់ថ្ន វាជ្ញរ ឿងម្សបឆាប់។ កា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌកេមរេើ ូ បរាងកាយ និងកា

1336

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១២២-១១២៣, ១១៥១, ១១៥៩។

1337

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ធេមនញ្ញថ្នតលាកា រយាធាអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៥ មាម្ា ៦(គ) បញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន

អនរលាេភាពាេឆាប់កនរងម្សរក ពំមានភាព ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងទំនួ េខសម្តូវម្ពហមទ ណឌអនត ជ្ញតិរទ។
1338

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១៧-៣២៣ (សំអាងឆាប់) កថ្នខណឌ ៣០១-៣១៦ (កា ពិភាកាអំពីេកខខណឌ

ទូរៅ)។
1339

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨២-១២៨៣។
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សាេប់

សម្មាប់ អនកខដ្េជំទាស់ ឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1340

កា ដ្ករឆញនូវម្ករេម្គួ សា

បស់គូម្សក រឆញពីពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1341 និងកា េបបំបាត់ទំរនៀេទមាេប់ ឬពីធីនន ពី
ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ទាំងរនះ 1342 និងកា ្សំដ្ំរណករដាយបងខំ គបាន្តេ់ព័ត៌មានយាងទូេំ
ទូលាយអំពីេកខណៈឧម្កិដ្ឋថ្នបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ 1343
។ របើរទាះបីជ្ញកា រជឿជ្ញក់ ខាេង
ំ កាេបំ្តថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ ឬ “កា រ ៀបអា
ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” គឺជ្ញភាពម្សបឆាប់រ ៅកេពជ្ញ
រ កតី បខនត រៅខតេិ នអាឆពម្ងីករៅដ្េ់កា អន
វតតបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយខដ្ ។

1340

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦១៩-៣៦២២។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខ

សីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័ ១៣ បនាត់ ១៤-១៩ េនរមាង [09.47.16]។ ឯកសា E1/475.1
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៨១ បនាត់ ២-៥ េនរមាង [15.51.06]។ ឯកសា
E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧៤ បនាត់ ១-៣ េនរមាង
[15.29.10]។
1341

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៣៩-៣៦៤០។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខ

សីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧៤ បនាត់ ១៨ - ទំព័ ៧៥ បនាត់ ១ េន និងរម្កាយរមាង
[15.51.22]។ ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី)
ទំព័ ៧២ បនាត់ ៤-១០ រម្កាយរមាង [15.17.12]។ ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័ ១៨ បនាត់ ២២-២៣ េនរមាង [10.06.54]។
1342

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៣៦-៣៦៣៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខ

សីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧៤ បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៧៥ បនាត់ ៦ រម្កាយរមាង [15.51.22]។
ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៣៩ បនាត់ ៨-១២ រម្កាយ
រមាង [11.24.41]។ ឯកសា E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន) ទំព័
៤៨ បនាត់ ២១-២៥ រម្កាយរមាង [14.07.14]។
1343

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤១-៣៦៦១។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខ

តលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦៦ បនាត់ ៥-១៧ រម្កាយរមាង [15.08.15]។ ឯកសា
E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត) ទំព័ ៩៦ បនាត់ ១៤-១៧ រម្កាយរមាង
[16.04.09]។ ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៣០
បនាត់ ២១-២៣ រម្កាយរមាង [10.44.57]។ ឯកសា E1/412.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣ ១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
សន វត) ទំព័ ៨ បនាត់ ៨-១១ េនរមាង [09.29.26]។
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561. របើរទាះបីជ្ញ មានកា តម្េូវឲ្យតលាកា ម្តូវរធវើកា ពិច ណារៅរេើ កា កំណត់ជ្ញ បទឧម្កិដ្ឋកេមថ្ននក់
ជ្ញតិសម្មាប់ “កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ” ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋកតី ក៏សា ណា បស់រេធាវី
កា

កតីអំពី នីតោនកូេភាព និងប ិបទ រៅខតខសខ្អករេើ េូេដាឋនផ្លាេ់ បស់ខួ េន។

៩.៦.១.៤.៣. ខេ េ
ឹ សា ថ្នឆាប់សព
ី ត ី ជរមាេះម្បដាប់អាវធ
562. ម្បខហេគនរនះ

ម្បសិនរបើអងគជំ នំជម្េះរនះម្តូវពិនិតយរ ើង វិ ញរេើ វិធី សាន្រសត បស់ខួ ន
េ កនរងកា វាយ

តថ្េេរេើនីត ោនកូេ ភាព

រហើយរធវើកា ពិច ណារេើឋានៈថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមាេឆាប់អនត ជ្ញតិ
កា

កតីមា នភាពខវះខាត។

ក៏ អងគជំនំជ ម្េះរៅខតសរម្េឆថ្ន

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

សា ណា បស់រេធាវី
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយបងខំ េិ នម្តូវបានហាេឃាត់ ាេឆាប់ េនសសធេ៌អនត ជ្ញតិរ ៅរពេរនះ ឬាេេិខិតបក
ណ៍អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរ្សង រៅខតខសខ្អករេើបទដាឋន (ខដ្េេិ នម្តឹេ ម្តូវ) បស់ខួ ន
េ ផ្លាេ់ 1344។
563. កាតពវកិឆចកនរងកា រគ ពឆំរ ះសិទធិម្គួសា ម្តូវបានទទួេសាគេ់រៅឆងឆ្នំសតវតស ៍ទី១៩ ចប់រ្តើេពី
ម្កេ Lieber1345។ បនាប់េក មានរសឆកតីម្បកាសទីម្ករង Brussels ឆ្នំ ១៨៧៤ រសៀវរៅខណនំ
Oxford ឆ្នំ ១៨៨០ និងបទបញ្ហជទីម្ករ ងោរអ ឆ្នំ ១៩០៧ ខដ្េមានឃាេខឆងដ្ូឆតរៅ៖
កិតតិយស និងសិទធិ បស់ ម្គួសា ជី វិត បស់បគគេ និងម្ទពយសេបតតិឯកជន ម្ពេទាំងជំរនឿនិងកា
ម្បតិបតតិសា សន ម្តូវខតទទួេបានកា រគ ព1346។
564.

អនសញ្ហញទីម្ករ ងហសឺខណវទីបួន បានពម្ងី កកាតពវកិឆចរៅដ្េ់ម្បជ្ញជនសី វិេខដ្េម្តូវបានកា
ទាំងអស់ រដាយខឆងថ្ន៖

1344
1345

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១១, ១១១៦, ១១៣១។
រសឆកតីខណនំសម្មាប់ ដាឋេិបាេ បស់កងទ័ពសហ ដ្ឋអារេ ិករៅសេ េូេិ (ម្កេ Lieber) ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខរេសា ឆ្នំ

១៨៦៣ មាម្ា ២៤។
1346

អនសញ្ហញ (IV) ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេទមាេប់សីព
ត ីសន្រង្ហគេដ្ីរគក និងឧបសេព័នធ៖ បទបញ្ហជទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេ

ទមាេប់សីព
ត ីសន្រង្ហគេដ្ីរគក ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខតលា ឆ្នំ ១៩០៧ មាម្ា ៤៦។ រសឆកតីម្ ងរសឆកតីម្បកាសអនត ជ្ញតិសីព
ត ីឆាប់ និ ង
ទំរនៀេទមាេប់សីព
ត ី សន្រង្ហគេ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្នំ១៨៧៤ មាម្ា ៣៨។ ឆាប់សីព
ត ី សន្រង្ហគេដ្ីរគក ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខក ញ្ហញ ឆ្នំ
១៨៨០ មាម្ា ៤៩។

327
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663495

បគគេខដ្េម្តូវបានកា

ទទួេបានសិទធិកនរងម្គប់កាេៈរទសៈទាំងអស់ កនរងកា រគ ពឆំរ ះ

បគគេ កិតតិយស បស់ខួ ន
េ សិទធិម្គួសា បស់ខួ ន
េ កា ម្បតិបតតិ និងជំរនឿសាសន បស់ខួ ន
េ និង
ទំរនៀេទមាេប់ និងខបបបទ បស់ខួ ន
េ ។ ម្គប់រពេទាំ ងអស់ ពួករគម្តូវទទួេបានកា ម្បម្ពឹតតិ
រដាយរសឆកតីថ្ងេងនូ ជ្ញេនសសជ្ញតិ រហើយម្តូវបានកា

ជ្ញពិរសស ពីអំរពើហិងា ឬកា គំ រាេ

កំខហងទាំងអស់ ួេ ទាំង កា ម្បមាង និងកា បង្ហាញជ្ញសាធា ណៈ 1347។
565. កាតពវកិឆចកនរងកា រគ ពជី វិតម្គួសា

ក៏មានខឆង្ងខដ្ រៅកនរ ង ឆាប់ទំរនៀេទមាេប់អនត ជ្ញតិ 1348។

បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ បានដ្កហូតពីបគគេនន នូវ
េទធភាពកនរងកា សរម្េឆថ្ន រៅរពេណា និងជ្ញេួយន ណា ខដ្េពួករគម្តូ វកសាងម្គួសា ជ្ញេួ យ។
៩.៦.១.៥. នីតោនុកូលពពននបទនោទ
566. រេធាវីកា
រចទ

កតីបានរេើករ ើងថ្ន

ក់ព័នធការរួមនភទនដាយបង្ខំ នៅកនុង្អា

ហ៍ពិ

ហ៍

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នគួ កំ ណត់ពីនីត ោនកូេ ភាពថ្នបទ

ក់ព័នធកា ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរង ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ ( េូេ ដាឋន ១៧១ និងេូេដាឋន

១៧២) រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន៖
(១) កា ំរលាេរសពសនធ វៈ វាងបតីម្បពនធ ឬ “កា ំរលាេរសពសនធ វៈកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍” េិនខេនជ្ញខ្នកេួយថ្នម្កេម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ
រៅរពេរវលាថ្នអំរពើ
ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រ ើយ1349
(២) កា ំរលាេរសពសនធ វៈ វាងបតីម្បពនធ េិនម្តូ វបានហាេឃាត់រៅកនរង ឆាប់ជ្ញតិថ្ នយាតធិ
កា ដ្ថ្ទរ ើយ1350 និង

1347

អនសញ្ហញ (IV) សតីពីកា កា

ម្បជ្ញជនសីវ ិេរៅរពេមានសន្រង្ហគេ ឆះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៩ មាម្ា ២៧។

1348

ICRC ឆាប់ទំរនៀេទមាេប់េនសសធេ៌អនត ជ្ញតិ ភាគ ១៖ វិធាន (Cambridge University Press) ឆ្នំ ២០០៥ វិធាន ១០៥។

ឧបសេព័នធ ២២។
1349

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៤-១២៩៧។

1350

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៨-១២៩៩។
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(៣) េិនមានបទបបញ្ញតតិ ណា ខដ្េហាេឃាត់ កា ំរលាេរសពសនធវៈ វាងបតីម្បពនធ ម្តូវបាន
ខឆងរៅកនរងសនធិស ញ្ហញអនត ជ្ញតិ ខដ្េម្គប់ម្គងរេើជរមាេះម្បដាប់អាវធរ ើយ 1351។
567. ្ាយ
រ រៅនឹង វិធីសាន្រសត បស់ខួ ន
េ ឆំរ ះបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1352

រេធាវីកា

កតី

ហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេសាគេ់ថ្ន កា បងខឲ្
ំ យ ួេរេទ រេមើសរៅនឹង បទដាឋនសិទធិេនសសជ្ញសា វ័ នត ខដ្េ
ម្តូវបានកា

រដាយេិខិតបក ណ៍ អនត ជ្ញតិ រៅរពេរវលារនះ 1353។ បខនត រេធាវីកា

កតីបាន

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគរហតខដ្េថ្ន គូម្សក បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅេនរពេម្តូវបានបងខំ
ឲ្យ ួេរេទ រធវើឲ្យក ណីរ នះ ួ ឆ្តពីកា ទទួេខសម្តូវម្ពហមទណឌ រហើយមានន័យថ្ន អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងេិនគួ កំណត់ពីនីតោនកូេ ភាពថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ ើយ 1354។
568. ជ្ញងមីេង
ត រទៀត អងគជំនំជម្េះរនះេិ នចំបាឆ់ពិច ណាអំពីនីតោនកូេ ភាពថ្នអំរពើជ្ញក់លាក់ ខដ្េម្តូវ
បានរចទម្បកាន់ថ្នជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀតរ ើយ1355។

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សប

ជ្ញេួយ ក.ស.ព ខដ្េថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបាន ំរលាេបំ នរៅរេើ រគេកា ណ៍នី
តោនកូេ ភាពកនរងកា សរម្េឆថ្ន
ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

អំរពើខដ្េម្តូវបានកំ ណត់ថ្នជ្ញកា ំរលាេរសពសនធវៈរៅកនរង
ម្តូ វបានចត់ទកជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត 1356។

រេធាវីនេ
ំ ខម្គន់ខតបខនថេថ្ន ដ្ូឆគននឹងសា ណា បស់រ េធាវីកា

សហ

កតី

ក់ព័នធនឹង នីតោនកូេ

ភាពថ្នបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ក េពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី

កា

កតី េិនទទួេរជ្ញគជ័យសូ េបីខតរម្បើ បទដាឋន បស់ខួ េនក៏រ ដាយ។

1351

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨៤។

1352

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦.១.៤ កថ្នខណឌ ៥៤៣ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

1353

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨៤។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍ អនសញ្ហញអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសីព
ត ីកា

េបបំបាត់កា ជួញដ្ូ េនសស និងកា រធវើអាជីវកេមរពសោច រេើអនកដ្ថ្ទ ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩៥១។
1354

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨២, ១២៨៤, ១២៨៨។

1355

សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ខ្នក ៩.៦.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៥១៥ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ

កថ្នខណឌ ១២៨១-១២៨៧។
1356

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៧៤-៦៨៣។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663497

៩.៦.១.៥.១.

អតថភា
ិ ពថ្នក ណី ឆ
ួ ពីកា ជំនជ
ំ ម្េះឆំរ ះឧម្កិដ្ឋក េមថ្នកា រំ លាេរសពសនធវៈ កនង
រ ប ិបទថ្ន
កា រ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍ រៅកនង
រ ឆាប់ជ្ញ តិកេពជ្ញ
រ រៅេនឆ្នំ១៩៧៥

569. រេធាវីកា

កតីបានសរងកតរដាយម្តឹេ ម្តូវថ្ន មាម្ា ៤៤៣ ថ្នម្កេម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ ១៩៥៦

បានចត់ទកកា ំរលាេរសពសនធវៈ ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋកេម 1357។ មាម្ារនះខឆងថ្ន៖
ជនណាបញ្ចូ េ ឬបងនឹ ងបញ្ចូ េ ទាំងបងខំ ឬទាំង គំរាេ នូ វអងគជ្ញតិ បស់ខួ ន
េ រៅកនរងអងគជ្ញតិថ្ ន
ន្រសតី ខដ្េម្បខកកេិនម្ពេសម័ម្គ្ង ជនរនះម្តូ វទកជ្ញមានពិ ទធភាព កនរងបទកំខហង ួេរវណី
ដ្េ់ទីជរម្ៅ1358។
570. កា ខដ្េថ្ន មាម្ា ៤៤៣ េិនមានខឆងពីកា ខបងខឆក ឬកា រេើកខេង អំពីបីម្ត បពនធ បង្ហាញថ្ន
ម្កេរនះពិតជ្ញម្តូវអនវតតឆំរ ះច ីថ្នកា ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។
ាេពិតរៅ របើាេសា ណាផ្លាេ់ បស់រេធាវីកា

កតី 1359 កា ខឆងរដាយម្បរយាេខតេួយអំពី

កា រេើកខេងពីកា ជំនំជម្េះ រេើបទ ំរលាេរសពសនធវៈ វាងបតីម្បពនធ រៅកនរងអតថ បទថ្នម្កេ ខដ្េ
មានខឆងរៅកនរងមាម្ា

៤៥២

ខដ្េកំណត់ជ្ញបទរេមើសឆំរ ះកា របាះបង់រចេ្ា ះ បស់បី ត

ម្បពនធ 1360។ រដាយេិនចំបាឆ់និយាយរទរនះ បទបបញ្ញ តតិរនះេិនទាក់ទងជ្ញេួយ នឹងបញ្ហា ថ្នរតើ
កា រេើកខេងខបបរនះ ពិតជ្ញមានអតថិភាពខដ្ ឬអត់រ នះរទ។
571. រទាះបីជ្ញ កយរពឆន៍រ ៅកនរង ម្កេឆាស់លាស់កតី ខតរេធាវីកា

កតីពឹងខ្អករេើ “សឆចធា ណ៍ខដ្េ

េិនអាឆបំ នបាន” ខដ្េបានខកសម្េួ េ មាម្ា ៤៤៣ រដ្ើេបីបរងកើតក ណីរេើ កខេងសម្មាប់
ប សខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្ន បាន ំរលាេរសពសនធ វៈេ ិយា បស់ខួ ន
េ 1361។

ទ ហីក ណ៍រនះ

អាឆមានម្បេពរឆញពីកា អនវតតរ ៅកនរងយាតធិកា ម្បព័នធ ឆាប់សី វិេដ្ថ្ទ ខដ្េរពេខេះ តលាកា

1357

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៤ រយាងរៅម្កេម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩៥៦ មាម្ា ៤៤៣ (អាឆ ក

បានរៅកនរងសំណំរ ឿង ឯកសា D288/6.91/6/1.1 ទំព័ ៣៥៧ ភាគ II ជ្ញភាសាបារាំង)។
1358

ឯកសា D288/6.91/6/1.1 ម្កេម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩៥៦ មាម្ា ៤៤៣ ទំព័ ៣៥៧។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា

ទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៤។
1359

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៥។

1360

ឯកសា D288/6.91/6/1.1 ម្កេម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ ឆ្នំ១៩៥៦ មាម្ា ៤៥២ ទំព័ ៣៥៩។

1361

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៥-១២៩៦។
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663498

បានបកម្សាយ

ក ណីរេើ កខេងសម្មាប់កា ំរលាេរសពសនធវៈ

កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រៅកនរងឆាប់ របើរទាះបីជ្ញម្កេម្ពហមទណឌេិនបានខឆងអំពីបញ្ហារនះកតី 1362។ បខនត
រេធាវីកា

កតី េិនបាន្តេ់ឯ កសា សំអាងណាេួយសម្មាប់កា អះអាង ខដ្េថ្ន ឆំណឆរនះម្តូវ

បានអនវតតរ ៅកេពជ្ញ
រ រ ើយ។
572. រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន កា េិនមានរ ឿងកតីរ ៅឆំរ ះេខតលាកា កេពជ្ញ
រ បានបង្ហាញពីេ័

សតា
រ ងអំពីអតថិភាពថ្នក ណីរេើ កខេងកា ំរលាេរសពសនធវៈកនរ ងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍
ពិ ហ៍1363។ សំអាងរហតខដ្េគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់ដ្ូឆគនសម្មាប់កា េិនមានរ ឿងកតី ម្ពហមទណឌ អាឆ
រដាយសា ខតសមាពធវបបធេ៌

ខដ្េេិនរេើកទឹកឆិតតន្រ សតីឲ្យចប់រ្តើេកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីម្បឆ្ំង

រៅនឹងសាវេី បស់ខួ ន
េ 1364។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រដាយេិនបាន្តេ់េ័សា
តរ ង រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់ ទ
ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ

រេធាវីកា

កតីេិនអាឆរេើករ ើងថ្ន

ក ណីរេើកខេងខ្ន កគតិយតតិ

មាន

អតថិភាពរៅកនរ ងឆាប់ កេពជ្ញ
រ រ ើយ។ យាងរម្ឆើនបំ្តរេធាវីកា

កតី អាឆម្តឹ េរេើករ ើងថ្ន មាន

អតថិភាពថ្នកា យេ់រឃើញខ្នក វបបធេ៌ ឬនរយាបាយ រដ្ើេបីកា

ប សេិ នឲ្យ ងកា រចទម្បកាន់

ពីបទ ំរលាេរសពសនធវៈរៅរេើេ ិយា បស់ខួ ន
េ រនះ។
៩.៦.១.៥.២. ភាពអាឆអនវតតបានថ្នក ណីរេើកខេង

កា រំ លាេរសពសនធវៈ

កនង
រ ប ិបទថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ព ិ ហ៍ ឆំរ ះអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់
573. រេើសពីរនះរទៀត

កា ពោយាេ បស់រេធាវីកា

រដាយបងខំ វាងបតីម្បពនធ

1362

កតីកនរងកា បញ្ចូ េ ម្ទឹសីជ្ញ
ត ម្បព័នធថ្ នកា ួេរេទ

ខដ្េបានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

រៅរេើសញ្ហញណទូរៅថ្នកា

Vasanthi Venkatesh និង Melanie Randall, “Normative and International Human Rights Law Imperatives for

Criminalising Intimate Partner Sexual Violence: The Marital Rape Impunity in Comparative and Historical
Perspective” រៅកនរង The Right to Say No: Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi,
(Hart Publishing), ២០១៧ ទំព័ ៤១-៨៨ ម្តង់ ៦៨។ ឧបសេព័នធ ២៣។
1363

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៧។

1364

Cathy Zimmerman, “Plates in a Basket will Rattle: Domestic Violence in Cambodia (A Summary)” ខឆកចយ

រៅកនរងអំ រងសននិសីទពិេពរលាករេើកទី ៤ សតីពីន្រសតីរៅទីម្ករងរបកាំង ឆ្នំ១៩៩៥ ទំព័ ១២ ឧបសេព័នធ ២៤។ Rebecca Surtees,
“Rape and sexual transgression in Cambodian society” រៅកនរង Linda Rae Bennett and Lenore Manderson (eds),
Violence Against Women in Asian Societies: Gender Inequality and Technologies of Violence (Routledge) ឆ្នំ
២០០៣, ទំព័ ៩៧។ ឧបសេព័នធ ២៥។
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ំរលាេរសពសនធ វៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គួ ម្តូវបានម្ចនរចេ។ របើរទាះបីជ្ញ
កា រេើកខេងសម្មាប់ “កា ំរលាេរសពសនធ វៈ

កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍” មាន

អតថិភាពរៅកនរ ងឆាប់ កេពជ្ញ
រ
រៅេនឆ្នំ១៩៧៥ កតី ខតទសសនៈរនះេិនអាឆអនវតតឆំរ ះម្ទឹសីថ្ត នកា
ួេរេទរដាយបងខំ

ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅកនរ ងសំណំរ ឿងរនះរ ើយ។

សហរេធាវីនេ
ំ ខ

បង្ហាញឆំ ណឆឆំ នួនបីថ្ នអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ខដ្េបង្ហាញថ្ន សថិតរៅរម្ៅក ណីរេើក
ខេងសម្មាប់ “កា ំរលាេរសពសនធវៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍” ដ្ូឆខដ្េបានទទួេ
សាគេ់រៅកនរង យាតធិកា ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត។
574. ទីេួយ កា ំរលាេរសពសនធវៈ ខដ្េម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយរេដ្ឹកនំ និង កមាមេិបាេ កេពជ្ញ
រ
ម្បជ្ញធិបរតយយ េិនខេនរដាយប ស ខដ្េសថិតកនរងឆំ ណងអា ហ៍ពិ ហ៍នីេួយៗរទ ខដ្េមានន័យ
ថ្ន ក ណីរេើកខេងណាេួយ ខដ្េអាឆមានអតថិភាព នឹងេិនអនវតតបានរ ើយរទាះជ្ញកនរងក ណី
ណាកតី។

រេធាវីកា

កតីពោយាេេតងរហើយេតងរទៀតកនរងកា បខងវ ឆំ ណាប់អា េម ណ៍ពីអងគរហត

រនះ ាេ យៈកា រយាងរៅសាវេីថ្នជ្ញ “ច ី” ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម1365។ បខនត ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងបានទទួេសាគេ់ បតីម្បពនធទាំងពី នក់ ម្តូវបានអាជ្ញញធ បងខំឲ្យ ួ េរេទ1366។ េ័សា
តរ ង
បង្ហាញថ្ន

កនរងក ណីភាគរម្ឆើន

បតីម្គន់ខតជ្ញឧបក ណ៍សម្មាប់កា ំរលាេរសពសនធវៈ

ខដ្េ

ម្បម្ពឹតតរ ើងរដាយកមាមេិបាេកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយខតបរណា
ណ ះ។ របើរទាះបីជ្ញប សជ្ញបតី មានកា
កា

ពីកា រចទម្បកាន់សម្មាប់អំរពើជ្ញក់ លាក់េួយ កតី

ទទួេបានកា កា

ខតេិនខេនមានន័យថ្ន

តតី យជនអាឆ

ដ្ូឆគន រដាយរម្បើម្បាស់ប សជ្ញបតី រធវើជ្ញឧបក ណ៍ កនរងកា ម្បម្ពឹតតិ អំរពើដ្ូឆគន

បានរ ើយ។ រដាយេិនខេនជ្ញច ីទាេ់ខតរសាះរនះ ប សខដ្េម្តូវបានបងខរំ ដាយកមាមេិបាេឲ្យ
ួេរេទជ្ញេួយេ ិយា បស់ខួ ន
េ រនះ គឺជ្ញឧបក ណ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ។
575. ទីពី

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ េិនខេនរធវើរ ើងរដាយសម័ម្គឆិតត

រទ។ រនះមានន័យថ្ន កា ពនយេ់ទូរៅបំ្តអំពីម្បវតតិសាន្រសតសម្មាប់កា រេើ កខេង កនរងប ិបទថ្ន
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េថ្ន ន បា
ី នយេ់ម្ពេឆំរ ះកា ួេរេទជ្ញេួយ បតី បស់ខួ ន
េ ាេ យៈ
កា ម្ពេរម្ពៀងកនរងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនមានអានភាពអនវតតរ ើយ។ ាេ យៈកា ឹតតបិត
ខាេង
ំ កាេរៅរេើេទធភាព បស់ប ស និ ងន ី កនរងកា រម្ជើសរ ីសថ្នម្ពេឆូេកនរ ងឆំណងទំនក់ទំនង
1365

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៤។
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ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៧០១។
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ខដ្ ឬអត់ ជ្ញេួយនឹងគូម្សក បស់ខួ ន
េ រនះ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយបានធានថ្ន ពួករគេិ នជ្ញប់
កាតពវកិឆចជ្ញេួយនឹងកិ ឆចសនោណាេួយរ ើយ (របើកិឆចស នោខបបរនះ អាឆម្តូ វបានរធវើកា វាយតថ្េេ
នរពេរនះ)។ កា ពនយេ់ខបបម្បវតតិ សាន្រសត ជ្ញជរម្េើសេួយរ្សងរទៀត សម្មាប់កា រេើ កខេង
បស់គូម្សក ខដ្េថ្ន បនាប់ពីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ួឆ ន ីកាេយរៅជ្ញកេមសិទធិ បស់ប ស 1367 ឬ
ថ្ន េិទធិថ្នកា ម្គបដ្ណតប់ បានេបបំបាត់អតថិភាពគតិយតតិថ្នឯករាជយភាព បស់ ន ី1368 ក៏េិនអាឆ
អនវតតបានខដ្ ។ រដាយសា ខតគូម្សក ទាំ ងពី នក់ ម្តូវបានកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ តម្េូវឲ្យ្សំ
ដ្ំរណក រគេិនអាឆនិយាយបានថ្ន ប សបានរម្បើម្បាស់សិទធិមាចស់ក េមសិទធិ រៅរេើេ ិយា បស់ខួ ន
េ
រដាយ ួេរេទរដាយបងខំជ្ញ េួយពួករគរ ើយ។

របើរទាះបីជ្ញាេបទដាឋនសមាៃ ត់ថ្នកាតពវកិឆច

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងភាពជ្ញេនសសាេ្េូវឆាប់ ខដ្េរេធាវីកា
រៅរេើកា ម្បម្ពឹតតិ បស់ក េពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយកតី

កតីបានអនវតត គួ បានម្គប់ ម្គង

ខតម្បព័នធខដ្េបានអនវតត សម្មាប់ បទបញ្ហជកា

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ មានភាពខសឆាប់យាងឆាស់ម្កខ ត។
៩.៦.១.៥.៣. ទ ក
ហី ណ៍គមនេូេ ដាឋនគំម្ទ អំពឆ
ី ាប់រម្បៀបរធៀប

ក់ពន័ ធកា រំ លាេរសពសនធវៈ កនង
រ ប

ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍
576. សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន កា វិភាគខបបរម្បៀបរធៀប បស់រ េធាវីកា

កតី រៅរេើឆាប់

ជ្ញតិ ក់ព័នធនឹងកា ំរលាេរសពសនធវៈ រៅកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនអាឆជួយគំ
ម្ទបានរទ។ សា ណាបណតឹងសាទកខបានរយាងរៅម្បរទសឆំ នួនម្បាំពី (បារាំង, អាេេឺេង់, សវីស,
រអសាញ, ឆម្កេពអង់រគេ ស Barbados និង Belize)1369 បខនត បានដ្កម្សង់េិខិតគតិយតតិ ខដ្េ

1367

Vasanthi Venkatesh និង Melanie Randall, “Normative and International Human Rights Law Imperatives for

Criminalising Intimate Partner Sexual Violence: The Marital Rape Impunity in Comparative and Historical
Perspective” រៅកនរង The Right to Say No: Marital Rape and Law Reform in Canada, Ghana, Kenya and Malawi,
(Hart Publishing) ឆ្នំ២០១៧ ទំព័ ៤១-៨៨ ម្តង់ ៤៧-៤៨។ ឧបសេព័នធ ២៣។
1368

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ ទំព័ ៤៧-៤៨។

1369

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៩។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន

ក់ព័នធនឹងឆម្កេពអង់រគេស

េិនឆាស់រទថ្នរគរយាងរៅយាតធិកា ណាេួយកនរងឆំរណាេយាតធិកា បីរ្សងពីគន (អង់រគេស និងខវេ, សកត
រ ខេន ឬរអៀ

ង់

ខាងរជើង)។
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គំម្ទអតថិភាពថ្នកា រេើកខេងកា ំរ លាេរសពសនធ វៈកនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ខតពី

ម្បរទសបារាំងបរណា
ណ ះ1370។
៩.៦.១.៥.៤. ខេ េ
ឹ សា ថ្នឆាប់សព
ីត ជ
ី រមាេ ះម្បដាប់អាវធ
577. រេធាវីកា

កតី ក៏េិនបានរេើករ ើងកនរងទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់

េិនម្តូ វបានហាេឃាត់រ ៅរពេរវលា ជ្ញ “េិខិតបក ណ៍ ក់ព័នធនឹងសិទធិសន្រង្ហគេ” ្ងខដ្
ដ្ូឆបានរេើករ ើងពីខាងរេើ

1371។

របើរទាះបីជ្ញអងគជំ នំជម្េះរនះម្តូវម្ចនរចេយតតិសាន្រសតកនេង េក

បស់ខួ ន
េ រហើយយក វិធីសាន្រសត បស់រ េធាវីកា

កតី កនរងកា វាយតថ្េេរេើនីតោនកូ េភាពកតី ក៏ទ ហី

ក ណ៍រនះរៅខតបរាជ័យ។
578. រេធាវីកា

កតី េិនបាន្តេ់ឯ កសា សំអាងសម្មាប់កា អះអាងថ្ន កា ហាេឃាត់រេើកា ំរ លាេ

រសពសនថវៈរៅកនរង ឆាប់ស ន្រង្ហគេ េិនម្តូវអនវតតឆំរ ះក ណីខដ្េមាន ក់ព័នធជ្ញ េួយបតីម្បពនធខដ្េ
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រហើយរនះរទ។ ្ាយ
រ រៅ វិញ រេធាវីកា
សាលាដ្ំបូងេិនបានពិច ណារដាយម្តឹេម្តូ វរៅរេើ

កតីម្គន់ខតអះអាងថ្ន អងគជំនំជម្េះ

“ប ិបទ”

ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្តូវបានរចទ

ម្បកាន់ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ឆាស់លាស់ថ្ន ប ិបទគនេឹះគឺថ្ន គូម្សក បានរ ៀបអា ហ៍ ពិ ហ៍
រៅេនរពេម្តូវបានបងខំឲ្យរធវើកា ួេរេទ។
579. សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន េិខិតបក ណ៍អនត ជ្ញតិ បានហាេឃាត់យាងឆាស់ឆំរ ះកា
ំរលាេរសពសនថ វៈ រៅកនរងអំ រងរពេជរមាេះម្បដាប់អាវធ រហើយរេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញ

េូេដាឋនសម្មាប់កា អះអាង បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា ហាេឃាត់េិនអនវតតបានរ ើយ កនរងក ណីខដ្េ
គូម្សក ម្តូវបានបងខំជ្ញដ្ំបូងឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះ។ សហរេធាវី នេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន វាជ្ញ
កា ខសឆគងខដ្េសនមតថ្ន រគេកា ណ៍ទាំងអស់រនះេិ នមានរឆតនកនរ ងកា អនវតត ឆំរ ះគូម្សក
ខដ្េរ ៀបកា ួឆ រដាយសា ខតវាជ្ញប់ ក់ព័ នធជ្ញេួយយទធជន។ អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា េិនខេន
កា ំរលាេរសពសនថ វៈ កនរងប ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ កនរងន័យខដ្េយេ់ដ្ឹងជ្ញទូរៅរទ វា
គឺជ្ញអំរពើខដ្េកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយបានរម្បើម្បាស់បីឲ្
ត យរធវើកា ំរ លាេរសពសនថ វៈ រៅរេើម្បពនធ។

1370

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៩៩។

1371

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨៤។
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580. រៅរពេខដ្េកា រ ៀបឆំអំរពើខបបសិបបនិេមិត បស់រេធាវីកា

កតី ម្តូវបានរបាះបង់រចេ ឆាស់

ណាស់ថ្ន អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហាម្តូវបានហាេឃាត់រដាយសនធិស ញ្ហញម្គប់ម្គងជរមាេ ះម្បដាប់អាវ
ធ។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានសននិដាឋន រៅកនរ ងសំណំរ ឿង០០១ កា ំរលាេរសពសនថវៈម្តូវបាន
កំណត់យាងឆាស់ថ្នជ្ញឧម្កិដ្ឋក េមសន្រង្ហគេ រៅម្តឹេឆ្នំ១៩៧៥ 1372។ កា ំរលាេរសពសនថវៈម្តូវ
បានហាេឃាត់យាងឆាស់រ ៅកនរងម្កេ Lieber ឆ្នំ១៨៦៣ រដាយមាម្ា ៤៤ ខឆងថ្ន៖
រាេ់អំរពើហឹងាថ្ម្ពថ្្សទាំ ងអស់

ខដ្េបានម្បម្ពឹតតរៅរេើម្បជ្ញជនរៅកនរងម្បរទសខដ្េម្តូវ

បាន្
េ ន ន រាេ់កា ំរលាេរសពសនថវៈ កា បងក បួស សានេ កា បងកពិកា ភាព ឬកា សមាេប់
ម្បជ្ញជនម្បរទសរនះ

ម្តូ វបានហាេឃត់ាេ យៈកា ្តនារទាសម្បហា ជី វិ ត

ឬកា ដាក់

ទណឌកេមខដ្េធៃន់ធៃ ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ខដ្េអាឆចត់ទកថ្នសេម្សបសម្មាប់ សាថនទេៃ ន់ថ្នបទ
រេមើស1373។
581. សនធិសញ្ហញនរពេដ្ំបូងដ្ថ្ទរទៀត
កា

ខដ្េម្គប់ម្គងរៅរេើជរមាេះម្បដាប់អាវធ

ក៏មានខឆងពីកា

ម្បខហេគនរនះខដ្ ។ បទបញ្ហជទីម្ករ ងោរអ ឆ្នំ ១៨៩៩ និងឆ្នំ១ ៩០៧ បានកា

និងកិតតិយសម្គួសា ”

ឆំរ ះម្បជ្ញជនថ្នតំបន់ខដ្េម្តូវបានកាន់កាប់ 1374។

“សិទធិ

អនសញ្ហញទីម្ករងហសឺ

ខណវ ឆ្នំ ១៩២៩ សតីពីរឈេ ើយសឹក បានខឆងថ្ន រឈេ ើយសឹក មានសិទទ
ធិ ទួេបានកា រគ ពឆំរ ះ
“កិតតិយស និងភាពជ្ញេនសស បស់ខួ ន
េ ” រហើយ “ន ី (ជ្ញរឈេ ើយសឹក) ម្តូវទទួេបានកា គិត
ពិច ណាទាំងអស់ រដាយខ្អករេើរេទ បស់ពួករគ” 1375។ កា កា

ទាំងអស់រ នះម្តូ វបានបនតខឆង

រៅកនរងអនសញ្ហញទីម្ករងហសឺខ ណវរេើកទីបី ឆ្នំ១៩៤៩ 1376។

1372
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សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០១, កថ្នខណឌ ១៧៦។
រសឆកតីខណនំសម្មាប់ ដាឋេិបាេ បស់កងទ័ពសហ ដ្ឋអារេ ិករៅសេ េូេិ (ម្កេ Lieber) ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខរេសា ឆ្នំ

១៨៦៣ មាម្ា ៤៤។
1374

អនសញ្ហញ (II) ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេេទមាេប់សីព
ត ីសន្រង្ហគេដ្ីរគក និងឧបសេព័នធ៖ បទបញ្ហជទាក់ទងនឹងឆាប់ និង

ទំរនៀេទមាេប់សីព
ត ីសន្រង្ហគេដ្ីរគក ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្នំ១៨៩៩ មាម្ា ៤៦។ អនសញ្ហញ (IV) ទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេេ
ទមាេប់សីព
ត ីសន្រង្ហគេដ្ីរគក និងឧបសេព័នធ៖ បទបញ្ហជទាក់ទងនឹងឆាប់ និងទំរនៀេទមាេប់សីព
ត ីសន្រង្ហគេដ្ីរគក ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខតលា
ឆ្នំ១៩០៧ មាម្ា ៤៦
1375

អនសញ្ហញសតីពីកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះអនករទាសសន្រង្ហគេ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩២៩ មាម្ា ៣។

1376

អនសញ្ហញ (III) សតីពីកា ម្បម្ពឹតតិឆំរ ះអនករទាសសន្រង្ហគេ ឆះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៩ មាម្ា ១៤។
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582.

អនសញ្ហញទីម្ករងហសឺខណវរេើកទីបួន កាន់ខតឆាស់ លាស់ រហើយខឆងថ្ន ម្បជ្ញជនសី វិេ “ន ីម្តូវ
បានកា

ជ្ញពិរសស ម្បឆ្ំ ងនឹងកា បះ េ់ដ្េ់កិតតិយស បស់ពួករគ ជ្ញពិរសស ម្បឆ្ំង នឹងកា

ំរលាេរសពសនថ វៈ កា បងខំឲ្យរធវើរពសោច

ឬទម្េង់ណាេួយថ្នកា វាយម្បហា រដាយេិនសេ

េយ” 1377។ ពិធីសា បខនថេ I បានខឆងថ្ន “អំរពើរឃារៅរៅរេើរសឆកតីថ្ងេងូប
ន គគេ ជ្ញពិរសស កា
ម្បម្ពឹតតិខបបម្បមាង និង បនាបបរនថក កា បងខឲ្
ំ យរធវរើ ពសោច

និ ងទម្េង់ណាេួយថ្នកា វាយ

ម្បហា រដាយេិ នសេ េយ” ម្តូ វបាន “ហាេឃាត់រ ៅរាេ់រពេ និងម្គប់ទីកខនេង រទាះជ្ញក ណី ណា
កតី រហើយម្តូវបានម្បម្ពឹតតរដាយជនសី វិេ ឬភានក់ង្ហ រយាធាកតី” 1378។ កា កា
កា

បខនថ េរទៀត បាន

ជ្ញពិរសសរៅរេើន ី “ម្បឆ្ំ ងនឹងកា ំរលាេរសពសនធវៈ កា បងខឲ្
ំ យរធវើរពសោច

ទម្េង់ណាេួយថ្នកា វាយម្បហា រដាយេិនសេ េយ” 1379។

និង

កា ំរលាេរសពសនធវៈក៏ម្ តូវបាន

ហាេឃាត់្ងខដ្ ាេឆាប់ទំរនៀេទមាេ ប់អនត ជ្ញតិ 1380។
583. កា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន េិខិតបក ណ៍ខដ្េបានដ្កម្សង់ េិន ក់ព័ នធជ្ញេួយ នឹង

អំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ េិនមានេូេដាឋនរទ។ កា រេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀត បស់ខួ ន
េ ថ្ន
កា បងខំអនកេិ នធាេប់សាគេ់គនឲ្យរ ៀបកា ជ្ញេួ យគន ហាក់ដ្ូឆជ្ញរធវើឲ្យអំរពើ ំរលាេរសពសនថវៈ ន
រពេបនាប់េករនះ មានភាពម្សបឆាប់ ឬម្តឹេម្តូ វាេឆាប់ េិ នសេរហត្េរ ើយ រហើយ
រកើតរឆញពីកា យេ់រឃើញេួយ ឆំនួនឆំរ ះអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ 1381។ រទាះជ្ញកនរងក ណី
ណាកតី បញ្ហារនះឆ ងរម្កាយនឹងរៅកាេយជ្ញអាសា ឥតកា ។ ដ្ូឆខដ្េបានរេើកទ ហីក ណ៍ពីខាង
រេើ1382

កា អនវតតេកខណ វិនិឆ័ យ
េ ម្តឹេម្តូវសម្មាប់កាវាយតថ្េេរៅរេើនីតោនកូេភាពថ្ន

1377

អនសញ្ហញ (IV) សតីពីកា កា

1378

ពិធីសា បខនថេ (I) ថ្នអនញ្ហញទីម្ករងហសឺខណវឆះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៩ និងសតីពីកា កា

អំរពើ

ម្បជ្ញជនសីវ ិេកនរងម្គរពេមានសន្រង្ហគេ ឆះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៩ មាម្ា ២៧។
ជន ងរម្គះរដាសា ជរមាេះ

ម្បដាប់អាវធអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខេិងន ឆ្នំ ១៩៧៧ មាម្ា ៧៥(២)(ខ)។
1379

ពិធីសា បខនថេ (I) ថ្នអនញ្ហញទីម្ករងហសឺខណវឆះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៤៩ និងសតីពីកា កា

ជន ងរម្គះរដាសា ជរមាេះ

ម្បដាប់អាវធអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខេិងន ឆ្នំ១៩៧៧ មាម្ា ៧៦(១)។
1380

ICRC ឆាប់ទំរនៀេទមាេប់េនសសធេ៌អនត ជ្ញតិ ភាគ ១៖ វិធាន (Cambridge University Press) ឆ្នំ ២០០៥ វិធាន ៩៣។

ឧបសេព័នធ ២៤។
1381

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៨៤។

1382

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៥១៥ និងកថ្នខណឌបនតនាប់។
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អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត នំរៅដ្េ់កា សននិដាឋនយាងឆាស់ថ្ន អំរពើរ នះខសឆាប់ រៅអំ រងរពេ
ថ្នកា ម្បម្ពឹតតិ។
៩.៦.២. ការសននិដាឋននលើអង្គនហតុ
584. រេធាវីកា

ក់ព័នធនឹង្ការបាត់ខន
លួ

កតីបានជំ ទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន

កា អនវតត

កា រធវើឲ្យបាត់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនរៅកនរ ងម្សរកម្ាំក ក់ និងេនាី សនតិសខម្កាំងាចន់ និងេនំរម្កាេ គឺជ្ញ
ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិថ្នអំរពើ អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត 1383។
សមាគេ់ថ្ន

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់

កតីរេើប ញ្ហារនះម្តូវបានបង្ហាញឲ្យរឃើញនូ វកា យេ់

ម្ឆ ំយាងឆាស់រៅរេើបទរចទ។ រទាះបីជ្ញអំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា ម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញ កា
បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំកតី កា កំណត់ ម្បរេទថ្នបទរេមើស ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា គឺ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង នឹង
េនសសជ្ញតិថ្ នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។

ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានពនយេ់រៅកនរង សំណំ

រ ឿង ០០២/០១ បញ្ហាេិ នខេនថ្នរតើ ធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំ ងេនសសជ្ញតិថ្ នកា បាត់ខួ ន
េ រដាយ
បងខំ ម្តូវបានបង្ហាញខដ្ ឬអត់រនះរទ

(វាេិនទាន់កាេយជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមដាឆ់រដាយខ ករៅកនរងឆាប់

អនត ជ្ញតិរ ៅអំ រងរពេខដ្េមានអំរពើរនះរ ើយ ) បខនត បញ្ហាគឺថ្នរតើ អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហាគឺជ្ញ
ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិថ្នអំរពើ អេនសសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ ឬរទ1384។
៩.៦.២.១. ម្សុកម្តាំកក់
585. សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តបឆំរ ះេូ េដាឋនពី

ក់ព័ នធនឹងកា បាត់ខួ ន
េ រៅកនរងម្សរក ម្ាំកក់

គឺ

េូេដាឋន ១១១ ( ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ) និង េូេ ដាឋន ១១២ ( ក់ព័នធនឹងជន
ងរម្គះខខម រម្កាេ) 1385។

1383

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៦ (េូេដាឋន ១១១), កថ្នខណឌ ៧៥៧ (េូេដាឋន ១១២) កថ្នខណឌ

៨៣៦-៨៤០ (េូេដាឋន ១២៧) កថ្នខណឌ ៨៨៧-៨៩១ (េូេដាឋន ១៣៥) ខដ្េជំទាស់រៅនឹងកា សននិដាឋនរៅកនរងឯកសា E465
សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០០-១២០៤ (ម្ាំកក់) កថ្នខណឌ ២៨៥២-២៨៥៨ (ម្កាំងាចន់) កថ្នខណឌ ៣១៦០-៣១៦៦ (េនំ
រម្កាេ)។
1384

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩។

1385

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៦, ៧៥៧។
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586. អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សង

រទៀត ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើងរៅម្សរកម្ាំកក់ រៅរេើម្បជ្ញជនរ្សងៗ ាេ យៈ “កា ចប់ខួ ន
េ កា
ឃំខួ ន
េ ឬកា ចប់ពម្ងត់េនសសជ្ញទីម្សោញ់ កនរងេកខខណឌខដ្េដាក់ពួករគ រៅរម្ៅពីកា កា
ាេ្េូវឆាប់ និង បដ្ិរសធេិ ន្តេ់េទធភាពទទួេ ឬបញ្ជូ នព័ត៌មា នអំពីរជ្ញគវាសន ឬកខនេង លាក់
ខេួន បស់បគគ េទាំងរនះ” 1386។
587. សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ និងខខម រម្កាេ គឺជ្ញម្ករេពី កនរង
ឆំរណាេម្ករ េជ្ញរម្ឆើ ន ខដ្េទទួេ ងអំរពើរនះ។ អតីតរយាធា និងម្គូបរម្ងៀន គូម្បខជងនរយាបាយ
និង “ជនខដ្េម្បម្ពឹតតរេមើសធៃ ន់ធៃ ” ក៏ម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ករឃើញ្ងខដ្ ថ្ន បាន
បាត់ខួ ន
េ ្ងខដ្

1387។

រហតដ្ូរឆនះ កា ជំទាស់ បស់រេធាវីកា

កតីរ ៅកនរងេូ េដាឋនរនះ ខដ្េទាក់

ទងជ្ញពិរសសរៅនឹងម្បជ្ញជនរវៀតណាេ និ ងខខម រម្កាេ េិនម្គប់ម្គន់រ ើយ កនរងកា ម្ចនរចេ
កា សរម្េឆជ្ញ ួ េ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិថ្ នអំរពើ
អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ាេ យៈកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ ម្តូ វបានបង្ហាញ

ក់ព័ នធនឹងសហក ណ៍

ម្ាំកក់។ រទាះជ្ញយាងណា សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ថ្ន ជ្ញកា ចំបាឆ់រដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ថ្ នរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរ ងកា រឆេើយតបឆំរ ះសា ណា បស់រ េធាវីកា

កតី រដាយសា ខតសា ៈសំខាន់

ថ្នកា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ
និងខខម រម្កាេ។

1386

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០០។

1387

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០១។
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៩.៦.២.១.១. កា បាត់ខួ ន
េ ជន ងរម្គះខខម រម្កាេ
588. េូេដាឋន ១១២ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេ គឺជ្ញទ ហីក ណ៍េួយខបប
បស់រេធាវីកា

កតី អំពី វិសាេភាព1388។ រេធាវីកា

កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេម

ណាេួយថ្នជន ងរម្គះខខម រម្កាេ គឺសថិតរម្ៅ វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង 1389។
589. ឆំណឆរនះគឺជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង

និងដ្ីកា

ដ្ំរណាះម្សាយ។ រៅកនរងឆ្នំ ២០១៥ ជ្ញកា រឆេើយតបឆំរ ះកា ជំទាស់រៅរេើេ័សា
តរ ង ក់ព័នធជ ន
ងរម្គះខខម រម្កាេ

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានរឆញរសឆកតីសរម្េឆផ្លាេ់មា ត់េួយរេើម្ បធាន

បទរនះ1390។ រសឆកតីសរម្េឆបញ្ហជក់ថ្ន សំណំរ ឿងេិន ួេបញ្ចូ េ បទរចទអំពីកា រធវើទកខបករេនញ
ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេរទ។ បខនត អងគជំនំ ជម្េះបញ្ហជក់ ឆាស់ថ្ន ខេួននឹងពិច ណារៅរេើេ័សា
តរ ងថ្ន
“បទរេមើសដ្ថ្ទរទៀតខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ រហើយជន ងរម្គះេួយឆំ នួន ជ្ញខខម រម្កាេ” 1391។
ឧម្កិដ្ឋកេមេួយកនរង ឆំរណាេឧម្កិដ្ឋកេមខបបរនះគឺ អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត រម្កាេទម្េង់ថ្នកា
ម្បម្ពឹតតិខដ្េម្តូវបានកំ ណត់ថ្នជ្ញ កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំរៅសហក ណ៍ម្ាំកក់ ខដ្េសថិតរៅកនរង
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ

និងឧបសេពន
័ ធបំខ បកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីបខនថេ 1392។

េិនមានេូេរហតអវី

ខដ្េបទរចទទាំងអស់រនះ េិន ួេទាំង កា បាត់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេរ ើយ។ ឧម្កិដ្ឋកេមរនះេិ ន

1388

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៧។ ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ

៥៩៣-៥៩៥។
1389

រនះទំនងជ្ញទម្េង់េួយរ្សងថ្នទ ហីក ណ៍អំពីឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េ ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គះជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ រៅកនរ ងេូេដាឋន

៨៤៖ សូេរេើេ កថ្នខណឌ ១៧៧(vii) និង ១៧៩ ខាងរេើ។
1390

ឯកសា E1/304.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥, ទំព័ ៤៩ បនាត់ ១ - ទំព័ ៥០ បនាត់ ៧ េន

រមាង [13.38.50]។
1391

ឯកសា E1/304.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥, ទំព័ ៤៩ បនាត់ ១១-២៥ រម្កាយរមាង

[13.35.39]។
1392

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨ និង កថ្នខណឌ ៣១៨។ ឯកសា E301/9/1.1 រសឆកតីសរម្េឆ

រេើកិឆចបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធ
ិ ីបខនថេ ឧបសេព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកននថ្នដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយខដ្េទាក់ទងនឹងកា ជំនំ
ជម្េះ សំណំរ ឿងរេខ ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣(ii) (បញ្ចូ េកថ្នខណឌ ៣០២-៣២១ ថ្នដ្ីកា
ដ្ំរណាះម្សាយកនរងវិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០២) និង កថ្នខណឌ ៥(ii)(ខ)(១៤) (បញ្ចូ េកថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨ ថ្ន
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយកនរងវិសាេភាពថ្នសំ ណំរ ឿង ០០២/០២។
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ម្តូវបានដ្ករឆញរដាយរសឆកតីសរម្េឆបំខបកកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីបខនថេរ ើយ។ កថ្នខណឌថ្នដ្ីកា
ដ្ំរណាះម្សាយ ខដ្េរេើករ ើងពីកា បាត់ខួ ន
េ ពីម្សរកម្ាំកក់ ក៏េិនបានអះអាងពីកា កម្េិតកំ ណត់
ឧម្កិដ្ឋកេមរនះរៅរេើម្ករ េជន ងរម្គះជ្ញក់លាក់ ណារ ើយ 1393 េិនមានភាព ក់ព័នធរ ើយ ថ្នរតើជ ន
ងរម្គះសថិតកនរង ម្ករេជ្ញក់ លាក់ខដ្ ឬអត់រ នះ។

េិនមានរហត្េណាេួ យ្ងខដ្

ដ្ំរណាះម្សាយនឹ ងចំបាឆ់ម្តូវបញ្ហជក់េេអិតពីពូជសាសន៍

ខដ្េដ្ីកា

ឬឆ ិតេកខណៈបគគេរ្សងរទៀត បស់

ជន ងរម្គះរដាយឧម្កិដ្ឋកេមរ ើយ។
៩.៦.២.១.២. កា បាត់ខួ ន
េ ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ
590. រៅកនរង េូេដាឋន ១១១ រេធាវីកា
ជម្េះសាលាដ្ំបូង

កតីបានជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆរេើអងគរហត បស់អងគជំ នំ

ក់ព័នធនឹងកា បាត់ខួ ន
េ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ពីម្សរក ម្ាំកក់។ រេធាវីកា

កតី

ជំទាស់ថ្ន កា រម្បើម្បាស់ “និង/ឬ” បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងកា សរម្េឆថ្ន “ម្បជ្ញជន
រវៀតណាេម្តូវបានម្បេូេ្តំ រ រៅកនរងឆ្នំ១ ៩៧៥ និង ឆ្នំ១៩៧៦ រដាយបនាប់ពីរនះ ពួករគម្តូវបាន
និ រទស និង/ឬ បាត់ខួ ន
េ ពីម្សរកម្ាំកក់” បានបង្ហាញថ្ន ទាំងកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ ក៏ដ្ូឆជ្ញកា
និ រទស េិនម្តូវបានបង្ហាញឲ្យហួសពី វិេតិសងស័យរ ើយ 1394។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង
ថ្ន ទ ហីក ណ៍រនះរធវើរ ើងរដាយខ្អករេើកំហសឆគង ឆំនួនពី ។
591. ទីេួយ

ឆំណឆរនះ្តេ់តថ្េេេិនសេម្សបរៅរេើ កយរពឆន៍ជ្ញក់ លាក់ថ្នរសឆកតីស ននិដាឋន បស់ អងគ

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រដាយេិនពិនិត យរេើេរៅរេើឆំណឆសំខាន់ថ្នរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ខួ ន
េ ខ្អក
រេើេ័សា
តរ ងខដ្េខេួនបានវាយតថ្េេ1395។

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើរសឆកតីសននិ ដាឋនឆាស់

លាស់ និងេិនម្សពិឆម្សពិេ អំពីឆំនួនបគគ េខដ្េបានបាត់ខួ ន
េ 1396។

1393

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ៣១៨។

1394

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៦ រយាងរៅឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០១។

1395

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៥៦ (រេធាវីកា

កតី រពេជំទាស់រៅនឹងអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបង
ូ

ទាក់ទងនឹងកា រម្បើម្បាស់ “និង/ឬ” បានរយាងរៅកថ្នខណឌ ១២០១ ថ្នសាេម្កេខតបរណា
ណ ះ បខនត េិនបានរយាងរៅកា ខដ្េ
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសំអាងរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី រៅកនង
រ កថ្នខណឌ ១១១០-១១២៥ ថ្នសាេ
ម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះ)។
1396

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១៧, ១១២០, ១១២៥។
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សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
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592. ទីពី

ឆំណឆរនះបង្ហាញពីកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា។ រេធាវី

កា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញសនមតថ្ន កា ្តនារទាសអាឆរធវើបាន ខតកនរ ងក ណីខដ្េរជ្ញគវាសន បស់ជ ន

ងរម្គះជនជ្ញតិរ វៀតណាេ ម្តូវបានបង្ហាញហួសពី វិេតិ សងស័យ។
593. ឧម្កិដ្ឋកេម ក់ព័នធខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ គឺឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ ថ្នអំរពើអេនសសធេ៌
រ្សងរទៀត។ រនះគឺរដាយសា ខតកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ រៅកនរង ឆ្នំ ១៩៧៥ (និងកា ផ្លេស់ទីរដាយ
បងខំ)

“ពំទាន់ មាន ូ បរាងជ្ញម្បរេទឧម្កិដ្ឋកេម ដាឆ់រដាយខ ករៅកនរងឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសស

ជ្ញតិរៅរ ើយរទ”1397។ ដ្ូឆខដ្េបានកត់សមាគេ់ពីខាងរេើ 1398 កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា របើ
រទាះបីជ្ញអាឆសរងខ បរដាយង្ហយម្សួេ ថ្នជ្ញ

“កា បាត់ខួ ន
េ ”

អាឆម្តឹេខតជ្ញកា ទទួេខសម្តូវ

ម្ពហមទណឌបរណា
ណ ះ ម្បសិនរបើ បំរពញបានាេធាត្សំ បស់ឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ ថ្ន
អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េមានអតថិភាពម្សាប់រៅរហើយរនះ។ កនរងកាេៈរទសៈទាំងរនះ
ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះបានបញ្ហជក់ ឆាស់រហើយ គឺជ្ញកា េិនសេម្សបរ ើយ កនរងកា រធវើកា វាយ
តថ្េេថ្នរតើ កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា សថិតរៅកនរង ម្បរេទជ្ញក់លាក់ េួយ ឬបំរពញបានាេ
និយេន័ យថ្នឧម្កិដ្ឋក េមដ្ថ្ទរទៀត ដ្ូឆជ្ញ “កា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខ”ំ ខដ្ ឬរទ1399។ បញ្ហាខតេួយគឺថ្ន
រតើ កា ម្បម្ពឹតតិបំរពញបានាេធាត្សំថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង
នឹងេនសសជ្ញតិខដ្ ឬរទ។
594. កនរងន័យរនះ កា រម្បើម្បាស់ឃាេ “និង/ឬ” រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនមានភាព ក់ព័នធ
ជ្ញេួយនឹងរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា ចប់ខួ ន
េ
និងកា បរណតញម្បជ្ញជនរវៀតណាេពី
ម្សរកម្ាំកក់ ខដ្េបនាប់េក ខេងរឃើញជ្ញរ ៀង ហូតរនះ គឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹង េនសសជ្ញតិ
ថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ ឬរទ។ ធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរនះម្តូវបានបង្ហាញរដាយេិនគិតថ្ន
រតើ ភាេេៗបនាប់ពីកា ចប់ខួ ន
េ ពួករគ បគគេទាំង អស់រនះម្តូវបាននិ រទស ផ្លេស់ទីេំរៅថ្្ាកនរង ឬ
ម្តូវបានសមាេប់រ នះរទ។ រសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង ខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី ខដ្េបាន្តេ់សកខីក េម អំពីបគគេខដ្េម្តូ វបានរគយករៅ រហើយ

1397

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩។

1398

សូេរេើេ ខាងរេើ កនរងខ្នក ៩.៦.១ កថ្នខណឌ ៥១៥ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៥២៩។

1399

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៩, ៦៥១។

341
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខេងរឃើញជ្ញរ ៀង ហូត 1400។ រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជ ម្េះរនះបានតេកេ់ រសឆកតី
សននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិខដ្េមានេកខ ណៈខបបរនះ មានភាព
ធៃនធ
់ ៃ ម្បខហេនឹង អំរពើដ្ថ្ទរទៀត

ខដ្េម្តូវបានខឆងកំណត់ថ្នជ្ញ

ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសស

ជ្ញតិ1401។
595. ធាត្សំខដ្េរៅសេ់ ខដ្េថ្ន អំរពើខដ្េបណា
ត េឲ្យមាន កា ឈឺចប់ ឬពយសនកេម្េូវកាយ ឬ្េូវ
ឆិតតធៃនធ
់ ៃ ឬបរងកើតបានជ្ញកា បះ េ់ធៃន់ធៃ រៅរេើរសឆកតីថ្ងេងូន បស់ េនសស និងខដ្េម្តូ វបានរធវើ
រ ើងរដាយរឆតន ម្តូវបានបង្ហាញហួសពី វិេតិសងស័យ ខ្អករេើ េ័សា
តរ ងខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង បានរធវើកា ពិច ណា។ េ័សា
តរ ងខដ្េបានវិភាគរៅម្តង់កថ្នខណឌ ១២០១-១២០៤ បាន
ពនយេ់ថ្នរតើកា អនវតតកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ នំរៅដ្េ់កា ឈឺចប់ធៃនធ
់ ៃ ខ្នក្េូវកាយ និង្េូវឆិតត
រដាយ របៀបណា។
596. សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏នឹង បញ្ហជក់្ ងខដ្ ថ្ន

ដ្ូឆគននឹងកា បាត់ខួ ន
េ
ម្បជ្ញជនខខម រម្កាេ ខដ្េបាន

ពិភាកាពីខាងរេើរៅទីរនះ ពូជសាសន៍ថ្ នជន ងរម្គះេិ នខេនជ្ញធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ ើយ រហើយ
ក៏េិនខេនជ្ញកាតកម្េិ តរៅរេើបញ្ហាអងគរហត ខដ្េបានរេើករ ើងកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ1402។
៩.៦.២.១.៣. េ័សាង
តរ
ក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ កា បាត់ខួ ន
េ
597. ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតីរៅកនរង េូេដាឋនទាំ ងរនះ

ខដ្េបានបកម្សាយខបបសិបបនិេមិតរៅ

រេើដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ និងសំអាងរហត បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង េិ នបានរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់

1400

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០១ រយាងរៅកថ្នខណឌ ១១២៥។

1401

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៦, ៦៥២-៦៦០។ រសឆកតីសរម្េឆ បស់តលាកា អនត ជ្ញតិ

រ្សងរទៀត្តេ់កា អះអាងឆំរ ះវិធិសាន្រសតរនះ៖ តលាកា SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណំ
រ ឿងរេខ SCSL-2004-16-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ១៨៤។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ ត

ទេ់នឹង Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-95-16-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០០ កថ្នខណឌ
៥៦៦។ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kvočka និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-98-30/1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ
២០០១ កថ្នខណឌ ២០៨។
1402

កថ្នខណឌ ៥៨៨-៥៨៩ ខាងរេើ។
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ទេៃន់ថ្នេ័សា
តរ ងខដ្េគំម្ទដ្េ់កា សរម្េឆរៅកនរ ងសាេម្កេ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់

ព័នធនឹងកា បាត់ខួ ន
េ រៅម្ាំកក់រ ើយ 1403។
598. េ័សា
តរ ង ក់ព័នធកា បាត់ខួ ន
េ ជន ងរម្គះ ខដ្េជ្ញជនជ្ញតិរ វៀតណាេ មានរម្ឆើន។ អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងបានរ ៀបរាប់េ េអិតអំពីេ័សា
តរ ងរនះយាងខវង 1404

រហើយសននិដាឋនថ្ន

ម្បជ្ញជនរវៀត

ណាេ “ជ្ញរម្ឆើ ន” ម្តូវបានម្បេូេ្តំ រ និងបាត់ខួ ន
េ រៅម្ាំកក់ រៅឆងឆ្នំ១៩៧៥

និ ងរដ្ើេឆ្នំ

១៩៧៦ 1405។
599. អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក៏មានរៅឆំរ ះេខខេួន នូវេ័សា
តរ ង ក់ព័នធកា បាត់ខួ ន
េ ជន ងរម្គះខខម
រម្កាេ្ងខដ្ ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើ ន បាន្តេ់សកខីកេមអំពីកា ដ្ឹងឮ អំពីម្គួសា ខខម
រម្កាេ ខដ្េម្តូវបានបញ្ជូ នរឆញរៅ ជ្ញខ្នកថ្នកា ផ្លេស់បូ ត ម្តូវបានបំខ បករឆញពីម្ ករេម្គួ សា ពួក
រគ និងខេងរឃើញជ្ញរ ៀង ហូត 1406។
600. ឆំរ ះម្បរេទថ្នេ័សា
តរ ងទាំ ងពី ឆាស់ណាស់ថ្ន ពូជសាសន៍ បស់ជ ន ងរម្គះ េិ នសំខាន់កនរងកា
បង្ហាញអំពីឧម្កិដ្ឋកេម ក៏ដ្ូឆជ្ញ រជ្ញគវាសនឆងរម្កាយ បស់ម្ បជ្ញជនខដ្េបាត់ខួ ន
េ រនះ។ អវីខដ្េ
បង្ហាញអំពីឧម្កិដ្ឋកេម គឺអងគរហតថ្នកា បាត់ខួ ន
េ បស់ពួករគ និង “កា ឈឺចប់ ទាំងខាង្េូ វឆិតត ឬ
ទាំងខាង្េូ វកាយ ឆំរ ះអនកខដ្េរៅ ស់រានមានជី វិត រដាយេិ នដ្ឹងដ្ំណឹងណាេួយ អំពីរជ្ញគ
វាសន បស់ពួករគរនះ” 1407។

កា រដាះម្សាយ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើេ័សា
តរ ង

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខននី មានភាពឆាស់លាស់។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខននី
បានរឆញពីកេពជ្ញ
រ រម្កាេេកដ្េ់ម្សរកម្ាំកក់

រហើយរធវកា
ើ រៅកនរងកងក មា

1408។

រៅកនរងខ្នក

១០.១.៧.៥.៣ ថ្នសាេម្កេ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េមានឆំណងរជើ ងថ្ន “កា បំខបក

1403

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០០-១២០៤។

1404

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១០-១១២៥។

1405

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១២៥។

1406

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១២០, ១១២១, ១១២៣ (រ ៀបរាប់េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ, ាក

សាន់, របង របឿន និង ថ្នន់ ធីេ) និងកថ្នខណឌ ១០៣៦ (រ ៀបរាប់េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខននី និង អ៊ែង សា
រ ឿន)។
1407

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០៤។

1408

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៨២៥។
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ម្ករេម្គួសា ” អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបាន ំឮកថ្ន “សមាជិកម្គួសា បស់ ខយេ ខននី ួេទាំង មាត
យ បស់គត់្ង ម្តូវបានរគដ្ឹកាេោនធំ រហើយចករឆញរៅជ្ញេួយ េនសសដ្ថ្ទរទៀតជ្ញរម្ឆើន។
គត់ខេងរឃើញពួករគជ្ញរ ៀង ហូត” 1409។

គត់ធាេក់ខួ ន
េ ឈឺរដាយសា ខតគត់េិនបានដ្ឹងអំពី

រជ្ញគវាសន បស់ពួករគ។ គត់បាន្តេ់សកខី កេមថ្ន រគបំខបកគត់ពីម្ករេម្គួសា

រហើយចប់ពី

រពេរនះេក គត់ ស់រៅមាន ក់ឯង ហូត 1410។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូ ងចត់ទករដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ខយេ ខននី ថ្នជ្ញេនសសមានក់ ខដ្េទទួេ ងបទពិរសាធន៍ថ្នកា បាត់ខួ ន
េ សមាជិក ម្គួសា គ
ត់។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នចត់ទកគត់

ឬេ័សា
តរ ងខដ្េ ងកា ជំទាស់ដ្ថ្ទថ្ន ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹង បទរចទ ខដ្េខ្អករេើកា កំណត់អតតសញ្ហញណម្ករេ បស់ពួករគ (ដ្ូឆជ្ញ កា រធវើទកខបក
រេនញ) 1411 រហើយក៏េិនបានចត់ទកខខម រម្កាេថ្នជ្ញម្ករេរគេរៅរៅកនរង វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង
០០២ ខដ្

1412។

បខនត េ័សា
តរ ងម្តូវបានចត់ទកយាងម្តឹេម្តូវថ្នជ្ញអំរពើ អេនសសធេ៌រ្សងរទៀតកនរង

ទម្េង់ថ្នកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ 1413។
601. រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ បានរឆញពីរវៀតណាេេកដ្េ់ម្សរកម្ាំកក់ ជ្ញេួយបតី និងកូ នពី
នក់ បស់គត់

រៅកនរងឆ្នំ១៩៧៦ 1414។

ថ្ងៃេួយបតី បស់គត់ម្តូវបានរគរសនើឲ្យរៅម្បេូេម្សូវ

ជ្ញេួយអនកដ្ថ្ទ រដាយជិះ រទះរគ។ រទះរគបានម្ត ប់េក វិញ បខនត េនសសខដ្េជិះរេើរនះ េិន
បានម្ត ប់េក វិញរទ។ គត់េិនបានដ្ឹងថ្នរគយកបតីគត់រៅណារទ បខនតគត់រជឿជ្ញក់ថ្នបតីគត់ម្ តូវ
រគសមាេប់ 1415។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់ ស់រៅកនរ ងភាពេ័យខាេឆជ្ញម្បចំ ថ្នគត់នឹង

1409

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០៣៦។

1410

ឯកសា E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខយេ ខននី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ១-១១ េនរមាង [15.52.25]។
1411

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៨១៦។

1412

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៨១៦។

1413

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០១ (ខ្អករដាយខ្នករេើកថ្នខណឌ ១១២៣-១១២៥ និង ១០៣៦)។

1414

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៨២៥, ១០៧៨។

1415

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៤

បនាត់ ១១-១៦ រម្កាយរមាង [13.26.08] ទំព័ ៣៨ បនាត់ ៣-២៣ េនរមាង [14.19.00]។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្ន
ខណឌ ១០៧៨, ១១២០។
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ម្តូវរគយករៅសមាេប់ខដ្

1416។

ជ្ញេទធ្េ គត់ម្បឹងខម្បងរធវើកា

េិនហា
៊ែ នឈប់ស ម្មាក 1417

រហើយេិនហា
៊ែ នតវា៉ រ ើយ របើរទាះបីជ្ញគត់រម្សកឃាេនរេតឆកតី 1418។ កា បាត់បង់បី ត បស់គត់ គឺជ្ញ
កា េំបាកណាស់សម្មាប់ ូបគត់ 1419។ រដាយសា ខតគត់នឹកបតីគត់ គត់សរម្េឆឆិតតថ្ន េិនរ ៀប
កា សាជ្ញងមី រហើយគត់គិតខតពីរេើេខងកូន បស់គត់ 1420។
602. ឧទាហ ណ៍ទាំង អស់រនះបញ្ហជក់ថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនចំបាឆ់ម្តូវដ្ឹងម្បាកដ្អំពី

រជ្ញគវាសនឆងរម្កាយ បស់បគគេខដ្េបានបាត់ខួ ន
េ រដ្ើេបីសរម្េឆថ្ន អំរពើខដ្េបណា
ត េឲ្យមាន
ពយសនកេមធៃ ន់ធៃ ឆំរ ះសមាជិកម្គួ សា ពួករគ ឬថ្ន ធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ ថ្ន
អំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានបង្ហាញរ ើយ។ រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន រសឆកតី

សននិដាឋនរេើអងគរហត ទាំងអស់រ នះ េិនសេរហត្េរនះរ ើយ។ េូេដាឋនរនះគួ ម្តូវបានម្ចនរច
េ។
603. អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវបានតម្េូវឲ្យរធវើកា ពិច ណារៅរេើអងគរហតទាំង អស់រនះ
បានរធវើកា ពិច ណារៅរេើអងគរហតទាំងរនះ

និងបានសរម្េឆថ្ន

រហើយ

ធាត្សំថ្ នអំរពើអេនសសធេ៌

រ្សងរទៀត រដាយខ្អករេើអំរពើខដ្េម្តូវបានកំ ណត់ថ្នជ្ញ កា បាត់ខួ េនរដាយបងខំ ម្តូវបានបង្ហាញ
ហួសពី វិេតិសងស័យ។ រេធាវីកា

1416

កតីេិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគ ងរ ើយរេើឆំណឆរនះ។

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៦

បនាត់ ៧-៩ រម្កាយរមាង [13.34.14]។
1417

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៥

បនាត់ ៧-៨ េនរមាង [13.31.15]។
1418

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៦

បនាត់ ៥-៩ រម្កាយរមាង [13.34.14]។
1419

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៩

បនាត់ ១១-១២ រម្កាយរមាង [13.46.25]។
1420

ឯកសា E1/286.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ាក សាន់) ទំព័ ២៩

បនាត់ ១១-១២ រម្កាយរមាង [13.46.25]។
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៩.៦.២.២. ម្កាំង្តាោន់
604. រៅកនរង េូេដាឋន ១២៧ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមាន

កំហសឆគងកនរងកា សរម្េឆថ្ន “អំរពើជ្ញក់លាក់ថ្នកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ អាឆម្តូវបានម្បម្ពឹតតរេើស
ពីេង
ត រេើេនសសខតមានក់” 1421
605. កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា បាត់ខួ ន
េ រៅម្កាំងាចន់

សំខាន់សម្មាប់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េទទួេ ង្េបះ េ់ រដាយសា ឧម្កិដ្ឋកេមរនះ ដ្ូឆជ្ញ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី អឹេ សារ ឿន។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បងម្បរស បស់គត់រ្
ម ះ អ៊ែង េីេ បានរសនើសំ
អាហា រៅម្កាំងាចន់ រហើយម្តូវបានរគរជ សតី។ បនាប់េកគត់ម្តូ វបានរគបញ្ជូ នរៅរ ៀនសូ ម្ត
រហើយបានបាត់ខួ ន
េ 1422។

គត់បានដ្ឹងពីអតីតអនកជ្ញប់ឃំរៅម្កាំងាចន់ថ្ន

បតី បស់គត់រ ្
ម ះ

អ៊ែយ េត ម្តូវបានចប់ខួ ន
េ រហើយបាត់ខួ ន
េ គត់ម្តូវបានរគយករៅម្កាំងាចន់ រហើយរម្កាយេក
គត់ម្តូវរគសមាេប់រ ៅទីរនះ1423។ ាេ យៈ បាយកា ណ៍រៅម្កាំងាចន់ គត់ក៏បានដ្ឹង្ងខដ្
ថ្ន ពូ បស់គត់រ្
ម ះ អឹេ ឆក និងបងម្បរស បស់គត់រ្
ម ះ អ៊ែង េីេ ម្តូវបានរគយករៅទីរនះ
រហើយសមាេប់្ងខដ្

1424។

606. សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹងកា វិ ភាគ បស់ ក.ស.ព 1425 ខដ្េថ្ន រេធាវីកា
ម្បម្ពឹតតកំហសដ្ខដ្េៗកនរងកា បកម្សាយខសរេើធាត្សំថ្ នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េ ក់ព័នធ។

កតីបាន
ឧម្កិដ្ឋកេម

ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហាគឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។ រេធាវី
កា

កតីេិនបានបង្ហាញឯកសា សំអាងណាេួយ សម្មាប់កា អះអាងថ្ន

បានម្បម្ពឹតតខតេតងគត់ រៅរេើេនសសមានក់។ រេធាវីកា

ឧម្កិដ្ឋកេមរនះអាឆម្តូវ

កតីក៏េិនបានបង្ហាញ្ងខដ្ ថ្ន ម្បរេទថ្ន

1421

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៣៦-៨៤០។

1422

ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន) ទំព័ ១៩

បនាត់ ៤-៥ េនរមាង [10.07.23]។
1423

ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន) ទំព័ ១១

បនាត់ ៥ – ទំព័ ១២ បនាត់ ២ េន និងរម្កាយរមាង [09.40.00]។
1424

ឯកសា E1/283.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែង សារ ឿន) ទំព័ ១៩

បនាត់ ៦-១២ េនរមាង [10.07.23]។
1425

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៨៥១-៨៥៧។
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អំរពើជ្ញក់លាក់ណាេួយ ខដ្េជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម អាឆ ក់ព័នធខតម្តឹេរពេរវលាដ្ំបូង ខដ្េម្តូវបាន
ម្បម្ពឹតតរ ើងរៅរេើជន ងរម្គះជ្ញក់លាក់ ណាេួយ។
607. កា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីេិនម្គន់ខតេិ នមានេូេដាឋនខ្នកឆាប់បរណា
ណ ះរទ

រធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់រគេបំ ណងថ្នកា កំ ណត់អំរពើខបបរនះជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋរទៀត។

បខនតខងេទាំង
កា រធវើខបបរនះ

នឹង្តេ់ជ្ញ បាំងេិ នឲ្យមានកា ទទួេខសម្តូវសម្មាប់បគគេណា ខដ្េម្តួតពិ និតយរេើេរេើអំរពើសា
ហាវយង់ឃនង់បខនថេរទៀត ខដ្េម្បម្ពឹតតរ ើងដ្ខដ្េៗ រៅរេើម្ករេេនសសខតេួយ រដាយម្គន់ខត
រដាយសា បគគេខដ្េម្តូវ កំណត់រគេរៅបានកាេយជ្ញរគេរៅ ួ ឆរហើយថ្នឧម្កិដ្ឋកេម េួយយាង
តិឆ។

េិនមានសំអាងរហតរៅកនរ ងរគេនរយាបាយអំពីេូេរហតអវរី ទើបជនរេមើសខដ្េម្បម្ពឹតត

ដ្ខដ្េៗ គួ ទទួេបានម្បរយាជន៍ពីកា កា

ខបបរនះ។ ជន ងរម្គះក៏ េិនគួ ម្តូ វបានដ្កហូតនូវ

សិទធិទទួេបានយតតធ
ិ េ៌ រដាយសា ខតបគគេខដ្េបានបាត់ខួ ន
េ បានទទួេ ងកា ម្បម្ពឹតតិដ្ខដ្េៗជ្ញ
រម្ឆើនរេើករនះ។
608. ក.ស.ព បានកំណត់យាងម្តឹេ ម្តូវថ្ន រហតកា ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយទ ហីក ណ៍រនះ

ក់ព័នធ

ជ្ញេួយរ ឿងកតីខដ្េបគគ េមានក់បានបាត់ខួ ន
េ ឆំ នួនពី ដ្ង បខនត រៅកនរ ងសាថនភាពពី ខសគន រហើយកា
បាត់ខួ ន
េ រនះម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយម្ករេច ីផ្លាេ់ពី រ្សងគន 1426។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេបខនថ េថ្ន
ឆំរ ះកា បាត់ខួ ន
េ េតងៗ មានម្ករេជន ងរម្គះរដាយម្បរយាេរ្សងៗគន្ងខដ្ ។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពនយេ់ ពយសនកេម ធៃន់ធៃ ខដ្េបណា
ត េេកពីកា បាត់ខួ ន
េ បានជះឥទធិពេេិន
ម្តឹេខតឆំរ ះអន កខដ្េបាត់ខួ ន
េ បរណា
ណ ះរទ

បខនតខងេទាំងឆំរ ះ

“អនកខដ្េរៅ ស់រានមានជី វិត

រដាយេិនដ្ឹងដ្ំណឹង ណាេួយ អំពីរជ្ញគវាសន បស់ពួករគរនះ” 1427។
សរម្េឆខដ្េរេធាវីកា

រហតដ្ូរឆនះឆំរ ះកា

កតីជំ ទាស់ កនរងេូេដាឋនរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន ឱ្កាសថ្ន

កា បាត់ខួ ន
េ េតងៗបរងកើតបានជ្ញប ិយាកាសេ័យ ខាេឆ និងកា ឈឺចប់ គឺ េួយរៅម្ាំកក់ និងេួយ
រទៀតរៅម្កាំងាចន់។ ម្ពឹតតិកា ណ៍ថ្នកា បាត់ខួ ន
េ គឺជ្ញក ណី ដាឆ់ពីគន និងខសគនទាំងម្សរងថ្នអំរពើ
ឧម្កិដ្ឋកេម។ កា ខដ្េថ្នបគគេេួយឆំ នួន ខដ្េទទួេ ងរម្គះរនះ គឺជ្ញ េនសសខតេួយរនះ គឺជ្ញ
កា ពិច ណាសម្មាប់សាថ នទេៃន់ េិនខេនជ្ញេូ េដាឋនសម្មាប់រដាះបនាក
រ រ ើយ។

1426

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៨៥៧។

1427

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១២០៤។
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៩.៦.២.៣. មនទីរសនាិសុខភនំនម្កាល
609. រៅកនរង េូេដាឋន ១៣៥ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

ម្បម្ពឹតតកំហសអងគរហតកនរងកា សរម្េឆថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង េនសសជ្ញតិថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សង
រទៀត ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរៅ ក-១៧, ក-១១ និងេនំរ ម្កាេ ាេ យៈកា បាត់ខួ ន
េ 1428។
610. ជ្ញដ្ំបូង រេធាវីកា

កតីបានអះអាងថ្ន សាកសី ចន់ ទូយ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស គឺជ្ញ

បគគេខតពី នក់បរណា
ណ ះ បានម្តូវបានសាត ប់សកខីក េមរេើម្ បធានបទថ្នកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំរៅ ក១៧ រហើយរេធាវីកា

កតីបានបនតអះអាងថ្ន ពួករគម្តូវបានឃំខួ ន
េ រៅេនំរម្កាេ េិ នខេនរៅ ក-

១៧ រទ ដ្ូរឆនះរហើយ េិនមានេ័សា
តរ ងរៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង
ខេួនរដាយបងខរំ ៅ ក-១៧ រ ើយ1429។ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

ក់ព័ នធនឹងកា បាត់

កតីទាំងអស់រ នះ េិនឆាស់

លាស់ និងេិនម្តឹេម្តូវរទ។
611. ទីេួយ

មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ

រហតអវរី ទើបរេធាវីកា

កតីរេើករ ើងអំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី អួង ដ្ស។ គត់េិនបានេក្តេ់ស កខីកេមរ ៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ។ រទាះ
បីជ្ញ ក.ស.ឆ.ស បានសាតប់ឆរេេើ យគត់

ក់ព័នធនឹងកា ឃំខួ ន
េ គត់រៅេនំរម្កាេកតី 1430 ខតគត់េិន

បាន្តេ់េ័សា
តរ ង ក់ព័នធនឹង ក-១៧ រទ រហើយគត់ក៏េិនម្តូវបានរេើករ ើងរៅកនរងខ្ន កននកនរង
សាេម្កេ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េពិភាកាអំពី ក-១៧ ខដ្
612. ក៏េិនមានឆាស់ លាស់្ងខដ្ ថ្នរតើ រហតអវរី ទើបរេធាវីកា

1431។

កតី អះអាងថ្ន សាកសី ចន់ ទូយ េិន

ជ្ញប់ឃំឃាំងរៅ ក-១៧។ រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា អះអាងរនះ រេធាវីកា

កតីរយាងរៅខ្នកេួយថ្ន

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ ខដ្េរធវកា
ើ អះអាងដ្ូឆគន បខនត ដ្ូឆគនខដ្ េិនមាន
សំអាងរហត ឬកា រយាងណាេួយ រៅេ័សា
តរ ងរ ើយ1432។ ាេពិតរៅ សាកសី ចន់ តូឆ បាន

1428

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៧-៨៩១។

1429

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៨។

1430

ឯកសា E3/7703 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨។

1431

ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស សូេរេើេ្ងខដ្ ខាងរម្កាេ ខ្នក ១០.៤ កថ្នខណឌ ៧៥២-៧៥៨។

1432

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៨ រជើងទំព័ ១៦០៤ រយាងរៅ ឯកសា E457/6/4/1 រសឆកតីសននិដាឋន

បញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ១៤០៧-១៤១០។

348
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និយាយដ្ខដ្េៗរៅកនរងសកខីកេម បស់គត់ អំពីកា ជ្ញប់ឃំឃាំងរៅ ក-១៧ 1433 ដ្ូរឆនះរហើយអងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងសននិ ដាឋនថ្ន គត់បានឃំឃាំងរៅទីរនះ 1434។ រេធាវីកា

កតីេិនបាន ្តេ់

សំអាងរហតថ្ន រហតអវរី ទើបកា សរម្េឆរនះគួ ម្តូវបានបដ្ិរសធរចេ។
613. ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

េិនមានេ័សា
តរ ង ក់ព័នធជ្ញេួយ នឹងកា បាត់ខួ ន
េ

រដាយបងខំរ ៅ ក-១៧ រនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ង បស់សាកសី ចន់
ទូយ សាកសី រនត សាវា៉ ត និ ងសាកសី រម សា ន1435។ សាកសី ចន់ ទូយ បាន្តេ់សកខី កេម អំពីកា
ដ្ឹងឮរដាយផ្លាេ់ ខដ្េគត់បានរឃើញអនករទាសម្បមាណ ៨ នក់ ម្តូវបានរគយករៅសមាេប់ 1436។
កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា បាត់ខួ ន
េ រដាយបងខំ

ម្តូវបានគំម្ទរដាយសាកសី

រនត សាវា៉ ត ខដ្េបានសាតប់ឮថ្ន អនករៅជ្ញន់ខាងរេើថ្ ន ក-១៧ ម្តូវបានរគដ្ឹករឆញរៅាេទិស
រៅរៅម្ករឆះ រហើយសមាេប់រចេ1437។ សាកសី រម សា ន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន កមាមេិបាេរៅ
ក-១៧ ម្តូវបានរគដ្ឹករៅម្ករឆះ1438។ រេធា វីកា

កតេ
ី ិ នបាន្តេ់សំអាងរហតថ្ន រហតអវរី ទើប

កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េខ្អករេើេ័ សា
តរ ងរនះ គួ ម្តូវបានចត់ទកថ្នេិ ន
សេរហត្េរនះរទ។
614. រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ បខនថេថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េទាក់ទងនឹង ក-១៧ និងទីាំងេនំរម្កាេ

គឺជ្ញេ័សា
តរ ងឆចេអារាេបរណា
ណ ះ ខដ្េមានន័យ (រដាយេិ នបានពនយេ់ពី េូេរហត) ថ្ន អងគជំនំ

1433

ឯកសា E1/399.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (សាម្កី ចន់ ទូយ រៅ ចន់ តូឆ) ទំព័ ៥២ ទំព័ ២៥ - ទំព័

៥៣ បនាត់ ១១ រម្កាយរមាង [13.52.25] ទំព័ ៦៤ បនាត់ ១៩ - ទំព័ ៦៥ បនាត់ ១៩ រម្កាយរមាង [14.37.38], ទំព័ ៦៩
បនាត់ ២០ - ទំព័ ៧០ បនាត់ ១៧ េនរមាង [15.12.13], ទំព័ ៧១ បនាត់ ១៨ - ទំព័ ៧៣ បនាត់ ២ េនរមាង [15.23.14]។
1434

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០២០, ៣០២៦-៣០២៨។

1435

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩០។

1436

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩០ រយាងរៅឯកសា E3/7694 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (សាកសី ចន់ ទូ

យ រៅ ចន់ តូឆ) ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN 00236706។
1437

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩០ រយាងរៅឯកសា E1/400.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១១ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី

រណត សាវា៉ ត) ទំព័ ២៨ បនាត់ ២២ - ទំព័ ២៩ បនាត់ ៥ រម្កាយរមាង [11.13.42]។
1438

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩០ រយាងរៅឯកសា E1/410.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខេីន ឆ្នំ២ ០១៦ (សាកសី

រម សា ន) ទំព័ ៧៧ បនាត់ ១៦ - ទំព័ ៧៩ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [15.52.01]។
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ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយពឹងខ្អ ករៅរេើេ័សា
តរ ងរនះ1439។ សហរេធាវីនេ
ំ ខជំទាស់
រៅនឹងកា សនមត បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

េ័សា
តរ ងឆចេអារាេគួ ម្តូវបានចត់ទកថ្នេិ ន

អាឆរជឿជ្ញក់បានម្គប់រពេរនះ1440។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី កា កំណត់ម្ បរេទថ្នេ័សា
តរ ងរនះ
ថ្នជ្ញេ័សា
តរ ងឆចេអារាេ គឺជ្ញកំហសឆគង។ រេធាវីកា

កតីបា នដ្កម្សង់ពីសាេម្កេអងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង រហើយបានគូសពីរម្កាេឃាេេួយឆំនួន ខដ្េរេធាវីកា

កតីរជឿជ្ញក់ថ្ន ជ្ញកា

បង្ហាញអំពីកា ពឹងខ្អក បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើេ័សា
តរ ងឆចេអារាេថ្ន 1441
“រៅេនាី សនតិសខរនះ

អនកជ្ញប់ឃំបានជួបម្បទះ

នូវកា បាត់ខួ ន
េ អនកជ្ញប់ឃំ

ខដ្េជ្ញប់ឃំ

ជ្ញេួយគន រដាយេិនមានកា ម្បាប់ពីេូេរហតថ្នកា បាត់ខួ ន
េ បស់ពួករគទាំងរនះរ ើយ ខដ្េ
រធវើឲ្យអនកជ្ញប់ឃំរជឿថ្ន អនកបាត់ខួ ន
េ ទាំងរនះម្តូវបានរគសមាេប់។ កា រ ៀបរាប់េួយរៅឆំរ ះ
េខអងគជំនំជម្េះ បង្ហាញថ្ន អនកជ្ញប់ឃំម្តូវបានរគម្បាប់ថ្ន ពួករគទាំ ងរនះម្តូវបញ្ជូ នម្ត ប់
រៅេូេក
ិ ំរណើត វិ ញ

បខនតបនាប់ពីរពេរនះេក

សាកសីរ្សងរទៀតបានឮព័ត៌មានរ្សងៗគន
រម្កាយរពេដ្ួេ េំេួយ យៈខេីេក

េិ នខដ្េបានរឃើញពួករគជ្ញរ ៀង ហូត”។

រៅរពេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយដ្ួេ េំ

អនកជ្ញប់ឃំម្តូវបានរគដ្ឹករៅាេ្េូវ

ឬ

ទិសរៅរៅរខតត

ម្ករឆះ រដាយព័ត៌មានខេះបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន អនកជ្ញប់ឃំម្តូវបានរគយករៅទីរនះរដ្ើេបីសមាេប់
...” 1442
615. កា អនវតតខ បបរនះបង្ហាញអំពីកា យេ់ម្ ឆ ំរៅរេើទសសនៈថ្ន កយឆចេអារាេ1443។ អំរពើឧម្កិដ្ឋ
ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរេើករ ើងរៅទីរនះ

គឺជ្ញកា អនវតតកា ដ្កម្បជ្ញជន

រហើយ

លាក់បាំងពីរជ្ញគវាសន បស់ពួករគ ដ្ូរឆនះរហើយបានបរងកើ តជ្ញ “ប ិបទថ្នភាពេិ នឆាស់លាស់ និង
កា េ័យខាេឆ” 1444។ េ័សា
តរ ងខដ្េបានរ ៀបរាប់រៅកនរ ងឃាេពី ដ្ំបូង ខដ្េរេធាវីកា

កតីបា នគូស

ពីរម្កាេ (និងេ័សា
តរ ងខេះរទៀតខដ្េរ ៀបរាប់រៅកនរងឃាេទីបី) គឺជ្ញ េ័សា
តរ ងផ្លាេ់ពីអនកជ្ញប់ឃំខដ្េ

1439

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៨។

1440

សូេរេើេ ខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ២១៦-២២៨។

1441

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៨។

1442

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៨៨ រយាងរៅឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១៦១។

1443

សូេរេើេ ខ្នក ៨.៣.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ២១៦-២២៨។

1444

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ១៤៧៦។
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បានទទួេបទពិរសាធន៍ផ្លាេ់ពីកា េ័យខាេឆខដ្េរកើតរ ើងរដាយសា កា សរងកតរេើេរឃើញ អនក
ជ្ញប់ឃំឃាំងជ្ញេួយខេួន ម្តូវបានបាត់ខួ ន
េ ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ បាន្តេ់សកខី កេម
អំពីរពេរវលាខដ្េគត់រៅ ក-១១ រហើយបាននិយាយថ្ន គត់មានភាពេ័យខាេឆជ្ញម្បចំ រដាយ
សា ខតបានរឃើញេនសសជ្ញរម្ឆើ នបាត់ខួ ន
េ 1445។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស បានបញ្ហជក់ថ្ន
អនករទាសម្តូវបានរគដ្ឹករឆញពីេំរន ម្កាេរៅរៅរពេយប់ រហើយខេងរឃើញម្ត ប់េក វិញ1446។
គត់បានរឃើញរដាយផ្លាេ់

អនករទាសម្តូវបានរគយករឆញរៅជ្ញរម្ឆើ នដ្ង 1447។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីទាំងអស់រ នះ និងបគគ េដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានដ្កម្សង់ជ្ញម្បេព រដាយអងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង

អាឆមានព័ត៌មានរដាយម្បរយាេពីម្ បេពដ្ថ្ទរទៀត

ក់ព័នធនឹងរជ្ញគវាសនឆង

រម្កាយ បស់អនករទាសខដ្េបាត់ខួ ន
េ បខនត អងគរហតរនះ េិ នខេនជ្ញអវខី ដ្េេ័សា
តរ ងម្តូវបានរេើក
រ ើង រដ្ើេបីបង្ហាញរៅកនរងក ណីរនះរ ើយ រហើយក៏េិនចំបាឆ់កនរងកា បង្ហាញអំពីរជ្ញគវាសនពិត
ម្បាកដ្ បស់អនករទាស រដ្ើេបីបង្ហាញអំពីឧម្កិដ្ឋកេមរនះខដ្ ។
616. អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានេ័ សា
តរ ងផ្លាេ់និង គួ ឲ្យរជឿទកឆិតតពីម្បេពជ្ញរម្ឆើនខដ្េថ្ន

អនក

រទាសបាត់ខួ ន
េ ពីេនាី សនតិសខេនំរម្កាេ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់ សមាគេ់ថ្ន កនរងកា កំ ណត់បង្ហាញ
អំពីភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នព័ត៌មានទាំងអស់រនះ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន េ័សា
តរ ង
អំពីសាថនភាព ( ួេទាំង “កា បាត់ខួ ន
េ បស់អនកជ្ញប់ឃំរ្សងរទៀត រដាយេិនដ្ឹងពីេូេរហត”) រៅ
គកេនំរម្កាេ និង ក-១១ ម្តូវបានគំម្ទរដាយេ័សា
តរ ងម្បខហេគន
617. ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា
ជម្េះសាលាដ្ំបូង

កតីរេើបញ្ហារនះ

ក់ព័នធនឹង ក-១៧1448។

បង្ហាញរដាយេិនម្តឹេម្តូវពី វិធី សាន្រសត បស់អងគជំ នំ

រហើយេិនបាន្តេ់សំអាងរហតសម្មាប់កា ចត់ទកកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្នេិនសេរហត្េរនះ។

1445

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៧១ បនាត់ ២២-

២៥ រម្កាយរមាង [14.30.00] ដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩៥។
1446

ឯកសា E3/7703 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨,

ERN (KH) 00236747 ដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩៧។
1447

ឯកសា E3/7703 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN

(KH) 00236746។
1448

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១០២។

351
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663519

៩.៦.៣. នសចកាីសននិដាឋន
618. រេធាវីកា

ក់ព័នន
ធ ឹង្ការផ្លលស់ទីជនជាតិោមនដាយបង្ខំ

កតីបានរេើកពីកា ជំទាស់តូ ឆេួយ ទាក់ទងនឹង សឆកតីស ននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងខដ្េថ្ន កា ផ្លេស់ទីម្បជ្ញជនចេរដាយបងខំរៅកនរងកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទី
ពី

គឺជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិថ្ នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត1449។

រៅកនរងេូេដាឋន

ឆំនួនបី ដាឆ់ពីគន បខនត ហាក់ដ្ូឆជ្ញខតេួយរនះ (េូេ ដាឋន ៥ េូេដាឋន ៨៣ និង េូេ ដាឋន ១៥០)
រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

រគេកា ណ៍កា ជំនំជ ម្េះពី ដ្ងឆំរ ះអងគរហតដ្ខដ្េ

ម្តូវបាន ំរលាេបំ ន រដាយសា កា ្តនតរទាស រខៀវ សំ្ន ពីបទឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹង េនសសជ្ញតិ
ថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ាេ យៈកា ផ្លេស់ទីរដាយបងខំ រៅរេើម្បជ្ញជនចេ រដាយខ្អក
រេើេូេដាឋនថ្ន អំរពើខដ្េរចទជ្ញបញ្ហាគឺជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ្តនារទាសរខៀវ សំ្ន កនរងសំណំរ ឿង
០០២/០១

ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរ ៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី

1450។

កា អះអាងគឺថ្ន ជនជ្ញតិ

ចេខដ្េកា ផ្លេស់ទីេំរៅ បស់ពួកគត់ ម្តូវបានរចទម្បកាន់រៅកនរងសំ ណំរ ឿងបឆចរបបនន គឺជ្ញខ្នក
េួយថ្ន “ម្បជ្ញជនពី៣០០.០០០ រៅ៤០០.០០០ នក់” ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរង
សំណំរ ឿង ០០២/០១ សរម្េឆថ្ន ម្តូវបាន “ផ្លេស់ទីេំរៅរៅឆរនេះពីខខកញ្ហញ ឆ្នំ១៩៧៥ ដ្េ់រដ្ើេ
ឆ្នំ ១៩៧៧” ជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនដ្ំណាក់កាេទីពី

1451។

619. ទ ហីក ណ៍រនះខ្អករេើកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើសាេម្កេអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងសំណំរ ឿង
០០២/០១។ រៅកនរង សាេម្កេរនះ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន រដាយសា ខតកា ផ្លេស់ទី
េំរៅរដាយបងខំ និងកា រធវើទកខបករេន ញ រដាយេូេរហតសាសន ជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយគនេិនអាឆ
ម្សាយបាន និងរដាយសា ខតបទរចទកា រធវើទកខបករេនញ រដាយេូេរហតសាសន សថិតរម្ៅ
វិសាេភាពថ្នសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជ ម្េះនឹង “េិនរធវើកា សរម្េឆម្តង់ ឆំណឆរនះរៅកនរង

1449

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣៣៥-៣៣៤០។

1450

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤, ៥៤៦, ៩៦៤-៩៦៥។

1451

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៥៤៦, ៩៦៥ រយាងរៅឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១

កថ្នខណឌ ៦៥៨។

352
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663520

សាេម្កេរនះ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយបងខំរ េើម្បជ្ញជនចេ ខដ្េម្តូវបានរចទ
ម្បកាន់្ងខដ្ ថ្ន ជ្ញកា រធវើទកខបករេនញរដាយេូ េរហតសាសនរនះរទ” 1452។
620. សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ សា ណា បស់ ក.ស.ព ម្តង់ឆំ ណឆរនះ1453 ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខ
យេ់ម្សបជ្ញេួ យ។ រទាះជ្ញយាងរនះកតី សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេបខនថេកា បញ្ហជក់ខដ្េសំខាន់ថ្ន
រសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្តូ វបានយេ់ដ្ឹងរដាយម្តឹេម្តូវថ្ន បានដ្ករឆញពី
កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ េិនម្តឹេខតកា កំ ណត់ម្បរេទបទរេមើស

ក់ព័នធនឹងជនជ្ញតិចេបរណា
ណ ះ

រទ ខងេទាំងកា ពិច ណាននរេើអងគរហត ទាក់ទងនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេរដាយប
ងខំ។ ឆំណឆរនះមានភាពឆាស់លា ស់ាេ យៈកាតឆំនួនបី ខដ្េបានបង្ហាញរៅខ្នកខាងរម្កាេ គឺ
(១)

េកខណៈខសគន

និងដាឆ់រឆញពីគនថ្នបទរចទ ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ

រដាយបងខំ ថ្នខសពីអងគរហត ខដ្េម្តូវបានពិច ណាថ្នជ្ញខ្នកេួយថ្នសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (២) កា ខដ្េសកខីកេមសីព
ត ីកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ
ម្តូវបានដ្ករឆញពីសាេម្កេអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និង (៣) កា
អានជ្ញ ួេរៅរេើសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០១។
621. ទីេួយ ឆាស់ណាស់ថ្ន ាេ យៈដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ បទរចទ ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅជនជ្ញតិ
ចេរៅកនរងអំ រងរពេផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី ខសគនរេើខ្នកអងគរហត ពីកា
ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនរ្សងៗរទៀត។

រនះេិនខេនជ្ញក ណីខដ្េម្បជ្ញជនចេម្គន់ខតម្តូវបាន

បញ្ចូ េរៅកនរងកា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយបងខំ ួេគនជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំជ្ញេួយ ម្ករេដ្ថ្ទរ្សងរ ើយ។
622. កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី ចប់រ្តើេរៅអំ រងខខកញ្ហញ ឆ្នំ១៩៧៥ 1454 រហើយ ក់
ព័នធភាគរម្ឆើ នជ្ញេួយ នឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន រៅកាន់ទិសឧតត និង យ័ពយ 1455។ រគេរៅ

1452

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦២៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់

សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៥៤៤។
1453

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៥៤៤។

1454

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៦២។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៦២។

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៨។
1455

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៦២-២៦៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E313 សាេម្កេកនង
រ សំណំរ ឿង

០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៩០, ៥៩៦-៥៩៩។

353
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663521

ឆេបងគឺរដ្ើេបីអេិ វឌ្ឍន៍្េិត កេមអាហា

រៅឧតត និង យ័ពយ 1456 រទាះបីជ្ញរៅរពេរម្កាយេក

កា ្ាះរ សន្រង្ហគេជ្ញេួយម្បរទសរវៀតណាេ ក៏បាន្តេ់ជ្ញេូេរហតសម្មាប់កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញ
ជនរឆញពីទិសបូ ៌ ខដ្

1457។

រសឆកតីសរម្េឆកនរងកា ចប់រ្តើេកា ផ្លេស់ទីេំរ ៅម្បជ្ញជន ហាក់ដ្ូឆ

ជ្ញម្តូវបានរធវើរ ើង រៅកនរងខខសីហា ឆ្នំ១ ៩៧៥ 1458។ កា ផ្លេស់ទីាេតំបន់ខេះរទៀត ម្តូវបានរធវើ
រ ើងរៅាេេូេិភាគ 1459
អាហា

1460

ខដ្េមានរគេរៅខបងខឆកកមាេំងពេកេមសម្មាប់្េិត កេម

និង “កសាងខេួន” ម្បជ្ញជនងមីរៅជ្ញកសិក ាេ យៈពេកេមធៃ ន់1461។

623. កា ជរេេៀសម្បជ្ញជនចេម្ទង់ម្ទាយធំ បានចប់រ្តើេរៅរពេរម្កាយ គឺ បនាប់ពីកា បះរបា ជន
ជ្ញតិចេ ខដ្េរកើតរ ើងរៅកនរងខខកញ្ហញ និងតលា ឆ្នំ១៩៧៥1462។ រគេរៅគឺរដ្ើេបី “បំខបក” ជន
ជ្ញតិចេ1463 ដ្ូរឆនះរហើយ ពួករគម្តូវខបងខឆករៅាេេូេិខខម ខដ្េរៅាេេូេិនីេួយៗ អនញ្ហញត
ឲ្យមានជនជ្ញតិចេភាគតិឆ បរណា
ណ ះ 1464។
624. ទីពី ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បានកំណត់ ួឆរហើយ 1465 អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបដ្ិរសធេិ នសាតប់សា កសី
ក់ព័នធនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេរៅកនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១។

1456

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៥, ២៧៦-២៧៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំ

រ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៨៤-៥៨៧។
1457

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៧៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/

០១ កថ្នខណឌ ៦២៤-៦២៦។
1458

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៧៩។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/

០១ កថ្នខណឌ ៥៨៥។
1459

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៦៣។

1460

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦០២-៦១២។

1461

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦១៣-៦២៣។

1462

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៦៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២១០,

៣២៦២។
1463

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៨១។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២១០,

៣២៦៨។
1464

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ២៦៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៦៤។

1465

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៥៤៤។

354
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663522

625. ទីបី សាេម្កេអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បង្ហាញឆាស់ថ្ន អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងេិនម្គន់ខតបដ្ិរសធេិ នរធវើកា កំ ណត់ម្បរេទបទរេមើសរ្សង

ក់ព័ នធនឹងកា ម្បម្ពឹតតិ

រៅរេើជនជ្ញតិចេ រៅកនរងអំ រងរពេផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី បរណា
ណ ះរទ បខនត
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានដ្ករឆញពីបណា
ត អងគរហតនន ខដ្េមានរៅឆំរ ះេខ ពីឯកសា
នន ក់ព័នធនឹងម្បជ្ញជនចេ រៅកនរង អំ រងរពេកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី
រទៀត្ង។ រៅកនរងរសឆកតីរ្តើេថ្នខ្ន ក ១១ ថ្នសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងសំណំរ ឿង
០០២/០១ ខដ្េរេើករ ើងអំពីកា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី អងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងបានកំណត់អំពីបទរចទ រឆញពីដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ខដ្េអងគជំនំជម្េះនឹ ងរធវើកា ពិច ណា
ខងេរទៀត។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានបញ្ចូ េកា រយាងណាេួ យរៅអងគរហត

ក់ព័នធនឹង

កា ផ្លេស់ទីេំរៅជនជ្ញតិចេ ខដ្េ (ដ្ូឆបានរេើករ ើងពីខាងរេើ ) ម្តូវបានរ ៀបរាប់ដាឆ់រ ដាយ
ខ ករៅកនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ 1466។ េិនមានអងគរហតខដ្េកំណត់ថ្ន ជ្ញប់ ក់ព័ នធជ្ញេួយ នឹង
ម្បជ្ញជនចេ ម្តូ វបានរេើករ ើងកនរ ងខ្នក ១១ រទ។ ឆំណឆរនះ្ាយ
រ ជ្ញេួយ នឹងខ្នក ១០ ខដ្េ
ពិភាកាអំពីកា ផ្លេស់ទីេរំ ៅម្បជ្ញជន

ដ្ំណាក់កាេទីេួយ

ខដ្េ ួេមានកា រយាងជ្ញរម្ឆើនរៅ

ម្បជ្ញជនចេ ខដ្េជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅរដាយបងខំ ទាំងអស់រ នះ1467។ កា ពនយេ់យាង
ឆាស់លាស់ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពី វិធី សាន្រសត បស់ខួ ន
េ គឺថ្ន អងគជំនំជម្េះនឹង េិន ក់
ព័នធជ្ញេួយនឹង “កា រចទម្បកាន់” ទាក់ទងនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅជនជ្ញតិចេរដាយបងខំ រៅកនរងកា
ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី រ ើយ1468 រដាយបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន កា ផ្លេស់ទីេំរៅខដ្េ
ខេួនបានសរម្េឆ េិ នមានអងគរហតណាខដ្េម្តូវរចទម្បកាន់រ ៅកនរងបទរចទ ក់ព័នធនឹងម្បជ្ញជន
ចេរ ើយ។
626. សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ថ្ន ជ្ញេទធ្េ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីរនះបានរេើករ ើង វិ ញសា

ជ្ញងមីនូវទ ហីក ណ៍ខដ្េបរាជ័យ ួឆរហើយរៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង គឺថ្ន កា ផ្លេស់ទី

1466

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៥៧៥។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរយាងរៅដ្ីកាដ្ំរណាះ

ម្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៥, ២៦២, ២៦៣, ២៧៦-២៧៧, ២៧៨។ រពេរ ៀបរាប់ពីវ ិសាេភាពថ្នបទរចទ អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងេិនបានបញ្ចូ េសមាា ៈ ឬកា រយាងរៅកថ្នខណឌទាំងរនះទាក់ទនឹងនឹងកា ផ្លេស់ទីេំរៅ បស់ជនជ្ញតិចេរទ៖ កថ្នខណឌ
២៦៦, ២៦៨, ២៨១។
1467

សូេរេើេ ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រជើងទំព័ ១៣៧៣, ១៤៩៩។

1468

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៦២៧។
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េំរៅម្បជ្ញជនចេរដាយបងខំ

ម្គន់ខតជ្ញខ្នក េួយ

ខដ្េេិនអាឆខញករឆញបានពីកា ផ្លេស់ទី

េំរៅម្បជ្ញជន ដ្ំណាក់កាេទីពី ជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំរ នះ1469។ បខនត កា អះអាងរនះម្តូ វបានអងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងម្ចនរចេ ួឆរហើយ។
ថ្ន

កា ផ្លេស់ទីេំរៅម្បជ្ញជនចេ

រទាះបីជ្ញសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង សននិដាឋន
ពិតជ្ញបានរកើតរ ើងជ្ញខ្នកថ្នកា ផ្លេ ស់ទីេំរៅម្បជ្ញជន

ដ្ំណាក់កាេទីពី ជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំកតី ខតសាេម្កេក៏បា នទទួេសាគេ់្ងខដ្ អំពីរគេបំណងខដ្េ
មានេកខណៈរ ីសរអើង និងរដាយខ ក ថ្នកា ផ្លេស់ទីេំរៅ រដាយម្បជ្ញជនចេម្តូវបានកំ ណត់
រគេរៅជ្ញពិរសស ខដ្េបណា
ត េេកពីកា បះរបា

និង “រដ្ើេបីឲ្យសហគេន៍ បស់ពួករគខបក

បាក់ ពំខេនម្គន់ខតជ្ញកា ខឆកចយកមាេំងពេកេមរនះរ ើយ” 1470។ រេធាវីកា

កតីេិនបាន្តេ់

សំអាងរហតថ្នរហតអវរី ទើបកា សរម្េឆរេើអងគរហត បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរនះ េិនសេ
រហត្េ ដ្ូរឆនះរហើយ កា សរម្េឆរនះម្តូវមានអានភាព។
៩.៦.៤. ការសននិដាឋននលើអង្គនហតុ

ក់ព័នធនឹង្ការនរៀបអា

នដាយបង្ខំ នៅកនុង្បរិបទននការនរៀបអា

ហ៍ពិ

ហ៍ពិ

ហ៍នដាយបង្ខំ និង្ការរួមនភទ

ហ៍

៩.៦.៤.១. ទិ ឋពពទូនៅ
627. ជ្ញជរម្េើសរ្សងេួយរទៀតថ្នទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ ខដ្េម្តូវបានពិភាកាពីខាងរេើ 1471 ខដ្េថ្ន កា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និ ងកា ំរលាេរសពសនធវៈ រៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនខេនជ្ញកា
ខសឆាប់រៅរពេរវលា ក់ព័នធរ នះ

រេធាវីកា

ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរ ងកា សរម្េឆថ្ន

កតី កបា
៏ នរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន

អងគជំនំ

ធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិថ្ នអំរពើ

អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ម្តូវបានបង្ហាញ ក់ព័នធនឹងអំរពើរ នះ (េូេដាឋន ១៦១-១៧០ និង េូេដាឋន
១៧៣-១៧៤)1472។

1469

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២១១។

1470

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២១២, ៣២៦៨។

1471

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦ កថ្នខណឌ ៥១៣ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់៖ ជ្ញពិរសស ខ្នក ៩.៦.១.៤ និង ៩.៦.១.៥ កថ្នខណឌ ៥៤៣-

៥៨៣។
1472

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៧-១២៨០ និង ១៣០១-១៣៩៨។
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628. រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានឆំ ណាប់អា េម ណ៍ខាេង
ំ ពិរសស រៅកនរងកា ជំ ទាស់ទាំងអស់រ នះ។ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយឆំ នួនបាន្តេ់ េ័សា
តរ ងរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ក់ព័នធនឹងកា

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ឬកា ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬអំរពើទាំងពី រនះ។
េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើ នម្តូវបានវាយម្បហា រដាយផ្លាេ់រ ដាយរេធាវីកា
កតី។ រៅកនរងឆរេេើយតបបនាប់រ នះ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹងកា

រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំង អស់រនះ រហើយនឹងពិភាកាអំពី កា រ ៀបរាប់រដាយេិនម្តឹេម្តូ វ ឬកា
រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់ពួកគត់រដាយរធវើឲ្យមានកា យេ់ម្ឆ ំ។
629. កនរងន័យទូលាយ សមាជិកម្ករេ ួ េជ្ញរម្ឆើន ខដ្េេិនបាន្តេ់សកខីក េមរនះ ក៏បានទទួេបទពិរសាធន៍
អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

និងកា ួេរេទរដាយបងខំ កនរងអា ហ៍ពិ ហ៍។

សហ

រៅម្កេរសើបអរងក តបានទទួេសាគេ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំ នួន ៦៦៤ នក់ ទាក់ទងជ្ញពិរសស
ជ្ញេួយនឹង បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1473។ រទាះជ្ញយាងណាកតី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េម្តូវបានទទួេសាគេ់
្ងខដ្

ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងឧម្កិដ្ឋកេមរ្សងរទៀត ក៏ទទួេ្េបះ េ់

ពីបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ។ ទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធ

នឹងសាថនទេៃ ន់ថ្នឧម្កិដ្ឋក េម

និងកា ឈឺចប់ខដ្េបណា
ត េេកពីឧម្កិដ្ឋកេមរ នះ

គឺជ្ញបញ្ហាថ្ន្េ

ម្បរយាជន៍ ផ្លាេ់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងអស់រនះ រដាយ ពួករគសថិតកនរងឆំរ ណាេ បគគេ
ខដ្េទទួេបទពិរសាធន៍ផ្លាេ់ពីកា ឈឺចប់រនះ។
630. សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន សំណំរ ឿងរនះមានទាក់ទងជ្ញេួ យនឹង បទរចទ ក់ព័នធនឹងម្បព័នធ
ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ម្ពេទាំងកា អនវតតកា ួេរេទរដាយបងខំ រម្កាយរពេរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍។ រទាះបីជ្ញអំរពើជ្ញេូេដាឋនទាំងពី ម្ករេរនះ ម្តូវបានរចទម្បកាន់រ្សងពីគន ជ្ញ
េូេដាឋនថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ម្បឆ្ំង នឹង េនសសជ្ញតិថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀតកតី បខនត អំរពើទាំងរនះ
នឹងម្តូវពិភាកា ួ េគនរៅកនរងសា ណាដ្ូឆតរៅ។ រនះរដាយសា ខត កា ជំទាស់ខដ្េរធវើរ ើងឆំរ ះ
បទរចទនីេួយៗ មានភាពម្បហាក់ ម្បខហេគន រហើយអងគរហតខេួនឯងផ្លាេ់ក៏មានទំនក់ទំនងរៅ
វិញរៅេកយាងជិ តសនិទធខដ្ ។

1473

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ៨៦១។
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631. េូេដាឋនឆំនួនដ្ប់ពី (េូេដាឋន ១៦១-១៧០ និង េូេដាឋន១៧៣-១៧៤)1474 ខដ្េម្គប់ដ្ណតប់រេើ
ខ្នករនះថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ មានទ ហីក ណ៍ខដ្េជ្ញន់គន និងទាក់ទងជ្ញេួយគនរៅវិញរៅេក។
ដ្ូឆខដ្េបានបង្ហាញពីខាងរេើេករហើយ កនរងសា ណារនះ េូេដាឋននី េួយៗខដ្េមានកនរ ងឧបសេព័ នធ
ក ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ ហាក់ដ្ូឆជ្ញរធវើរ ើងាេអំរពើឆិតត 1475 រហើយេកខណៈរនះ បង្ហាញ
ឆាស់ជ្ញពិរសសរៅកនរ ងខ្នករនះ។ រដាយសា ខតេូេដាឋនខដ្េមានរេខរ្សងៗគន េិនជ្ញប់ ក់
ព័នធឆាស់លាស់ជ្ញ េួយនឹ ងទ ហីក ណ៍រ្សងៗគនរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខចត់ទកទ ហីក ណ៍ទាំង អស់
រនះ ួេគនថ្នជ្ញម្ករេទ ហីក ណ៍ខតេួយ។ រហតដ្ូរឆនះ សា ណាបនាប់នឹងរយាងរៅទ ហីក ណ៍ បស់
រេធាវីកា

កតី រដាយរយាងរៅកថ្នខណឌរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ រដាយេិនរយាងរៅរេខ

េូេដាឋនរ ើ យ។
632. េននឹងពិ ភាកាអំពីកំហសអងគរហត ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេសងកត់ធៃ ន់សា
ជ្ញងមីថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ ម្តូវបានរចទម្បកាន់ថ្ន
ជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិថ្ នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។ ាេ យៈម្កបខណឌថ្នឧម្កិដ្ឋ
កេមរនះ និងាេ យៈធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ នះរហើយ ខដ្េចំបាឆ់ម្តូវ វិភាគរេើអងគរហត ក់ព័នធ
នឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា ួ េរេទរដាយបងខំ។
៩.៦.៤.២. ធាតុផេំទីមួយ ៖ អំនពើសកមម ឬអកមម ដ លមានពពធង ន់ធងរម្បដហលនឹង្ឧម្កិ ឋកមម
ម្បឆំង្នឹង្មនុសេជាតិ នទនទៀត
633. រេធាវីកា

កតីបានជំ ទាស់រៅនឹងកា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន បទបញ្ហជរេើ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរដាយបងខំ មានេកខ ណៈ និងភាពធៃ ន់ធៃ ម្បខហេនឹងឧម្កិដ្ឋ
កេមម្បឆ្ំងនឹង េនសសជ្ញតិ ខដ្េមានខឆង 1476។ រេធាវីកា
ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយសា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំ

(១) សរម្េឆថ្ន គូម្ សក េិនបានយេ់ ម្ពេរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដ្ំរណករ ើយ របើរទាះបីជ្ញ មានអវខី ដ្េរេធាវីកា

កតីបា នអះអាងថ្ន េិន

1474

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៧-១២៨០ និង ១៣០១-១៣៩៨។

1475

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១២-១៣ និង ៦៧៦៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឧបសេព័នធ ក ថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ។

1476

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១១៨-១១៥៥, ១២៨៨-១៣០០។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ

៣៦៨៨-៣៦៩១។
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មានេ័សា
តរ ងគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់ កតី (២) េិនបានគិតគូ អំពី បញ្ហាថ្នប ិបទវបបធេ៌ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញ េួយ
នឹងកា វាយតថ្េេរេើភាពធៃ ន់ធៃ និង (៣) េិនបានទទួេសាគេ់ថ្ន ម្បសិនរបើអំរពើរនះមានភាពធៃ ន់
ធៃ ម្គប់ ម្គន់ អំរពើរនះនឹ ងម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញបទឧម្កិដ្ឋ ួឆរៅរហើយ។
634. ទ ហីក ណ៍ទាំងអស់រនះេិនបានទទួេរជ្ញគជ័យរ ើយកនរ ងកា បង្ហាញអំពីកំហសរៅកនរងរសឆកតី
សននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។
៩.៦.៤.២.១. េិនមានកា យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍ និងកា េ
ួ ដ្ំរណករៅកនង
រ អា ហ៍ព ិ ហ៍
635. អងគជន
ំ ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន អាជ្ញញធ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយបងខំ ម្បជ្ញជនឲ្យរ ៀបកា
រដាយគមនកា យេ់ម្ពេ 1477។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានសរម្េឆ្ងខដ្ ថ្ន គូម្ សក ម្តូវបាន
បងខឲ្
ំ យ្សំដ្ំរណក រដាយកា គំរាេកំខហង និងកា ាេដាន1478 គឺជ្ញេកខខណឌេួយខដ្េអងគជំនំ
ជម្េះយេ់ថ្ន ម្តូ វបានរ ៀបឆំរ ើង “ជ្ញពិរសសរដ្ើេបីបងខំឲ្យ្សំដ្ំរណក” 1479។
636. រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនអំពីកា យេ់ ម្ពេ

រហើយខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹ ង

ប ិបទថ្នកា បងខិតបងខំ

ខដ្េម្តូវពិភាការៅកនរងខ្នករនះ

ខដ្េគូម្សក ម្តូ វបានបងខំ

ឲ្យរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងយេ់ម្ពេឆំរ ះកា ួេដ្ំរណក រហតកា ណ៍ និងរគេបំ ណង ថ្នកា ាេដាន
គូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នមង និងភាពជ្ញតំ ណាង និងភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី

អំពីកា យេ់ម្ពេ។

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីេិនអាឆបង្ហាញថ្ន

សននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពី បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រសឆកតី

និងកា ួេរេទ

រដាយបងខំ មានភាពេិនសេរហត្េរ ើយ។
637. រេធាវីកា

កតីបានរេើកជ្ញដ្ំបូងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសរដាយសរម្េឆថ្ន ប ិប

ទថ្នកា េ័យខាេឆ និងកា បងខិត បងខំ រធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់េទធភាព បស់េនសសកនរ ងកា សរម្េឆយេ់
ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្សំដ្ំរណក1480។ ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បានរេើករ ើងរហើយ កាេៈរទ
1477

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩០។

1478

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩៦។

1479

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩៧។

1480

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៥៩-១២៨០, ១៣៤១-១៣៧៧។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ

៣៦២០-៣៦២១, ៣៦២៣, ៣៦៤៦-៣៦៤៧, ៣៦៦១, ៣៦៧៣-៣៦៧៤, ៣៦៧៦, និង ៣៦៧៧-៣៦៧៨។
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សៈជ្ញ ួេបង្ហាញថ្ន “ប ិយាកាសថ្នភាពេ័ យខាេឆជ្ញទូរៅ” ម្តូវបានរម្បើ ម្បាស់រដ្ើេបីបងខំេនសសឲ្យ
រ ៀបកា រហើយបនាប់េកម្តូវ្សំដ្ំរណក 1481។
638. បខនថេពីរេើកា គំ រាេកំខហងដាក់ទណឌកេមរដាយម្បរយាេជ្ញម្បចំ ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងាេ យៈ
ប ិយាកាសបងខិតបងខំរហើយរនះ កនរងក ណីខេះ មានកា រម្បើម្បាស់កា គំរាេកំខហងឆាស់លាស់ និង
អំរពើហិងាជ្ញក់ខសតងបងខំគូ ម្សក ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្សំដ្ំរណក1482។ ឧទាហ ណ៍េួយថ្ន
រហតកា ណ៍រនះ ម្តូវបានរ ៀបរាប់រដាយរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន ខដ្េនិយាយអំពីកា ំរ លាេ
រសពសនធវៈរដាយពួកកមាមេិបាេេួយម្ករ េ បនាប់ពគ
ី ត់បដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបកា
កា

1483។

រេធាវី

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងគួ ម្ចនរចេេ័សា
តរ ងរនះ រដាយសា

េិនអាឆរធវើជ្ញតំណាងរៅកនរង កម្េិតថ្នអំរពើហិងាជ្ញឆំហ
បខនត ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា

ដ្ូឆខដ្េគត់បានរ ៀបរាប់រ នះ1484។

កតី 1485 អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនបាន សននិដាឋនជ្ញ

ទូរៅអំពីបទពិរសាធន៍ជ្ញក់លាក់ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន ខដ្េម្តូវបានរគ ំរលាេ្េូវ
រេទ រដាយសា បដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបកា រ ើយ 1486។ ្ាយ
រ រៅវិញ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹង
ខ្អករៅរេើសកខីកេម បស់គត់ រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ អំពីប ិបទ និងប ិយា កាស ខដ្េ
រហតកា ណ៍ខបបរនះអាឆរកើ តរ ើងរទ1487។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន បាន
និយាយរដាយម្តង់ អំពី វិធីកា ខដ្េេ័យខាេឆអំពីអំរពើហិងា បងខំឲ្យម្បជ្ញជនដ្ថ្ទរទៀត ទទួេយក
កា រ ៀបកា ថ្ន៖
គូខដ្េម្តូវបដ្ិរសធ វាមានដ្ូឆគន ក៏បខនតេិនអាឆបដ្ិរសធបាន ក៏ ម្តូវខតរធវើដ្ូឆខតគនហនឹង។ របើ
សិនជ្ញខាងម្សីបដ្ិរសធ ខាងម្សី នឹងសាេប់ របើខាងម្បរស បដ្ិរសធ ខាងម្បរស នឹងសាេប់។ វាដ្ូឆខត

1481

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧១៥-៧២១, ៧៤៣-៧៥០។

1482

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦១៨, ៣៦២១-៣៦២២។

1483

សូេរេើេ ខ្នក ១០.៧ កថ្នខណឌ ៧៧៩-៧៨៥។

1484

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦២-១២៦៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហ

ម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧១៥-៧២១។
1485

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦២-១២៦៣។

1486

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦២១, ៣៦៥៨។

1487

សូេរេើេបខនថេ ខ្នក ១០.៧ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧៧៩-៧៨៥។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦២០-៣៦២១,

៣៦២៣។
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គន គូវាទាំងពី រនះ វារដ្ើ រសមើគមនទាំងអស់។ រដាយេិ នហា
៊ែ នម្បខកក េិនហា
៊ែ នតវា៉ គឺខាេខតរ ឿង
េួយហនឹង គ៏ខាេឆខតរ ឿងសាេ ប់ហនឹងខតេតង 1488។
639. សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

េំ

វន

រេើឆំណឆរនះម្តូវបានគំម្ទរដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីជ្ញរម្ឆើ ន ូប។ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធា វី បានរ ៀបរាប់ អំពីកា ម្ពមាន
ឆំរ ះកា ម្បឆ្ំងេិ នម្ពេរ ៀបកា រដាយថ្ន “បងថ្ងេេួយជ្ញបងថ្ងេបរងកើ ត បងខញរំរគយករៅសមាេប់
រចេ រៅខតគត់ គត់ថ្នបអូន រយើងអស់រហើយ របើបអូនរៅម្បខកករគរទៀត គង់ថ្ងៃណាេួយបអូ នរគ
យករៅសមាេប់” 1489។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស់ ្េ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន “រៅរពេហនឹង
ម្បសិនរបើរយើងសទធខតកំពងេ័យ

អ៊ែ៊ីឆឹងរយើ ងម្តូវ និយាយថ្នម្សោញ់គន...

រយើង ស់ជ្ញេួយគន

រដាយម្សួេ” 1490។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ខដ្េរទាះបីជ្ញមានតួ នទី ខដ្េមានអេ័យ
ឯកសិទធិខេះកតី ក៏បានរ ៀបកា រដាយសា ខតកា េ័យខាេឆ ម្បធានគណៈម្សរក បស់គត់ខដ្

រហើយ

គត់បាននិយាយថ្ន “អារ ឿងសេ័យរនះ ខញរំវាពិបាកនឹងជម្មាបថ្ន ខាេឆអី រ ឿងអី រម្ ះេួយ រម្កាេ
កា ដ្ឹកនំ បស់រគ រហើយសេ័ យរនះ ពិបាកណាស់ ម្សួេេិ នម្សួេហនឹងង្ហប់ បាត់ខួ ន
េ េិនដ្ឹងជ្ញ
សអីៗ អាហនឹងេិនថ្ន ឋានៈអីថ្ននក់អីរទ ខតេិនម្សួេបាត់។ រហើយអ៊ែ៊ីឆឹងរឆះខតគិ តអីអ៊ែ៊ី ឆឹង អ៎! ថ្នឲ្យ
យកក៏យករៅ អាហនឹង។ ខញរំបានគឹរឃើញខតអ៊ែឆ
៊ី ឹងរទ សេ័យរនះ” 1491។ កា អះអាង បស់រេធាវី
កា

1488

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន្តេ់សកខី កេមអំពីភាពចំបាឆ់ កនរងកា

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៤០ បនាត់ ១៦-១៩ រម្កាយ

រមាង [11.28.09]។
1489

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៦៦

បនាត់ ៣-៥ េនរមាង [14.38.33]។
1490

ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័ ២៣ បនាត់ ២៣ -

ទំព័ ២៤ បនាត់ ៣ េនរមាង [10.52.32]។
1491

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២១ បនាត់ ១១-

១៤ េនរមាង [10.35.46]។

361
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663529

យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខសយាងឆាស់ ម្កខ ត 1492 រហើយជ្ញកា េិនបានពិច ណារៅរេើ
េ័សា
តរ ង បស់គត់ទាំងម្សរង 1493។
640.

ក់ព័នធនឹងកា ួេរេទរដាយបងខំ រេធាវីកា

កតីបានបញ្ហជក់រដាយេិនម្តឹេម្តូ វថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បតី បស់គត់រម្ជើសរ ីសយកកា ួ េរេទជ្ញេួយគត់ រហើយ
ប ិយាកាសថ្នកា បងខិតបងខំ

េិនមាន ក់ព័នធជ្ញ េួយនឹ ងកា សរម្េឆឆូេកនរងទំនក់ទំនង្េូវរេទ

បស់គត់ជ្ញេួយ បតីគត់រ ើយ1494។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខី
កេមថ្ន គត់បាន ួេដ្ំរណកជ្ញេួ យបតីគត់ រដាយសា ខតគត់ខាេឆ រគរចទម្បកាន់ថ្ន ខសសីេ
ធេ៌ 1495 រម្ ះគត់ដ្ឹងថ្ន គត់ម្តូវបានរគាេដាន1496 រហើយរដាយសា ខតគត់ខាេឆ ទាំងបតីគត់ និង
ពួកកងឈេ ប1497។ គត់បានរ ៀបរាប់អំពី អនកខដ្េបានបាត់ខួ ន
េ រដាយសា ខតម្បម្ពឹតតរ េមើសខសសីេ
ធេ៌ 1498 រហើយបានពនយេ់ថ្ន គត់ខាេឆថ្ន របើគត់េិនម្ពេ ួ េដ្ំរណកជ្ញេួយ បតី បស់គត់រទ ពួករគ

1492

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៩៧, ១២៤៦។

1493

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៣ បនាត់ ៥ -

ទំព័ ១៤ បនាត់ ២ េនរមាង [09.44.48] ទំព័ ១៤ បនាត់ ២៣ - ទំព័ ១៥ បនាត់ ៥ េន និងរម្កាយរមាង [09.47.06] ទំព័
១៦ បនាត់ ៦-១៥ េន និងរម្កាយ [09.53.16], ទំព័ ១៧ បនាត់ ១-៨ រម្កាយរមាង [09.56.58], ទំ ព័ ៣០ បនាត់ ២២ - ទំព័
៣១ បនាត់ ១ េនរមាង [11.11.03] ទំព័ ៣១ បនាត់ ១២-១៦ េនរមាង [11.14.16]។
1494

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩១។

1495

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦០ បនាត់ ១០-១៤

េនរមាង [14.12.59]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័
២៩ បនាត់ ៧-៩ េនរមាង [10.38.00]។
1496

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៧ បនាត់ ១៥-១៦

រម្កាយរមាង [14.04.01]។ ឯកសា E1/467.1, ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)
ទំព័ ២៣ បនាត់ ១៧-២០ រម្កាយរមាង [10.03.39] ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៧-១៩ រម្កាយរមាង [10.05.50]។
1497

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៧ បនាត់ ២៥ -

ទំព័ ៥៨ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [14.05.30]។
1498

ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ២៧ បនាត់ ២១-២២

រម្កាយរមាង [10.14.17], ទំព័ ២៨ បនាត់ ៤-៧ េនរមាង [10.16.36] ទំព័ ២៨ បនាត់ ១៤-២២ រម្កាយរមាង [10.16.36]។
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ទាំងពី នឹ ងម្តូវទទួេ ងទណឌកេមយករៅរ ៀនសូ ម្ត ឬអប់ ំខកខម្ប 1499។ េ័សា
តរ ង បស់គត់បាន
បញ្ហជក់ពី ូបភាពយាងឆាស់អំពី កា គំរាេកំខហង ខដ្េបងខំឲ្យគូម្សក ម្តូ វខត ួ េរេទ។
641. សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំង អស់រនះ
រេធាវីកា

បង្ហាញពីកំហសរៅកនរ ងកា រេើករ ើង បស់

កតីខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរៅរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប

រតយយ អាឆម្តូវបានសនមតថ្ន មានកា យេ់ម្ពេឯកភាព បខនត ជន ងរម្គះ “េិនបានម្បខកករទ
”1500។ កា រេើករ ើងកា បដ្ិរសធ ជ្ញក់ខសតង េិនអាឆរធវើរៅបានរទ រៅរពេខដ្េកា ជំទាស់ណា
េួយខដ្េរេើករ ើង នឹងបរងកើ នេទធភាពថ្នអំរពើហិងាធៃ ន់ធៃ ឬកា បាត់បង់ជី វិតរនះ។ អវីខដ្េជ្ញ
កំហសម្បខហេគនរនះខដ្ រនះ គឺ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលា

ដ្ំបូងបាន្តេ់សំអាងរហតថ្ន កា ួេដ្ំរណកគឺម្តូវខតជ្ញកា បងខំខតេតង (ipso facto) កនរងក ណី
ខដ្េកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវរធវើរ ើងរដាយបងខំ 1501។
ាងរេើកា អះអាងរនះ
បបរវណី) 1502

រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញ

េ័ស តរ

(រម្ៅពីកា ជំទាស់ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

រហើយេិនបានពិច ណាអំពីេរធោបាយជ្ញក់លាក់ថ្ នកា បងខំ

ខដ្េអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងបានកំណត់។ េរធោបាយទាំងរនះ ួេមាន កា បញ្ហជរដាយផ្លា េ់រៅរេើគូម្សក រៅ
ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1503 កា គំរាេកំខហងដាក់ទណឌកេម 1504 និងកា ាេដានរដាយកងឈេ ប
ខដ្េមានភា កិឆចធា នថ្ន គូម្សក បាន្សំដ្ំរណក 1505។

1499

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៨ បនាត់ ២០-២១

េនរមាង [14.09.19] ទំព័ ៨១ បនាត់ ១៦-២១ េន និងរម្កាយរមាង [15.38.50]។
1500

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៥០។

1501

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៦-១៣០៧។ ១៣៣៧-១៣៣៨, ១៣៨១-១៣៨២។

1502

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៦-១៣០៧, ១៣៣៧-១៣៣៨, ១៣៨១ ដ្កម្សង់ឯកសា E465

សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៨-៣៦៦១។ ទាក់ទនឹងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន រេធាវីកា

កតអ
ី ះអាងថ្ន គត់េិន

បានរ ៀបរាប់ពីកា េ
ួ ដ្ំរណករម្កាេកា បងខិតបងខំ តបិតគត់បានរឆេើយថ្នបានរ ៀបកា េិនសេបំណង (សូេរេើេ ឯកសា F54
សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៧២)។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន េិនបាន្តេ់េ័សា
តរ ងអំពីកា ួេដ្ំរណក បស់
គត់។ ដ្ូរឆនះ េិនអាឆទាញកា សននិដាឋនរឆញពីភាពសាៃត់រសៃៀេ បស់គត់អំពីបញ្ហារនះបានរ ើយ។
1503

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៣៣, ៣៦៣៥។

1504

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៥-៣៦៤៧។

1505

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤១-៣៦៤៤។
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642. ឆំរ ះបញ្ហាាេឃាេំរេើេ

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

េ័សា
តរ ងេិ នបានគំម្ទកា

សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា អនវតតកា ាេដានគូម្សក រដ្ើេបីធានថ្ន ពួករគ
ួេដ្ំរណករ ើយ 1506។ រេធាវីកា

កតីេិនបានពិច ណារេើេ សតា
រ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី

អំពីកា ាេឃាេំរេើេជ្ញម្បព័នធ បស់ពួកកងឈេ បរៅរេើគូម្សក រ ើយ 1507។

រេធាវីកា

កតី

ជំទាស់ថ្ន ព័ត៌មានពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយបានរេើករ ើ ងថ្ន កា ាេដានម្តូ វបានរធវើរ ើង ខត
កនរងក ណីខដ្េមានកា េិនឆះសម្េរងគនរេើអា ហ៍ពិ ហ៍បរណា
ណ ះ 1508

និងថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីេួយ ឆំនួនបាន្តេ់សកខី កេមអំពីកា ាេដាន ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយកមាមេិបាេរកមងៗ
ខដ្េបំ នរេើសិទធិអំណាឆ េិ នខេនជ្ញកា អនវតតាេរគេនរយាបាយ បស់បកសរទ 1509។ រទាះបី
ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង បាន្តេ់សកខីក េមថ្ន គូម្សក ខដ្េម្ពេរម្ពៀង ស់រ ៅ
ជ្ញេួយគន េិនម្តូវបានាេដានកតី 1510 ខតេ័សា
តរ ង បស់គត់េិនសីស ង្ហវក់គនរ ើយ ជ្ញេួយនឹងកា
សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ ្ា រយរៅវិញ សកខីក េមរនះគំម្ទរេើ់រគេបំណងថ្នកា
ាេដាន (រដ្ើេបីធានថ្ន គូម្សក ្សំដ្ំរណក) 1511 រហើយម្តូវបានអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើកា
ពិច ណារដាយម្តឹ េម្តូវ ួេជ្ញេួយនឹង េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណីដ្ថ្ទរទៀត1512។ កា
ខដ្េថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយឆំ នួនេិ នបានដ្ឹងថ្នរហតអវរី ទើបពួករគ ម្តូ វបានាេដាន ឬម្តូវ

1506

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤១-១៣៧៧។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤១-៣៦៤៤,

៣៦៦០។
1507

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៤០

បនាត់ ១៥ - ទំព័ ៤៣ បនាត់ ២១ េនរមាង [13.31.33]។ ឯកសា E1/463.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៤២ បនាត់ ៨-១២ រម្កាយរមាង [11.27.05] ទំព័ ៤១ បនាត់ ១៦-២៤ រម្កាយរមាង
[11.24.47]។ ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំ ព័ ២៣
បនាត់ ៧-១៧ េនរមាង [10.51.08]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ
រឌ្ៀប) ទំព័ ២៣បនាត់ ១៣ - ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៤ េនរមាង [10.05.50]។
1508

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤៥-១៣៤៦។

1509

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤៥-១៣៤៦។

1510

ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៣៤ បនាត់ ៦-

១១ េនរមាង [11.21.25]។
1511

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៤។

1512

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤១-៣៦៤៤ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៣៦៤៣។

364
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រធវើកា ួេរេទ រនះ 1513 េិនរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់េ័ សា
តរ ងខដ្េគំម្ទអំពីអតថិភាពថ្នកា អនវតតខដ្េសី
សង្ហវក់គនរទ។ កា ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំ នួន បានរ ៀបរាប់ថ្នកងឈេ ប “រកមង” 1514
ក៏េិនបានរេើករ ើ ងពីកា េនាិេរេើរ សឆកតីស ននិដាឋន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន
អតថិភាពរគេនរយាបាយាេដានខដ្ ។ រេធាវីកា

មាន

កតីេិនបានរយាង រៅេ័សា
តរ ងខដ្េបង្ហាញ

ថ្ន វ័យ បស់កមាមេិបាេ គឺមានន័យថ្ន ពួករគម្បខហេជ្ញអាឆរធវើសកេម ភាពខដ្េ្ាយ
រ ពីរគេ
នរយាបាយរ ើយ។
643. ទ ហីក ណ៍ឆងរម្កាយ បស់រេធាវីកា

កតីអំពីកា យេ់ ម្ពេ មានរៅកនរង បណតរំកា អះអាងនន អំពី

វិធីសាន្រសត បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងឆំរ ះសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 1515។ រេធាវី
កា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករេើ េ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន ឬថ្ន េ័សា
តរ ង បស់ពួករគអំពីកា យេ់ ម្ពេ េិនបានឆេរះ
បញ្ហចំងអំពីភាពទូរៅថ្នេ័សា
តរ ងរ ើយ 1516។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

1513

ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា

កតី ទាក់ទងនឹ ងេ័សា
តរ ង

កតអ
ី ះអាងរៅកនង
រ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤៥ ថ្ន រទាះបីជ្ញរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ បានរឃើញឈេ បឃាេំរេើេគត់កតី បខនត េ័សា
តរ ង បស់គត់េិនអាឆឲ្យអងគជំនំជម្េះទាញកា សននិដាឋន
អំពីរគេបំណងថ្នកា ាេដានបានខដ្ ។ រេធាវីកា

កតអ
ី ះអាងថ្ន រទាះបីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខឿន ឆឹេ យេ់ថ្ន រគតម្េូវ

ឲ្យគត់មានកូនកតី បខនតគត់េិនយេ់ថ្នរហតអវីរនះរទ៖ ឯកសា

F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣១ រជើងទំព័

២៣២៤។
1514

េិនឆាស់រទថ្ន ម្បេពទាំងអស់ខដ្េបានដ្កម្សង់រដាយរេធាវីកា

កតីរៅកនរងឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្ន

ខណឌ ១៣៤៦ ្តេ់េ័សា
តរ ងរនះ។ កា រយាងម្បតិច ឹក (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) េិនបញ្ហជក់ពីអាយ បស់ឈេបរទ
(ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៦៨ បនាត់ ២៣-២៥
រម្កាយរមាង [14.40.23] រយាងរៅកនរងឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ២៥៥២ និង សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ
១៣៦៨)។
1515

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីអំពីវ ីធខី ដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងវាយតថ្េេរេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េ្តេ់េ័សា
តរ ងអំពីកា ម្ពេរម្ពៀង មានបង្ហាញរៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ៖ សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសា
ទកខ កថ្នខណឌ ១២៥៩, ១២៦៩, ១៣៦១, ១៣៨១។ ពីឯកសា F54.1.1 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ក េូេដាឋ ន ១៧០
និងេូេដាឋន ១៧៤ ទំនងជ្ញេូេដាឋនបឋេខដ្េាេ យៈរនះ រេធាវីកា
1516

កតីពោយាេរធវើកា អះអាង បស់ខួ េ ន។

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៣-១៣៨៩។

365
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូ វបានពិភាការៅខ្នករ្សងរៅកនរងសា ណារនះ1517 រហើយរៅទី
រនះនឹងរធវើកា ពិភាកាខតអំពីបញ្ហាេ័ សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀតបរណា
ណ ះ។
644. រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបាន្តេ់ទេៃន់េិនម្គប់ម្គន់រៅឧទាហ ណ៍

រ្សងៗថ្នសមាជិក ម្ករេ “ទទួេបានកា អនរម្គះរម្ឆើ នជ្ញងរគ” (ដ្ូឆជ្ញ អតីតកងទ័ព) ខដ្េម្តូវ
យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយចត់ទកក ណី
ទាំងអស់រ នះថ្នជ្ញក ណីរេើកខេង េិនខេនជ្ញក ណីទូរៅរ ើយ1518។ សហរេធាវីនេ
ំ ខគំម្ទ
ឆំរ ះឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព ម្តង់ឆំ ណឆរនះ1519 រហើយបខនថេថ្ន រេធាវីកា

កតីបានរេើេ

ំេងេ័សា
តរ ង បស់ន ីបីនក់ ខដ្េបាន្តេ់សកខីក េមថ្ន ម្តូវបានរគបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
ជ្ញេួយនឹងកងទ័ពពិកា គឺ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន, អ៊ែ៊ុំ រយឿេ និង ជ្ញ រឌ្ៀប1520។
រេធាវីកា

កតីមា នកំហសកនរងកា កំ ណត់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបរនះថ្នជ្ញកា យេ់ម្ពេ

ខដ្េយាងរហាឆណាស់សម្មាប់ ខាងន ី

ក ណីទាំងរនះបង្ហាញឆាស់ថ្នេិ នមានកា យេ់ម្ពេ

រទ1521។ អវីខដ្េខស្ងខដ្ រនះ គឺ វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា
ឃាេេួយៗពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា

កតីកនរងកា ឆម្មាញ់យក កយ ឬ

រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់ទ ហីក ណ៍ បស់ខួ ន
េ ។

ជ្ញ

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី បាន

រ ៀបរាប់ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយនឹង កងទ័ពពិកា ថ្ន “េិនខេនជ្ញកា រ ៀបកា រដាយបងខំ”

1517

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីអំពីេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញទូរៅ ម្តូវបានរេើករ ើងខាងរេើរៅកនង
រ ខ្នក

៨.២.១ កថ្នខណឌ ១៨៥ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់៖ ឆរេេើយជ្ញក់លាក់ ក់ព័នធនឹងភាពអារជឿជ្ញក់បានថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ បបរវណី អ៊ែ៊ុំ
រយឿន, ម្ ប សរឃឿន និង េំ វន មានរៅខាងរម្កាេ ខ្នក ១០។
1518

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៥៩-១២៨០។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦២៣។

1519

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧១៨-៧២០។

1520

ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ)។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)។ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន)។
1521

ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧៦ បនាត់ ១២

រម្កាយរមាង [15.55.58]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)
ទំព័ ២០ បនាត់ ១៩-២៤ េនរមាង [09.55.33]។ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៨ បនាត់ ១៥-១៧ េនរមាង [09.21.47]។
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ខដ្េ្ាយ
រ ពីកា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង 1522។ បខនត សម្េង់រពញរេញ ខដ្េរេធាវី
កា

កតីពឹងខ្អករេើរនះ បានបង្ហាញថ្ន អតថន័យពិតម្បាកដ្ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី

មានន័យរ្សងរៅវិញរទ៖
យទធជនខាងេខពិកា ហនឹង េករ ៀបកា ហនឹង រគគមនបងខំរទ រគរៅម្បាប់េកន ីហនឹង េករ ៀបឆំ
ខេួន េកកា េួយយទធជនហនឹង។ រហើយអត់មានអនក ណាហា
៊ែ នម្បខកកខដ្
645. រេធាវីកា

1523

កតី ក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ ងខដ្ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ខដ្េទទួេ

ខសម្តូវរេើកា រ ៀបឆំពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កងទ័ពពិកា រៅារមម1524 បាន្តេ់សកខីកេម អំពីេកខ
ណៈម្ពេរម្ពៀងថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េគត់ម្គប់ម្គង 1525។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រសង រសឿន បានពនយេ់ថ្ន មានបញ្ហជរឆញ “ពីខាងរេើ” ថ្ន កងទ័ពពិកា ម្តូវរ ៀបកា
ខដ្េនំឲ្យន ីៗម្តូវបានរគ “យកេក” រ ៀបកា ជ្ញេួយពួកកងទ័ពពិកា ទាំងរនះ 1526។ សកខីកេម
បស់គត់បញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន ទាំងប ស និ ងន ី េិនមានជរម្េើ សរ ើយ កនរងកា សរម្េឆថ្នរតើម្ តូវ
រ ៀបកា ឬអត់រនះ របើរទាះបីជ្ញសាកសីខេះចត់ទកថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ កងទ័ពពិកា
ថ្នមានម្បរយាជន៍ស ម្មាប់ពួករគកតី 1527។
646. រទាះបីជ្ញរេធាវីកា

កតី កត់សមាគេ់រ ដាយម្តឹ េម្តូ វថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន

បញ្ហជក់ថ្នគូម្ សក មានជរម្េើ ស “រម្កាករឆញ” ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគកតី 1528 បខនត
រេធាវីកា

កតី េិនបានកត់សមាគេ់ អំពីសកខីកេម បនតរទៀត បស់ រសង រសឿន ខដ្េថ្ន គូម្សក េិន

1522

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៦។

1523

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៨១

បនាត់ ១-២ េនរមាង [15.50.01]។
1524

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន ម្តូវបានបញ្ជូ នរៅារមមរដ្ើេឆ្ន១
ំ ៩៧៧ និងចករឆញរៅខខេិងន ឆ្នំ១៩៧៨៖ ឯកសា

E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១៨-២២ រម្កាយ
រមាង [10.49.13]។
1525

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៥០។

1526

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៥ បនាត់ ៥-៨

េនរមាង [09.44.48], ទំព័ ១៥ បនាត់ ៤-៥ រម្កាយរមាង [09.47.45]។
1527

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៤-១២៦៦។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៩១។

1528

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៥០។
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បានរម្ជើសរ ីសជរម្េើសរនះរទ រម្ ះពួករគគិតថ្នពួករគនឹងម្តូវ សាេប់ 1529។ បនាប់េករៅកនរង សកខី
កេម បស់គត់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បានបញ្ហជក់ថ្ន េទធភាពកនរងកា យេ់ម្ពេរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ េិនអាឆរធវរើ ៅបានរ ើយ រៅេនរពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1530។ អវីខដ្េសំខាន់
្ងខដ្ រនះ គឺថ្ន របើរទាះបីជ្ញគត់មា នតួនទីកនរងដ្ំរណើ កា

បខនតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង

រសឿន េិនបានដ្ឹងថ្នមានអវរី កើតរ ើងឆំរ ះអនកខដ្េរម្កាករឆញ និងថ្នរតើ “ ួឆពីហនឹងរគយករៅ
ណារៅណី” ខដ្ ឬអត់រនះរទ1531។
647. កនរងក ណី ណាកតី របើរទាះបីជ្ញេ័សា
តរ ងរេើករ ើងថ្ន អនក “ទទួេបានកា អនរម្គះរម្ឆើនជ្ញងរគ”
អាឆតវា៉ ឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កតី 1532

ខតឆំណឆរនះេិនបានេបរហតកា ណ៍ថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ឬរេើករ ើងថ្ន អនកខដ្េទទួេបានកា អនរម្គះរម្ឆើនជ្ញងរគ មានឆំនួន
រម្ឆើនរ ើយ។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនម្តូវបានតម្េូវឲ្យពឹងខ្អកខតរៅរេើបទពិរសាធន៍ដ្ូឆគន
ឥតរខាចះ រដ្ើេបីទាញរសឆកតីសននិ ដាឋន បស់ខួ ន
េ អំពីបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ1533។
អំរពើខដ្េបំរពញបានាេធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋកេម រៅខតជ្ញបទឧម្កិដ្ឋ របើរទាះបីវាមានជ្ញទូរៅ ឬអត់
ក៏រដាយ។

1529

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៧ បនាត់ ២៤ -

ទំព័ ២០ បនាត់ ១ េនរមាង [10.10.02]។
1530

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៥ បនាត់ ៥-៨

េនរមាង [09.44.48], ទំព័ ១៥ បនាត់ ៤-៥ រម្កាយរមាង [09.47.45] ទំព័ ១៦ បនាត់ ៦-១៥ េន និងរម្កាយរមាង [09.53.16]
ទំព័ ១៧ បនាត់ ១-១៥ រម្កាយរមាង [09.56.58], ទំព័ ៣០ បនាត់ ១៣ - ទំ ព័ ៣១ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [11.09.23] ទំព័
៣១ បនាត់ ១២-១៦ េនរមាង [11.14.16] ទំព័ ៥៧ បនាត់ ១៩ - ទំព័ ៥៨ បនាត់ ១៩ េនរមាង [15.08.30]។
1531

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ១៨ បនាត់ ៧-១០

េនរមាង [10.03.22]។
1532

រៅកនរងឯកសា F54.1.9 សា ណាបណតឹងសាទកខ ឧបសេព័នធ ខ៨ ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០២០ ERN (En) 01652621,

01652622 (រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន េិនខេនកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ទាំងអស់ជ្ញកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរទ ខ្អក

រេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ោយ

បូនី

ខដ្េថ្នអនកខេះរៅកនរងកង បស់គត់អាឆរសនើសំរ ៀបកា ជ្ញេួយេនសស

ពិរសសបាន)។
1533

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានចប់អា េមណ៍យាងម្តឹេម្តូវរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់សាកសី

និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ

ពនយេ់ថ្ន ពួករគបានបដ្ិរសធេិនរ ៀបកា ៖ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦២៤។
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648. រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ បខនថេរទៀតថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសរដាយ

សរម្េឆថ្ន ក ណីខដ្េសាកសីអាឆបដ្ិរសធេិ នម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយេិនមាន្េ វិបាក
ពយសនកេម គឺជ្ញក ណីរេើកខេង 1534។
រេធាវីកា

គួ ឲ្យកត់សមាគេ់ថ្ន សូេបីខតឧទាហ ណ៍ផ្លាេ់ បស់

កតី ក៏េិនបានគំម្ទឆំរ ះកា អះអាងរនះខដ្ ។ រេធាវីកា

កតីបានរេើ កទ ហីក ណ៍

ថ្ន “កា អានរដាយេិនេរេអៀងនូវសកខី កេម បស់ សន វត ខដ្េបានបញ្ហជក់ថ្ន គត់បាន “តវា៉ ”
ឆំរ ះកា រសនើរ ៀបកា រម្ ះខតគត់ រាងរៅរកម ង ក៏េិនម្គប់ម្គន់ឲ្យសននិដាឋនថ្ន កា ម្បខកក បស់
គត់ សថិតកនរងកាេៈរទសៈពិរសសរនះខដ្ ”1535។ ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត េិនអាឆនិយាយថ្នរតើ អនកដ្ថ្ទរទៀអាឆតវា៉ រេើកា រ ៀបកា ខដ្ ឬ
អត់រនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាននិយាយយាងឆាស់ថ្ន “រគអត់តវា៉ បាន”1536។ រេធាវីកា

កតី

ក៏បានបង្ហាញរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវពីេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានបដ្ិរសធពីដ្ំបូង
េិនម្ពេរ ៀបកា េនរពេម្តូវបានបងខំនរពេបនាប់ េក ខដ្េបង្ហាញថ្ន ពួករគ និ ងអនកដ្ថ្ទរទៀត
អាឆបដ្ិរសធេិនរ ៀបកា បាន1537។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង បាននិយាយថ្ន “ចស
កា ម្បខកករនះ មានឆំ នួនបីដ្ង ជ្ញរេើកទីបី។ រហើយរេើកទីបីរនះ មានកា ផ្លតំរ្ញើេកថ្ន នងខញរំរនះ
កាេ ឹង ដ្ូឆថ្នេិនម្ពេរៅាេបទបញ្ហជ បស់រគអ៊ែ៊ី ឆឹងណា។ ដ្េ់រហើយឮ កយហនឹង ក៏សរម្េឆ
ថ្នទទួេអ៊ែឆ
៊ី ឹងរៅ

កំឲ្យវាមានបញ្ហាខវងឆ្ៃយតរៅរទៀត”1538។

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានបញ្ហជក់ឆាស់ ម្បខហេគនថ្ន គត់អាឆម្បឆ្ំងបានេួយរពេ បខនតឆង
រម្កាយម្តូវបងខំឲ្យរ ៀបកា ៖
...ខញរំរឆេើយថ្នខញរំអត់យករទ គិតខតគូចស់ៗសិនរៅ ខញរំេិនទាន់រ ៀបរទ រម្ ះខញរំរៅរកមង ណាស់
អាឆបរម្េើអងគកា បានយូ រទៀត។ សូេេិតតបងរ ៀបឲ្យ រ ៀបខតចស់ៗេនរៅ រេើកទី១។ រេើក
ទី២ ខញរំម្បខកកបាន រេើកទី១។ រេើកទី២ គត់រៅខញរំសួ រទៀត។ សួ រទៀត ខញរំរឆេើយខត កយដ្ខដ្េ

1534

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៩។

1535

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៩។

1536

ឯកសា E1/411.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សន វត) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ១៥-១៧

រម្កាយរមាង [14.38.04]។
1537

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៩, រជើងទំព័ ២៤២១។

1538

ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៤៥ បនាត់ ៦-

៨ េនរមាង [13.46.50]។

369
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ៗ។ ដ្េ់រេើកទី៣ គត់ឲ្យខញរំេកេនាី គ-៦ រៅ្ា អូ ឬសសី ឲ្យេកជួបរេថ្ននក់រេើរទៀត។ ខញរំក៏
េកាេគត់។ ដ្េ់រពេេកាេគត់អ៊ែ៊ីឆឹងរៅ រេថ្ននក់រេើរគថ្ន េិតតជ្ញកូ នអងគកា របើេិតតរ ៅ
ជ្ញេួយខេឪ េិតតរគ ពខេឪ។ េិតតរៅជ្ញេួយអងគកា េិតតរគ ពអងគកា ។ ដ្ូរឆនះម្តូវរធវើាេអងគ
កា ចត់ាំង។ ដ្េ់ខញរំម្បខកកពី ដ្ងរហើយេិនបាន រេើកទី៣ ខញរំថ្នរធវើរេឆក៏រធវើរៅ។ រម្សឆខត
ឆិតតរៅ របើខញរំម្បខកកេិនបានរហើរយា។ 1539
ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព បានពនយេ់ រេធាវីកា

កតីមា នកំហសកនរងកា រធវើឲ្យមានកា យេ់ម្ឆ ំថ្ន

េទធភាព បស់បគគ េខេះខដ្េអាឆពនោ រពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ថ្នជ្ញរស ីភាពកនរងកា

បដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1540។
649. រេធាវីកា
បងខំថ្ន

កតី ក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ ងខដ្

ជ្ញពិរសស ក់ព័នធជ្ញេួ យនឹង កា ួេដ្ំរណករដាយ

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា សរម្េឆថ្ន

ជន ងរម្គះេិនបានយេ់ម្ពេ

រម្ ះេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានពឹងខ្អករេើ េិន
អាឆរជឿជ្ញក់បាន1541។
650. រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើេ ំេ ងកា ពិតខដ្េថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ រទើបខតបានរេើករ ើងរៅដ្ំណាក់កាេឆងរម្កាយ ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា និតិ វិធី ថ្ន
ម្តូវបានរគចប់ ំរ លាេ 1542។

ទ ហីក ណ៍រនះម្គន់ខតបញ្ហជក់រ ើង វិ ញពីកា ជំទាស់ខដ្េបាន

ពិច ណា រហើយខដ្េម្តូវបានអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្ចនរចេ ួឆរហើយ រដាយអងគជំ នំជម្េះ
សរម្េឆថ្ន ភាពខសគនណាេួយរៅកនរងព័ត៌មា ន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ មានតិឆ តួឆ
(រហើយបានដាក់ពិន័យឆំរ ះរេធាវីកា

កតីខដ្េបានបង្ហាញរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវអំពីសកខីកេម បស់

គត់)1543។ រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន បញ្ហារនះម្តូ វបានពិភាការដាយ

1539

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៣ បនាត់ ៨-១៥

េនរមាង [13.53.07]។
1540

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧២១។

1541

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៦១, ១៣៨១។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៨-៣៦៦១។

1542

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៦។

ក់ព័នធ នឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ សូេរេើេ្ងខដ្

ខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ១០.៨ កថ្នខណឌ ៧៨៦-៧៩៤។
1543

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។

370
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663538

ផ្លាេ់កនរងអំ រងរពេសាត ប់សកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ 1544។ កា ជំទាស់គឺជ្ញកា
បំភាន់។ រទាះបីជ្ញរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ េិនបានរម្បើម្បាស់ កយ “ ំរលាេ” រៅកនរង
កយសំាំងខេួនដ្ំបូង បស់គត់ ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីកតី

1545

ខត

គត់បានរ ៀបរាប់ថ្ន គត់ម្តូវបានរគបងខឲ្
ំ យ ួ េដ្ំរណកជ្ញេួយ បតី បស់គត់ 1546។
651. រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍ម្ បខហេគន

ទាក់ទងនឹងឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប សរខឿន អំពីកា បងខំឲ្យ ួេដ្ំរណកជ្ញេួ យបតីគត់ 1547។ ជ្ញងមីេង
ត រទៀត ទ ហីក ណ៍
បស់រេធាវីកា

កតី ម្តូវបានអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្ចនរចេ ួឆរៅរហើយ ថ្នេិនម្តឹេម្តូវ

រហើយរដាយ្ាយ
រ រៅនឹងសា ណា បស់រេធាវីកា

កតីរនះ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានបង្ហាញ

សំអាងរហតយាងឆាស់លាស់ សម្មាប់កា សរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន អាឆ
រជឿជ្ញក់ និងទកឆិតតបាន1548។ រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេម្ចនរចេកា កំណត់េិន
ម្តឹេម្តូវេតងរហើយេតងរទៀត បស់រេធាវីកា

កតី

រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្ ប សរខឿន។ គត់បាននិយាយរៅកនរងព័ត៌មា នបខនថេខដ្េបាន្តេ់រ ៅកនរងឆ្នំ ២០០៩ថ្ន គត់េិន
ហា
៊ែ នជំទាស់រៅនឹងកា រ ៀបឆំពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍គត់រទ រហើយ “ម្ទាំ ស់រៅជ្ញេួយ” ហូតដ្េ់

1544

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៥៣

បនាត់ ១៨ - ទំព័ ៥៤ បនាត់ ១២ រម្កាយរមាង [13.57.26]។
1545

ឯកសា E3/6011 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ឆះថ្ងៃទី០ ០៤ ខខសីហា ឆ្នំ

២០០៩ ERN 00496720។
1546

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៥៣

បនាត់ ១៨ - ទំព័ ៥៤ បនាត់ ១២ រម្កាយរមាង [13.57.26]។
1546

ឯកសា E3/6011 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខសីហា ឆ្នំ

២០០៩ ERN 00496720-00496721។
1547

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨២, ១៣៨៧។ ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន

សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ខាងរម្កាេ កនរងខ្នក ១០.១០ កថ្នខណឌ ៧៩៩-៨១៣។
1548

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។

371
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663539

ពួករគខបកបាក់គន។ ឆរេេើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន បានបង្ហាញរដាយសីស
ង្ហវក់គនថ្ន ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដាយកា បងខំ 1549។
652. រេធាវីកា

កតី ក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍្ ងខដ្ ថ្ន

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរម្ជើ សរ ីសរដាយ

ម្បរងម្បយ័តននូវកា អធិបាយជ្ញក ណីរេើកខេង រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា សននិដាឋន បស់ខួ ន
េ និងថ្ន រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ្តេ់សកខីក េមអំពីកា បងខឲ្
ំ យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដ្ំរណក ម្តូវបាន
រម្ជើសរ ីសយកេករដ្ើេបីបរងកើ តជ្ញ ូបភាពេិនម្តឹេម្តូ វ 1550។

ឧទាហ ណ៍

រេធាវីកា

កតីបាន

រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កា ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន ម្តូវបានពួកកងឈេ បចប់ ំរលាេ បាន
បំ នរៅរេើម្កេសីេធេ៌ទាំង អស់ រហើយថ្ន កា សននិដាឋនខតេួយគត់ខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងអាឆទាញបានពីសកខីក េម បស់គត់រ នះ គឺថ្ន កមាមេិបាេកនរងតំបន់ បានរធវើសកេម ភាពរដាយ
ខសឆាប់ 1551។ រេធាវីកា

កតីក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍ខដ្ ថ្ន កា ខដ្េថ្ន រ ឿងរា៉ វ បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ ខដ្េបានទទួេកា ្សពវ្ាយាេម្បព័ នធព័ត៌មាន បង្ហាញថ្ន រ ឿង
រនះជ្ញរ ឿងពិរសស 1552

រហើយអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នអាឆរធវើកា សរម្េឆណាេួយខ្អករេើ

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវីបានរទ រម្ ះគត់ជ្ញេនសសរេទទីបី 1553។ ដ្ូឆពី
ខាងរេើខដ្

ទ ហីក ណ៍ទាំងអស់រនះេិនបានទទួេសាគេ់ថ្នរតើ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរម្បើ

ម្បាស់រដាយ របៀបណារេើេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រហត បស់ខួ ន
េ 1554។ ្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា

រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆរេើអងគ

កតី អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបាន

ចត់ទកម្គប់ឆំណឆទាំងអស់ថ្ នព័ត៌មានទាំង អស់រនះថ្នជ្ញកា តំណាងរ ើយ បខនត អងគជំ នំជម្េះ
បានពឹងខ្អករៅរេើឆំណឆសំខាន់ថ្នព័ត៌មា នទាំង អស់រនះ

ខដ្េមានកា គំម្ទរដាយេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទ

រ្សងរទៀត។

1549

ឯកសា E3/6407a ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ឆះថ្ងៃទី០១០ ខខេក

រា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00580714-00580715។
1550

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៧៤, ១៣៨២។

1551

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៨។

1552

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧៩៧។

1553

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩០។ សូេរេើេ្ងខដ្ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៨២២-៨២៦។

1554

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៦០, ៣៦៦១។

372
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សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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653. រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងណាេួយរៅកនរ ងកា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះ

សាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន

គូម្សក េិនបានម្ពេរម្ពៀងឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

រ ើយ1555។ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីគំម្ទយាងឆាស់ឆំរ ះកា សននិ ដាឋនរនះ។
៩.៦.៤.២.២. កា

ក់ពន
័ ធថ្នប ប
ិ ទវបបធេ៌រៅកនង
រ កា វាយតថ្េេរ េើភាពធៃនធ
់ ៃ

654. រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងពោយាេលាក់បាំងកំហសកនរងកា វាយ

តថ្េេ បស់ខួ ន
េ រៅរេើភាពធៃ ន់ធៃ

ាេ យៈកា បំខបករដាយសិបបនិេមិត នូវបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា

ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរៅរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ រឆញពីប ិបទថ្នកា រ ៀបអា
ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណី បស់កេពជ្ញ
រ 1556។

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន

អងគជំនំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងបានបំខបករដាយម្តឹេម្តូ វអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ
រឆញពីកា អនវតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំរគរ ៅកនរង វបបធេ៌ កេពជ្ញ
រ 1557។
655. ជ្ញរគេកា ណ៍ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបថ្ន ប ិបទខដ្េអំរពើរនះម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង និង
េកខណៈថ្នជន ងរម្គះ អាឆមានភាព ក់ព័នធរៅនឹងកា វាយតថ្េេរេើភាពធៃ ន់ធៃ ថ្នអំរពើរនះ និង
ថ្នរតើអំរពើរនះអាឆចត់ទកជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀតខដ្ ឬអត់ 1558។ បខនត រៅកនរ ងកា អនវតត
វាមានកា េំបាកសឹងថ្នេិនអាឆរៅ ួឆ

កនរងកា ម្បរេើេរេើ េសាថនភាព

ខដ្េប ិបទវបបធេ៌ថ្ន

អំរពើេួយ ខដ្េមានភាពធៃ ន់ធៃ ម្គប់ម្គន់ កនរងកា បរងកើតបានជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ថ្ននឹង
អាឆជួយសម្មាេអំរពើរនះពីភាពធៃន់ធៃ ខបបរនះបាន។

រេធាវីកា

កតីេិនបានដ្កម្សង់ក ណី

ខដ្េតលាកា បានអនវតត វិធីសា ន្រសតខបបរនះរ ើយ។
656. រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី បញ្ហាេិ នចំបាឆ់ម្តូវសរម្េឆរ ើយរៅកនរងក ណីរនះ។ រេធាវីកា

កតីេិន

បានបង្ហាញអំពីកំហសកនរងកា សរម្េឆ បស់ អងគជន
ំ ំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន “កា រ ៀបកា ាេ
កា ្សំ្ំរគរ ៅកនរងវបបធេ៌ក េពជ្ញ
រ

ខសគនយាងខាេង
ំ រៅនឹងកា រ ៀបកា រដាយបងខំរ ៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ

1555

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩៦, ៣៦៩៧។

1556

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៣៦, ១១៥០-១១៥៥។

1557

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨-៣៦៨៩។

1558

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១២៦-១១២៧។
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ម្បជ្ញធិបរតយយ” 1559។ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញឆង់រេើករ ើងថ្ន កា រ ៀបអា

ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ

មានេកខ ណៈម្បហាក់ម្បខហេគនខាេង
ំ

ជ្ញេួយនឹងកា អនវតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េបានទទួេសាគេ់រៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ
ខដ្េ
កា រ ៀបកា រដាយបងខំេិនអាឆម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញអំរពើធៃន់ធៃ

(ឬជ្ញអំរពើខដ្េបណា
ត េឲ្យមាន

កា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ ) 1560។ រទាះជ្ញយាងណា េ័សា
តរ ងបង្ហាញថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍
ពិ ហ៍រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ

ខសគនជ្ញសា វ័ នព
ត ីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបប

ម្បថ្ពណីខខម ។
657. ជ្ញដ្ំបូង

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី េិនបានទទួេសាគេ់ថ្ន

អំរពើហិងាខដ្េមានជ្ញប់ េក

ជ្ញេួយបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េិនខដ្េធាេប់េកពីេនេករ ើយ កនរងសងគេកេពជ្ញ
រ
ខបបម្បថ្ពណី 1561។ ឆំណឆខដ្េឆាស់ជ្ញងរគបំ្ត គឺ អងគរហតខដ្េថ្ន រៅរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ
ម្បជ្ញធិបរតយយ ម្បជ្ញជនម្តូ វទទួេ ងកា គំរាេកំខហង រដាយយករៅអប់ ំ ឬសាេប់ ម្បសិ នរបើពួក
រគបដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបកា ឬ ួ េដ្ំរណករៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខួ ន
េ 1562។ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ រម្គឿន ពីដ្ំបូងបានបដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបកា

រហើយម្តូវបានបញ្ជូ នរៅ

កខនេងអប់ ំ យៈរពេបីរៅបួ នខខ1563។ ឆងរម្កាយ គត់យេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយសា
ខតគត់ “ខាេឆវារកើតរ ើងឆំរ ះខញរំេង
ត រទៀត”1564។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន ម្តូវបានកងឈេ ប
ម្បាំនក់ចប់ ំរលាេ្េូ វរេទ រដាយសា ខតគត់េិនម្ពេរ ៀបកា

1565។

ពី ថ្ងៃរម្កាយេក គត់ក៏រ ៀប

កា ។ គត់និយាយថ្ន “ខញរំរៅខតរ ៀបកា រម្ ះរគគំ រាេខញរំថ្ន ម្តូវខតរ ៀបកា រហើយរ ឿងរា៉ វខដ្េ

1559

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨។

1560

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៦៥៤-៦៦៣, ៦៧៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៥៥៦-៥៦០។

1561

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨។ សូេរេើេ្ងខដ្ ម្តង់ឆំណឆរនះ ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហ

ម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៨៤-៦៨៦។
1562

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦១៨, ៣៦២១-៣៦២២។

1563

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៨៦, រជើងទំព័ ២២១៣។

1564

ឯកសា E3/5561 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ រម្គឿន) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០០៩

ERN (KH) 00375550-00375551។
1565

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន), ទំព័ ៣៨ បនាត់ ៧-៩ រម្កាយ

រមាង [11.20.29]។

374
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រកើតរ ើងរនះ រគថ្នរបើសិ នជ្ញខញរំនិយាយក៏សាេប់។ ខញរំេិនរ ៀបកា ក៏ សាេប់ ខញរំខាេឆសាេប់ រដ្ើេបីកូនខញរំ ខញរំ
សខឆិតតរ ៀបកា ទាំងទឹកខេនកហនឹងខតេតង” 1566។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ បានបញ្ហជក់ថ្ន
គត់្សំដ្ំខណក រដាយសា ខតគត់យេ់ថ្ន ម្បសិនរបើគត់បដ្ិរសធេិន្សំដ្ំរណក ពួកឈេ បខដ្េ
គត់បានរឃើញាេឃាេំរេើេរៅ្ាះគត់រនះ នឹងយកគត់រៅសមាេប់ 1567។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
សយ ណារ ឿន ួេដ្ំរណកជ្ញេួ យបតីគត់ រដាយសា ខតេ័យខាេឆថ្ន គត់ម្តូវរគយករៅសមាេប់ 1568
។
658. រៅកនរងឆរេេើ យតបឆំរ ះសកខីកេមរ នះ
បបរវណីដ្ថ្ទរទៀត1569 រេធាវីកា

និ ងរដ្ើេបីឲ្យម្សបគនជ្ញេួយនឹ ងព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
កតីបានរេើករ ើងរដាយេិនមានទេវន់ថ្ន អំរពើហិងាផ្លាេ់ គឺជ្ញ

េកខណៈេួយថ្នសងគេខខម ខបបម្បថ្ពណី 1570។

រេធាវីកា

កតីពោយាេរម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ងខដ្េ

ថ្ន រកមងៗខខម រៅកនរងអំ រ ងទសវតស ៍ ឆ្នំ១៩៧០ ម្តូវឱ្ពកមាត យ និងម្គូវាយ រដ្ើេបីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន
អំរពើហិងាខដ្េបកសកេមយ
រ នីសរត ម្បើ ម្បាស់ គឺ កា សមាេប់ កា ំរលាេរសពសនធវៈ កា រធវើទា ណកេម
ពេកេមធៃនធ
់ ៃ គឺជ្ញខ្នកេួ យថ្នវបបធេ៌ខខម

1571។

ទ ហីក ណ៍រនះេិ នមានេូេដាឋនរៅកនរ ងអងគរហត

សំអាងរហត ឬេ័សា
តរ ងខដ្េមាន រៅឆំរ ះេខអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។
659. ទ ហីក ណ៍ទីពី បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន កនរ ងកា អនវតតជ្ញក់ខសតង រដាយសា ខតសមាពធសងគេ

មានន័យថ្ន បគគេេិ នអាឆយេ់ម្ពេពិត ម្បាកដ្រៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណីរ នះ

1566

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៣៨ បនាត់ ១៨-២០

រម្កាយរមាង [11.22.36]។
1567

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៤៣

បនាត់ ១៨-២៤ រម្កាយរមាង [13.29.56]។
1568

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៣៧ បនាត់ ៥-

៨ េនរមាង [11.09.48]។
1569

សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E3/9831 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆិឆ សផ្ល) ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខ

តលា ឆ្នំ២០១៤, ឆ៖១១៥ ERN (KH) 01032178។ ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៣៣ បនាត់ ២០-២៣ េនរមាង [11.19.27]។
1570

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១២៦-១១២៩។

1571

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១២៧-១១២៨។

375
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663543

ក៏េិនមានេូេ ដាឋនខដ្

1572។

រដ្ើេបីបង្ហាញពីឆំណឆរនះ រេធាវីកា

កតីបង្ហាញរដាយខសពីសកខី កេម

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី និង អ៊ែ៊ុំ រយឿេ1573។ រៅកនរងកថ្នខណឌថ្នសកខីកេម បស់គត់
ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានពឹងខ្អករេើ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី បានពនយេ់ថ្ន រៅរពេ

បបរនះចប់រ្តើេ មាត យរកមកគត់បានម្បាប់គត់ឲ្យនិយាយថ្ន គត់ និងគូដ្ណតឹង បស់គត់ បាន
រ ៀបកា ួឆរហើយ រដ្ើេបីកំឲ្យបកសក េមយ
រ នីស តបងខំពួកគត់ឲ្យរ ៀបកា ជ្ញេួ យអនកដ្ថ្ទ1574។ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ យេ់រឃើញថ្ន គត់ម្តូវខតទទួេយកគូម្សក ាេកា រម្ជើសរ ីស បស់
ឱ្ពកមាតយ បខនត គត់បានបញ្ហជក់ថ្ន រនះគឺរដាយសា ខតឱ្ពកមាតយគត់រ ៀបឆំ្សំ្ំគ
គរ ត់ ឲ្យរ ៀបអា
ហ៍ពិ ហ៍ ខតជ្ញេួយប សណាខដ្េពួកគត់រជឿទកឆិតត និងម្សោញ់បរណា
ណ ះ 1575។ ឆាស់
ណាស់ថ្ន វាអាម្ស័យទាំងម្សរងរេើអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងកនរងកា ងេឹងខងេងរេើេ័សា
តរ ង និងរធវើ
កា ពិច ណារេើេ័សា
តរ ង បស់ អនកជំនញ 1576 រដ្ើេបីសននិដាឋនថ្ន មានកា យេ់ម្ពេរៅកនរង កា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ របើរ ទាះបីជ្ញកា យេ់ម្ពេរនះ ម្តូវបានម្បគេ់សិទធិជូ នរៅឱ្ពក
មាតយ ឬម្ករេម្គួសា កតី 1577។ ឆំណឆរនះគឺពិតជ្ញខបបរនះ រដាយសា ខតេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើ ន

ខដ្េនិយាយផ្លាេ់អំពីតួ នទីថ្នកា ឯកភាពរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រដាយ្សំ្ំា
គរ េខបបម្បថ្ពណី។ ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី បានបញ្ហជក់ថ្ន រៅ
េន បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ ម្ករេម្គួសា គត់នឹងេិនបងខំគត់ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រទ ម្បសិន
1572

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១២២-១១២៥, ១១៥៩, ១១៦០។ រេធាវីកា

កតីក៏េិនបាន្តេ់េូេដាឋន

ណាេួយសម្មាប់កា អះអាង បស់ខួ រេ ៅកនរង ១១៦០ ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពំមានសិ ទធិសំអាងរេើសកខីកេម បស់អនកជំនញ
Kasumi Nakagawa រដ្ើេបីសននិដាឋនថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយមានកា រ ៀបឆំ ម្តូវបានរធវើឲ្យម្សបឆាប់រដាយបគគេខដ្េ
បានម្បគេ់សិទធិកនរងកា សរម្េឆឲ្យរៅម្គួសា បស់ពួករគ។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិច ណារដាយម្បរងម្បយ័តនរេើេ័សតរ
ាង បស់អនកជំនញ (ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៧-៣៦៨៨) ជ្ញេួយនឹងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
និងសាកសី (ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៣៦-៣៦៤០) កនរងកា សននិដាឋនថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយមានកា
រ ៀបឆំខសពីបទបញ្ហជសតីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅកនរងសេ័យកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ។
1573

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦០។

1574

ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ១៧

បនាត់ ១៨-២៣ រម្កាយរមាង [09.57.13]។
1575

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ២៥

បនាត់ ៩-១១ េនរមាង [1.036.19]។
1576

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨។

1577

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៨៨។

376
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663544

របើគត់េិនរពញឆិតត សាវេីខដ្េបានរម្ជើសរ ីសរនះ 1578។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន
បានពនយេ់ថ្ន “កនរង បបហនឹងគមនេនសសណាហា
៊ែ នម្បឆ្ំ ងនឹង អងគកា បកសរទ... រគេិ នខដ្េរយាគ
យេ់ថ្ន ខេឱ្ ដ្ូឆខេឱ្រ ៀបឆំឲ្យ របើអនកឯងេិ នម្សោញ់រទ អាឆខេងគនបាន សេ័យន៎ងគមនឲ្យ
ខេងបានរទ”1579។
660. េិនមានកា គំម្ទ្ងខដ្ ឆំរ ះកា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន

កា ួ េរេទរេើកទីេួយ

រម្កាយរពេរ ៀបកា “េិនខសគន អាម្ស័យថ្ន កា ួេរេទរនះបានរកើតរ ើង កនរងម្កបខណឌថ្នកា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ាេកា ្សំ្ំព
គរ ីឱ្ពកមាតយ ឬពីអាជ្ញញធ េូេដាឋន កនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរត
យយរនះរ ើយ” 1580។ រេធាវីកា

កតីេិនបាន្តេ់េ័សា
តរ ង រដ្ើេបីគំម្ទកា រ េបញ្េិតបរញ្េៀង

ខដ្េថ្ន កា ំរលាេ្េូវរេទរេើេ ិយា មានរម្ឆើនរៅកនរងសងគ េកេពជ្ញ
រ 1581 រដាយរយាងរៅខតឆរេេើយ
ខដ្េេិន ក់ព័នធ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី ខដ្េថ្ន គត់េិនឆង់ពិភាកាអំពីកា ួេរេទ
ជ្ញេួយអនកសាត ប់ឆរេេើយគត់រ ើយ 1582។

រេធាវីកា

កតីក៏េិនបានបង្ហាញសកខីក េម បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរ ៀបរាប់ពីកា គំរាេកំខហង ខដ្េបងខព
ំ ួកគត់ឲ្យរធវើកា ួេរេទជ្ញេួយគូ
ម្សក ងមី បស់ពួករគ

រៅរម្កាេបទបញ្ហជកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរត

យយ1583។ ទ ហីក ណ៍ខដ្េ ក់ព័នធ បស់រេធាវីកា

1578

កតីខដ្េថ្ន កា បងខំគូម្សក ឲ្យរ ៀបកា េន

ឯកសា E3/9662 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ឆ៖ ២២-

២៥ ERN 01045651។
1579

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦៤ បនាត់ ២៥

- ទំព័ ៦៥ បនាត់ ៥ រម្កាយរមាង [15.03.36]។
1580

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣២១។

1581

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣២១, រជើងទំព័ ២៥០៣។

1582

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣២១, រជើងទំព័ ២៥០៣។

1583

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៧៧ បនាត់ ១២-

១៤ រម្កាយរមាង [15.08.56]។ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត)
ទំព័ ៩៦ បនាត់ ១២ - ទំព័ ៩៧ បនាត់ ៦ រម្កាយរមាង [16.04.09]។ ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត) ទំព័ ១០ បនាត់ ២២ - ទំព័ ១១ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [09.30.46]។ ឯកសា
E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៣៧ បនាត់ ៥-៨ េនរមាង
[11.09.48]។

377
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រពេតម្េូវឲ្យពួករគ ួ េរេទ រដ្ើេបីរធវើឲ្យម្សបឆាប់នូវទំនក់ទំនងខ្នក រាងកាយ 1584 ម្តូវបានបង្ហាញ
ខសយាងខាេង
ំ ។ កា ខដ្េថ្ន គូម្សក ម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ េនរពេតម្េូវឲ្យរធវើកា
ួេរេទជ្ញេួយគន

ខដ្េរធវើឲ្យអំរពើខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់

កាន់ខតមានភាពធៃនធ
់ ៃ ជ្ញង

ឧទាហ ណ៍ធេមាថ្នកា ំរលាេរសពសនធវៈរៅរទៀត េិនតិឆជ្ញង កា រធវើឲ្យពយសនកេមខដ្េបាន
ទទួេមានភាពកាន់ខតធៃន់ធៃ ។
661. ទីបី អងគជំនំជម្េះរនះេិ នគួ ទទួេយកកា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន កា ម្គប់ម្គងរៅ

រេើទំនក់ទំនង វាងប ស និង ន ី ម្តូវបានរធវើរ ើងបនតពី ឆនសេព័ នធសងគេកេពជ្ញ
រ ខបបម្បថ្ពណី និង
េិនបានបរងកើ តនូវកា ឹតបនតឹងងមីរេើទំនក់ទំនង្េូវរេទ ឬេរនសរញ្ច តនរ ើយ1585។ រដ្ើេបីគំម្ទ
ដ្េ់ទ ហីក ណ៍រនះ រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងថ្ន សងគេកេពជ្ញ
រ េិនបានរេើ កទឹកឆិតតាំងពីយូ

េករហើយនូវទំនក់ទំនង្េូវរេទ រម្ៅឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍1586 ហាេឃាត់កា ខេងេះ1587 និង
អេិ កសរៅរេើស ញ្ហញណថ្នភាពប ិសទធ និងម្ពហមច ី បស់ន្រសតី1588។ របើរទាះបីជ្ញរៅេន បបកេព រ
ជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយ វបបធេ៌ក េពជ្ញ
រ គឺអេិ កសអំពីទំនក់ទំ នងរសនហា វាងប ស និង ន ីកតី ខតេ័សា
តរ ង
រៅឆំរ ះេខអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបង្ហាញថ្ន
ហាេឃាត់ខដ្េដាឆ់ ខាតបខនថេរទៀត

រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ

កា

ម្តូវបានបរងកើតរ ើងខដ្េរធវើឲ្យផ្លេស់ បូ ត ទសសនៈខបប

ម្បថ្ពណីថ្នស ភាពរាបសា។ ឧទាហ ណ៍េួយខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សារេឿន បាន្តេ់
រដាយនិ យាយថ្ន “រពេរគបងខំខញរំឲ្យរ ៀបកា ខញរំម្បខកករគ។ រគម្បាប់ខញរំថ្ន “របើអនកឯងេិនរ ៀបកា
រទ អនកឯងរៅញញឹកដាក់ប សណាក៏អត់បានខដ្ ។ របើញញឹក ដាក់ប សណារគរឃើញ រៅអនក នឹង
ម្តូវ ម្បយ័តនខតង្ហប់” រគថ្នអ៊ែ៊ីឆឹង”

1589។

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី បាន ំឮកថ្នបានឮរគ

និយាយថ្ន “របើរយើង ហា
៊ែ នខតនិយាយ ជ្ញេួយប សណារនះ រគនឹងរចទថ្នខសសីេធេ៌ រហើយនឹង

1584

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៥។

1585

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១៧, ១២១៨។

1586

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១៧, ១២១៨។

1587

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២០។

1588

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១៨។

1589

ឯកសា E1/321.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សារេឿន) ទំព័ ៥១

បនាត់ ១០-១៣ រម្កាយរមាង [14.25.09]។

378
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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01663546

ម្តូវយករៅសមាេប់រចេ” 1590។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ បាននិ យាយថ្ន “អ៊ែ៊ីឆឹ ងរយើង
ម្តូវ ម្គន់ខតមាននិ យាយថ្ន រយើងម្តូវ និយាយថ្ន “ម្សោញ់គន”។ អត់មាននិ យាយថ្ន របើសិនជ្ញ
និយាយថ្នរ ីបម្េះ ក្េូវខបកគនហនឹង អាហនឹងម្បខហេជ្ញខបកកាេទាំងពី នក់រហើយ េិនខបក
កាេអីរទ ខបកកាេគឺង្ហប់ខតេតង” 1591។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន បាន ំឮកអំពីរហត
កា ណ៍ឆំនួនពី ខដ្េប សន ីខដ្េ ម្សោញ់គន ម្តូវបានរគ ករឃើញថ្ន “ខសសីេធេ៌” រហើយ
ម្តូវបានរគសមាេ ប់ ខដ្េេូេរហតគឺថ្ន ពួករគេិនបានរាយកា ណ៍ពីទំនក់ទំនង បស់ខួ ន
េ រៅថ្ននក់
រេើ1592។ េិនមានេ័សា
តរ ងខដ្េថ្ន ឆាប់ខបបរនះមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយទសសនៈវបបធេ៌ម្ បថ្ពណី
រ ើយ។
662. ជ្ញឆងរម្កាយ

រេធា វីកា

កតីេិនបានបង្ហាញរឆញពីកា អះអាង បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន

កា ាេដាន

បស់ ដាឋេិបាេរៅរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គឺជ្ញកា អនវតតទូរៅ ខដ្េេិនខេនម្តឹេរៅកនរង
ម្បរទសកេពជ្ញ
រ េន បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយបរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំ ងរៅកនរ ងសងគេនន រៅទូ
ទាំងពិេពរលាក្ង 1593។ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបថ្ន កា ទទួេសាគេ់ បស់ ដាឋេិបាេ រៅ
រេើរសឆកតីសរម្េឆ បស់បគគេ កនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គឺជ្ញកា អនវតតសឹងខតជ្ញសាកេ និង
េិនមានរទាសអវីរ ើយ។ បខនត កា រេើករ ើងថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ កេពជ្ញ
រ

1590

ឯកសា E3/9662 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ឆ៖ ៦៨

ERN 01045657។
1591

ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័ ២៣ បនាត់ ២៣ -

ទំព័ ២៤ បនាត់ ៣ រម្កាយរមាង [10.51.08]។ សូេបីខតគូម្សក ខដ្េឆះសម្េរងនឹងគន ក៏េិនអាឆ ស់រៅជ្ញេួយគនបាន រយាង
ាេទសសនទានម្បថ្ពណីថ្នអា ហ៍ពិ ំហ៍។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី ពណ៌នពី របៀបខដ្េបតី បស់គត់បានកហា
រេកង បស់ខួ ន
េ រដ្ើេបីរៅរេងគត់៖ ឯកសា E3/9662 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា )ី ឆះ
ថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ឆ៖ ៥៥ ERN 01045656។
1592

ឯកសា E1/465.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន) ទំព័ ៥៧ បនាត់ ១៤-

១៩រម្កាយរមាង [15.06.43]។
1593

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៤៩។

379
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663547

ម្បជ្ញធិបរតយយ ម្គន់ខតតំណាងឲ្យភាពទទួេសាគេ់្េូវកា រេើរសឆកតីសរម្េឆឆិតត បស់បគគេពី
ូប គឺឆាស់ណាស់ថ្នម្តូវបានរមាឃភាពរដាយេ័សា
តរ ងខដ្េមានរៅឆំរ ះេខតលាកា
663. រៅពីខាងរម្កាយកា ពោយាេនីេួយៗ បស់រេធាវីកា

កតី កនរងកា រម្បៀបរធៀបឲ្យរសមើគន វាងបទ

បញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់បកសកេមយ
រ នីស ត
ម្បថ្ពណី គឺជ្ញកា រេើករ ើងរ

ជ្ញេួយនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបប

រពញរៅរដាយបញ្ហា ខដ្េថ្ន វាេិនមានកា

កេមរនះម្តូវបានបងករ ើងរដាយេន្រនតី ដ្ឋ

1594។

ឬរដាយម្បជ្ញជនរ ើយ1595។

ក់ព័នធថ្នរតើពយសន

វិធីសា ន្រសតរនះជ្ញកា យេ់

ម្ឆ ំពីតួនទីខដ្េ ដ្ឋបានអនវតត រៅកនរងកា ស់រៅ បស់ម្ បជ្ញជន និងពយសនកេមជ្ញ ក់លាក់ ខដ្េ
បងករ ើងរដាយអាជ្ញញធ ដ្ឋ ខដ្េេិនមានកា ម្គប់ម្ គងម្តួតពិ និតយ។ ទំនក់ទំនង វាង ដ្ឋ និងម្បជ្ញ
ជន ខសគនជ្ញសា វ័នត ជ្ញេួយនឹងទំនក់ទំនង វាងកូ ន និងឱ្ពកមាតយ។ មានកា ម្តួតពិនិតយរៅរេើ
សិទធិអំណាឆខដ្េឱ្ពកមាតយអាឆអនវតតរៅរេើកូនៗ បស់ខួ ន
េ

េិនខេនាេតួនទី បស់ ដ្ឋខួ ន
េ ឯង

រ ើយ។ រហតដ្ូរឆនះ របើរទាះបីជ្ញកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយម្គន់ខតរ្ា តួ នទី ខដ្េកនេងេកម្តូវបាន
អនវតតរ ៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ពីឱ្ពកមាតយរៅកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយខេួនឯងកតី (ខដ្េកេព រ
ជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយេិ នបានរធវើដ្ូរឆនះរទ) ក៏កា អនវតតរនះេិ នខេនជ្ញកា ផ្លេ ស់បូ ត រដាយអពោម្កឹតយរ ើ
យ។
៩.៦.៤.២.៣. រតើអរំ ពើននអាឆមានភាពធៃនធ
់ ៃ ម្គប់ម្គន់ខដ្ ឬរទ

ម្បសិនរបើអរំ ពើរនះេិនម្តូវបានកំណត់

ថ្នជ្ញអំរពើឧម្កិដ្ឋ
664.

រដ្ើេបីបរងកើតកា អះអាង បស់ខួ ន
េ អំពីភាពធៃ ន់ធៃ រនះ រេធាវីកា

កតីបានរ ៀបឆំរ ើង វិញនូវទ ហីក

ណ៍ បស់ខួ ន
េ អំពី “អនីតោនកូ េភាព្េូវកា ” 1596។ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដាយ

សា អំរពើជ្ញេូេ ដាឋន គឺ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ េិ នម្តូ វបានកំណត់ជ្ញ បទឧម្កិដ្ឋ ដាឆ់ខត
ឯងរៅរពេរនះ អនកាក់ខតងឆាប់ម្បាកដ្ណាស់ េិនបានពិច ណាថ្ន អំរពើរនះមានភាពធៃន់ធៃ

សូេរេើេ

1594

កា សននិដាឋន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអំពីយនតកា ឃាេំរេើេ

និងរាយកា ណ៍ខដ្េាេ

យៈយនតកា រនះ រគេនរយាបាយសតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវបានអនវតត៖ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥៤៣៦៥៨។
1595

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២២, ១២២៥។

1596

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៤៦-១១៤៧។ សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៥៣០ និង ៥៣៩។

380
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663548

រ ើយ1597។ របើរយាងាេរេធាវីកា

កតី ឆំណឆរនះបង្ហាញថ្ន ាេបទដាឋនថ្នរពេរវលា បទ

បញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួ េដ្ំរណករដាយបងខំ ថ្ន បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ េិ ន
អាឆបំរពញបានាេេកខខណឌវិនិឆ័យ
េ
សាថនទេៃន់ និង េកខណៈ សម្មាប់ អំរពើអេនសសធេ៌រ្សង
រទៀតរ ើយ។
665.

ទ ហីក ណ៍រនះេិនម្តឹ េម្តូវរទ ទាំងរេើអងគរហត និងរេើបញ្ហារគេកា ណ៍។ ដ្ូឆខដ្េបានរេើក
រ ើងពីខាងរេើ ឆាប់ជ្ញតិ និងឆាប់អនត ជ្ញតិ ពិតជ្ញបានម្គប់ម្គងរេើអំរពើ ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហាន
រពេរនះ1598។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានម្ចនរចេរដាយម្តឹ េម្តូវរេើ បណា
ត សំអាងរហត

រនះ អាម្ស័យរដាយ វិ ធីសាន្រសតកនរ ងកា វាយតថ្េេអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត ខដ្េអងគជំនំជម្េះរនះ
បានកំណត់រ ើង 1599។
666.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី រេធាវីកា

កតី េិនបានដ្កម្សង់ឯកសា គតិយតតិណាេួយ សម្មាប់កា

អះអាងខដ្េថ្ន ធាត្សំសាថនទេៃន់ម្តូ វវាយតថ្េេ រដាយរយាងរៅសាថ នភាពថ្នឆាប់ជ្ញតិ និងឆាប់
អនត ជ្ញតិ នរពេរវលារនះ។ េិនមានអវគ
ី ួ ឲ្យភាញក់រ្អើេរ ើយ េិ នមានឯកសា គតិយតតិណាេួយ
សម្មាប់កា អះអាងរនះ រដ្ើេបីវាយតថ្េេសាថ នទេៃន់ាេេកខ ណៈរនះ រដាយតម្េូ វឲ្យមានកា កំ ណត់
ជ្ញបទឧម្កិដ្ឋដាឆ់រដាយខ ក រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នអំរពើ េួយបំរពញបានាេធាត្សំថ្ នអំរពើអេនសសធេ៌
រ្សងរទៀត នឹងរធវើឲ្យអតថិ ភាពថ្នម្បរេទ “បនាប់ បនសំ” ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ រៅជ្ញ
គមនន័យ 1600។ រគេជំហ បស់រេធាវីកា
ណា
ត រសឆកតីសរម្េឆជ្ញរម្ឆើ ន

កតីក៏នឹងបណា
ត េឲ្យមានកា រចទសួ ្ងខដ្ ដ្េ់ប

បស់តលាកា អនត ជ្ញតិ នន ខដ្េទទួេសាគេ់ថ្ន បណា
ត អំរពើជ្ញ

រម្ឆើន ខដ្េេិនម្តូ វបានកំណត់ជ្ញ បទឧម្កិដ្ឋរនះ ជ្ញអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។

1597

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៤៦-១១៤៧។

1598

សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ខ្នក ៩.៦.១ កថ្នខណឌ ៥១៥ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

1599

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៧៤១។

1600

Mettraux ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹងេនសសជ្ញតិ ខ្នក ៦.១០.១.២ ទំព័ ៦៩៥។ ឧបសេព័នធ ២៧។

381
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663549

៩.៦.៤.៣. ធាតុផេំទីពីរ៖ ពយសនកមម ឬការឈឺោប់ផលូវចិតា និង្ផលូវកាយធង ន់ធងរ ឬការប៉ាោះ

ល់

ធង ន់ធងរ ល់នសចកាីនលលលនូររបស់មនុសេ
667.

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញកំហសកនរងកា សននិ ដាឋន បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េថ្ន គូ

ម្សក ម្តូ វបានបងខឲ្
ំ យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដ្ំរណក រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ បាន
ទទួេ ងកា ឈឺចប់្េូវឆិតត និង្េូវកាយធៃ ន់ធៃ
668.

រេធាវីកា

1601។

កតី្ តេ់េូេ ដាឋនសម្មាប់កា ជំទាស់រនះរៅរេើកា អះអាងខដ្េថ្ន (១) អងគជំនំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងរេើេ ំ េងរេើឆំ ណឆថ្នប ិបទវបបធេ៌ក េពជ្ញ
រ

ហិងារៅរពេវាយតថ្េេរេើកា ឈឺ

ចប់ (២) អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានពិច ណារេើ កា ផ្លេស់បូ ត អាកបបកិ ិយាជ្ញបនតបនាប់
បស់ជន ងរម្គះ

(៣)

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសឆគងកនរ ងកា វាយតថ្េេរេើសកខី កេម

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និ ង (៤) េ័សា
តរ ងថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងពឹង
ខ្អករេើ គឺេិនខេនជ្ញកា តំណាងឲ្យបទពិរសាធន៍ បស់ជន ងរម្គះរ ើយ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏
នឹងពិភាកា្ងខដ្
រេធាវីកា

រេើបញ្ហាបខនថ េខដ្េបានរេើករ ើងរដាយម្បរយាេ រដាយកា ជំទាស់ បស់

កតី ឆំរ ះកា វាយតថ្េេ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រេើកា ឈឺចប់ (៥) ខដ្េថ្ន

េ័សា
តរ ងបង្ហាញថ្ន បទបញ្ហជកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេដ្ំរណករដាយបងខំ គឺជ្ញកា បះ
េ់ធៃន់ធៃ ដ្េ់រសឆកតីថ្ងេងូន បស់េនសស។
៩.៦.៤.៣.១. ភាព ក់ពន
័ ធថ្នប ប
ិ ទវបបធេ៌កេពជ្ញ
រ
ឆំរ ះកា វាយតថ្េេ បស់ អងគជន
ំ ជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបង
ូ
រៅរេើកា ឈឺចប់
669.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន កា ឈឺចប់ខដ្េបងកឆំរ ះជន ងរម្គះ រដាយសា បទបញ្ហជ
រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

េួយខ្នករកើតរ ើងរដាយសា កា ង្ហករឆញពីកា រ ៀបអា ហ៍

ពិ ហ៍ រដាយ្សំ្ំខគរ បបម្បថ្ពណីរៅកនរង វបបធេ៌កេពជ្ញ
រ 1602។

1601

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩២, ៣៦៩៨។ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៥៦-១១៨៨។

សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៧២៤-៧៣៣។ សហរេធាវីនេ
ំ ខឯកភាព
ជ្ញេួយសហម្ពះរាជអាជ្ញញខដ្េថ្ន រេធាវីកា
បស់រេធាវីកា
1602

កតេ
ី ិនបានបកម្សាយេ័សា
តរ ងឲ្យបានម្គប់ម្ជរងរម្ជ្ញយរទ និងថ្ន ទ ហីក ណ៍

កតម្ី គន់ខតជ្ញកា ពិនិតយេ័សា
តរ ងជំនួស ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិច ណា ួឆរហើយបរណា
ណ ះ។

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩២ រជើង ទំព័ ១២៣១៥។ កថ្នខណឌ ៣៦៨៩។

382
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663550

670.

រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន រៅកនរងកា វាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ ខដ្េបណា
ត េេកពីបទ

បញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និ ងកា ួេដ្ំរណករដាយបងខំ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិ នបាន
ពិច ណាឲ្យបានម្តឹេម្តូ វរេើប ិបទវបបធេ៌ និងសងគេ បស់ក េពជ្ញ
រ រ ើយ 1603។ របើាេទសសនៈ
បស់រេធាវីកា

កតី ប ិបទរនះនឹង នំអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅដ្េ់កា សននិដាឋនេួយខដ្េ

ថ្ន កា ឈឺចប់ខដ្េរកើតរ ើងរនះ េិនធៃន់ធៃ រ ើយ ឬយាងរហាឆណាស់ េិនធៃ ន់ធៃ ជ្ញង កា ឈឺ
ចប់ខដ្េគូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នម ង រៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ នឹងម្តូ វម្ទាំទទួេ ងរនះរ ើយ 1604។
671.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា
ខដ្េបានពិភាកាពីខាងរេើ

កតី អំពីប ិបទវបបធេ៌ថ្ នអំរពើ មានទាក់ទងជ្ញេួយ នឹងប ិបទទាំង អស់
ក់ព័នធនឹងភាពធៃ ន់ធៃ

1605។

ជ្ញបញ្ហាអងគឆាប់ រេធាវីកា

កតីេិន

បានដ្កម្សង់ឯកសា គតិ យតតិណាេួយ សម្មាប់កា អះអាង បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់គួ ម្តូវ
បានវាស់ខវង ខ្អករេើប ិបទវបបធេ៌ ឬសងគេ បស់ បគគេរ ើយ គឺជ្ញកា រេើករ ើងខដ្េនំឲ្យមាន
កា គណនខដ្េឆខេេក និង សឹងខតេិ នអាឆរធវើរៅបាន សម្មាប់កា វិភាគ បស់ តលាកា

1606។

រទាះ

បីជ្ញក ណីយ តតិសាន្រសតថ្ នតលាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទ បានរេើករ ើងថ្ន កា ឈឺចប់អាឆម្តូវបានវាយ
តថ្េេ ខ្អករេើប ិបទផ្លាេ់ខដ្េអំរពើរនះ បានម្បម្ពឹតតរ ើងកតី (ឧទាហ ណ៍ អំរពើហិងាសន្រង្ហគេ ឬក
ងវះខាតអាហា

ក់ព័នធជ្ញ េួយ ជរមាេះខដ្េអូសបនេយយូ ) 1607 ខតវិធីសា ន្រសត បស់រេធាវីកា

កតី គឺហួសពីរនះរៅរទៀត។ ជ្ញក់ខសតងរៅ រេធាវីកា

កតីរេើករ ង
ើ ថ្ន កា ឈឺចប់គួ ម្តូវបាន

1603

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៥៩-១១៦២, ១៣១៦-១៣២៣។

1604

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១៦-១៣២៣។

1605

សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ៩.៦.៤.២.២ កថ្នខណឌ ៦៥៤ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។

1606

យតតិសាន្រសត បស់តលាកា ICC និងតលាកា ICTY អះអាងថ្ន កា ឈឺចប់ម្តូវវាយតថ្េេ “រៅាេក ណី

ក់ព័នធនឹងកាេៈ

រទសៈបគគេ”៖ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kordić & Čerkez សំណំរ ឿងរេខ IT-95-14/2-A សាេម្កេ ឆះ
ថ្ងៃទី១៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៤ កថ្នខណឌ ១១៧។ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Katanga រសឆកតីសរម្េឆសតីពីកា បញ្ហជក់
បទរចទ សំណំរ ឿងរេខ ICC-10/04-01/07-717 ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៤៥៤។ កា វិភាគ បស់តលាកា
នីេួយៗេិនបញ្ហជក់ថ្ន “កាេៈរទសៈបគគេ” ួេបញ្ចូ េប ិបទវបបធេ៌ខដ្េមានេនអំរពើម្បម្ពឹតតិ ។
1607

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krnojelac សំណំរ ឿងរេខ IT-97-25-T សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៣៩។ តលាកា

SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ SCSL-2004-16-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខ
កេាៈ ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ១៨៣។

383
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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វិភាគខ្អករេើ សាថនភាពសងគេ និង សិទធិអាទិភាព បស់បគគេមានក់ ខដ្េជ្ញកា បញ្ចូ េទម្េង់ថ្ ន វបប
ធេ៌ម្បហាក់ម្បខហេ រៅកនរងកា វាយតថ្េេអំពីកា ឈឺចប់ បស់េនសស។
672.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្ចនរចេរដាយម្តឹេម្តូវនូ វ វិធីសា ន្រសតខដ្េអាឆនំខួ ន
េ រៅ កកា អត់ ម្ទាំ
ឆំរ ះកា ំរលាេបំ នរៅកនរងសហគេន៍េួយឆំ នួន បខនតខប ជ្ញកំណត់ម្ បរេទថ្នជ្ញ ឧម្កិដ្ឋកេម
អនត ជ្ញតិ ធៃនធ
់ ៃ បំ្ត រៅកនរងសហគេន៍ដ្ថ្ទ រៅកនរងអំ រងរពេរវលាខតេួ យ។ គួ ខតមានកា
រជៀសវាង្ងខដ្ នូវកា សរម្េឆខដ្េថ្ន អំរពើខសឆាប់ អាឆកាត់បនថយបាន ាេ យៈកា រកើត
រ ើង ឬឆំនួនរម្ឆើនថ្ន អំរពើខសឆាប់ដ្ថ្ទរទៀត រៅកនរងសងគេ (ដ្ូឆជ្ញ កា បងខំគូម្សក ឲ្យរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណី រដាយគមនកា យេ់ម្ពេ)។

673.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី
ខបបម្បថ្ពណី បស់ក េពជ្ញ
រ

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន

កា អនវតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ួេ ទាំងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ ាេេកខណៈផ្លាេ់ បស់

ពិធីរនះ បានបណា
ត េឲ្យមានពយសនកេម ខដ្េអាឆរម្បៀបរធៀបបាន ជ្ញេួយពយសនកេមខដ្េបងក
រ ើង រដាយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ 1608។ ាេពិតរៅ េ័ស តរ
ាង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានបង្ហាញ្ាយ
រ ពីរ នះ
រៅ វិញយាងឆាស់ ម្កខ ត។ គូម្សក ខដ្េម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅរម្កាេ បប
កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ ចត់ទកកា ឈឺចប់ បស់ពួករគ េួយខ្ន ករដាយសា ខតកា ពិតខដ្េថ្ន កា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគ េិនម្តូវបានរ ៀបឆំរ ើង ម្សបាេម្បថ្ពណី បស់កេពជ្ញ
រ ។ អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករដាយម្តឹ េម្តូវរៅរេើ
អវតតមាន បស់ឪពកមាត យពួករគ

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អំពី

ពីពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខួ ន
េ ។ 1609

កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយបតី/ម្បពនធ ខដ្េម្ករេម្គួសា ពួករគ េិនខដ្េធាេប់សាគេ់ 1610 និងកា របាះបង់

1608

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦០។

1609

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៣៩-៣៦៤០។ ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៥៥ បនាត់ ៣-៧ េនរមាង [13.58.02]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខ
សីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៥ បនាត់ ២០-២៣ រម្កាយរមាង [13.33.03]។ ឯកសា E1/487.1
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦៧ បនាត់ ១៩-២៤ េនរមាង
[15.15.30]។
1610

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦១២។

384
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រចេម្បថ្ពណីវបបធេ៌ 1611 ជ្ញកាតគនេឹះខដ្េបណា
ត េឲ្យពួកគត់ ងទកខេំបាក 1612។ ្ាយ
រ ពីកា
អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតី េិនមានរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាកសីណាមាន ក់ខដ្េរេើករ ើងថ្ន

ទំនក់ទំនង្េូវរេទ ាេកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយ្សំ្ំខគរ បបម្បថ្ពណី រធវើឲ្យពួករគទទួេ ង
ភាពអាមាស់ ឬកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ រ ើយ។
674.

រេធាវីកា

កតី េិនបានពនយេ់ ឬ្តេ់យតតិកេម ឆំរ ះទសសនៈ បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់គឺ ក់

ព័នធជ្ញេួយនឹង វបបធេ៌ រហើយក៏េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគ ងណាេួយ រៅកនរងកា វាយតថ្េេ បស់
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរៅរេើកា ឈឺចប់ខដ្េបណា
ត េេកពីបទបញ្ហជកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
និងកា ួេរេទរដាយបងខំរ ើយ។
៩.៦.៤.៣.២. អាកបបកិ យា
ិ
បស់ជន ងរម្គះ ឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍ កនង
រ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប
រតយយ ាេរពេរវលាខដ្េកនេងរៅ
675.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ឆំ នួនពី

រដាយរចទម្បកាន់ថ្ន រពេរវលាមានភាព ក់ព័នធ

ជ្ញេួយនឹងកា ពិភាកាសរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង កា ឈឺចប់ខដ្េបណា
ត េេកពីកា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរដាយបងខំ រដាយជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ បានបណា
ត
េឲ្យមានឥទធិពេធៃនធ
់ ៃ យូ អខងវ ងរៅរេើជន ងរម្គះ 1613។ ជ្ញដ្ំបូង រេធាវីកា

កតីរ េើកទ ហីក

ណ៍ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគងរដាយរេើេ ំេងរេើ អងគរហតខដ្េថ្ន (ាេទ
សសនៈ បស់រ េធាវីកា

កតី) កា ឈឺចប់ បស់ម្ បជ្ញជន ខដ្េរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រម្កាេ បប

1611

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៣៦-៣៦៤០, ៣៦៨១។

1612

សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឯកសា E3/9736 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាស សារា៉ ន) ឆះថ្ងៃទី

២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ឆ៖១១៤ ERN (KH) 01051805។ ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៣៩ បនាត់ ៨-១២ រម្កាយរមាង [11.24.41] ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១២-១៨ រម្កាយរមាង [13.42.21]។
ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦១ បនាត់ ៩-១២ រម្កាយ
រមាង [14.14.40] ទំព័ ៦១ បនាត់ ១៧-២៣ រម្កាយរមាង [14.16.14]។ ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧៤ បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៧៥ បនាត់ ៦ រម្កាយរមាង [15.51.22]។
1613

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៧៩-៣៦៨៥, ៣៦៩២, ៣៦៩៨។
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កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ ងេងយរៅាេរពេរវលា 1614។ ទីពី រេធាវីកា

កតីបញ្ហជក់ថ្ន គូម្សក

ខេះ ស់រៅជ្ញេួយគន រដាយរេើ កជ្ញទ ហីក ណ៍ថ្ន ឆំណឆរនះបង្ហាញថ្ន កា ឈឺចប់ ណាេួយខដ្េ
ពួករគបានទទួេ ង ជ្ញេទធ្េថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ឬកា ួេដ្ំរណករដាយបងខំ េិ នធៃន់ធៃ
រ ើយ រៅរពេពិនិតយកនរង យៈរពេខវង 1615។
676.

កា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់ បស់ជន ងរម្គះខេះ បានងយឆះរៅាេ

រពេរវលារនះ 1616 មានភាព ក់ព័នធតិឆតួឆ បំ្ត កនរងនេជ្ញបញ្ហាអងគឆាប់។ េិនមានេកខខណឌ
តម្េូវខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់ម្តូវខតមាន យៈរពេខវង (របើមានកា ឈឺចប់ យៈរពេខវង គឺអាឆមាន
ភាព ក់ព័នធជ្ញេួ យនឹង ភាពធៃន់ធៃ ថ្នអំរពើរ នះ) 1617។ កា ទទួេសាគេ់ថ្ន ជន ងរម្គះខេះពិតជ្ញងេ
ងយកតី ខតកា រនះេិនអាឆរមាឃៈរដាយម្បតិសកេម រៅរេើកា ឈឺចប់ខដ្េពួករគបានទទួេ ង
ខដ្េបណា
ត េេកពីម្តួ វរគបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដ្ំរណករ ើយ 1618។
677.

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បានបង្ហាញអំពីឆំណឆរនះ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ របើរទាះបីជ្ញគត់
ស់រៅជ្ញេួ យម្បពនធ បស់គត់កតី ខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ បាន្តេ់សកខីក េមថ្ន គត់
េ័យខាេឆខាេង
ំ រដាយសា ខតឱ្កាសថ្នកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ហូតដ្េ់គត់ហូបខេងបាន
រហើយគត់និយាយថ្ន គត់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយសា ខតឆង់ ស់ “បានរឃើញរេឃ

1614

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៩, ១១៧១, ១១៧៣, ១១៧៤, ១១៨៦។

1615

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៩។

1616

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៩, ១១៧១, ១១៧៣, ១១៧៤, ១១៨៦។

1617

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៤៣៩។ សំណ ំរ ឿង ០០១ – ឯកសា E188 សាេម្កេកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៣៦៩។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kunarac និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ
IT-96-23-T & IT-96-23/1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី ២២ ខខកេាៈ ឆ្ន២
ំ ០០១ កថ្នខណឌ ៥០១។ តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ

តទេ់នឹង Krnojelac សំណំរ ឿងរេខ IT-97-25-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខេីន ឆ្នំ២០០២ កថ្នខណឌ ១៣១។ តលាកា
ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Vasiljević សំណំរ ឿងរេខ IT-98-32-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២៥ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៤ កថ្នខណឌ
១៦៥។ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Lukić និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ IT-98-32/1-T សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី២០ ខខកកកដា
ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៩៦១។
1618

តលាកា

SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brima និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ SCSL-04-16-T សាេម្កេ

រយាបេ់ជំទាស់រដាយខ្នក បស់តលាកា Doherty រេើេូេដាឋន ៧ (ទាសភាព្េូវរេទ) និងេូេដាឋន ៨ (“អា ហ៍ ពិ ហ៍រដាយ
បងខំ”) ឆះថ្ងៃទី២០ ខខេិងន ឆ្ន២
ំ ០០៧ កថ្នខណឌ ៤១។
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រឃើញផ្លកយ រឃើញហនឹងរគ”1619។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី ខដ្េរេធាវីកា

កតីបាន

និយាយរយាងថ្ន ជ្ញបគគេខដ្េងេងយនូវកា ឈឺចប់ រៅាេរពេរវលារនះ1620 រៅខតបាន
និយាយរៅកនរងកា សាតប់ ឆរេេើយ បស់គត់ ជ្ញេួយ ក.ស.ឆ.ស អំពីកា េ័យខាេឆពីដ្ំបូង និងកា
េំបាកម្ពេទាំងភាពអាមាស់ ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទ ជ្ញេួយេនសសេិនសាគេ់គន 1621។
678.

រទាះជ្ញយាងរនះកតី សហរេធាវីនំេខក៏បាន ំឮក្ងខដ្ ឆំរ ះអងគជំនំជម្េះថ្ន កនរងក ណីខេះរេធាវី
កា

កតីបានកំ ណត់រដាយេិនម្តឹេម្តូ វនូវ កម្េិតថ្នកា រពញឆិតត បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ឆំរ ះកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា

កតីបានបញ្ហជក់ថ្ន រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ ហន និង ហ៊ែង់ អ៊ែ ន បានរេើករ ើងថ្ន “ចប់រ្តើេឆូេឆិតត ” បតីម្បពនធខដ្េរ ៀប
កា រដាយបងខំ បស់ពួករគ ឬនិយាយថ្ន ពួករគ “ទទួេបានជី វិតេអម្បរសើ

រម្កាយកា រ ៀបកា

រទៀត្ង”1622។ ាេពិតរៅ របើរទាះបីជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ ហន បាននិ យាយថ្ន គត់
ម្ពេ ស់រៅជ្ញេួយបតីគត់ រម្កាយ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយកតី ខតគត់េិនបាននិ យាយអំពី ចប់រ្តើ
េឆូេឆិតត បីគ
ត ត់ ឬទទួេបានជី វិតេអម្បរសើ

ពីកា រ ៀបកា រនះរ ើយ 1623។។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហ៊ែង់ អ៊ែន បានរ ៀបរាប់ អំពីកាេៈរទសៈ បងខិតបងខំកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ និង
កា ្សំដ្ំរណក ម្ពេទាំងកា ខេងេះគន បស់គត់ នរពេរម្កាយេក 1624។ េ័សា
តរ ង បស់គត់
បង្ហាញថ្ន គត់បនតទទួេ ងកា ឈឺចប់ពីបទពិរសាធន៍ខដ្េម្តូ វបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។

1619

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១៣-១៩

េនរមាង [14.27.45]។
1620

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៨៧, រជើងទំព័ ២២១៦។

1621

ឯកសា E3/9662 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខកវ ធា ី) ឆះថ្ងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ឆ៖ ៦៦,

៦៧, ៧៤ ERN 01045657, 01045658។
1622

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៨៦, រជើងទំព័ ២២១៤។

1623

ឯកសា E3/5559 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខៀវ ហន) ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩

ERN 00375524-00375527។
1624

ឯកសា E3/5558 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហង់ អ៊ែន់) ឆះថ្ងៃទី៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០០៩ ERN

00375517-00375518។

387
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663555

679.

ទ ហីក ណ៍ទីពី បស់រេធាវីកា
ម្បជ្ញធិបរតយយដ្ួេ េំ
ម្បខហេគន។ រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន គូម្សក ខដ្េ ស់រ ៅជ្ញេួយគន រម្កាយ បបកេពជ្ញ
រ

េិ នអាឆសរម្េឆថ្នបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ រនះ 1625

ខសឆគង

កតីេិនបានពិច ណារេើេ័សា
តរ ងថ្នេូេរហតរ្សងៗ ខដ្េបគគេ ទាំង

រនះបនត ស់រ ៅជ្ញេួយថ្ដ្គូ បស់ខួ ន
េ ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ ស់រៅ
ជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ រដាយសា ខតគត់យេ់ ថ្ន គត់មានកាតពវកិឆចខង កានង1626។ ខខត សខន
ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ ូ ប

ខដ្េបនត ស់រៅជ្ញេួ យបតី បស់គត់

រម្កាយ បបរនះដ្ួេ

េំ 1627 បាននិយាយថ្ន គត់ ស់រៅជ្ញេួ យបតីគត់ រដាយសា ខតបតីគត់ជ្ញអនក ស់រៅកនរងេូេជ្ញ
ិ េួយ
គត់ រហើយគត់គមនឪពកមាតយរដ្ើេបីជួយទំនកបម្េរងរ ើយ 1628។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ
យេ់ម្ពេ ួេ ស់រ ើង វិ ញ ជ្ញេួយបតី បស់គត់ រដាយសា ខតសមាពធពីម្ ករេម្គួសា និងចស់ទំកនរង
េូេិ1629។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សាយ ណារ ឿន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់បនត ស់រៅជ្ញេួ យបតី
គត់ រដ្ើេបីកូន បស់គត់ រហើយគត់និយាយថ្ន គត់េិនឆង់រឃើញកូនគត់ធំរ ើងជ្ញេួ យឪពករ្សង
រ ើយ1630។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស់ ្េ បានរេើករ ើងថ្ន មានសមាពធពីឪពកមាតយ និងបង
បអូនគត់ ខដ្េរធវើឲ្យគត់ម្ពេបនតជី វិ តគូ បស់គត់1631។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង និយាយ
ថ្នរដាយម្បរង ម្បយ័តន ថ្ន បនាប់ពីរ ៀបកា រហើយ គត់ និងម្បពនធគត់ “បានពិភាកាគនអំពីអវីខដ្េ
ម្តូវរធវើ រហើយបានរធវើកា សរម្េឆឆិតតថ្ន ម្តូវទទួេយករ ឿងរនះ រដ្ើេបី កាជី វិត បស់រយើងឲ្យបាន

1625

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៩។

1626

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១៨-២០

េនរមាង [14.27.45]។
1627

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧១, រជើងទំព័ ២១៧៩។

1628

ឯកសា E3/9830 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត សខន) ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៤,

ឆ៖ ៨៧-៨៨ ERN 01043278។
1629

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ១២

បនាត់ ៤-១០ េន និងរម្កាយរមាង [09.32.44]។
1630

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៣៩ បនាត់ ២-

៧ េនរមាង [11.17.12]។
1631

ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំព័ ២៤ បនាត់ ៨-១៤

រម្កាយរមាង [10.52.32]។

388
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663556

គង់វងស” 1632។ មានក ណីជ្ញរម្ឆើ នខដ្េកា ទទួេយក និងកា ម្ទាំបំរេេឆ ជ្ញេ័សា
តរ ងថ្នកា ខដ្េ
បគគេរធវើកា រឆេើយតបឆំរ ះកា ឈឺចប់ េិនខេនជ្ញកា បង្ហាញថ្ន េិនមានកា ឈឺចប់រ នះរ ើ
យ។ អងគជំនំជម្េះរនះេិ នគួ សរម្េឆថ្ន កា សរម្េឆឆិតប
ត នតជី វិ តគូ អាឆជួសជេកា ឈឺចប់ក នេង
េក ខដ្េបណា
ត េេកពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរ ើយ។
680.

រេធាវីកា

កតី ក៏បាននិយាយបញ្េិ តបរញ្េៀ ងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ្តេ់សកខីក េមថ្ន ពួក

រគេិនឆង់រ ៀបកា បខនតរ ៅបនត ស់រៅជ្ញបតីម្បពនធ រម្កាយ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយរៅ ជ្ញេទធ
្េេិនមានភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ 1633។ ជ្ញងមីេង
ត រទៀត រេធាវីកា

កតីេិនបានគិតអំពី ភាព

សមគ
រ សាមញថ្នទំនក់ទំនង បស់េនសស រដាយរផ្លតតខតរៅរេើ កា ជំទាស់ខដ្េគមនេូេ ដាឋន អំពីភាព
េិនសីស ង្ហវក់គនយាងឆាស់លាស់រ នះរ ើយ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស់ ្េ
បានពនយេ់ថ្ន គត់េិនខេងេះម្បពនធគត់ រម្កាយ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ រដាយសា ខត
សមាពធពីម្ករេម្គួសា បស់គត់ 1634
រជឿទកឆិតតបាន បស់គត់

ជ្ញកា ពនយេ់េួយខដ្េេិនអាឆរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់ភាពអាឆ

កនរងនេជ្ញសាកសីខដ្េ្តេ់សកខី កេម

អំពីភាពេ័យខាេឆម្តូវរគសមាេប់

ម្បសិនរបើគត់ខេងេះគន រៅកនរង បបរនះ។
681.

រេធាវីកា

កតីបានបរងកើតសា ណាទាំងអស់រ នះរ ើង ាេ យៈកា អះអាងរដាយខសឆគងថ្ន រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េចប់រ្តើេម្សោញ់បី/ត ម្បពនធខួ ន
េ េិ នបានទទួេបទពិរសាធន៍ ថ្នបញ្ហា្េូវ
កាយ ឬ្េូវឆិតតណាេួយ ខដ្េបណា
ត េេកពីកា ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួេរេទ រៅរពេរដ្ើេដ្ំបូងថ្ន កា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ1635។

ជ្ញងមីេង
ត រទៀត ម្បរយាគរនះបញ្ហជក់រដាយខស ឬេិនបានគិត

ពិច ណាអំពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើ ន ូប

ខដ្េ្តេ់សកខីក េមអំពីកា ឈឺចប់

ធៃនធ
់ ៃ របើរទាះបីជ្ញកា សរម្េឆឆិតត បស់ពួកគត់នរពេរម្កាយេក គឺបនត ស់រៅជ្ញេួយបតីម្ បពនធ
1632

ឯកសា E3/5560 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង ) ឆះថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០០៩ ERN

00375559។ កត់សមាគេ់ថ្ន រេធាវីកា

កតីបញ្ហជក់រដាយខសឆគងថ្ន ឆរេេើយរនះម្តូវបាន្តេ់ទាក់ទងនឹងកា ួេរេទរដាយបងខំ

និងអះអាងថ្ន ពំមាន្េវិបាកថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េបណា
ត េេកពីកា បងខំឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ អាឆម្តូវបានទាញ
រឆញសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទស ឌ្ីង បានរទ៖ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៣៦។
1633

សូេរេើេឧទាហ ណ៍

ក់ព័នធនឹង យស ្េ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២០ រជើងទំព័ ២២៩៦។

1634

ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ) ទំ ព័ ២៤ បនាត់ ៨-១០

រម្កាយរមាង [10.52.32]។
1635

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ២១៧៩ កថ្នខណឌ ១៣៣៧។

389
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខដ្េបានរ ៀបកា រដាយបងខំ កតី។ រទាះបីជ្ញរេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន បទពិរសាធន៍ដ្៏អាម្កក់ បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្សី រសឿេ បាន េបបាត់ពីកា ឆងចំ បស់គត់កតី 1636 បខនតគត់ខតងខតនឹក
រឃើញ កា ឈឺចប់ខដ្េគត់បានទទួេ ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួេរេទជ្ញេួ យបតី បស់គត់ 1637។ រដ្ើ
េបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សួន យីេ បានបង្ហាញពីកំហឹង បស់គត់ ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួ េដ្ំរណក
ជ្ញេួយបតីគត់ រដាយសា ខតកា េ័យ ខាេឆសាេប់ 1638។ ម្បរយាគខដ្េកាត់រឆញពីសកខីកេម បស់គត់
រហើយខដ្េរេធាវីកា

កតីបានបញ្ហជក់រនះ េិនម្តូវាេប ិបទ

រហើយេិនអាឆជ្ញតំណាងេ័ស តរ

ាង បស់គត់ទាំង េូេរ ើយ 1639។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែន់ ខដ្េរេធាវីកា
និយាយថ្ន

េិនទទួេ ងបទពិរសាធន៍ថ្នបញ្ហា្េវូ កាយឬ្េូវឆិតត

កតីបាន

ខដ្េបណា
ត េេកពីកា ួេរេទ

រដាយបងខំរ នះ1640 បាន ំឮកអំពីកា េ័យខាេឆ បស់គត់ រៅយប់ថ្នថ្ងៃរ ៀបអា ហ៍ ពិ ហ៍ រដាយ
គត់បានពនយេ់ថ្ន រដាយសា ខតគត់ដ្ឹងថ្ន ម្បសិនរបើគត់ េិនម្ពេ ួេដ្ំរណក ជ្ញេួយបតី បស់គត់
រទ គត់នឹងម្តូវរគសមាេ ប់ 1641។ គត់បាននិយាយថ្ន រដាយសា ខតកា េ័យខាេឆ រទើបគត់យេ់ម្ពេ
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយសរម្េឆ ស់រៅជ្ញេួយបតីគត់ របើរ ទាះបីជ្ញគត់ទទួេ ង កា ឈឺចប់
ខាេង
ំ កម្េិ តណាកតី 1642។ រេធាវីកា

កតីសម្មាេម្ជរេរពករៅរេើទំនក់ទំនង រដាយដាក់បញ្ចូ េ

ាេ យៈបេ
ូ ពី បរណា
ណ ះ គឺ ជន ងរម្គះម្សោញ់ បីម្ត បពនធគត់ ឬជន ងរម្គះទទួេ ងកា ឈឺច
ប់។ ឆំណឆរនះគឺជ្ញកា រេើេ ំេងរៅរេើតងភាពជ្ញក់ខ សតង ខដ្េបានឆេរះបញ្ហជំងរៅកនរងសកខី កេម
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េថ្ន ទំនក់ទំនង បស់ េនសស គឺមា នភាពសមគ
រ សាម ញ។

1636

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៨៧។

1637

ឯកសា E3/9826 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆ រេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្សី រសឿេ) ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ ឆ៖

១៥១, ១៦៨ ERN 01047399-01047400, 01047402។
1638

ឯកសា E3/9829 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សួន យីេ ) ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៤ ឆ

៖ ២៥, ២៦, ២៨ ERN 01039254។
1639

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ២១៧៩។

1640

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ២១៦៣, កថ្នខណឌ ១១៦៤។

1641

ឯកសា E3/9756 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែន់) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤,

ឆ៖ ៣៧ ERN 01025629។
1642

ឯកសា E3/9756 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែន់) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤,

ឆ៖ ៤៤ ERN 01025630។

390
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663558

682.

រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ទន់រខាយខាេំងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិន្សំដ្ំរណកភាេេ

ៗ រៅយប់ថ្ងៃរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយ ង់ចំបនមនថ្ងៃ ឬបនមនសបាតហ៍រម្កាយេក េិនទទួេ ង
កា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ រ ើយ 1643។ សំអាងរហតជ្ញេូេដាឋនថ្នទ ហីក ណ៍រនះ ពិបាកយេ់ណាស់។ េទធ
ភាពកនរងកា ពនោរពេកា ួេដ្ំរណករដាយបងខំ េិនបានពោបាេកា ឈឺចប់

ក់ព័នធនឹង បញ្ហារនះ

រ ើយ។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាក៏រ ដាយ ដ្ូឆខដ្េអាឆ ំពឹងទកបាន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ
រេធាវីកា

កតីបានរយាងថ្ន េិ នបាន្សំដ្ំរណកភាេេៗរនះ បានរ ៀបរាប់អំពីកា ឈឺចប់ធៃ ន់ធៃ ពី

កា ួេរេទរដាយបងខំ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត សខន បញ្ហាក់ថ្ន កា ឈឺចប់
បស់គត់ ួេមាន “កា ំរលាេ” ្េូវរេទ ជ្ញកា បង្ហាញយាងឆាស់ អំពីកា ខដ្េគត់បានបង្ហាញពី
កា បងខំឲ្យ ួេរេទ

ជ្ញេួយបតី បស់គត់

រហើយគត់បានរ ៀបរាប់អំពី

កា េ័យខាេឆសាេប់ បស់

គត់1644។ ឆំណឆរនះម្តូវបានគំម្ទរដាយកំណត់រហតសាតប់ ឆរេេើយ បស់គត់ ខដ្េកនរងរនះគត់
បានពនយេ់ថ្ន គត់មាន “អា េមណ៍ នធតរ់ ៅកនរងឆិ តត” និង “េួឆយំ្ ងខដ្ ” 1645។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រខឿន ឆីេ បាននិយាយថ្ន គត់យេ់ម្ពេ្សំដ្ំរណក រដាយសា ខតគត់ខាេឆរគយករៅរ ៀន
សូម្ត 1646 ជ្ញេ័សា
តរ ងខដ្េម្តូវបានគំម្ទ្ងខដ្ រដាយទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ ខដ្េ
កនរងរនះគត់បាននិយាយថ្ន គត់ពិបាកឆិតតយាងខាេង
ំ ខដ្េម្តូវបានបងខឲ្
ំ យរ ៀបកា

ជ្ញេួយប ស

ខដ្េគត់េិនបានម្សោញ់ 1647។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សារេឿន បានរ ៀបរាប់អំពីកា េ័យ ខាេឆ
បស់គត់ ខដ្េម្តូវបានរគបងខំឲ្យ ួ េដ្ំរណក របើរទាះបីជ្ញឆងរម្កាយ គត់រៅខតេិនបាន្សំដ្ំរណក

1643

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៣៧, រជើងទំព័ ២៥៣៨។

1644

ឯកសា E3/6214 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត សខន) ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខេិងន ឆ្នំ

២០០៩ ERN 00525021-00525022។
1645

ឯកសា E3/9830 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខខត សខន) ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៤,

ឆ៖ ៧៣, ៨៣-៨៤ ERN 01043277-01043278។
1646

ឯកសា E3/9828 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខឿន ធឹេ ) ឆះថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥, ឆ

៖ ១១ ERN (KH) 01096553។
1647

ឯកសា

E3/6872 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រខឿន ធឹេ) [កាេប រិ ឆេទេិន

ឆាស់លាស់] ឆ្នំ២០០៩ ERN 00571779។

391
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជ្ញេួយបតីគត់កតី 1648។ ្ាយ
រ ពីទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី 1649 កា បាត់ខួ ន
េ បតី បស់រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ជំ សារេឿន េិ នបានរធវើឲ្យរមាឃៈ កា ឈឺចប់ពិតម្បាកដ្ បស់គត់ ខដ្េគិតដ្េ់កា
ួេរេទរដាយបងខំ រៅរពេរម្កាយរ ៀបកា រនះ ខដ្េរទាះជ្ញយាងណាកតី គត់គឺជ្ញជន ងរម្គះថ្ន
រគេនរយាបាយ។
៩.៦.៤.៣.៣. វិធសា
ី ន្រសតម្តឹេម្តូវ កនង
រ កា វាយតថ្េេរេើេស
័ ាងជន
តរ
ងរម្គះ
683.

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគងរដាយសា រេើេ ំ េង

ភាពេិនសីស ង្ហវក់គន ឬកា ដ្ករឆញនូវេ័សា
តរ ងពីជន ងរម្គះ (ពួករគភាគរម្ឆើនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី) រៅរពេវាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ និងរដាយសា បញ្ហជក់ម្ជរេហួសរហត អំពីកម្េិតថ្ន
កា ឈឺចប់ បស់ពួករគ 1650។ សហរេធាវីនេ
ំ ខពិភាការេើបីឆំ ណឆ ថ្នទ ហីក ណ៍ទាំងអស់រ នះ៖
(១) ភាពចំបាឆ់កនរងកា គិតពីភាព រសើប រៅរពេវាយតថ្េេរេើេ័ សា
តរ ង អំពីបញ្ហាជ្ញក់លាក់ េួយ
ឆំនួន (២) ភាពចំបាឆ់សម្មាប់ វិធីសា ន្រសត ួេ កនរងកា វាយតថ្េេរេើកា ឈឺចប់ និង (៣) ភាពជ្ញ
តំណាងថ្នេ័ សា
តរ ង អំពីកា ឈឺចប់។

៩.៦.៤.៣.៣.១ . ភាពភាព រសើប រេើេ័សា
តរ ងអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរដាយបងខំ
684.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានពិច ណារដាយម្តឹ េម្តូវ ថ្ន បញ្ហា្េូវរេទជ្ញម្បធានបទខដ្េម្តូវ
បានហាេឃាត់ រហើយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អាឆសាាក់រសាើ កនរងកា និ យាយ អំពីបញ្ហា្េូវរេទរនះ
រេើកខេងខតម្តូ វបានសាកសួ រដាយផ្លា េ់បរណា
ណ ះ 1651។ កា រនះម្តូវបានបង្ហាញ ដ្ូឆជ្ញរៅកនរងកា
ពនយេ់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន អំពីកា ខដ្េគត់េិនបានរេើករ ើង ពីអំរពើហឹ
ងា្េូវរេទ ហូតទាេ់ខតរគសួ គត់៖ គត់បាននិយាយថ្ន គត់រអៀនខាមស រហើយេិនឆង់និយាយ

1648

ឯកសា E1/321.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជំ សារេឿន) ទំព័ ៥៣,

បនាត់ ១១-១៣ េនរមាង [14.32.44]។
1649

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៣៤។

1650

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៣, ១១៦៦, ១១៧៥។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៧៩-

៣៦៨៥។ សូេរេើេ្ងខដ្

ឆរេេើយតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរៅនឹងកា តវា៉ ជំទាស់ជ្ញក់លាស់រៅនឹងេសតា
រ ង បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងខ្នក ១០ កថ្នខណឌ ៧២៧ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់។
1651

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។
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អំពី បញ្ហាសីជរម្ៅខបបរនះរទ1652។ មានកា ទទួេសាគេ់ជ្ញទូរៅថ្ន រម្ៅពីជ្ញបញ្ហាខដ្េម្តូវបាន
ហាេឃាត់រហើយរនះ កា បះទងគិឆអាឆបរងកើតបានជ្ញ បាំង រារាំង េិនឲ្យនិ យាយ ពីអំរពើហិងា្េវូ
រេទ និងរហតកា ណ៍ឈឺចប់រ្សងៗរទៀត 1653។

ក់ព័នធកា បះទងគិឆ រៅកនរ ងប ិបទកេពជ្ញ
រ អងគជំ នំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង មានេ័សា
តរ ងអន កជំនញរៅឆំរ ះេខខេួន ខដ្េគូសបញ្ហជក់ អំពីកា រគឆរវស ជ្ញ
វិធីសាន្រសតរ ដាះម្សាយកា បះទងគិឆ

ខដ្េម្តូវបានរម្បើម្បាស់ជ្ញទូរៅ

ួេទាំងជន ងរម្គះថ្នអំរពើ

ហិងា្េូវរេទ កនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ 1654។
685.

កា ពិច ណា បស់អងគជំនជ
ំ ម្េះរនះ រៅរេើភាពភាព រសើបអំពីេ័សា
តរ ងខបបរនះ គួ អនវតតរ ដាយ
េិនគិត អំពីរេទរ ើយ។

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

បង្ហាញថ្នេិ នខេនមានខតន ីរទ

ខដ្េទទួេ ងកា ឈឺចប់ បណា
ត េេកពីកា បងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង្សំដ្ំរណករនះ។ ជ្ញ
ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន បាននិ យាយអំពី កា ម្តូ វបានបងខឲ្
ំ យ ួ េដ្ំរណក
ជ្ញេួយម្បពនធ បស់គត់ “ថ្នខញរំឆះជ្ញប ស បខនតគនជ្ញម្សី ក៏ជួបរ ឿងដ្ូឆខញរំខដ្ ”1655។ គត់និយាយថ្ន
ទាំងគត់និងម្បពនធគត់ ម្តូវបងខំខួ ន
េ ឯង រដាយសា ខតម្បសិ នរបើ បដ្ិរសធ “ខញរំអត់ដ្ឹងថ្ន ខញរំ ស់
ឬសាេប់”1656។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ បាននិ យាយថ្ន គត់ម្តូវ ង់ចំបីថ្ងៃ េនរពេ្សំ
ដ្ំរណក រហើយគត់រធវើខបបរនះរដាយសា ខត កា គម្មាេកំខហងខដ្េរធវើរ ើង ាេ យៈកា ាេ

1652

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៤៣ បនាត់ ២៥

- ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១១ រម្កាយរមាង [11.28.23]។

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន សូេរេើេបខនថេ ខ្នក

១០.១០ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧៩៩-៨១៣។
1653

សូេរេើេ Ellie Smith, “Victim Testimony at the ICC: Trauma, Memory and Credibility” រៅកនរង Rudina Jasini

និង Gregory Townsend (eds) Advancing the Impact of Victim Participation at the International Criminal Court:
Bridging the Gap Between Research and Practice (ម្ករេម្បឹកាម្សាវម្ជ្ញវរសដ្ឋកិឆច និងសងគេ បស់ ឆម្កេពអង់រគេស) ឆ្នំ
២០២០ ទំព័ ១២៥-១៣៦។ ឧបសេព័នធ ២៨។ តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Seromba សំណំរ ឿងរេខ ICTR-0166-T ម្បតិច ក
ឹ សវនកា បនត ឆះថ្ងៃទី០៤ ខខរេសា ឆ្នំ២០០៦ ទំព័ ៤៤-៤៦។
1654

ឯកសា E1/201.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៥ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៣ (អនកជំនញ ឈឹេ សធារា៉ ) ទំព័ ៥៥ បនាត់ ១៧-២៣ រម្កាយ

រមាង [13.55.29] ទំព័ ៦០ បនាត់ ១៨ - ទំព័ ៦១ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [14.12.35]។
1655

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩១ បនាត់ ១៤-

២៣ រម្កាយរមាង [15.58.36]។
1656

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ព័ ៩១ បនាត់ ១៦-២៣

រម្កាយរមាង [15.58.36]។ សូេរេើេបខនថេ ខ្នក ១០.១៣ កថ្នខណឌ ៨៣២-៨៤១។
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ដាន1657។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន បានរ ៀបរាប់ អំពី វិធានកា ណ៍ រៅរេើគូម្សក ខដ្េ
េិនម្ពេ្សំដ្ំរណក រហើយគត់បានបញ្ហជក់ថ្ន គត់ ួេដ្ំរណកជ្ញេួយ ម្បពនធ បស់គត់ ក៏រដាយសា
ខតគត់េិនមានជរម្េើស 1658។ គត់បាននិយាយថ្ន គត់និងម្បពនធ បស់គត់ េិនខដ្េនិ យាយអំពី
អា េមណ៍ បស់ខួ ន
េ រ ើយ រហើយពួកគត់គិតថ្ន “រឆះខត ួេ ស់រ ៅជ្ញេួយ រៅាេអងគកា រៅ ...
េិនហា
៊ែ នរធវើខសអំពីខ្នកា បស់អងគកា រគន៎ងរទ” 1659។ រៅរពេខដ្េសួ ថ្ន រតើគត់ម្សោញ់
ម្បពនធគត់ខដ្ ឬរទ គត់បាននិយាយថ្ន “ខញរំអត់មានរពញឆិតតរទរលាករេធាវី ពីរម្ ះខញរំអត់មា ន
កមាេំងពេំអី រដ្ើេបីរៅថ្នមានម្សោញ់ន ីរេទរទ... រគឲ្យរធវើអវី ខញរំរធវើហនឹងទាំងអស់” 1660។
686.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើង ថ្ន មានកា តម្េូវឲ្យយកឆិតតទកដាក់ បខនថេ រៅរពេវាយតថ្េេ
រៅរេើសកខីកេម បស់អនកខដ្េរៅបនតជី វិតគូ កនរងអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្េពួករគ ម្តូវបានបងខំ ឬអនក
ខដ្េមានកូនរកើតរឆញពី ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍ទាំង អស់រនះ។ កនរងកាេៈរទសៈទាំងរនះ ជន ង
រម្គះអាឆមានកា សាាក់រសាើ កនរងកា បង្ហាញកា េិ នរពញឆិតត អំពីទំនក់ទំនង បស់ពួករគ។

687.

រដាយខ្អករៅរេើភាព រសើបទាំង អស់រនះ ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីេិនបង្ហាញរដាយឆាស់លាស់ ឬនិយាយម្តង់ម្គប់ម្គន់ រដ្ើេបី្េ
ត ់ជ្ញយតតិ កេម ឆំរ ះកា
សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីកា ឈឺចប់ បស់ពួករគរនះ1661 គួ ម្តូវបានម្ចនរច
េ។ អវីខដ្េជ្ញបញ្ហាធំជ្ញងរនះរទៀតរនះ គឺកា បញ្េិ តបរញ្េៀ ង បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី គួ ្តេ់សកខីក េមឲ្យបានខវងឆ្ៃយជ្ញងរនះ រៅរេើម្បធានបទទាំងអស់រ នះ រដាយ
េិនចំបាឆ់រគម្បាប់។ រេធាវីកា
ព័ត៌មានេេអិត

1657

កតីរបាះបង់រចេេតងរហើយេតងរទៀត នូវឱ្កាសកនរងកា ខសវង ក

ពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

អំពីកា ឈឺចប់ បស់ពួកគត់

រៅកនរងរពេសួ រដ្ញ

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១៣-១៨

េនរមាង [14.27.45]។
1658

ឯកសា E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន) ទំព័ ៤៩ បនាត់ ១៦-២១

រម្កាយរមាង [14.10.57]។
1659

ឯកសា E1/459.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន) ទំព័ ៥១ បនាត់ ២៣ -

ទំព័ ៥២ បនាត់ ៣ រម្កាយរមាង [14.20.44]។
1660

ឯកសា E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន) ទំព័ ២០ បនាត់ ៨-១២

េនរមាង [10.12.54]។
1661

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤, ១១៨២។

394
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដាេ 1662 បខនតខប ជ្ញជម្េរញឲ្យអងគជំ នំជម្េះរនះ ទាញកា សននិដាឋន្ាយ
រ ពីកា លាក់រេៀេ ឬកា
កម្េិត ឬកា ពិតខដ្េថ្ន ពួកគត់ឆង់ពិភាកា អំពីឆំណឆដ្ថ្ទរទៀត ថ្នកា ឈឺចប់ បស់ខួ ន
េ ។
រដាយសា ខតភាពភាព រសើបថ្នេ័សា
តរ ង ជ្ញកា េិ នសេរហត្េរ ើយខដ្េ ំពឹងថ្ន រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី នឹង ប ិយាយេេអិត អំពីកា ឈឺចប់ខួ ន
េ ភាេេៗរនះ 1663។ ភាពរសៃៀេសាៃត់ បស់សាកសី ឬ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានក់ ឆំរ ះម្បធានបទេួយ គឺេិនខេនជ្ញេូេដាឋនសម្មាប់កា ទាញសននិដាឋន
រ ើយ កនរងក ណីខដ្េេិនមានកា សួ រដ្ញរដាេ។ កា រនះេិ នមានន័យថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ឬសាកសី េិនបានទទួេ ងកា ឈឺចប់រ ើយ គឺវាមានន័យថ្ន េិនមានេ័សា
តរ ងរេើ បញ្ហារនះ គឺជ្ញអវី
ខដ្េេិនអាឆរធវើឲ្យខូឆខាត ដ្េ់កា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រដាយខ្អករេើឆំនួន
យាងរម្ឆើនថ្នេ័សា
តរ ង េកពីម្ បេពដ្ថ្ទរ្សងរទៀត។

៩.៦.៤.៣.៣.២. តម្េូវកា ថ្នកា រធវើវាយតថ្េេ ួេរៅរេើកា ឈឺចប់
688.

កនរងកា រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានសរម្េឆរដាយម្តឹេ ម្តូវ អំពីកម្េិតថ្ន
កា ឈឺចប់ ខដ្េទទួេ ងរដាយជន ងរម្គះ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរ នះ រេធាវី
កា

កតីបានរេើករ ើង នូវ កា វាយតថ្េេរេើកា ឈឺច ប់ ខបបសិ បបនិេិតតរហើយដាឆ់រដាយដ្ំៗ1664។

ជ្ញជ្ញងពិច ណាថ្នរតើ

ជន ងរម្គះទទួេ ងកា ឈឺចប់ខបបណា

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ខួ ន
េ រនះ រេធាវីកា

ឬរៅរពេណាកនរង

កតីបានគូសបញ្ហជក់ ឆំណឆជ្ញក់លា ក់ថ្នបទបញ្ហជ រេើ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េិ នខេនជន ងរម្គះទាំ ងអស់ សទធខត
បានរេើករ ើងអំពីកា ឈឺចប់ រដាយសា កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រនះរទ។
689.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេួយ ឆំនួន េិនបានរេើ ករ ើងជ្ញក់

លាក់ អំពីកា ឈឺចប់ ក់ព័នធ ដ្ំរណើ កា រ ៀបឆំពិធីអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ1665។ កា រនះេិនបានគិត

1662

ឧទាហ ណ៍ សូេរេើេ ឯកសា E1/464.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី យស ្េ)

ទំព័ ៤២ បនាត់ ១៦-១៩ រម្កាយរមាង [13.47.36]។ ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន), ទំព័ ៤៤ បនាត់ ២៥ - ទំព័ ៣ រម្កាយរមាង [11.33.56]។
1663
1664

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៦៨៤-៦៨៧។
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិនិតយរេើេទាំងម្សរងរេើេ័សា
តរ ងអំពីកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី៖

ឯកសា

E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩២, ៣៦៩៨។
1665

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៣-១១៦៥។

395
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ដ្េ់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទាំង អស់រនះ បាននិយាយអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េទទួេបានពីខ្នក
ដ្ថ្ទរទៀត ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់ខួ ន
េ ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រេធាវីកា
រ ើងថ្ន

ខ្នកខដ្េបានគូសបញ្ហជក់រដាយរម្ជើសរ ីសេួយឆំ នួន

កតីរេើក

ពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី េំ វន (ឆរេេើយ បស់គត់ខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះយំរ ៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយ
សា ខតពួករគេិ នបានទទួេកា អនញ្ហញតិ ពីឪពកមាតយ បស់ខួ ន
េ ឲ្យរ ៀបកា រនះ) បានបង្ហាញពីកា
ឈឺចប់តិឆតួឆបរណា
ណ ះ 1666។ បខនតរបើពិនិតយជ្ញ ួេរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់គត់ ឆាស់ ណាស់ថ្ន កា
ប ិយាយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន អំពីភាពអាមាសខដ្េគត់រៅបនតមា ន អំពីកា រ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់1667 និងកា សខេតងរឆញអំពី ភាពេ័យ ខាេឆពិតម្បាកដ្ បស់គត់ខដ្េថ្ន
គត់នឹងម្តូវរគសមាេប់ ម្បសិនរបើគត់តវា៉ 1668 គឺជ្ញកា ឆងអរេបង្ហាញអំពី កា បះទងគិឆឆំរ ះគត់
រដាយសា ម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា ។

រេធាវីកា

កតីកបា
៏ នរេើករ ើងរដាយខស

អំពីេ័សា
តរ ង

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែន់ មាស សារា៉ ន និង រៅ រម្គឿន1669។ រេធាវីកា

កតី

អះអាងថ្ន រទាះបីជ្ញពួកគត់បានរ ៀបរាប់ អំពីកា ឈឺចប់កតី ខតឆរេេើយ បស់ពួកគត់ េិនមាន
អធិបាយរកាះកាយ ខដ្េរេធាវីកា
ចប់ធៃន់ធៃ ។ រេធាវីកា

កតី ំពឹងថ្ននឹ ងមាន អេជ្ញេួយកា រ ៀបរាប់ អំពីកា ឈឺ

កតី បដ្ិរសធ ភាពឆាស់លាស់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែន់

កនរងកា បញ្ហជក់ថ្ន គត់មានអា េម ណ៍ “េ័យខាេឆតក់សត
េ រ ” រៅរពេរគម្បាប់ថ្ន គត់ម្តូវខតរ ៀប
កា

1670។

គត់បាននិយាយថ្ន រដាយសា ខតគត់េ័យ ខាេឆ អាជ្ញញធ យករៅសមាេប់ រទើបគត់ទទួេ

យកកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ពិតខដ្េថ្ន គត់ម្តូវខត ស់រៅជ្ញេួ យបតីគត់ “រទាះបីជ្ញម្តូវ

1666

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤។ ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៨០ បនាត់ ១៨-២៣ រម្កាយរមាង [15.48.15]។
1667

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៣៦ បនាត់ ១៦-២០ រម្កាយ

រមាង [11.15.28]។
1668

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ៦-៩ េនរមាង

[15.00.06]។
1669

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤, រជើងទំព័ ២១៦៣, ២៥៤០។

1670

ឯកសា E3/9756 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែ ន់) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤ ឆ

៖ ២២ ERN 01025624។

396
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ទទួេទកខេំបាកយាងណាក៏រដាយ” 1671។

រម្ៅពីកា បញ្ហជក់រដាយខសឆគងថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី មាស សារា៉ ន ឆង់រឃើញបតី បស់ខួ ន
េ ម្តូវរគសមាេប់ ជ្ញកា សងសឹកឆំរ ះអំរពើ បស់បកស
កេមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ រហើយរនះ1672 រេធាវីកា

កតីបានរេើេ ំេង កា រ ៀបរាប់ បស់គត់ អំពីទកខ

េំបាក្េូវឆិតត ខដ្េបណា
ត េេកពីកា បងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1673។ កា សាតប់ឆរេេើយ បស់
គត់ ម្តូវបានផ្លអករដាយអន ករសើបអរងកត រដ្ើេបីទករពេឲ្យគត់សម្េួេអា េមណ៍1674។ កា រេើក
រ ើង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅ រម្គឿន េិ នបានទទួេ ងកា ឈឺ

ចប់ធៃន់ធៃ រដាយសា ខតគត់ និងបតី បស់គត់ េិ នបាន ស់រ ៅជ្ញេួយគន រហើយពួករគម្តូវបានបងខំ
ឲ្យ ួេដ្ំរណក ខតបនមនដ្ងរនះ1675 គឺជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើ កា ឈឺចប់យាងធៃនធ
់ ៃ ខដ្េអាឆ
បងក ឆំរ ះបគគ េ របើរទាះបីជ្ញកនរង យៈរពេេួយខេីកតី។
690.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ សូេរេើករ ើងថ្ន េនសសខសគនទទួេ ងកា ឈឺចប់ កនរងេកខណៈខសគន ពី
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រហើយកា បង្ហាញអំពីកា ឈឺចប់ ក៏មានេកខណៈខសគនខដ្ ។
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង អនវតតរដាយម្តឹេម្តូវនូ វ វិធីសា ន្រសត ួ េ កនរងកា វាយតថ្េេរៅរេើេ័សា
តរ ង
ថ្នពយសនកេម 1676។

៩.៦.៤.៣.៣.៣. ភាពជ្ញតំណាងថ្នេ័សា
តរ ងអំពីកា ឈឺចប់
691.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន េ័សា
តរ ងអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង

បានពឹងខ្អករេើ គឺេិនខេនជ្ញតំ ណាងថ្នបទពិរសាធន៍ទូរៅ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅរម្កាេ

1671

ឯកសា E3/9756 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វា៉ េឹេហ៊ែន់) ឆះថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៤

ឆ៖ ៤៤ ERN 01025630។
1672

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤, រជើងទំព័ ២១៦៣។

1673

ឯកសា E3/9736 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាស សារា៉ ន) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤, ឆ

៖ ៤១-៥៦ ERN 01051797។
1674

ឯកសា E3/9736 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាស សារា៉ ន) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤, ឆ

៖ ១១៣-១១៤ ERN 01051804-01051805។
1675

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៣៦, រជើងទំព័ ២៥៣៦។

1676

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩២, ៣៦៩៨។
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បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយរ ើយ 1677។ រេធាវីកា

កតីអះអាងដ្ូរឆនះ រដាយរម្បើម្បាស់ វិធីសា ន្រសត

“សថិតិ” បស់ខួ ន
េ កនរងកា ជំទាស់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីនិងសាកសី ខដ្េបានសាតប់កនរងខ្នកកា
រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បាន្តេ់េ័សា
តរ ងខសៗគន អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រធៀបជ្ញេួយេ័ស តរ
ាងេកពីខ្នកដ្ថ្ទរទៀត រហើយខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អករៅរេើរដាយេិ នសេមាម្ត
គន។
692.

ដ្ូឆខដ្េបានកត់សមាគេ់រៅខ្នកដ្ថ្ទថ្នសា ណារនះ វិធីសាន្រសត “សថិតិ ” គឺមានកំហសឆគងជ្ញេូេ
ដាឋន ខដ្េដ្ូរឆនះរហើយទ ហីក ណ៍ទាំងអស់រនះគឺខស1678។

693.

រេើសពីរនះរទៀត សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន អាឆមានេូ េរហតខដ្េថ្ន រហតអវីរទើបេ័ស តរ
ាង ឹងមាំ ខាេង
ំ អំពីកា ឈឺចប់ ម្តូវបានបង្ហាញរៅកនរងខ្ន ក កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រម្ៅពីម្ទឹសី ត
បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន េ័សា
តរ ងេកពីខ្នកដ្ថ្ទរទៀត ទទួេ ងកា ឈឺចប់តិឆជ្ញង។ រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាកសី

រៅកនរងខ្ន កកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ម្តូវបានសួ រដាយម្តង់ពីបទ

ពិរសាធន៍ បស់ពួកគត់ កនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយពួករគម្តូវបានជម្េរញឲ្យពនយេ់ េេអិ
ត។ រទាះជ្ញយាងរនះកតី ពួកគត់ភាគរម្ឆើនបង្ហាញភាពសាា ក់រសាើ

កនរងកា និយាយអំពីម្បធានបទ

រសើបខបបរនះ 1679។ ្ាយ
រ រៅ វិញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និ ងសាកសីជ្ញរម្ឆើន រៅកនរងខ្នកដ្ថ្ទរទៀត
ថ្នសវនកា

ខដ្េបានរេើករ ើងអំពីម្បធានបទរនះ េិនម្តូវបានសួ រដ្ញរដាេបនត អំពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់ពួករគរ ើយ 1680។
694.

រេើសពីរនះរទៀត កនរងេកខណៈខដ្េខ្នកសតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ អាឆមានភាគរម្ឆើនរដាយ
សាកសី និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ្តេ់េ័សា
តរ ងដាក់ បនាក
រ រនះ េួយខ្នកគឺ បណា
ត េេកពី រស
ឆកតីសរម្េឆ បស់រ េធាវីកា
សំណំរ ឿង រេធាវីកា

កតី េិនរសនើម្ បេពថ្នសមាា ៈរដាះបនាក
រ ។ ដ្ូឆគននឹងភាគី ទាំងអស់ កនរង
កតីអាឆរសនើសំសាកសី អនក ជំនញ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីដាក់

1677

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២០៤, ១២៧៨, ១៣៦០។

1678

សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ៨.៥ កថ្នខណឌ ២៦០-២៧៥។

1679

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៦៨៤-៦៨៧។

1680

ឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េីន ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅកនង
រ ខ្នកជំនំជម្េះកតីរេើកា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើជនជ្ញតិ

ចេ ឯកសា E1/343.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សះ េីន) ទំព័ ៨២
បនាត់ ១៣-១៤ េន និងរម្កាយរមាង [15.54.35]។

398
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663566

បញ្ចូ េរៅកនរង ខ្នកកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ កនរងកា ជំនំម្ជំ ះ 1681។ រទាះបីជ្ញមានកា ្តេ់ឱ្កាសកតី
ខតរេធាវីកា

កតីេិនបានរសនើរ ើង នូវសាកសីឬរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបី្េ
ត ់សកខី កេមអំពី បទ

បញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រ ើយ រដាយពួករគរសនើខតអនកជំនញមានក់បរណា
ណ ះ (េក្តេ់ សកខី
កេម) 1682។ រទាះបីជ្ញរេធាវីកា

កតី មានសិទធិកនរងកា អនវតតយទធសាន្រសតខបបរនះ រហើយកា ទាញ

សននិដាឋន្ាយ
រ
េិនអាឆទាញរឆញបានកតី បខនតជ្ញ្េវិបាកគឺថ្ន បណតរំថ្នសាកសី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី និង អនកជំនញភាគរម្ឆើន ម្តូ វបានរសនើរ ើងរដាយ ក.ស.ព និង សហរេធាវីនេ
ំ ខ។ រេធាវី
កា

កតីបានអះអាងថ្ន កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីមា នភាពេរេអៀង រដាយសា ខតសាកសីេក្តេ់ សកខី

កេម ខដ្េបានរសនើរ ើងរដាយ ក.ស.ព និង សហរេធា វីនំេខ គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន។
៩.៦.៤.៣.៤. បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ព ិ ហ៍

និងកា េ
ួ រេទរដាយបងខំ

គឺជ្ញកា បះ េ់យាង

ម្ជ្ញេរម្ៅ រៅរេើរសឆកតថ្ី ងេងូ ន បស់េនសស
695.

របើរទាះបីជ្ញ អងគជំ នំជម្េះរនះ យេ់ម្សបជ្ញេួយរេធាវីកា

កតីថ្ន សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី

អំពីកា ឈឺចប់រដាយសា កា រ ៀប

និងសាកសីដ្ថ្ទរទៀត

េិនមានេ័សា
តរ ងម្គប់ម្គន់

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និងកា ួ េរេទរដាយបងខំ រដ្ើេបីអាឆកំណត់ម្ បរេទថ្នជ្ញ អំរពើអេនសស
ធេ៌រ្សងរទៀតកតី បខនតឆំ ណឆទាំ ងពី ថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ
បរតយយ បរងកើ តបានជ្ញកា បះ េ់យាងម្ជ្ញេរម្ៅ រៅរេើរសឆកតីថ្ងេងូន បស់ េនសស 1683។ រដាយ
ខ្អករេើេូេដាឋនរនះ អងគជំនំជម្េះរនះអាឆធានបខនថ េថ្ន ធាត្សំទីពី ថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សង
រទៀត ម្តូវបានបំរពញ។
696.

រៅឆំណឆសនូ េ បស់ខួ េ ន ពយសនកេមជ្ញ េូេដាឋន ថ្នបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា
ួេរេទរដាយបងខំកនរងឆំ ណងអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ គឺសថិតរៅកនរងកា

1681

ឯកសា E305 ដ្ីកាបង្ហគប់ឲ្យដាក់សមាា ៈខដ្េបានរធវើបឆចរបបននភាព រដ្ើេបីរ ៀបឆំសវនកា កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី

៨ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១-៨។ វិធាន ៨៧(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។
1682

ឯកសា

E459 រសឆកតីសរម្េឆសតីពីសាកសីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងអន កជំនញខដ្េម្តូវបានរសនើសំសាតប់សកខីកេមរៅកនង
រ

សំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៧, កថ្នខណឌ ១៤៥។
1683

ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព អះអាង ្
ន ប់ “ឬ” រៅកនរងធាត្សំទីពី អាឆឲ្យទាញកា សននិដាឋនថ្ន កា ួេរេទរដាយបងខំបរងកើ តបានជ្ញ

កា វាយម្បហា ធៃន់ធៃ រៅរេើរសឆកតថ្ី ងេងនូ បស់េនសស

រដ្ើេបីបរំ ពញាេេកខខណឌថ្នធាត្សំទីពី ថ្នអំរពើអេនសសធេ៌រ្សងៗ

រទៀត៖ ឯកសា F50 បណតឹងសាទកខ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញម្បឆ្ំងនឹង សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១៨។

399
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663567

បដ្ិរសធឆំរ ះ រសឆកតីថ្ងេងនូ បស់េនសស។ បបរនះរដ្ើ តួនទីកនរងកា រធវើកា ិយាធិបរតយយ និងខក
ខម្បេកខណៈ ថ្នទំនក់ទំនងម្ជ្ញេរម្ៅបំ្ត បស់េនសស ខដ្េរធវើឲ្យខ្នកថ្នកា ស់រៅ បស់ពួក
រគទាំងរនះ ដ្ូឆគននឹងខ្នកដ្ថ្ទទាំងអស់ កាេយជ្ញខ្នកថ្នយនតកា ជ្ញសាថប័ ន បស់ក េពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប
រតយយ។ រទាះបីជ្ញរៅរពេខេះ រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញកា

កម្េិតថ្នកា រធវើឲ្យកាេយរៅជ្ញ

សាថប័នខបបរនះ ថ្នជ្ញឧបក ណ៍ នរយាបាយខដ្េេិ នរម្គះថ្ននក់កតី ខតជ្ញកា េិ នអាឆម្បខកកបាន វា
រធវើឲ្យអាប់ឱ្នដ្េ់ជន ងរម្គះ រដាយចត់ទកពួករគ ម្គន់ខតជ្ញឧបក ណ៍ថ្ ន បបរនះ។
697.

េកខណៈខបបបនាបបរនថក ថ្នបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ម្តូវបានបង្ហាញរៅកនរង សកខី
កេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សាយ ណារ ឿន បាន ំ
ឮកអំពីកា ឈឺចប់ បស់ខួ ន
េ ខដ្េម្តូ វបានបងខំឲ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយេនសសខដ្េគត់េិនធាេប់សាគេ់
និងម្តូវរគចប់គូដ្ូឆ “រគម្កបី”1684។ រៅឆងបញ្ច ប់ថ្នសកខីកេម បស់គត់ គត់បានសួ ជនជ្ញប់
រចទថ្ន “រហតអវបា
ី នជ្ញឆាប់បរងកើតឲ្យេក ចប់រ ៀបកា រដាយបងខំ រដាយេនសសពំខដ្េសាគេ់គន?
សួ ថ្នរហតអវបា
ី នជ្ញឆាប់រនះខឆងេក សួ ថ្នម្គួសា នីេួយៗ រសឆកតី ម្សោញ់ មានរសន ហារកើត
េកពីរសឆកតីម្សោញ់

េរនសរញ្ច ត នរ ៀងខេយនហនឹង

រទើបរយើងមានឆិតតម្សោញ់គន?” 1685។

ម្បខហេគនរនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន បានពនយេ់ថ្ន “គមនេនសសណាហា
៊ែ ន
ម្បឆ្ំង នឹងអងគកា បកសរទ... េិ នរគ ពអងគកា វិ ន័យ រគនឹង សមាេប់ េិនឲ្យរយើងរឃើញ ខេឪរទៀតអា
សមាេប់រចេដ្ូឆសតវដ្ូឆធាតអ៊ែ៊ីឆឹង” 1686។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ បានសួ ម្តង់ៗថ្ន
“រហតអវីបានជ្ញអងគកា បស់រលាក បងខំេនសសឲ្យរ ៀបកា ជ្ញហវូងៗ” 1687។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
េំ វន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់ឆង់រធវើអតតឃាត រហើយមានភាពរអៀនខាមស បនាប់ពីម្តូ វរគចប់

1684

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ២៩ បនាត់ ៧-

១១ រម្កាយរមាង [1.043.05]។
1685

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១៥-

១៨ េនរមាង [11.36.36]។
1686

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦៤ បនាត់ ២៥

- ទំព័ ៦៥ បនាត់ ៥ រម្កាយរមាង [15.03.36]។
1687

ឯកសា E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន រេឿយ) ទំ ព័ ៥៩

បនាត់ ៤-៩ រម្កាយរមាង [14.30.00]។

400
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ំរលាេ្េូវរេទ រដាយសា ខតបដ្ិរសធេិ នម្ពេ រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយគត់បាននិយាយថ្ន កូន
បស់គត់គឺជ្ញេូេរហតខតេួយ ខដ្េគត់េិនសមាេប់ខួ ន
េ រនះ1688។
698.

ម្បព័នធថ្នកា ួ េរេទរដាយបងខំ បរងកើតបានជ្ញកា បះ េ់កាន់ខតធៃន់ធៃ ខងេរទៀត រៅរេើរសឆកតីថ្ងេ
ងនូ បស់ េនសស។ ជ្ញងមីេតងរទៀត សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បង្ហាញយាងឆាស់រេើ
ឆំណឆរនះ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន បានរ ៀបរាប់អំពីកា ខដ្េពួកកងឈេ ប បងខំឲ្យ ួេ
ដ្ំរណកជ្ញេួយបតីគត់៖
រគយកកាំរេេើងេកេជង់ រដាះអាវ ខាងម្បរស ក៏រដាះអាវ ខាងម្សីក៏រដាះអាវឲ្យអស់ រដ្ើេបី ួេ
ដ្ំរណកជ្ញេួយគន។ រគកមាមេិបាេ រគឈេ ប រគមានពិេដ្េ់រហើយ ទាំងពី រនះក៏រ ដាះអាវ
រដាះរខារៅាេរគ ឆះរគមានកាំរេេើង រយើងអត់ រៅស៊ែូនឹងរេឆ ួឆ។ រហើយរដាះរខា រដាះអាវ
រហើយ។ ដ្េ់ ួឆរហើយេិនម្ពេនឹ ងរដ្កជគ
ំ ន រទ។ ដ្េ់ ួឆរហើយ ដ្េ់វាថ្នឲ្យឆ្ប់រដ្កជ្ញេួយ
គន។ ួឆរហើយវាឆួេពិេ វាឆួេពិេរេើេរយើងរហើយ វាចប់ម្បដាប់ម្ បដាេនសសម្បរស ដាក់
េកជ្ញេួយរយើង។ វាដ្ូឆចប់ដាក់បាយម្ជូកអ៊ែ៊ី ឆឹង។ ខញរំមានរសឆកតីខាមសរអៀនយាងខាេង
ំ ។ 1689

699.

បនាប់ េកគត់បានរ ៀបរាប់ អំពីរហតកា ណ៍រនះ ដ្ូឆតរៅ៖
រគបងខំឲ្យ្សំដ្ំរណក ដ្ូឆដាក់បាយម្ជូកអ៊ែ៊ី ឆឹង។ រសឆកតីឈឺចប់ អាមាស់ បស់ខញរំ គឺថ្នគមនរទ។
បខនតខញរំលាក់ទកទាំង អស់ ខញរំេិនខដ្េហា
៊ែ ននិយាយម្បាប់អនក ណាទាំង អស់ ខតេខអងគស វនកា
រនះ គឺថ្នខញរំហា
៊ែ នបរញ្ច ញទាំងអស់ រដ្ើេបីឲ្យរលាកម្បធានបានដ្ឹង បងបអូនម្បជ្ញពេ ដ្ឋ អស់
រលាករលាកម្សី ទាំងអស់ នឹងបានដ្ឹងរ ឿងរា៉ វ បស់ខញរំថ្ន រគរធវើបាបខញរំ មានរសឆកតីអាមាសយាង
ខាេង
ំ 1690។

1688

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៦៤ បនាត់ ៥-៩ េនរមាង

[15.02.10]។
1689

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៤៥ បនាត់ ២៥ - ទំព័

៤៦ បនាត់ ៨ រម្កាយរមាង [13.43.46]។
1690

ឯកសា E1/477.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ១៩ បនាត់ ១២-២២ េន

និង រម្កាយរមាង [09.50.19]។

401
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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700.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ ម្តូវបាន ំរលាេរសពសនធវៈ ជ្ញកា ដាក់ទណឌកេមរដាយសា
បដ្ិរសធ េិនម្ពេ្សំដ្ំរណកជ្ញេួយបតីគត់៖
រៅរៅឆូេបនាប់េួយរ ៀងសាៃត់ខតឯង។ ដ្េ់រៅរៅនងខញរំរៅដ្េ់ វា រៅដ្េ់សួ ថ្ន “រេឆ
បានេិនម្ពេយករគអ៊ែឆ
៊ី ឹ ង?”

រហើយរគគមនសួ អីខ វងរទ

វាម្បាយម្បតប់ជ្ញេួយខញរំ

ចប់ខញរំ

ំរលាេរៅហនឹងរៅឯង 1691។
701.

បនាប់ពីបដ្ិរសធេតងរហើយេតងរទៀត េិនម្ពេ ួេដ្ំរណកជ្ញេួយគត់េក រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ខបន សចន់ ម្តូវបានពួកកងឈេ បឆងនិងសស
រេើេបតីគត់

រហើយសម្មាតរខាអាវ រហើយពួកកងឈេ បឈ

ួេរេទរដាយបងខំជ្ញេួ យគត់1692។ េនរពេចក់រឆញពួក ឈេ បបានរសើឆ រហើយ

និយាយថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ និង បតី បស់គត់ “រធើកូនជូ នបកស” 1693។ រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីនិយាយថ្ន “ជ្ញខេបងរេងរសើ ឆ បស់រ គ” 1694។
៩.៦.៤.៤. ធាតុផេំទីបី៖ នចតន
702.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

បានសរម្េឆរដាយម្តឹ េម្តូ វថ្ន

ម្បព័នធ បស់ក េពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ

សម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និ ងកា ួេដ្ំរណករដាយបងខំ ម្តូវបានរធវើរ ើងរដាយ
រឆតន1695។ រេធាវីកា

កតី បានរេើករ ើងនូ វទ ហីក ណ៍េិនឆាស់ លាស់ជ្ញរម្ឆើ ន ខដ្េជំទាស់

យាងឆាស់រៅរេើ ធាត្សំអតតរ នេ័ត ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ ាេ យៈអំរពើអេនសស

1691

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៥

បនាត់ ២២-២៤ រម្កាយរមាង [09.13.12]។
1692

ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៦៦ បនាត់ ១១-១២

េនរមាង [14.32.02] ទំព័ ៦៨ បនាត់ ១៥-១៩ េនរមាង [14.40.23]។
1693

ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៦៩ បនាត់ ៨-៩

េនរមាង [15.02.44]។
1694

ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៦៥ បនាត់ ២៣-

២៥ រម្កាយរមាង [14.40.23]។
1695

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩៣, ៣៦៩៩។

402
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663570

ធេ៌រ្សងរទៀត រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន កំហសេិនជ្ញក់លាក់ “រធវើឲ្យបះ េ់” កា សរម្េឆ បស់
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សតីពីអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1696។
703.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សប ជ្ញេួយឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព រៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវី
កា

កតី 1697 រហើយរៅកនរងខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ បានពិភាការេើកទ ហីក ណ៍អំពី ភាពអាឆ

រជឿជ្ញក់បាន បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសង រសឿន និង រហង ថ្ ហា
៊ែ ង (ខដ្េរេធា វីកា
កតី រផ្លតតរៅរេើសកខីកេម បស់ពួករគ កនរងកា រេើ កទ ហីក ណ៍ទាំងអស់រ នះ) 1698។ រៅទីរនះ សហ
រេធាវីនេ
ំ ខ បខនថេ ម្តឹេខតសា ណា ទាក់ទងពី ឆំណឆបរណា
ណ ះ៖ ឆំណឆទីេួយគឺពិភាកាអំពី កា
ពោយាេ បស់រេធាវីកា

កតី កនរងកា ជំ ទាស់ឆំរ ះអតថិភាព ថ្នរគេនរយាបាយ បស់ បកស

កេមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ ាេ យៈកា រម្បើម្បាស់ វិធីសា ន្រសត “សថិតិ” បស់ខួ ន
េ និងឆំ ណឆទីពី ពិភាការេើ
ទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ គឺ្េ
ត ់ម្បរយាជន៍ដ្េ់អនកខដ្េបានរ ៀប
កា ។
៩.៦.៤.៤.១. ទ ក
ហី ណ៍ “សថត
ិ ”ិ បស់រ េធាវីកា
704.

ដ្ូឆខដ្េបានបង្ហាញពីខាងរេើ 1699 រេធាវីកា

កតី ជំទាស់ឆរំ ះអតថភា
ិ ព ថ្នរគេនរយាបាយ
កតីបានពោយាេ កនរងកា វិ ភាគខបបប ិមាណវិស័យ

រេើេ័សា
តរ ង ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ វិធីសា ន្រសតរនះម្តូវបានរម្បើម្បាស់ រដ្ើេបី
រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង េិនគួ សរម្េឆថ្ន បកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ មានរគេ
នរយាបាយម្សបគន សតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរ ើយ រម្ ះេ័សា
តរ ងេិ នបានបង្ហាញថ្ន
កា អនវតតគឺ មានភាពសី សង្ហវក់គន ជ្ញម្ទង់ម្ទាយធំ ឬរៅទូទាំងម្បរទសរ ើយ 1700។ រេធាវីកា
កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆរនះ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រផ្លតតរៅរេើេ័សា
តរ ង

1696

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៨៩។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ១៣៩៥-១៣៩៨។

1697

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៦៨៨, ៧៣៤-៧៣៥, ៧៥៩-៧៦០។

1698

សូេរេើេ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៣៨៧-៣៩៣ និង ៧២២-៧២៦។

1699

សូេរេើេ ខ្នក ៨.៥ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ២៦០-២៧៥។

1700

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៧, ១២៧៣, ១២៧៦។

403
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បស់ជន ងរម្គះ រដាយសា បទបញ្ហជថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយេិនបានពិច ណា រៅរេើ
ភាពជ្ញ ួេថ្នេ័ សា
តរ ង រៅកនរងសំណំរ ឿង 1701។
705.

ទ ហីក ណ៍រនះខស រដាយសា ខតកំហសជ្ញេូេដាឋនរៅកនរ ង វិធីសា ន្រសត “សថិតិ” និងកា អនវតត វិធីសា
ន្រសតរនះ ដ្ូឆខដ្េបានរ ៀបរាប់េេអិតពី ខាងរេើ 1702។ រេើសពីរនះរទៀត រេធាវីកា

កតីបានបញ្ហជក់

រដាយខស ឬយេ់ម្ឆ ំរៅរេើ កា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង។
706.

្ាយ
រ ពីកា រេើករ ើង បស់រ េធាវីកា

កតី អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនបានពឹងខ្អករៅរេើ បទ

បញ្ហជខដ្េមានភាពដ្ូឆគនឥតរខាចះ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅទូទាំងម្បរទស រដ្ើេបីសននិដាឋន
ថ្នមានអតថិ ភាពរគេនរយាបាយរ ើយ។ ាេពិតរៅអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានទទួេសាគេ់
េតងរហើយេតងរទៀត និងរដាយជ្ញក់ឆាស់ ពីបំខ បំ ួេកនរងកា អនវតត កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅ
ម្គប់រពេរវលា និងទីកខនេ ង កនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ 1703។ កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង អំពីកា អនវតតកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

ួេមានកា ទទួេសាគេ់ថ្ន គូម្សក ខេះអាឆ

រសនើសរំ ដាយខេួនឯង នូវកា អនញ្ហញតិរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 1704 អនកខេះ “ទទួេបានកា អនរម្គះរម្ឆើន
ជ្ញងរគ”

រដាយសា ខតឋាននត សកតិ

ឬពិកា ភាព 1705

រហើយអនកខេះរាយកា ណ៍ថ្ន

កា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ម្តូវបានរធវរើ ើង ខតកនរងក ណីខដ្េគូ ម្សក យេ់ម្ពេបរណា
ណ ះ1706។
707.

រេើសពីរនះរទៀត រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នមានអតថិ ភាពរគេនរយាបាយ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពិ
និតយរេើេ

រេើម្បេពរម្ៅពីសកខីកេម

បស់ជន ងរម្គះរដាយសា

បទបញ្ហជរេើកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង សាកសីខដ្េ្តេ់សកខី កេមកនរងខ្ន ក កា រ ៀបអា
ហ៍ពិ ហ៍។ កា សននិដាឋនខដ្េរេធាវីកា

កតី ទាញរឆញពីកា វិភាគ បស់ខួ ន
េ េិ នបានពិច ណា

រៅរេើកា ពិតខដ្េថ្ន កា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីរគេនរយាបាយ បស់
បកសកេម រយនីសក
ត េពជ្ញ
រ

ក៏ពឹងខ្អក្ងខដ្ រៅរេើេ័សា
តរ ង

1701

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៦, ១១៩៩, ១២៧៣។

1702

សូេរេើេ ខ្នក ៨.៥ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ២៦០-២៧៥។

1703

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៣៦, ៣៥៣៨, ៣៦៩០-៣៦៩១។

1704

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៧២-៣៥៧៦។

1705

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦២៣។

1706

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦១៧។

ខដ្េមានរៅកនរងឯកសា

និងកា

404
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រឃាសន បស់ បកសក េមយ
រ នី សក
ត េពជ្ញ
រ 1707

ដ្ឋធេមនញ្ញ បស់ កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ1708 េ័សា
តរ ង

បស់កមាមេិបាេបកសក េមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ 1709 េ័សា
តរ ង បស់អនកជំ នញ 1710 េ័សា
តរ ងថ្នសនា កថ្ន
បស់ ជនជ្ញប់រចទនិង បេ ពត1711 និងសកខីកេមអំពី ឆនសេព័ នធឆាស់លាស់ កនរងកា រាយកា ណ៍
រសនើសកា
ំ ខណនំ សម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1712។
708.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី បញ្ហជក់រ ដាយេិ នម្តឹ េម្តូវ អំពីសំអាងរហត និងរសឆកតី សននិដាឋន

បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ ម្បសិនរបើរេធាវីកា
រជឿជ្ញក់បាន រៅរេើេ័សា
តរ ងរនះ រេធាវីកា

កតី អនវតតកា វិភាគ “សថិតិ ” ខដ្េអាឆ

កតីម្បាកដ្ជ្ញេិនអាឆបង្ហាញ អំពីកំហសឆគងរៅ

កនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង អំពីរគេនរយាបាយបកសក េមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ ។
៩.៦.៤.៤.២. កា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតី

ក់ពន័ ធកា រេើកទឹកឆិតរត ដាយកតរី េាត បស់បកសកេមយ
រ នីស ត

កេពជ្ញ
រ
709.

ជ្ញឆងរម្កាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខតម្េូវឲ្យរឆេើយតប ឆំរ ះកា អះអាងយាងឆាស់ លាស់ រៅកនរង
សា ណាបណតឹងសាទកខខដ្េថ្ន កា អនវតត បស់កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ កនរងកា ម្គប់ម្គងរេើទំនក់
ទំនង

អា ហ៍ពិ ហ៍

ម្តូវបានអនវតតរ ើង

រដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ដ្េ់អនក

ខដ្េបានរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ រៅកនរង បបពួករគ រហើយជ្ញពិរសសគឺមា នរឆតន ្តេ់ ម្បរយាជន៍ដ្េ់ន ី រដាយ
កា ខកទម្េង់ទំនក់ទំនង្េូវរេទ 1713។ កា អះអាងរនះគឺគមនកា គំម្ទទាេ់ខតរសាះ ពីេ័សា
តរ ងរៅ
ឆំរ ះេខអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ រេធាវីកា

កតីក៏ហាក់ដ្ូឆជ្ញ ទមាេក់កា ំរលាេបំ នធៃ ន់

ធៃ រៅរេើសិទធិ បស់ន ី រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ រៅរេើអងគរហតខដ្េថ្ន “អំរពើរឃា

1707

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៣៩, រជើងទំព័ ១១៩០៨ និង ១១៩១០។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៣៥៤០,

៣៥៤១, ៣៥៤២។
1708
1709

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៣៩, រជើងទំព័ ១១៩០៩។
ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៩១, រជើងទំព័ ១២០២២។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៣៦០៣-៣៦០៩,

៣៦១៧។
1710

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៩២។

1711

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៥០-៣៥៥៨។

1712

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៥០, ៣៥៦៤-៣៥៦៨។

1713

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៥១, ១២១២-១២១៣, ១២៥៣។

405
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663573

រៅរៅរេើន្រសតី (ជ្ញទូរៅ) បងក រ ើងរដាយយទធជន” ខដ្េជ្ញគំនិតហួសសេ័យ។។ ទ ហីក ណ៍រ នះ
េិនសេរហត្េ រដាយស ខតពយសនកេម

ម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើ ង រដាយបកសកេម រយនីស តកេពជ្ញ
រ

រហើយេិនជ្ញប់ទាក់ទងជ្ញេួយជរមាេះរ ើ យ។ រទាះជ្ញកនរ ងក ណីណាកតី កា អះអាងរនះេិនមានភាព
ក់ព័នធ៖ វាគឺជ្ញសកេមភាព និងរឆតន បស់ បកសក េមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ
េិ នខេនជ្ញកា រេើ កទឹកឆិតត
ខដ្េ្តេ់្េម្បរយាជន៍ ដ្ូឆកា អះអាង បស់ខួ ន
េ រនះរទ ខដ្េជ្ញបញ្ហារនះ។
៩.៧. អំនពើម្បល័យពូជសាសន៍
710.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ្តនារទាស រខៀវ សំ្ន ពីបទឧម្កិដ្ឋម្បេ័យពូជសាសន៍ រៅរេើម្បជ្ញជន
រវៀតណាេ ាេ យៈកា សមាេប់ រដាយរយាងរៅ កកា សមាេ ប់ រៅេនាី សនតិសខ អូ កខនសង, ស២១, រខតតសាវយរ ៀង, រខតតកំពង់ឆ្នំង, វតតខាឆ់ , រខតតម្ករឆះ និងរៅកនរងខដ្នទឹកកេពជ្ញ
រ 1714។ រៅកនរង
េូេដាឋន ១៥៩ រេធាវីកា
រេធាវីកា

កតី បានជំទាស់ឆំរ ះកា សននិដាឋនរនះ1715។ ឆំរ ះធាត្សំសតោនេ័ត

កតី អះអាងថ្ន កា សមាេប់ខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា គឺេិនម្តូវបានបង្ហាញរដាយម្គប់ម្គន់

រៅរេើេ័សា
តរ ង ឬកនរងក ណីខេះខដ្េថ្ន ជន ងរម្គះេិនខេនជ្ញសមាជិ ក ថ្នម្ករេ ក់ព័នធរ ើយ 1716
។ បនាប់េកទ ហីក ណ៍ េួយឆំ នួន ម្តូវបានរេើករ ើង ក់ព័នធ រឆតនម្បេ័យពូជសាសន៍ 1717។
711.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តបជ្ញពិរសស

ក់ព័នធភាពម្គប់ម្គន់ថ្ នេ័សា
តរ ង

ទាក់ទងធាត្សំ

សតោនេ័ ត និងបញ្ាថ្នរតើអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានសិទធិកនរងកា សរម្េឆថ្ន ជន ងរម្គះគឺជ្ញ
សមាជិកថ្នម្ករ េ ខដ្េម្តូវបានកា

ខដ្ ឬអត់រនះរទ។ ឆំរ ះរឆតន សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេ

បខនថេ នូ វសា ណារដាយម្គន់ខតរឆេើយតប ឆំរ ះកា ជំ ទាស់ខដ្េរធវរើ ើង រដាយរេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធកា រម្បើ ម្បាស់ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង នូវេ័ សា
តរ ងខដ្េ្តេ់រដាយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង1718។

1714

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥១៥-៣៥១៩។

1715

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥១-១០៩៧។

1716

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥២-១០៥៧។

1717

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥៨-១០៩៧។

1718

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៥។

406
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663574

៩.៧.១. ធាតុផេំសតោនុម័ត៖ ការសមាលប់សមាជិកម្កុមជនជាតិនវៀតណាម
៩.៧.១.១. ការសមាលប់ម្តូវបានបង្ហាញភ័សាុតាង្ នដាយម្េប់ម្គន់ដ រឬនទ
712.

កនរងកា រធវើកា សរម្េឆរេើ អងគឆាប់ បស់ខួ ន
េ រេើអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ ឆំរ ះជនជ្ញតិរវៀតណា
េ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបង្ហាញថ្ន កា សមាេប់បានរកើតរ ើង រដាយរយាងម្ត ប់រៅ ក
រសឆកតីសននិ ដាឋនរេើ អងគឆាប់ បស់ខួ ន
េ រៅខ្នករ្សងកនរងសាេម្កេ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េ
ថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេនសសឃាត និងកា សមាេប់ ង្ហគេ ម្តូវបានបង្ហាញរៅ
ាេទីាំងជ្ញរម្ឆើនរ្សងៗ 1719។ រេធាវីកា
ទាំងអស់រ នះ

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ភាគរម្ឆើ នថ្នកា សរម្េឆ

ម្តូវបានបះ េ់រ ដាយសា កំហសអងគរហត

រហើយថ្នកា សមាេប់េិនម្តូវបាន

បង្ហាញេ័សា
តរ ងរដាយម្គប់ម្គន់ ថ្នបានរកើតរ ើងរៅអូ កខនសង និងវតតខាឆ់ រៅរខតតសាវយរ ៀង
រខតតម្ករឆះ រខតតកំពង់ឆ្នំង និងរៅខដ្នសេម្ទរ ើយ 1720។
713.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ យេ់ម្សបជ្ញេួយសា ណា បស់ ក.ស.ព រេើបញ្ហារនះ1721 បខនតសូេបខនថេដ្ូឆ
តរៅ៖ ទីេួយ សហរេធាវីនេ
ំ ខ បានគូសបញ្ហជក់រេើសា ណា បស់ខួ ន
េ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅ
ខ្នករ្សង កនរងសា ណារនះ អំពីកា សមាេប់ ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ រៅរខតតម្ករឆះ និងកំពង់ ឆ្នំង 1722។
េ ិយាជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែឆ ស៊ែនោយ ួេជ្ញេួយកូ នៗពួករគ
ម្តូវបានសមាេប់ ួេជ្ញេួយសមាជិ កដ្ថ្ទរទៀត ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ េកពីម្គួសា កូនកាត់ រៅកនរង
កង បស់គត់ រៅកនរងរខតតម្ករឆះ រៅខខកញ្ហញ ឆ្នំ១៩៧៨ 1723។ េ ិយាជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្បាក់ រឌ្ឿន មាតយរកមក បស់គត់ និងកូ នគត់មានក់ ម្តូវបានសមាេ ប់ ួេ
ជ្ញេួយសមាជិកជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ

រៅកនរងម្ករេម្គួសា កូនកាត់ម្បាំេួយរ្សងរទៀត

កនរងេូេិ

បស់គត់ រៅកនរងរខតតកំពង់ឆ្នំង រៅឆងឆ្នំ១៩៧៧ 1724។ សម្មាប់សំអាងរហតដ្ូឆបានរេើករ ើង

1719

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥១៥។

1720

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥២-១០៥៣។

1721

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៥២ និងរយាងរៅឆរេេើយ បស់ខួ ន
េ រេើេូេដាឋន ក់ព័នធ។

1722

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៣០១-៣០៧។

1723

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៩៦-៣៤៩៧ និង ៣៤៨៨។

1724

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៧១, ៣៤៩៤, ៣៤៩៧ និង ៣៤៩៩។

407
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663575

ខាងរេើ រេធាវីកា
ជម្េះសាលាដ្ំបូង
714.

កតី េិនមានកា បង្ហាញពីកំហសណាេួ យ រៅកនរងកា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំ
ក់ព័នធកា សមាេ ប់ទាំងរនះរ ើយ 1725។

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេបខនថេថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក៏បានពិច ណា្ងខដ្ រេើកា សមាេប់
ម្គួសា រវៀតណាេរៅសាវយរ ៀង ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួ យបទរចទ អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ 1726។ រៅ
ឆងឆ្នំ១៩៧៧

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រសៀង

ចន់ងី

សមាជិកថ្នម្គួ សា ជនជ្ញតិរវៀតណាេឆំ នួនពី ម្គួសា

បានឮពីម្បជ្ញជនកនរងេូេិ បស់គត់ថ្ន

ម្តូវបានរគយករៅសមាេប់រៅទួេសៃួ ន1727

។ ឪពក បស់គត់បានម្បាប់គត់ថ្ន គត់បានរឃើញរដាយផ្លាេ់ កូ នម្សីពី នក់ថ្នម្គួសា រវៀតណា
េេួយ ម្តូវបានរគចប់ ំរលាេ។ រដាយសា គត់ជ្ញជនជ្ញតិរវៀតណាេ ឪពក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី រសៀង ចន់ងី េ័យខាេឆថ្នគត់ក៏ម្តូវរគសមាេ ប់ រហើយម្គួសា បស់គត់នឹងសថិត កនរងរម្គះ
ថ្ននក់។ គត់ឆងកសមាេប់ខួ ន
េ រដ្ើេបីរជៀស្តពីបញ្ហារនះ1728។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បាន
ពិច ណារៅរេើកា រធវើអតតឃាត

បស់ឪពករដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី រហើយេូេ

រហតថ្នអំរពើរនះ ម្តូវបានបង្ហាញ បខនតេិនបានរធវើកា សរម្េឆរេើ អងគឆាប់ ឆំរ ះកា រធវើ អតតឃាត
រ ើយ រដាយសា ខតវាសថិតរម្ៅអងគរហត កនរងដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ 1729។ រដាយសា េូេរហតេិ ន
ឆាស់លាស់ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក៏េិនបានរធវើកា សរម្េឆរេើអងគឆាប់

ក់ព័នធកា សមាេប់

ម្គួសា រវៀតណាេពី រ្សងរទៀតរៅកនរងេូ េិ1730។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ពួករគក៏
ក់ព័នធ្ងខដ្

កនរងកា បង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិ នមានកំហសឆគ ងកនរងកា សរម្េឆ

រេើធាត្សំសតោនេ័តថ្ន អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍។
715.

ឆំរ ះេនាី សនតិសខស-២១ រេធាវីកា
ជនជ្ញតិរវៀតណាេរៅទីរនះ 1731

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញេិនជំ ទាស់ថ្ន មានកា សមាេ ប់អនករទាស

បខនតរេធាវីកា

កតីបានរេើកកា អះអាងគួ ឲ្យឆៃេ់ថ្ន

កា

1725

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៣០១-៣០៧។

1726

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២ និង ៣៤៥៥។

1727

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២។

1728

ឯកសា E1/394.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០១ ខខេីន ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង ចន់ងី) ទំព័ ១២

បនាត់ ២៣ - ទំព័ ១៣ បនាត់ ២១ រម្កាយរមាង [09.45.00]។
1729

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥២ និង ៣៤៩២។

1730

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៩២។

1731

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥២

408
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663576

សមាេប់ទាំង អស់រនះ

េិន ក់ព័នធជ្ញេួ យអំរពើម្បេ័ យពូជសាសន៍រ ើយ

រដាយសា ខតអំរពើ ទាំង

រនះ ម្តូវបានកំ ណត់ម្បរេទថ្នបទរេមើសថ្នជ្ញ កា ំរលាេបំ នយាងធៃ ន់ធៃ

(កា សមាេប់រ ដាយ

រឆតន) គឺេិនខេនជ្ញឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងនឹ ងេនសសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេនសសឃាតរ ើយ 1732។ ដ្ូឆខដ្េ ក
.ស.ព បានឆងអរេបង្ហាញ 1733 អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានរធវើកា សរម្េឆអងគរហតជ្ញរម្ឆើ ន

ក់

ព័នធកា សមាេប់ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ រៅេនាី សនតិសខស-២១។ ធាត្សំសតោនេ័តថ្នអំរពើម្ បេ័យ
ពូជសាសន៍ ម្តូវបានបំរពញរៅរពេខដ្េ សមាជិកថ្នម្ករេ ក់ព័នធម្តូ វបានសមាេប់។ វាេិនមាន
ភាព ក់ព័នធរទថ្នរតើ កា សមាេប់បានបំរពញាេេកខខណឌតម្េូវ ថ្នឧម្កិដ្ឋកេមរ្សងរទៀតខដ្ ឬអត់
ឬថ្នរតើកា សរម្េឆអំពីឆំ ណឆរនះ ម្តូវបានរធវើរ ើងខដ្ ឬអត់រ នះ។ ជ្ញកា ម្គប់ម្គន់ខដ្េថ្ន អងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានសរម្េឆថ្នម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ម្តូវបានសមាេប់រៅេនាី សនតិសខ ស២១។
716.

រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងណាេួយ

រៅកនរងកា សននិដាឋន បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន មានរកើតរ ើង នូវកា សមាេប់ ខដ្េ ក់ព័ នធជ្ញេួយ បទរចទ អំរពើម្បេ័យពូជ
សាសន៍។
៩.៧.១.២. នតើអនកដ លម្តូវនេសមាលប់ ជាសមាជិកននម្កុមដ លម្តូវបានការ
717.

បនាប់ េករេធាវីកា

រដ រឬនទ

កតី បានរេើករ ើ ងនូវ បណា
ត ទ ហីក ណ៍ នន ជ្ញជរម្េើសេួ យរ្សងរទៀតថ្ន

ជន ងរម្គះជនជ្ញតិរវៀតណាេ រដាយសា កា សមាេប់រ ្សងៗទាំ ងអស់រនះ គឺេិនខេនជ្ញសមាជិក
ថ្នម្ករេខដ្េម្តូ វបានកា

រទ។

រេធាវីកា

កតី្នដ្េ់ឆំ ណឆរនះ

រដាយសា កា កំ ណត់

ម្បរេទថ្នម្ករ េខដ្េរចទជ្ញបញ្ហាថ្នជ្ញ “ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ ស់រៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ ” 1734។ វិធី
សាន្រសតរនះេិនម្តូវបានគំម្ទរដាយ ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ ឬសាេម្កេអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរទ។
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយរយាងរៅ ក “ម្ករេជនជ្ញតិរវៀតណាេ (ម្ករេជនជ្ញតិភាគតិឆ និងជនជ្ញតិជ្ញក់
លាក់ ខដ្េម្តូវបានចត់ទកដ្ូឆជ្ញ ម្ករេពូជសាសន៍េួយ រដាយបកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ )” 1735។ អងគ
1732

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥២។

1733

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៥២។

1734

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥៥-១០៥៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ១០៦៣-១០៦៤, ១០៦៦-

១០៦៧, ១០៦៨-១០៦៩, ១០៨៦-១០៩០, ១០៩៧។
1735

ឯកសា D427 ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៤៣។

409
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663577

ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន “ជនជ្ញតិរ វៀតណាេគឺជ្ញម្ករេពូជសាសន៍ សញ្ហជតិ និងជ្ញតិពនធ រ
េួយ រៅកនរងរពេរវលា ក់ព័នធរ នះ ដ្ូរឆនះរហើយគឺជ្ញម្ករេ ខដ្េម្តូវបានកា កា
718.

សហរេធាវីនេ
ំ ខរយាងរៅ កសា ណាខាងរេើ បស់ខួ ន
េ
បានកា

” 1736។

ក់ព័នធជ្ញេួ យនិយ េន័យ ម្ករេខដ្េម្តូវ

កនរងរគេបំណងថ្ន ឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹងេនសសជ្ញតិ ថ្នកា រធវើទកខបករេនញ 1737។

សំអាងរហតដ្ូឆគនម្តូវអនវតតរៅទីរនះ។ ម្ករេខដ្េម្តូវបានកំ ណត់រគេរៅ រៅកនរងអំរពើម្ បេ័យ
ពូជសាសន៍ ចំបាឆ់ម្តូវខតជ្ញម្ករ េពូជសាសន៍ សញ្ហជតិ និងជ្ញតិពនធ រ ឬម្ករេសាសន។ អាឆមានេទធ
ភាពខដ្េថ្ន អំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ រកើតរ ើងរដាយសា កា កំ ណត់រគេរៅរេើ “ខ្នក” េួយ
ថ្នម្ករេខបបរនះ ខដ្េម្តូវបានកំណត់ និយេន័យ រដាយកា រយាងរៅ កទីកខនេងសានក់រ ៅ បខនតរ នះ
េិនខេនជ្ញក ណី

ខដ្េម្តូវបានជំទាស់កនរងរ ឿងកតីបឆចរ បបននរោះង

រហើយវាក៏េិនតំណាងឲ្យកា

សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្ ។ បញ្ហាថ្នទីកខនេ ងសានក់រៅ បស់ជ ន ងរម្គះ ជ្ញញឹក
ញាប់េិនម្តូវបានពិភាកា រៅកនរងេ័ សា
តរ ងរ ើយ៖ េិនមានសំអាងរហតសម្មាប់ពិភាកាពីឆំ ណឆ
រនះរទ រដាយសា ខតវាេិន ក់ព័នធ ជ្ញេួយឧម្កិដ្ឋកេមម្បេ័ យពូជសាសន៍ ដ្ូឆខដ្េកំណត់រៅកនរង
ដ្ីកាដ្ំរណាះម្សាយ។
719.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី ម្បសិ នរបើអងគ ជំនំជម្េះរនះ យេ់ម្សបជ្ញេួយរេធាវីកា
ខដ្េម្តូវបានកា

កតី ថ្ន ម្ករេ

គឺជ្ញ “ជនជ្ញតិរវៀតណាេ ស់រ ៅកនរងម្បរទសកេពជ្ញ
រ ” ឆាស់ណាស់ថ្ន អនក

ខដ្េម្តូវបានសមាេប់ ភាគរម្ឆើ ន នឹងសថិតរៅកនរងម្បរេទរនះ 1738។
720.

រេធាវីកា

កតី ក៏ហាក់ដ្ូឆជ្ញ រេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន ម្ករេខដ្េម្តូវបានកា

ជនសី វិេ បរណា
ណ ះ រដាយរេធាវីកា

អាឆ ួេមានម្តឹ េខត

កតីអះអាងថ្ន អនកខដ្េម្តូវបានសមាេប់រ ៅ េនាី សនតិសខស-

២១ និងរៅខដ្នសេម្ទ “េិនអាឆចត់ទកថ្នជ្ញជន ងរម្គះ ថ្នអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍រទ” រដាយ
សា ពួករគជ្ញទាហាន1739។ រេធាវីកា

កតី េិនបាន្តេ់ ទ ហីក ណ៍ឬ ឯកសា គតិ យតតិ រដ្ើេបីគំម្ទ

ដ្េ់កា អះអាងងមីទាំងម្សរងរនះ ខដ្េថ្នអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ អាឆម្តូវបានម្បម្ពឹតតរ ើង ខតរៅ

1736

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥១៤។

1737

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៥.៣.៦.២ កថ្នខណឌ ៤៨០-៤៨៥។

1738

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៤៥៣ និង ៣៤៨៣។

1739

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥៦-១០៥៧។

410
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663578

រេើម្បជ្ញជនសី វិេរនះ។ អងគជំ នំជម្េះតលាកា កំពូេ ថ្នតលាកា

ICTY បានសរម្េឆយាង

ឆាស់ថ្នឋានៈជ្ញកងទ័ព ឬជនសី វិេ បស់ជ ន ងរម្គះ េិ នមានភាព ក់ព័នធខ្ន កអងគឆ ាប់រ ើយ
ជ្ញេួយកា សរម្េឆរេើឧម្កិដ្ឋកេមម្ បេ័យពូជសាសន៍៖ “េិនមានឆំណឆណាេួ យ រៅកនរង និយេន័យ
ថ្នអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ ខដ្េហាេឃាត់ ដ្ូឆជ្ញ កា ្តនារទាសកនរ ងក ណីខដ្េច ី បានសមាេប់
កងទ័ពខដ្េជ្ញប់ឃំឃាំង ខដ្េពួករគសថិតរៅកនរងម្ករេខដ្េម្តូវបានកា

រដាយសា ខតសមាជិក

ភាព បស់ពួករគ រៅកនរ ងម្ករេរនះ” 1740។
721.

ទ ហីក ណ៍ បស់រ េធាវីកា

កតី េិនអាឆបង្ហាញថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគង កនរង

កា សរម្េឆថ្ន សមាជិកថ្នម្ករេខដ្េម្តូ វបានកា

ម្តូ វបានសមាេប់។

៩.៧.២. ធាតុផេំអតាននម័ត៖ នចតនម្បល័យពូ ជសាសន៍
722.

រេធាវីកា

កតីពោយាេជំ ទាស់ កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន កា សមាេប់

ម្បជ្ញជនរវៀតណាេ គឺមា ន្ងខដ្ នូ វរឆតនបំផ្លេញម្ករេ1741។ ឆំរ ះបញ្ហាេួយរនះ សហរេធាវី
នំេខយេ់ម្សបជ្ញេួយ រហើយពឹងខ្អករេើសា ណា បស់ ក.ស.ព 1742។ រទាះជ្ញខបបរនះកតី សហ
រេធាវីនេ
ំ ខចំបាឆ់ម្តូវរធវើកា រឆេើយ តប ឆំរ ះសា ណា បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េវាយម្បហា

រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង។
723.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរម្បើម្បាស់រដាយេិនម្តឹេម្តូ វ នូវ

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង រេើអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ េប់បំបាត់
ជនជ្ញតិរវៀតណាេ1743។ រដាយទកេួយអរនេើ នូវកា អះអាងរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវខដ្េថ្ន គត់គឺជ្ញ
បគគេខតមានក់ខដ្េបាននិយាយ

1740

អំពីរគេនរយាបាយេប់បំបាត់ជ នជ្ញតិរវៀតណាេរនះ1744

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Krstić សំណំរ ឿងរេខ IT-98-33-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៩ ខខរេសា ឆ្នំ

២០០៤, កថ្នខណឌ ២២៦។
1741

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៥៨-១០៩៧។

1742

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៥៤-៦៦៤។

1743

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៥។

1744

ឆរេេើយ បស់ ក.ស.ព៖ ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៦៦៤។

411
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រេធាវីកា

កតីពោយាេបំបាត់េ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង ាេ វិធីបី

យាង។
724.

ទីេួយ រេធាវីកា

កតីបានរធវើកា អះអាង រដាយេិ នមានេ័សា
តរ ងគំម្ទ និងេិនសេហត្េថ្ន េ័

សតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិនមានភាពសតោនេ័ត រហើយេិនគួ យកេកពិច ណារ ើយ
រដាយសា ខតសមាជិកម្គួ សា រវៀតណាេ បស់គត់ ម្តូវបានរគសមាេប់ 1745។ េិនមានកា ្តេ់ នូវ
ឯកសា គតិយតតិ រដ្ើេបីគំម្ទរ ើយ រហើយ វិធីសាន្រសតរនះបានអនវតត្យ
ា រ រៅនឹងយាតធិកា បស់
តលាកា រនះ៖ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងអស់ បានទទួេ ងពយសនកេម (ភាគរម្ឆើ នមានេកខណៈ
ម្បខហេគន) បខនតអងគជំនំជ ម្េះរនះបានបដ្ិរសធ េិនគំម្ទកា អះអាង បស់ រេធាវីកា
ថ្ន

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

កតីខដ្េ

គួ ម្តូវបានចត់ទកថ្នមានភាពគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់ តិឆ

ជ្ញង1746។ សម្មាប់ក ណីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង េិនមានេូេរហតអវីឲ្យរជឿជ្ញក់
ថ្ន គត់គមនភាពសតោនេ័ តរៅកនរ ងេ័សា
តរ ង បស់គត់រ ើយ។ ាេពិតរៅគត់បញ្ហជក់ឆាស់ និង
រដាយរសាមះម្តង់អំពីបញ្ហា

ខដ្េគត់េិនបានដ្ឹង

ឬេិនអាឆឆងចំបាន

ួេទាំង ក់ព័នធរគេ

នរយាបាយ រៅរេើម្បជ្ញជនរវៀតណាេ1747។
725.

ទីពី រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ

ង គួ ម្តូវបាន្តេ់តថ្េេតិឆ តួឆ រដាយសា ខតគត់េិនបានរឃើញកា សមាេប់រដាយផ្លាេ់ រហើយេ័ស តរ
ាង បស់គត់ “គឺជ្ញ កយឆចេអារាេ” 1748។ ខ្នករនះថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ

ួេបញ្ចូ េ

រដាយឥតម្បរយាជន៍ នូវ េ័សា
តរ ង បស់ រហង ថ្ ហា
៊ែ ង អំពីអតថិភាពថ្នរគេនរយាបាយ ជ្ញេួយេ័
សតា
រ ងអំពីសកេមភាពខដ្េបានរធវើរ ើង រដ្ើេបីអនវតតរគេនរយាបាយរនះ។

ក់ព័នធសកេមភាព

អនវតត ពិតណាស់ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់គត់ភាគរម្ឆើ នជ្ញ កយឆចេអារាេ។ គត់េិនបានរឃើញកា

1745

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៥។

1746

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣០៥-៣២៤។ សូេរេើេបខនថេ ខាងរេើ កនរងខ្នក ៨.២.១

កថ្នខណឌ ១៨៥-១៩៥។
1747

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង)

ទំព័ ៦១ បនាត់ ៣-៥ េនរមាង [15.02.46] ទំព័ ៦៦ បនាត់ ១៨ េនរមាង [15.21.22] ទំព័ ៦៨ បនាត់ ១១ រម្កាយរមាង
[15.25.12] ទំព័ ៦៨ បនាត់ ១៧ េនរមាង [15.27.05] ទំព័ ៧៨ បនាត់ ៧-៨ េនរមាង [16.02.04]។
1748

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១០៩៥។

412
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សមាេប់ 1749។ បខនតរនះេិនខេនជ្ញអវី ខដ្េអងគជន
ំ ជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានរម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់
គត់រ ើយ។

បខនតេ័សា
តរ ង បស់គត់

ម្តូវបានរម្បើ ម្បាស់រដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន

មានអតថិភាពរគេ

នរយាបាយ រហើយម្តូវបាន្សពវ្ាយរៅម្គប់ឋាននម្កេ ថ្នបកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ ។ គត់បាន្ត
េ់សកខីកេមផ្លា េ់ អំពីអវីខដ្េរេឃំបានទទួេកា ខណនំឲ្យអនវតត សម្មាប់ម្បធានបទម្បជ្ញជនរវៀត
ណាេ1750។
726.

ទីបី រេធាវីកា

កតីបានអះអាងថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសឆគ ង រដាយសា ខត “េិ ន

ពិច ណា” េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង ខដ្េថ្នខខម ម្កហេសមាេប់ទាំង
អស់ អនកណាខដ្េជ្ញអនកម្បឆ្ំង មានន័យថ្ន “ឲ្យខតមានអន កម្បឆ្ំង រគេិនថ្នជនជ្ញតិឬ ក៏ជន
ជ្ញតិរវៀតណាេ ឬក៏ជ នជ្ញតិសាសន៍អីក៏រ ដាយ” 1751។ បខនតេ័សា
តរ ងរនះេិន ក់ព័នធ ជ្ញេួយរឆតន
ម្បេ័យពូជសាសន៍រទ។ ដ្ូឆខដ្េបានពិភាកាពីខាងរេើ រៅកនរងប ិបទថ្នកា រធវើទកខបករេន ញ កា
កំណត់រគេរៅរេើម្ករ េជ្ញក់លា ក់េួយ គឺេិនអាឆរមាឃៈភាពបានរដាយសា កា បង្ហាញថ្នម្ករេ
ដ្ថ្ទរ្សងរទៀត ម្តូវបានកំណត់រគេរៅខដ្ រនះរទ1752។ កា ពិតខដ្េថ្ន បកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ ក៏
កំណត់រគេរៅជ្ញម្បព័ នធ រៅរេើខាមង
ំ នរយាបាយ បស់ខួ ន
េ គឺ ម្គន់ខតបង្ហាញថ្ន មានឧម្កិដ្ឋកេម
បខនថេរទៀត (កា រធវើទកខបករេនញ រដាយេូេរហតនរយាបាយ) រកើតរ ើង បរណា
ណ ះ។ រនះេិនខេនជ្ញ
កាតរដាះបនា រកខដ្េ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្តូវរធវើកា ពិច ណារដ្ើេបីសរម្េឆ អំពីអតថិ ភាពថ្ន
រឆតនម្បេ័យពូជសាសន៍រ ើ យ។

1749

ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៦១ បនាត់ ៥

េនរមាង [15.02.46]។
1750

ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៥៦ បនាត់ ៧-

២៥រម្កាយរមាង [14.21.58] និង ទំព័ ៥៩ បនាត់ ១-២៣ រម្កាយរមាង [14.34.35] ទំព័ ៧៨ បនាត់ ៩-១៣ េនរមាង
[16.02.04]។
1751

ឯកសា E1/476.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហង ថ្ ហា
៊ែ ង) ទំព័ ៨០ បនាត់ ២២

- ទំព័ ៨១ បនាត់ ៥ រម្កាយរមាង [16.08.25]។
1752

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៣៦៥-៣៧០។

413
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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១០. សារណា
727.

ក់ព័នធន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ីជាក់លាក់

សា ណាបណតឹងសាទកខ បានជំទាស់ឆំរ ះភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន ឬកា រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ងពី រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន។ ឆរេេើយតបឆំរ ះកា ជំទាស់ ទាំងអស់រនះភាគរម្ឆើ ន គឺមានរៅកនរ ងខ្នក
ដ្ថ្ទរទៀត ថ្នសា ណារនះ។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះបានទទួេសាគេ់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីមានអតថ
ម្បរយាជន៍ កនរងកា កា

ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន និងកា យេ់ដ្ឹងរដាយម្តឹ េម្តូ វ រៅរេើេ័សា
តរ ង

បស់ពួករគ 1753។
728.

រៅកនរងខ្នករនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរឆេើយ តប ឆំរ ះសា ណាបណតឹងសាទកខ

ក់ព័នធរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញ ក់លាក់ ឆំ នួន១៤ ូ ប។ ឆរេេើយតបរនះ ម្គប់ដ្ណតប់រៅរេើបញ្ហាជ្ញរម្ឆើន ខដ្េ
េិនសថិតរៅរដាយសេម្សប រៅកនរងម្បធានបទខដ្េបានពិភាកា រៅខ្នករ្សងរទៀតរដាយសា
ណារនះ។
729.

ជ្ញកា កា

្េម្បរយាជន៍ បគគេ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន្ងខដ្ ខ្នករនះថ្នសា

ណារឆេើយតប ក៏ នឹង្តេ់នូវទិដ្ឋភាពេួយ ថ្ន វិធីសា ន្រសតម្បកបរដាយបញ្ហា ខដ្េរេធាវីកា

កតីបាន

អនវតត កនរងកា ឹះគន់រៅរេើេ័សា
តរ ង និងរេើកទ ហីក ណ៍ អំពីកំហសឆគងអងគរហត។
730.

វិធីសាន្រសត បស់រេធាវីកា

កតី គឺជ្ញ វិធីសាន្រសតខបបរឆេៀ តឱ្កាស និងេិនជ្ញប់ទាក់ទងគន។ កា រនះ

បង្ហាញឆាស់រៅកនរ ងក ណី ខដ្េរេធាវីកា

កតីបានវាយម្បហា

រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន

ថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញក់លា ក់េួយ បខនតបនាប់ េកខប ជ្ញពឹងខ្អករៅរេើ េ័សា
តរ ងខដ្េបាន
បំថ្េេ ួឆរហើយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះ រដ្ើេបីជម្េរញដ្េ់រគេជំហ បស់ខួ ន
េ រៅរេើ
បញ្ហាេួយរ្សងរទៀត (សូេរេើេជ្ញឧទាហ ណ៍ កា សរងខបរៅខ្ន កខាងរម្កាេ

1753

ក់ព័ នធរដ្ើេប

ឯកសា F50/1/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឱ្យបដ្ិរសធសា ណា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆះ

ថ្ងៃទី២៩ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០២០ កថ្នខណឌ ១០។

414
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប1754 អ៊ែ៊ុំ រយឿេ1755 និង ម្ ប សរខឿន1756)។ កនរងក ណី េួយឆំ នួន រេធាវី
កា
731.

កតី រធវើកា វាយម្បហា ខដ្េេិនមានេូេ ដាឋន1757 និងក ណីខេះរទៀតេិ នអាឆយេ់បាន1758។

រទាះជ្ញយាងរនះកតី កំហសខដ្េសំខាន់ជ្ញ ងរនះ រធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់កា រចទម្បកាន់ បស់រេធាវី
កា

កតីរេើកំហសអងគរហត។

បញ្ហារនះគឺកា ខដ្េរេធាវីកា

កតី េិនអាឆបង្ហាញរដាយសីស

ង្ហវក់គន ថ្នរតើកា ជំទាស់ បស់ខួ ន
េ មានឥទធិពេខបបណារៅរេើ កា ្តនារទាស។ រហតដ្ូរឆនះ មាន
ភាពេិនឆាស់លាស់ថ្ន រហតអវីរទើបេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះ ម្តូ វទទួេកា ឹះ
គន់។ កា ជំទាស់េិនម្តឹ េខតទន់រខាយបរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំង េិនមាន ូ បរាងឆាស់លាស់រទៀត។
រដ្ើេបីដាក់រឆញនូ វកា ជំទាស់ខ បបរនះ

បានរេើេ ំេងរៅរេើ

កា រម្កើន ំឮក បស់អងគជំ នំជម្េះ

ខដ្េថ្ន េូេដាឋនបណតឹង សាទកខ ចំបាឆ់ម្តូវបង្ហាញ “ពយសនកេមបះ េ់យូ អខងវង” 1759។ រេធាវី
កា

កតីក៏ េិនបានពិច ណារៅរេើ្េបះ េ់ខដ្េអាឆរកើតមាន

រៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខដ្េម្តូវបានរចទសួ ជ្ញសាធា ណៈ អំពីភាពអាឆរជឿទកឆិតបា
ត ន បស់ពួករគ ជ្ញពិរសស
រៅរេើបញ្ហា រសើបនន ដ្ូឆជ្ញ សកខីកេម បស់ពួកគត់ អំពីអំរពើហិងា្េូវរេទជ្ញរដ្ើេ។ រទាះបីថ្ន
រនះជ្ញសិទធិ បស់ រេធាវីកា

កតី កនរងកា ជំ ទាស់រៅរេើេ័សា
តរ ងម្បឆ្ំង ូ បគត់កតី ខតជ្ញកា គួ ឲ្យ

រសាកសាតយ ខដ្េរៅទីរនះ សិទធិរនះម្តូវបានរម្បើម្បាស់ រដាយរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី របើរទាះបីជ្ញ េិនមានសងឃឹ េជ្ញក់ខសតង អំពីរជ្ញគជ័យរេើឆំ ណឆទាំ ងអស់រ នះ សម្មាប់
រេធាវីកា

កតី យាងណាកតី។

1754

សូេរេើេ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧៦៨-៧៧៨។

1755

សូេរេើេ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧៨៦-៧៩៤។

1756

សូេរេើេ ខាងរម្កាេ កថ្នខណឌ ៧៩៩-៨១៣។

1757

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ខាងរម្កាេ

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ កថ្នខណឌ ៧៩៧។

1758

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ខាងរម្កាេ

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្

1759

ឯកសា F49 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំបខនថេរពេរវលា និងឆំនួនទំព័ សម្មាប់ដាក់សា ណាបណតឹង

ប ឆន កថ្នខណឌ ៧៣៥។

សាទកខ ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៩, កថ្នខណឌ ១៦។

415
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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១០.១. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ម្
732.

ប ឆុន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន បាន្តេ់សកខី កេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរង អំ រងរពេថ្នខ្នក សវ
នកា អំពីតួនទី បស់ជនជ្ញប់រចទ1760។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ង
បស់គត់

កនរងកា សរម្េឆថ្នបកសក េមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ

មានរគេនរយាបាយកនរ ងកា កំណត់ អតត

សញ្ហញណ បំខ បក និងសមាេប់អនកខដ្េសងស័យថ្នជ្ញខាេំង បស់ខួ ន
េ ។ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង បាន
រយាងរៅ កសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន

ក់ព័នធសនា កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន

រៅកនរងទីម្ករងេនំរពញ ខដ្េកនរងរនះ រខៀវ សំ្ន បាននិ យាយអំពីភាពចំបាឆ់ កនរងកា ករេាឆសមាជិក
ថ្ន បប េន់ នេ់ ពួកសកតិេូ េិនិយ េ ពួកេូេធននយទន បញ្ហញ វ័នត និង អនកទាំ ងោយណាខដ្េកបត់
បដ្ិវតត1761។
733.

រៅកនរងពី ខ្នកថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ (េូេដាឋន ១៨៤ និង េូេដាឋន ២៤៣)1762 រេធាវីកា
កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសកនរងកា រម្បើម្បាស់ េ័ សា
តរ ងេួយ
រនះ

ម្ពេទាំ ងកា វាយតថ្េេ បស់ខួ ន
េ រៅរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្ ប ឆន1763។ រេធាវីកា

កតីបានពឹងខ្អករៅរេើអងគរហតខដ្េថ្ន ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី “េិ នមានបញ្ហជក់” អំពីស នា កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន1764។ រេធាវី
កា

កតីបានអះអាងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន “កា ឆងចំភាេេៗ និង យាងង្ហយម្សួេ បស់

គត់ អំពី រខៀវ សំ្ន បនាប់ពីកា ជំនំជម្េះកតី ០០២/០១ រទាះបីជ្ញគត់បានរធវើអនតរាគេន៍ កនរងកា
ជំនំជម្េះកតីរេើកដ្ំបូងក៏រ ដាយ” 1765។ រេធាវីកា

1760

កតីក៏បានរេើ កទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន កនរង នេជ្ញ

ឯកសា E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆកា
េិ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន)។ ឯកសា E1/505.1 ម្បតិ

ច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន)។ កា សរងខបទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ម្ ប ឆន រៅរពេជំនំជម្េះ មានបញ្ហជក់រៅកនរង ឯកសា E457/6/2/3 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េ
បានខកតម្េូវ បស់សហរេធាវីន ំេខ កថ្នខណឌ ១៤៥៥-១៤៦០។
1761

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៩៦១ និង ៣៩៦៥។

1762

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥២៣-១៥៥០, ២០៩៩-២១១៣។

1763

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៣៤-១៥៣៥ និង កថ្នខណឌ ២១១០។ ក.ស.ព រេើករ ើងពីទ ហីក ណ៍

ទាំំងរនះ រៅឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ១០១៧។
1764

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៣៤។

1765

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៣៤។
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រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន “មាន្េម្បរយាជន៍រ ៅកនរង កិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី” 1766។ ជ្ញឆង
រម្កាយ រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន េ័សា
តរ ងខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា េិនមានកា គំម្ទរ ើយ រដាយបាន

រេើករ ើង ហូតដ្េ់អះអាងេិ នម្តឹេថ្ន សំណំរ ឿងេិ នមានកា គំម្ទ សម្មាប់ស នា កថ្នជ្ញក់ លាក់
ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន បានរ ៀបរាប់បរណា
ណ ះរទ បខនតខងេទាំ ងអះអាងថ្ន “គមន
សនា កថ្នណាេួយខដ្េខងេងរដាយ រខៀវ សំ្ន រៅកនរងសំ ណំរ ឿង បង្ហាញពី កយម្សរដ្ៀងគនរនះ
ខដ្ ”1767។
734.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ េិនយេ់អំពីកា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្ ប ឆន “បានរធវើអនតរាគេន៍ កនរងកា ជំនំជម្េះកតីរេើកដ្ំបូង” 1768។ គត់េិនខដ្េបានបង្ហាញខេួន
រៅកនរងសវនកា កនរងសំ ណំរ ឿង ០០២/០១ រហើយគត់កេ
៏ ិនម្តូ វបានសាតប់ឆរេេើយរដាយ ក.ស.ឆ.ស
ខដ្ ។ ឆរេេើយកនេងេកខតេួយ ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន ខដ្េេិនបាន
រយាងរៅ កសនា កថ្នខដ្េម្តូវបានជំ ទាស់
រដាេរដាយរេធាវីកា

គឺទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ។

រៅរពេសួ រដ្ញ

កតី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន បានពនយេ់ពីេូេរហត ខដ្េទម្េង់

ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់

េិនបានរយាងរៅ កស នា កថ្ន៖

“ខញរំេិនបានស រស ខេួនឯងរទ

ឆំខណកខាងអងគកា គត់អនកស រស ។ បខនតរពេរនះសួ ខញរំ ខញរំរឆះខតរឆេើយខដ្ ...” 1769 “របើាេខញរំ
នឹងរឃើញ រគអត់បានទាន់ សួ ម្តង់ហនឹង្ង។ រគអត់មានសួ ពីរ ឿងជួបរលាក រខៀវ សំ្ន ន៎ង អត់
មានបានសួ រទ ខតរម្កាយេក បានរទើបនឹ ងរគសួ រម្កាយហនឹងបានខញរំម្បាប់រគ។ ខតដ្េ់រហើយកនរងឯក
សា រនះ េិ នដ្ឹងរគបំរពញ ឬេិ នបំរពញ ខញរំអត់ដ្ឹង” 1770 “កាេរនះខញរំដ្ូឆអត់បានចំខដ្ ដ្ូឆជ្ញបាន
អាន ឬេិនបានអាន ខញរំអត់បានចំកាេរនះ” 1771។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានពិភាកាជ្ញ

1766

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៣៥។

1767

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៣៥។

1768

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៥៣៤។

1769

ឯកសា E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័ ១១ បនាត់ ២០-២៣

រម្កាយរមាង [09.33.28]។
1770

ឯកសា E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័ ១៤ បនាត់ ១៧-២០

រម្កាយរមាង [09.43.02]។
1771

ឯកសា E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័ ១២ បនាត់ ១ េនរមាង

[09.36.19]។

417
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ពិរសសរៅរេើបញ្ហាទាំង អស់រនះ រៅកនរង សំអាងរហត បស់ខួ ន
េ រហើយបានសននិ ដាឋនថ្ន សកខីកេមរ ៅ
កនរងតលាកា បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន គឺអាឆរជឿជ្ញក់បាននិងមានសងគតភាព 1772។
735.

កា ម្បម្ពឹតត បស់រេធាវីកា

កតី រៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន គឺជ្ញកា បង្ហាញអំពី ទ

ហីក ណ៍ម្បកបរដាយកំហសឆគង
ខាងរេើ 1773)។

ក់ព័នធនឹងទម្េង់ព័ត៌ មានជន ងរម្គះ (ខដ្េម្តូ វបានពិភាកាពី

ឯកសា ទាំងអស់រ នះ

ជ្ញទូរៅេិនម្តូ វបានបរងកើតរ ើងរដាយអន ករសើបអរងកត

ឬរេធាវីខដ្េទទួេបានកា បណតរះបណា
ត េ ខដ្េបានដ្ឹងឮឆាស់លាស់ ជ្ញេួយបញ្ហារៅកនរង សំណំ
រ ឿង និងបានរគ ពាេនីតិ វិធីយាងេត់ឆត់រ នះរ ើយ។ រេើសពីរនះរទៀតរទៀត កា រផ្លតតរៅរេើ
ដ្ំរណើ កា គឺរេើបទពិរសាធន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អំពីឧម្កិដ្ឋកេមនិងពយសនកេមខដ្េរកើត
រ ើង មានន័យថ្ន អងគកា ខដ្េម្បេូេទម្េង់រនះ ម្បខហេជ្ញសាកសួ អំពីអងគរហត

ក់ព័ នធនឹងទី

ាំងឧម្កិដ្ឋកេម ជ្ញជ្ញងអំពរី គេនរយាបាយជ្ញតិ ឬកា ជួបម្បទះជ្ញក់លាក់ ណាេួយ ជ្ញេួយជន
ជ្ញប់រចទរ ើយ។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន បានទទួេ ងនូវឧម្កិដ្ឋកេម និង
ពយសនកេម រម្ឆើ នម្ជរេហួសរហត ខដ្េេិនអាឆឲ្យពួកគត់ អាឆរ ៀបរាប់បានេេអិត អំពីបទ
ពិរសាធន៍ទាំង អស់រនះ រៅកនរងទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ។ ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន បានរ ៀបរាប់េ េអិតអំពី បទពិរសាធន៍ បស់គត់ សតីពីេ ណភាព បស់
ឪពកមាតយ និងបងបអូ នបួ ននក់ កនរងឆំរ ណាេបងបអូនម្បាំនក់ “កា ជ្ញប់គក” រៅវតតាថ្ជ េកខខណឌ
ស់រៅ និងរធវើកា យាងេំបាករៅាេទីាំងរ្សងៗជ្ញរម្ឆើន និ ងកា ផ្លេស់ទីរដាយបងខំេង
ត រហើយ
េតងរទៀត1774។ អនកខដ្េជួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន បំរពញទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ
បស់គត់ េិនអាឆ ំពឹងថ្ន រ ៀបរាប់រដាយេេអិត ម្គប់ឆំ ណឆ ថ្នរហតកា ណ៍ ទាំងអស់រនះ រដាយ
រកាះកាយរ ើយ រហើយាេពិតរៅ កា ង្ហ រនះគួ ម្តូវបានរធវើរ ើ ង រដាយអនករសើ បអរងកតអាជីព
ម្បសិនរបើគិតថ្នសេម្សប។ ាេពិតរៅេិនមានកា បង្ហាញណាេួយ ទាំងរៅរេើទម្េង់ព័ត៌មា ន
ជន ងរម្គះ ក៏ដ្ូឆជ្ញរៅកនរង យតតិសាន្រសត បស់ អ.វ.ត.ក ខដ្េបង្ហាញថ្ន ឯកសា រនះម្តូវបាន ំពឹង

1772

ឯកសា E465 សាេម្កេ រជើងទំព័ ១៣១៨៥។

1773

សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.៤ កថ្នខណឌ ២០៤ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ២០៧-២១១។

1774

សូេរេើេ ឯកសា

E3/1070a ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ERN

00397757-00397759។ សំរៅទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះដ្ូឆគនេួយរទៀត បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានរៅ
កនរងសំណំរ ឿងជ្ញេួយរេខ E3/10670a។

418
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ទក ថ្នជ្ញកា រ ៀបរាប់េ េអិត អំពីបទពិរសាធន៍ និងកា ដ្ឹងឮឆាស់ លាស់ បស់អនក ដាក់ កយសំ
ាំងខេួន ជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរ ើយ។
736.

្ាយ
រ ពីកា អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតី

កា ពិនិតយរ ើង វិញរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ ប ឆន បង្ហា ញពីព័ត៌មានគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់បាន និងសី សង្ហវក់គន។ គត់គមនកា លាក់រេៀេ
រៅម្តង់កខនេងខដ្េគត់េិនអាឆឆងចំេ េអិត ឬបានរឆេើយខសកនេងេក អំពីព័ត៌មានេេអិត 1775។
គត់មានទំនកឆិតត និងមានសងគត ភាពរេើព័ត៌មានេេអិតតូឆៗជ្ញរម្ឆើន អំរពើសនា កថ្នខដ្េ ងកា
ជំទាស់ ដ្ូឆជ្ញកា រ ៀបរាប់ បស់គត់ អំពី្ា និងេីម្ កូខដ្េ រខៀវ សំ្ន រម្បើម្បាស់1776។
737.

ជ្ញឆងរម្កាយ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន សំណំរ ឿងេិនបានឯកសា ខដ្េមានេកខ

ណៈម្បខហេគន រដ្ើេបីគំម្ទេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន េិនម្តឹេម្តូវរ ើយ។
េ័សា
តរ ងរៅឆំរ ះេខ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

ួេមានសនា កថ្ន ំ េឹកខួបថ្ងៃទី១៧ ខខរេសា

ម្ពេទាំងរសឆកតីខងេងកា ណ៍ដ្ថ្ទរទៀត បស់ រខៀវ សំ្ន ខដ្េកនរងរនះគត់បាននិយាយអំពីកា
ករេាឆខាមង
ំ 1777។

1775

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័

៦៩ បនាត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមាង [15.15.10] ទំព័ ៧៣ បនាត់ ២៤-២៥ េនរមាង [15.31.28]។ ឯកសា E1/505.1 ម្បតិ
ច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័ ៦ បនាត់ ២១ -ទំព័ ៧ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង
[09.18.40] ទំព័ ២២បនាត់ ១១-១៤ រម្កាយរមាង [10.10.06]។
1776

ឯកសា E1/504.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆន) ទំព័ ៧០ បនាត់ ២០ -

ទំព័ ៧១ បនាត់ ១១ រម្កាយរមាង [15.20.20]។ ឯកសា E1/505.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ម្ ប ឆន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ៨-១៧ រម្កាយរមាង [10.17.06]។
1777

សម្មាប់រសឆកតីសរងខបថ្នឆរេេើយទាំងរនះ សូេរេើេ ឯកសា E457/6/1 រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េ

បានខកសម្េួេ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញកថ្នខណឌ ៥៣៦-៥៣៨។ ដ្ូឆខដ្េ ក.ស.ព កត់សមាគ េ់រៅកនរងកថ្នខណឌ ៥៣៦ និងរជើង
ទំព័ ២២២២ រសឆកតីសននិដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់ខួ ន
េ រខៀវ សំ្ន បានទទួ េសាគេ់ថ្ន គត់បានខងេងសនា កថ្ន
អបអ សាទ ខួប និងជ្ញទូរៅ យេ់ម្ពេរេើខេឹេសា ថ្នសនា កថ្នទាំងរនះ។

419
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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738.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានងេឹងខងេងរដាយម្បរងម្បយ័តន រេើបញ្ហាជ្ញរម្ឆើ នទាក់ទងនឹង េ័សា
តរ ង
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ឆ ន រហើយបានសរម្េឆថ្ន េ័សា
តរ ងអាឆរជឿទកឆិតតបាន1778។
រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញថ្ន កា សរម្េឆរនះេិនសេរហត្េរនះរទ។

១០.២. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋ បបនវណ្ី ហុឹម មា៉ាន
739.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងខ្នកថ្នសវនកា អំពី
កា ម្បម្ពឹតតិរៅរេើជនជ្ញតិចេ1779។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន គឺជ្ញជនជ្ញតិចេ ខដ្េ
ស់រៅេូ េិសាឆ់សូ ម្សរកកងមាស រខតតកំពង់ចេ1780។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម អំពីកា សមាេប់
ង្ហគេរៅរេើ ម្បជ្ញជនចេរៅវតតអូ ម្តកួន រដាយពនយេ់ ថ្ន ថ្ងៃេួយ ម្បជ្ញជនចេរៅេូេិ
គត់1781 ម្តូវបានម្ករេដាវខវងម្បេូេ ្តំ រ រហើយបរណតើ រៅវតត អូ ម្តកួ ន1782។ គត់នឹងម្បពនធ បស់
គត់ អាឆ ត់រគឆរឆញពីម្ករេបាន1783 រហើយពួនរៅកនរងគរមាពធថ្ម្ពខកបរនះ រហើយរៅទីរនះគត់
បានឮេនសស “ខម្សក” រៅម្ពះអេ់រោះឲ្យជួយ 1784។

1778

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៩៦១ រជើងទំព័ ១៣១៨៥។

1779

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន)។ ឯកសា

E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន)។ កា សរងខបទិដ្ឋភាពសំ
ខាន់ៗថ្នេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន មានបញ្ហជក់រៅកនរងសា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់សហ
រេធាវីន ំេខ សូេរេើេ ឯកសា E457/6/2/3 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេខដ្េបានខកតម្េូវ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ
កថ្នខណឌ ៦៨៥-៦៨៨។
1780

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ២៥

បនាត់ ១៣-១៧ រម្កាយរមាង [10.43.45], ទំព័ ២៦ បនាត់ ៧-៩ រម្កាយរមាង [10.47.57]។
1781

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៣៩ (“មានម្គួសា ចេម្តឹេខត ៣០ ម្គួសា បរណា
ណ ះ ខដ្េរៅបនត ស់រៅកនរងេូេិ

រនះ រដាយមានកា ងយឆះពី ២០០ រៅ ៣០០ ម្គួសា ខដ្េធាេប់ ស់រៅទីរនះពីេន”) ដ្កម្សង់ ឯកសា E1/349.1 ម្បតិច ឹក
ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ២៣, ២៦, ២៨, និងកថ្នខណឌ ៣២៩៣។
1782

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៣

បនាត់ ៩-១២ រម្កាយរមាង [11.19.58] រយាងរៅកនង
រ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៣។
1783

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៣

បនាត់ ១២-២៤ េនរមាង [11.25.18]។
1784

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៣។ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥

(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៥៨ បនាត់ ២-៦ េនរមាង [14.52.49]។

420
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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740.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆថ្ន ម្បជ្ញជនចេជ្ញរម្ឆើន េកពីម្ សរកកងមាស ម្តូវបានចប់
ខេួនរហើយបនាប់េកម្តូវបានសមាេប់ រៅវតតអូ ម្តកួ ន កនរងឆ្នំ១៩៧៧ 1785។ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
ពឹងខ្អករេើសកខីកេម

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីហឹេ មា ន

ក់ព័នធនឹងឧម្កិដ្ឋកេមថ្ នអំរពើេនសស

ឃាត និងរដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន កា សមាេប់គឺបណា
ត េេកពី កា ចប់ខួ ន
េ និងកា សមាេប់ម្បជ្ញជនចេជ្ញ
ម្បព័នធ1786។
741.

រៅកនរង េូេដាឋន ១៣៧1787 រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិន

មានេ័សា
តរ ងម្គប់ម្គន់ រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ អំពីកា សមាេប់េនសសរៅវតត អូ ម្តកួន។
រេធាវីកា

កតីរ ធវើកា អះអាងឆំ នួនពី អំពីេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន 1788។

ទីេួយ រេធាវីកា

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន រធវើឲ្យ

បះ េ់ដ្េ់កា សរម្េឆខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនចេម្តូ វបានសមាេ ប់ រដាយខ្អករេើជំរនឿសាសន បស់
ពួករគ រដាយរយាងរៅ កអងគរហតខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន បាន ួឆខេួន រៅរពេ
ខដ្េគត់បង្ហាញខេួនរ ើង វិញ រម្កាយរពេលាក់ខួ ន
េ រៅទីាំងជ្ញរម្ឆើន អស់ យៈរពេបីខខ ២៩
ថ្ងៃ1789 និងអងគរហតខដ្េថ្ន រម្កាយេកម្បជ្ញជនខខម ក៏ម្តូ វបានរគសមាេ ប់ខដ្
កា

1790។

ទីពី រេធាវី

កតីបានរេើករ ើង ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់គត់អំពី កា សមាេប់រ ៅវតតអូ ម្តកួ ន េិនមានកា គំម្ទពី

េ័សា
តរ ង បស់សមាជិកកងកមាេំង េនាី សនតិសខរទ1791។
742.

ឆំរ ះបញ្ហាទីេួយ រេធាវីកា

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន ម្តូវបាន

រដាះខេង “រដាយរហតជ្ញអាទិ៍ថ្ន” គត់េិនបានរធវើអវីខស1792។ ដ្ូរឆនះរេធាវីកា

កតីរ េើកទ ហីក

1785

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣០៥-៣៣០៨។

1786

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣០៦ រជើងទំព័ ១១២២២ (រយាងកថ្នខណឌ ៣៣០២ និង ៣៣០៤)។

1787

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៩-៩១០។

1788

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៣ និង ៩០៧។

1789

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤១

បនាត់ ១៦-១៧ រម្កាយរមាង [13.48.23] ទំព័ ៤៣ បនាត់ ១៦ រម្កាយរមាង [13.55.14]។
1790

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៣។

1791

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៧។

1792

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៣។

421
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ណ៍ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន បង្ហាញថ្ន កា ចប់ខួ ន
េ ម្តូ វបានរធវើរ ើង
រដាយខ្អករេើកំហសបគគេ។
743.

បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន រេធាវីកា

កតីបានរម្ជើសរ ីសរដាយឆ ះៗ នូវឃាេឆំនួនពី

ថ្នសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន រហើយដ្កម្សង់ខសប ិបទ។ គត់បាន្តេ់េូេ
រហតរ្សងរទៀតអំពី កា ខដ្េគត់េិនម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និង សមាេប់រ ៅរពេខដ្េ គត់បង្ហាញខេួន
រ ើង វិញ រម្កាយរពេពួនលាក់ខួ ន
េ េក ដ្ូឆជ្ញថ្ន គត់េិនមានជ្ញប់ទាក់ទង រហើយគត់មានជំនញ
មានម្បរយាជន៍ ខដ្េរម្កាយេកគត់ម្តូវរម្បើម្បាស់ជំនញរនះ សម្មាប់ បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរត
យយ1793។ រេធាវីកា

កតីក៏ េិនបានពិច ណារេើេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន

ខដ្េថ្នរម្កាយរពេគត់ និងម្បពនធគត់ ួឆខេួនេក អនកេូេិរ ៅសំបួ មាស បានដាក់រ ្
ម ះខខម ឲ្យពួក
គត់ “ឲ្យបាត់ចេឲ្យអស់ បំបាត់ចេឲ្យអស់”1794។
744.

អវីខដ្េម្បខហេសំខាន់ជ្ញ ងរនះរនះ គឺរេធាវីកា

កតីបញ្ចូ េសំអាងរហត ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ហឹេ មាន ួឆជី វិតពីកា សមាេប់រៅវតតអូ ម្តកួ ន ជ្ញេួយេូេរហតខដ្េរគេិនសមាេប់គត់
រៅរពេបួនខខរម្កាយរពេ រគ ករឃើញគត់រនះ1795។ ឆាស់ណាស់ថ្ន ាេ យៈេ័សា
តរ ង បស់

1793

សូេរេើេ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន),

ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១០-២០ េនរមាង [14.04.35]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន បានពនយេ់ពី ដ្ងថ្ន កនរងឆំរណាេរហត
្េខដ្េ កាន បានរម្ជើសរ ីសទកជីវ ិតគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ គឺរដាយសា ខតជនជ្ញតិចេរ្សងរទៀតរឆញរៅអស់រហើយ
រហើយគត់ពំមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយអនកណាខដ្ ។ គត់លាក់ខួ ន
េ រៅកនរងងេក
រ បឹងឆ្ៃយពីអនករ្សងរទៀត។ គត់ក៏បានពនយេ់រទៀតថ្ន
គត់មានជំនញចំបាឆ់ជ្ញរម្ឆើន ដ្ូឆជ្ញ េជទឹក រធវើសាេបម្

ំលាយខដ្ក និងសេតថភាពរដាះេងរៅបាតទរនេ។ ជំនញ បស់គត់

រគយករៅរម្បើម្បាស់ រហើយគត់ម្តូវបានចត់ឲ្យរធវើជ្ញអនករបើ កកាណូ ត សូេរេើេ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក
ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤៦ បនាត់ ១៥-១៩ រម្កាយរមាង [14.04.35]។
1794

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤៦

បនាត់ ៩-១៣ រម្កាយរមាង [14.04.35]។
1795

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៣។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន មានភាពសីសង្ហវក់គនរៅកនង
រ

សកខីកេម បស់គត់ខដ្េថ្ន គត់ និងម្បពនធ បស់គត់បានលាក់ខួ ន
េ យៈរពេ ៣ ខខ និង ២៩ ថ្ងៃ ឆរនេះពីថ្ងៃចប់ខួ ន
េ ម្ទង់ម្ទាយធំ
ហូតដ្េ់រពេពួករគម្តូវរគ ករឃើញ និងចប់ខួ ន
េ ជ្ញយថ្នរហត។ សូេរេើេ ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី
១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤១ បនាត់ ១៤ - ទំព័ ៤២ បនាត់ ៦ រម្កាយរមាង [13.48.23]
ទំព័ ៤៣ បនាត់ ១៥-២៤ េនរមាង [13.57.34] ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១១-១២ េនរមាង [14.00.51] ទំព័ ៦១ បនាត់ ១៤-១៦
រម្កាយរមាង [15.02.32]។

422
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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គត់ គឺ គត់ និងេ ិយា បស់គត់ ួឆជី វិ តពីកា សមាេប់ ង្ហគេ រៅវតតអូ ម្តកួនគឺរដាយសា ខតពួក
រគលាក់ខួ ន
េ ។ េិនមានកា គំម្ទរៅកនរងសកខី កេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មា ន (ឬរៅកនរ ងេ័
សតា
រ ងដ្ថ្ទរទៀត) សម្មាប់កា រេើករ ើងថ្ន រាេ់ម្បជ្ញជនចេខដ្េម្តូវបានចប់ខួ ន
េ ពីេូ េិសាឆ់
សូ ម្តូវបានចប់ខួ ន
េ រដាយសា ខត កា វាយតថ្េេជ្ញបគគេ អំពីកា រធវើខសផ្លាេ់ខួ ន
េ រនះរ ើយ។ ្ាយ
រ
រៅ វិញ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន បានពនយេ់ថ្ន មានកា រម្បើម្បាស់នូវម្បព័នធេួយ រដ្ើេបី
ធានថ្នមានខតជនជ្ញតិចេបរណា
ណ ះ ខដ្េម្តូវបានម្បេូ េ្តំ រ1796។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងបានកត់សមាគេ់ សាកសីដ្ថ្ទរទៀតក៏បានគំម្ទ្ងខដ្ ឆំរ ះអងគរហតខដ្េថ្ន មានខតរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន និងម្បពនធ បស់គត់ បរណា
ណ ះខដ្េជ្ញជនជ្ញតិចេ រៅកនរង េូេិ បស់ពួក
រគ ខដ្េរៅ ស់រានតមា នជី វិត 1797។
745.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដាយសា ខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មា ន បាន

រេើករ ើងថ្ន រម្កាយេកម្បជ្ញជនខខម ខេះម្តូវបានសមាេប់ រទើបកា រនះរធវើឲ្យរមាឃៈកា សរម្េឆ
ខដ្េថ្ន ជនជ្ញតិចេម្តូវបានកំណត់រគេរៅ សម្មាប់កា សមាេប់រ ៅវតត អូ ម្តកួ ន1798។ បខនត ដ្ូឆ
ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខបានរេើកទ ហីក ណ៍រៅខ្នករ្សង កនរងសា ណារនះ1799 អងគរហតខដ្េថ្ន
ម្ករេេនសសជ្ញរម្ឆើ នម្តូ វបានកំណត់រគេរៅ េិនមានន័យ ថ្ន ម្ករេនីេួយៗេិ នខេនជ្ញកេមវតថរ ថ្ន
កា រ ីសរអើងរដាយកា រធវើទកខបករេន ញរ ើយ។ អងគរហតខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនខខម ខេះ ខដ្េ ស់រៅកនរង
េូេម្ិ តូវបានរគសមាេប់ រៅរពេរម្កាយរនះ េិនមានអានភាពណាេួយរៅរេើបញ្ហា ថ្នរតើម្បជ្ញជន
ចេម្តូវបានកំណត់រគេរៅខដ្ ឬអត់ សម្មាប់កា សមាេប់រៅវតតអូ ម្តកួ ន។
746.

ជ្ញទូរៅ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រទាះបីជ្ញទ ហីក ណ៍ ក់ព័នធនឹង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ហឹេ មាន មានរៅកនរ ងេូេ ដាឋនេួ យ ខដ្េជំទាស់ឆំរ ះកា សរម្េឆរេើអងគរហត

1796

បស់អងគជំ នំ

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៤

បនាត់ ៦-១០ រម្កាយរមាង [11.25.18]។
1797

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៥ រជើងទំព័ ១១១៨១ រយាងឯកសា E3/8750 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេយ
ើ

(សាកសី ជ្ញ មាេី) ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខកកកដា ឆ្ន២
ំ ០១១ ទំព័ ៤ ERN 00716479 (“គឺម្សរកកងមាស។ រៅកនរងឃំខដ្េរយើងកំពង
សថិតរៅរនះ គឺរៅសេ់ខតេួយម្គួសា រទ រម្ ះម្គួសា រនះ ត់រគឆរៅរៅកនង
រ បឹ ង”)។
1798

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៣។

1799

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៣៦៥-៣៧០។

423
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េថ្នមានកា សមាេប់រ ៅវតតអូ ម្តកួ នកតី ជ្ញកា ពិតទ ហីក ណ៍
កា

បស់រេធា វី

កតីទាំងអស់រ នះ េិនបានរចទជ្ញបញ្ហា អំពីកា សរម្េឆរនះរ ើយ។ ទ ហីក ណ៍ទាំងរនះ

ជំទាស់ (រដាយេិនរជ្ញគជ័យ ) ម្តឹេខតបញ្ហា ថ្នរតើកា សមាេ ប់ទាំង អស់រនះ រផ្លតតរគេរៅរេើ
ម្បជ្ញជនចេខដ្ ឬអត់រទ។
747.

រៅកនរងទ ហីក ណ៍ទីពី បស់ខួ ន
េ រៅកនរ ងេូេ ដាឋនរនះ1800 រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន េិនម្តូវបានគំម្ទ រដាយេ័សា
តរ ង បស់ សមាជិកកងសនតិសខ
អំពីកា សមាេប់រៅវតតអូ ម្តកួនរ ើយ រម្ ះេ័ សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន ទាក់
ទងនឹងអងគរហតរ្សង 1801។ រេធា វីកា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញនិ យាយថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ

មាន ម្គន់ខតនិយាយអំពកា
ី សមាេប់េនសស ខដ្េគត់បានឮរៅេូេិ បស់គត់បរណា
ណ ះ រដាយេិ ន
បានបញ្ហជក់ឆាស់អំពីវតត អូ ម្តកួនរ ើយ

រហើយរៅ យៈរពេជ្ញងពី ខខ

េនរពេគត់បានជួប

ជ្ញេួយ កាន និងម្ករេដាវខវង។ សហរេធាវីនំេខមានកា េំបាក កនរងកា យេ់អំពីឆំ ណឆ បស់
រេធាវីកា

កតី។

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងរធវើកា វាយតថ្េេ

រៅរេើបណា
ត េ័សា
តរ ងរ្សងៗគន

ទាក់ទងនឹងកា សមាេ ប់េនសស រៅវតតអូ ម្តកួន1802 េនរពេរធវើកា កត់សមាគេ់ថ្ន េ័សា
តរ ងទាំង
រនះម្តូវបានគំម្ទរដាយេ័សា
តរ ង បស់កងសនតិសខ1803។ េ័សា
តរ ងខេះ បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ហឹេ មាន ខដ្េម្តូវបានបង្ហាញរៅកនរ ងខ្នករនះ ទាក់ទងផ្លាេ់ជ្ញេួយ នឹងកា សមាេ ប់េនសសរៅវតត
អូ ម្តកួ ន (ឧទាហ ណ៍ គត់បានរ ៀបរាប់ថ្នបានរឃើញ រៅ
ត រៅខកបវតត ) 1804។ រេើសពីរនះរទៀត
េិនមានេូេរហតអវីខដ្េគួ ឲ្យសងស័យថ្ន ពីទីកខនេងខដ្េគត់ពួនរនះ គត់អាឆសាតប់ឮកា សមាេប់
ខដ្េបានរធវើរ ើងរៅវតតអូ ម្តកួ នរ ើយ។ ្ាយ
រ រៅ វិញេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ
មាន គឺថ្ន ថ្ម្ពគរមាពធខដ្េគត់ពួន រៅកនរងរពេរគសមាេប់ េនសសរនះ គឺមា នឆមាៃយម្បមាណ១០០

1800
1801

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៩០៧។
អងគជំនំជម្េះសននិដាឋនថ្ន

កា សមាេប់េនសសរៅវតតអូ ម្តកួនម្តូវបានអះអាងបខនថេរដាយសមាជិកកងសនតិសខ

ខដ្េរធវើ

ម្បតិបតតិកា រៅវតត រៅរពេរវលា ក់ព័នធ។ សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៧-៣២៩៨ និង ៣៣០២។
1802

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩១-៣២៩៦។

1803

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣០២។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៣២៩៧ និង ៣២៩៨។

1804

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៤៨

បនាត់ ១០ - ទំព័ ៥០ បនាត់ ៩ រម្កាយរមាង [14.13.47] ដ្កម្សង់រៅកនរងឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៥ រជើង
ទំព័ ១១១៨០។

424
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ខេម្ត ពីវតតអូ ម្តកួនបរណា
ណ ះ 1805។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី មានេ័សា
តរ ងរៅកនរងខ្នករនះ ពីម្បេព
រ្សងៗរទៀត ខដ្េគំម្ទសកខីកេម បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ សាកសី
សំ ិត េយ ក៏បានឮសរេេងខម្សកយំឲ្យជួយ ពីវតតអូ ម្តកួ ន ខដ្េមានឆមាៃយម្បខហេ២០០ខេម្តពី
គត់1806។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានងេឹងខងេងរដាយម្បរងម្បយ័តន ពីបណា
ត េ័សា
តរ ងរ្សងៗគន
ខដ្េខេួនមានរៅឆំរ ះេខ ទាក់ទងរៅនឹងកា សមាេ ប់េនសស រៅវតត អូ ម្តកួន រហើយបានពឹងខ្អក
រដាយម្តឹេម្តូវរៅរេើ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន រដាយសរម្េឆថ្នេ័សា
តរ ង
រនះអាឆរជឿជ្ញក់បាន។ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញថ្ន កា រនះេិ នសេរហត្េរនះរទ។

១០.៣. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី រី នៅ
748.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេេួយថ្ងៃរពញ រៅកនរ ងខ្នកសវនកា អំពី
សហក ណ៍ម្ាំកក់ និង េនាី សនតិសខម្កាំងាចន់ 1807។ គត់គឺជ្ញខខម រម្កាេ1808 រហើយរៅកនរងឆ្នំ
១៩៧៦ គត់ ស់រៅកេពជ្ញ
រ រម្កាេ រហើយរពេរនះ ម្ករេម្គួសា បស់គត់ម្តូវបានផ្លេ ស់ទី េក
ម្បរទសកេពជ្ញ
រ
ជ្ញខ្នកេួយថ្នកេម វិធីរដាះដ្ូ

វាងកេពជ្ញ
រ និ ងរវៀតណាេ1809។ គត់បាន្តេ់សកខី

កេមរម្ឆើន កនរងរនះគត់បាន្តេ់សកខី កេមអំពី កា រធវើកា ង្ហ រៅកនរងកងយ វជន កា រធវើកា ធៃនហ
់ ួស

1805

ឯកសា E1/349.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ៣៥

បនាត់ ៥-៨ រម្កាយរមាង [11.29.17]។ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី ហឹេ មាន) ទំព័ ១៦ បនាត់ ១៣ - ទំព័ ១៧ បនាត់ ២៤ រម្កាយរមាង [09.56.58]។
1806

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៩៩ រយាងឯកសា E1/347.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៥ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ

២០១៥ (សាកសី សំ ិត េយ) ទំព័ ២៧ បនាត់ ៣ - ទំព័ ២៩ បនាត់ ១ េនរមាង [10.54.42] ទំព័ ៦៩ បនាត់ ៩-២២ រម្កាយ
រមាង [15.20.10]។
1807

ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ)។

1808

ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ៣៨ បនាត់

២៣ - ទំព័ ៣៩ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [11.23.06]។
1809

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១១១៩។

425
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កមាេំង កា ខដ្េគត់េិនបានទទួេអាហា ម្គប់ម្គន់ និងកា ខដ្េម្បជ្ញជនងមី និង ម្បជ្ញជនរវៀត
ណាេ “ ងកា ឈឺចប់ដ្ូឆគន”1810។
749.

កា ជំទាស់ដ្ថ្ទរទៀត

ក់ព័នធរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងសា ណាបណតឹង

សាទកខ ខដ្េកា ជំទាស់ជ្ញរម្ឆើនម្តូ វបានពិភាកា រៅខ្ន ករ្សងរទៀតកនរងសា ណារនះ1811។ ខ្នក
រនះរផ្លតតរេើទ ហីក ណ៍ជ្ញក់លាក់ពី

បស់រេធាវីកា

កតី ខដ្េអះអាងថ្នខ្នកជ្ញគនេឹ ះថ្ន េ័ស តរ

ាង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ គឺេិនមានភាពអាឆរជឿទកឆិតតបាន។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
កត់សមាគេ់ថ្ន កា ជំទាស់ទាំងអស់រ នះ រផ្លតតរេើឆំណឆថ្នេ័សា
តរ ង បស់គត់ ខដ្េសំខាន់ជ្ញ
ពិរសស សម្មាប់កា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ ឆំ ណឆទាំងរនះទាក់ទង កា
ម្បម្ពឹតតរដាយរ ីសរអើ ងរៅរេើម្បជ្ញជនងមី រៅកនរង ម្សរកម្ាំកក់ 1812 និងកា ាេដានគូ ម្សក រ ៀប
កា ងមីរថ្នមង រដាយពួកកងឈេ ប1813។ បខនតរៅកនរ ងឆំណឆទាំងរនះ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញ

អំពីេូេដាឋនណាេួ យអំពី វិេតិស ងស័យថ្នភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន ថ្នេ័សា
តរ ងរ ើយ គឺរេធាវីកា
កតីម្គន់ខតេិនយេ់ម្សបជ្ញេួយ ខេឹេសា បស់វាបរណា
ណ ះ។
750.

រៅកនរង េូេដាឋន ១០៧1814 រេធាវីកា

កតីបានអះអាងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី

រៅ ខដ្េថ្នម្បជ្ញជនងមីរៅម្ាំកក់ ម្តូវទទួេ ង “កា រធវើបាបយាងខាេំង”1815 គឺ “េិនឆាស់ លាស់
និងមានេកខណៈេេអិត តិឆតួឆ” 1816។ រេធាវីកា
ឆគង រដាយេិនរធវើកា

កតីបានរេើ ករ ើងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះមានកំហស

“វិ ភាគរេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន” បខនតេិនបានពនយេ់ថ្ន រហតអវរី ទើបម្តូវ

មានេនាិ េសងស័យ រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ។ រេធាវីកា

1810

ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ) ទំព័ ៥ បនាត់

៧-១១ រម្កាយរមាង [09.18.46] (រយាងរៅកនង
រ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០២០) ទំព័ ១២ បនាត់ ១៤-១៦ រម្កាយ
រមាង [09.44.28]។
1811

សូេរេើេ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៤១៨ និង ៤២០-៤២២។

1812

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ១០១៤, ១០២០, ១០២៣, ១០៣៧ និង ១០៥០។

1813

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៣។

1814

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧២៧-៧៤២។

1815

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៥ និង ៧៣៨ (រយាងរៅឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ

១១៧៧)។
1816

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៧៣៥-៧៣៨, ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៧៣៨។

426
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញរេើករ ើងថ្ន ខ្នករនះថ្នេ័សា
តរ ង បស់ ី រៅ គឺេិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដាយសា ខត
គត់េិនបានរេើក អំពីរហតកា ណ៍ជ្ញក់លាក់ ជ្ញឧទាហ ណ៍ថ្នម្បរេទ ថ្នកា រធវើបាបខដ្េគត់
បានរ ៀបរាប់។ េិនមានកា រសនើសឲ្
ំ យគត់រធវើខបបរនះរ ើ យ 1817។ េ័សា
តរ ង បស់គត់ម្តង់ឆំណឆ
រនះ គឺមានភាពឆាស់លាស់ រហើយអងគជំនជ
ំ ម្េះសាលាដ្ំបូង េិនមានរហត្េអវម្ី តូវសងស័យរ ើ
យ។ រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញកំហស កនរងកា រម្បើ ម្បាស់រេើេ័សា
តរ ងរនះ រដាយអងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងរ ើយ។
751.

រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៧៤1818 រេធាវីកា

កតីបានរចទបញ្ហា ជ្ញេួយកា ពឹងខ្អក បស់ អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ ខដ្េថ្នកង បស់គត់ មានភា
កិឆចាេឃាេំរេើេ បតីម្បពនធខដ្េរទើបរ ៀបកា រហើយ និងរាយកា ណ៍រៅកងខដ្េរៅខកប រនះ 1819។
រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងថ្ន េ័សា
តរ ងរនះេិ នអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដាយទាយសាម នអំពី “កា រធវើ

ដ្ំរណើ រៅរម្ឆើនកខនេង” ខដ្េបណា
ត េេកពីកា ាេឃាេំរេើេរនះ1820។ េិនមានកា ្តេ់នូវេ័ស តរ
ាង រដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា អះអាងខដ្េថ្ន ម្បតិបតតិកា ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រ ៀបរាប់រ នះ

េិនអាឆអនវតតរៅបានរ ើយ។

រេើសពីរនះរទៀត រេធាវីកា

ី រៅ បាន

កា អះអាងគឺម្គន់ខតជ្ញកា ទាយសាម នបរណា
ណ ះ។

កតី មានឱ្កាសកនរងកា សួ រដ្ញរដាេ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ

អំពីបញ្ហាេសតរភា ថ្នភា កិ ឆចរនះ បខនតខប ជ្ញេិនបានសួ គត់ អំពីម្បធានបទរនះរៅ វិ ញ។
១០.៤. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី អួង្
752.

ុស និង្ សុខ ដអ៊ែល

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស និង សខ ខអ៊ែេ េិនបាន្តេ់ សកខីកេមរ ៅកនរងសវនកា រ ើយ។
ាេពិតរៅ ពួកគត់ទាំងពី បានសាេប់រៅេនរពេអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង អាឆសាតប់សកខីកេម

សូេរេើេ ជ្ញទូរៅ ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី

1817

រៅ)

(ពំភាគីណាេួយសួ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឲ្យរ ៀបរាប់ពីកា ខដ្េរគរធវបា
ើ បគត់ាេ របៀបខដ្េរេធាវីកា

បានរសនើ

រ ើងរ ើយ)។
1818
1819

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤១-១៣៩៨។
ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥០។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៣ រជើងទំព័

១២១៨៤ (រយាងរៅឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី រៅ)
ទំព័ ៥០ បនាត់ ៦-៩ េនរមាង [13.55.58])។
1820

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៥០។

427
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បស់ពួកគត់ 1821។ រទាះជ្ញយាងណាកតី អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានពឹងខ្អករៅរេើកំណត់
រហតសាតប់ឆរេេើយ និ ងទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាំងពី រដ្ើេបីបង្ហាញ
អំពីកា សមាេប់េនសសរៅគកេនំរម្កាេ 1822។ ជ្ញពិរសស អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន េ័ស តរ
ាង បស់ពួកគត់ ម្សបគន និងអាឆរជឿជ្ញក់បាន

ក់ព័ នធនឹងកា សមាេប់ រហើស ខដ្េជ្ញអនកជ្ញប់

រទាសដ្ូឆគន រដាយឆ្មំគកេនំរម្កាេ ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សរម្េឆថ្ន បានបរងកើតជ្ញឧម្កិដ្ឋ
កេមម្បឆ្ំងនឹង េនសសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេនសសឃាត 1823។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក៏បានពឹងខ្អករេើ
កា រ ៀបរាប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ អំពីអនករទាសមានក់រទៀតរ្
ម ះ ទូឆ ជ្ញជន
ជ្ញតិេង
ន “បានរដ្កសាេប់ធាេក់ក និងរេៀនអណា
ត ត” 1824។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង សរម្េឆថ្ន កា
សាេប់ បស់ ទូឆ គឺជ្ញេទធ្េថ្នសាថនភាពគកេនំរម្កាេ ខដ្េបង្ហាញអំពីឧម្កិដ្ឋកេមម្ បឆ្ំង នឹង
េនសសជ្ញតិ ថ្នអំរពើេនសសឃាត សម្មាប់កា សាេ ប់ បស់គត់្ងខដ្
753.

រេធាវីកា

1825។

កតី (រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៣១ និង េូេដាឋន ១៣២)1826 បានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគងរដាយសា ពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ងេួ យរនះ រហើយថ្ន កា
សរម្េឆ ក់ព័នធអំរពើេនសសឃាតទាំងពី

គួ កាទកេួ យអរនេើ 1827។ សា ណារនះ េួយខ្នកពឹង

ខ្អករេើទ ហីក ណ៍ ខដ្េបានរេើករ ើងដ្ខដ្េៗ រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ ទាក់ទងនឹងកា
រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ងជ្ញលាយេកខណ៍អកស

ខដ្េមានេកខណៈទន់រខាយជ្ញក់ខសតង 1828។

សហ

រេធាវីនេ
ំ ខបានរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ទូរៅទាំងអស់រ នះ រៅខ្នករ្សងៗកនរងសា ណាឆរេេើយ
តបរនះរហើយ 1829។ ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា
សាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយពឹងខ្អករៅរេើឆរេេើយ បស់ សខ ខអ៊ែេ

កតីខដ្េថ្ន អងគជំ នំជម្េះ
ក់ព័នធនឹងកា សាេប់ បស់

1821

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣០៩៤។

1822

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១១៥-៣១១៧ (រយាងរៅកថ្នខណឌ ៣១០០-៣១០២)។

1823

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១០០, ៣១១៥។

1824

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១០១, ៣១១៦។

1825

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣១១៦។

1826

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦២-៨៧៥។

1827

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦៣-៨៧៥។

1828

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦៥-៨៦៩, ៨៧១-៨៧២។

1829

សូេរេើេ ខ្នក ៨.៣.២ កថ្នខណឌ ២២៩-២៤១។

428
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រ្
ម ះ ទូឆ រនះ សហរេធាវី នេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយឆរេេើយតបេេអិត ខដ្េបានរេើករ ើងរដាយ
ក.ស.ព 1830។
754.

រហតដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខកម្េិតសា ណាទាំងអស់រនះ ខតម្តឹ េទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា
កតីខដ្េថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ស គួ ម្តូវបានចត់ទកថ្ន
េិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន រដាយសា ខត “កា សេគំនិតគន វាងរ ឿងរា៉ វនន” ឬ “យាងរហាឆណាស់ក៏
ជ្ញកា ឆេេងគន”1831។ រេធាវីកា

កតីរយាងរៅអងគរហតខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង

ដ្ស និង សខ ខអ៊ែេ ម្តូវបានសាតប់ឆរេេើយ ទាំងពី នក់ រៅកនរង េូេិ ងសី រខតតេណឌេគិ ី រហើយកា
សាតប់ឆរេេើយ បស់ពួករគ ចប់រ្តើេរៅរមា ង ១០ និង១៥នទីម្ពឹក និង រមាង ១០ និង១០នទី
ម្ពឹក1832។
755.

កាេៈរទសៈទាំងអស់រនះ េិនអាឆរ ើយកនរ ងកា បង្ហាញ អំពីកា ឆេេងគន កំថ្នរ ើយដ្េ់កា រចទ
ម្បកាន់ធៃនធ
់ ៃ

ថ្នជ្ញកា សេគំ និតគនរនះ។ ជ្ញកា ធេមាខដ្េ ក.ស.ឆ.ស រធវើកា សាតប់ឆរេេើយ

រម្ឆើនរៅកនរ ងកា ឆះជួ បេតង។ រដាយសា ភាពចំបាឆ់ កនរងកា រធវើកា រសើបសួ រដាយឆ្ប់ ហ័ស និង
មានម្បសិទធភាព ជ្ញកា គួ ឲ្យភាញក់រ្អើ េ និងគួ ឲ្យបា េា របើ ក.ស.ឆ.ស េិនអនវតតដ្ូឆរនះ។
ព័ត៌មានេេអិតថ្នកា ឆះជួ បរេើករនះ មានរៅកនរ ង បាយកា ណ៍ចត់ឲ្យរសើបសួ ជំនួស ឆះថ្ងៃទី៣១
ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ខដ្េកនរងរនះបានកំណត់ អតតស ញ្ហញណ បគគេឆំ នួន១៣ ូប ខដ្េបាន្តេ់េ័ស តរ
ាង ខ្អករេើឧម្កិដ្ឋកេម រៅេនំរម្កាេ ខដ្េកនរងរនះ ួេមាន សខ ខអ៊ែេ និង អួង ដ្ស ្ងខដ្

1833។

កា សាតប់ឆរេេើយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស និង សខ ខអ៊ែេ ម្តូវបានរធវើរ ើងរៅរពេខតេួយ
រដាយអនករសើ បអរងកតរ្សងគន1834។ រទាះបីជ្ញកា សាត ប់ឆរេេើយ ម្តូវបានរធវើរ ើងកនរ ងេូេិខតេួយ ខត
េិនមានេ័សា
តរ ងខដ្េបង្ហាញថ្ន កា សាតប់ឆរេេើយទាំ ងរនះ រធវើរ ើងកនរង ឆមាៃយខដ្េពួករគ អាឆសាត
1830

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ៨៦៨-៨៧០។

1831

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦៦។

1832

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។

1833

ឯកសា E3/8329 បាយកា ណ៍អនវតត ដ្ីកាចត់ឲ្យរសើបសួ ជំនួស (រខតត តនគិ )ី ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨។

1834

ឯកសា E3/7703 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០០៨។ ឯក

សា E3/7702 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨។ កា សាត
ប់ឆរេេើយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស ចប់ រ្តើេពីរមាង ១០:១៥ម្ពឹក ដ្េ់រមាង ១២:១៥ ថ្ងៃម្តង់។ កា សាតប់ឆរេេើយរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ ចប់រ្តើេពីរមាង ១០:១០ម្ពឹក ដ្េ់រមាង ១១:៥៥ ថ្ងៃម្តង់។
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ប់គនឮរៅវិញរៅេកខដ្ ។ ាេពិតរៅ រដាយសា ខតកា សាតប់ឆរេេើយ រកើតរ ើងភាគរម្ឆើនរៅ
រពេខតេួយ ជ្ញកា េំបាកកនរងកា គិតថ្ន រតើកា សាតប់ឆរេេើយទាំ ងរនះ អាឆ ក់ព័ នធកា សេគំ និត
គនរដាយ របៀបណា។
756.

រេើសពីរនះរទៀត របើរទាះបីជ្ញព័ត៌មា នខដ្េ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស និង សខ ខអ៊ែេ បាន
្តេ់ មានកា គំម្ទគនរៅ វិញរៅេក រេើអងគរហតពិតម្បាកដ្កតី ខតពួករគរផ្លតតរេើព័ត៌មានេេអិត
ខសគន។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស បានរ ៀបរាប់ពីកា ខដ្េឆ្មំគក វាយអនករទាសជ្ញជន
ជ្ញតិភាគតិឆរ្
ម ះ រហើស រដាយរម្បើម្បាស់រឈើម្ជរង រហើយបនាប់េកចក់គត់នឹងឆំពះទង ហូត
ដ្េ់សាេប់1835។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស បានរ ៀបរាប់្ងខដ្ អំពីកា សួ ឆរេេើយ រហើ
ស1836។ រៅកនរងកា សាតប់ឆរេេើយ បស់គត់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ េិនបានរ ៀបរាប់អំពី
កា វាយ ឬកា សួ ឆរេេើយរទ បខនតគត់បានពនយេ់ថ្ន សនតិសខរ្
ម ះ ថ្្ បានសមាេ ប់អនករទាស
ខដ្េជ្ញ អតីតបតី បស់ម្បពនធគត់ បឆចរបបនន 1837។ បនាប់ េករៅកនរងទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ បស់
គត់ គត់បានពនយេ់ថ្ន អតីតបតី បស់ម្បពនធគត់បឆចរបបននមានរ្
ម ះ រហើស1838។ កំណត់រហតសាត
ប់ឆរេេើយ េិ នបានបង្ហាញអំពីភាពដ្ូឆគនេិនធេមាណា ខដ្េអាឆបណា
ត េឲ្យមានកា ម្ពួយបា េា
អំពីកា ឆេេងគនរ ើយ។

757.

ជ្ញឆងរម្កាយ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ កា សរងកត បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន “រម្កាយពី

បាន្តេ់សកខីកេមរ នះ រៅឆំរ ះេខសហរៅម្កេរសើបអរងក ត ួឆ េក ប សទាំងពី នក់រនះបាន សំ

1835

ឯកសា E3/7703 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN

00236746-00236747។
1836

ឯកសា E3/7703 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨ ERN

00236747។
1837

ឯកសា E3/7702 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨

ERN 00236728។
1838

ឯកសា E3/7702 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ) ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៨

ERN 00236728 (បញ្ហជក់ពីរ្
ម ះម្បពនធ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ)។ ឯកសា E3/6314 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន
អំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ) ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00532366 (ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី សខ ខអ៊ែេ បញ្ហជក់ថ្ន រហើ ស គឺជ្ញអតីតបតី បស់ន ីមានក់ ខដ្េគត់បញ្ហជក់ថ្នជ្ញម្បពនធ បស់គត់ រៅកនង
រ កំណត់រហត
សាតប់ឆរេេើយ បស់គត់)។

430
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី” 1839។

អងគរហតរនះេិនមានភាព ក់ព័នធអវីរ ើយ។

េ័សា
តរ ង

ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន្តេ់ េិនមានទេៃន់តិឆជ្ញង េ័សា
តរ ង បស់ សាកសីរ ើយ 1840។ រៅ
កនរងក ណីរ នះ កា សាតប់ឆរេេើ យខដ្េរចទជ្ញបញ្ហា ម្តូវបាន្តេ់ រៅេនរពេពួករគរសនើ សំឋានៈ ជ្ញ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 1841។
758.

រេធាវីកា

កតី េិនបាន្តេ់ សំអាងរហតណាេួយ

ខដ្េថ្នអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

គួ មាន

េនាិេសងស័យ ឬគួ ្តេ់តថ្េេទាបរៅរេើេ័សា
តរ ង ខដ្េមានរៅកនរងកំ នត់រហតសាតប់ ឆរេេើយ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស និង សខ ខអ៊ែេ រ ើយ។
១០.៥. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី នន សាទោះ
759.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ ជ្ញន ីជនជ្ញតិចេ បាន្តេ់សកខី កេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរង
ខ្នកសវនកា អំពី កា ម្បម្ពឹតតរៅរេើជនជ្ញតិចេ 1842។ េ័សា
តរ ង បស់គត់ម្គប់ដ្ណតប់រៅរេើ
ម្បធានបទជ្ញរម្ឆើនដ្ូឆជ្ញ វិធានកា រ ីសរអើងរៅរេើជនជ្ញតិចេ កា បះរបា បស់ចេ រៅសាវយ
ឃាេំង និង្េ វិបាករម្កាយេក ដ្ូឆជ្ញកា ផ្លេស់ទីេំរៅជនជ្ញតិចេរដាយបងខំ កា ឃំខួ ន
េ និងកា
សមាេប់ជនជ្ញតិចេ រៅេូ េិម្ទា។ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អកយាងរម្ឆើនរៅរេើសកខី កេម
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានរម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់
គត់ រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នម្បជ្ញជនចេជ្ញរម្ឆើន េកពីម្សរម្ កូឆឆ្ម ម្តូវបានចប់ខួ ន
េ រហើយនំយករៅ
េនាី សនតិសខេូេិម្ ទា

ខដ្េរៅទីរនះម្តូវបានរ្ាៀងផ្លាត់ថ្នជ្ញចេ

រហើយបនាប់ េកម្តូ វរគ

1839

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៦៥។

1840

សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.១ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៨៥-១៩៥។

1841

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ បានឆះហតថរេខារេើ ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ រៅថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្នំ

២០០៩។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស បានឆះហតថរេខារេើ ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ បស់គត់ រៅថ្ងៃទី១៩ ខខឧសភា ឆ្នំ
២០០៩ ឯកសា E3/6314 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សខ ខអ៊ែេ) ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា
ឆ្នំ២០០៩ ERN 00532366។ ឯកសា E3/6260 ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អួង ដ្ស) ឆះ
ថ្ងៃទី១៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៩ ERN 00528966។
1842

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ)។ ឯកសា

E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ)។

431
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សមាេប់ 1843។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ងរនះ រដ្ើេបីបង្ហាញពីធាត្សំស តោ
នេ័ត ថ្នឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិ រម្កាេទម្េង់ជ្ញអំរពើេនសសឃាត 1844 និងកា រធវើទកខបក
រេនញ1845។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក៏បានពឹងខ្អ ករៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រន សាទះ កនរងកា សរម្េឆថ្ន ជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ហាេឃាត កា ម្បតិបតតិសា សនអី សាេេ គេពី គូ ៉
អានម្តូវបាន ឹបអូស 1846។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ រៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ បានរឆេើយតបឆំរ ះទ
ហីក ណ៍

បស់រេធាវីកា

រ ើងរៅទីរនះគឺរធវើរ ើង

កតី ទាក់ទងនឹងកា ឹតតបិតរេើកា ម្បតិ បតតិសាសន 1847។ កា រេើក
ក់ព័នធនឹងទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី ជំ ទាស់ឆំរ ះេ័សា
តរ ង បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ រេើកា សមាេប់េនសសរៅេូ េិម្ទា។
760.

រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៣៦1848 រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មាន

កំហសឆគងកនរងកា ពឹងខ្អករេើ ម្បេពឆំ នួនបីខដ្េកនរ ងរនះមាន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ
រដ្ើេបីសរម្េឆថ្ន “រៅកនរ ងឆ្នំ ១៩៧៨ ម្បជ្ញជនចេរៅម្សរក ម្កូឆឆ្ម ជ្ញរម្ឆើ ននក់ ម្តូវបានចប់ខួ ន
េ
និងសមាេប់រ ៅេូេិ ម្ទា

រដាយសា ពួករគជ្ញជនជ្ញតិចេ” 1849។

រេធាវីកា

កតីេិនបានបញ្ហជក់

ឆាស់ថ្ន ខ្នកណាេួយថ្នកា សរម្េឆរនះ ខដ្េខេួនជំទាស់រនះរ ើយ។ សហរេធាវីនំេខបានបក
ម្សាយ រៅខ្នករ្សងរទៀតអំពីេូេរហតអវី រទើបអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានសរម្េឆរដាយម្តឹេ
ម្តូវថ្ន ជន ងរម្គះរៅេូេិ ម្ទា ម្តូវបានកំ ណត់រគេរៅ រដាយខ្អករេើេូេ ដាឋនថ្នជ្ញជនជ្ញតិ

1843

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៨ និង ៣២៨១។

1844

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣០៦ (រយាងរៅ កថ្នខណឌ ៣២៨១)។

1845

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣៣១-៣៣៣២ រយាងរៅកា សរម្េឆសតីពីអំរពើេនសសឃាត ម្ពេទាំងកា សរម្េឆ

សតីពីកា ដាក់កនរងេនាី ឃំឃាំង (ខដ្េពឹងខ្អករេើេសតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ រៅកនរងឯកសា E465 សាេ
ម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣១៤-៣៣១៥)។
1846

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៣៤-៣២៣៨។

1847

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤៥២-៤៦០ ខាងរេើ។

1848

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩២-៨៩៨។

1849

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៤ (រយាងរៅ ឯកសា E465 សាេម្កេអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្ន

ខណឌ ៣៣០៦, រជើងទំព័ ១១២២៣ និង ៣២៨១)។

432
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ចេ1850។ រៅទីរនះសហរេធាវីនេ
ំ ខ នឹងរេើកទ ហីក ណ៍

ក់ព័នធកា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនជ្ញរម្ឆើ នម្តូវបានចប់ខួ ន
េ និងសមាេប់រ ៅេនាី សនតិសខេូេម្ិ ទា។
761.

ម្តង់ឆំណឆរនះ សា ណា បស់រ េធាវីកា

កតី (១) អះអាងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី រន សាទះ និ ងសាកសី មាត់ ស េិនបានគំម្ទគនរទ1851និង (២) រ េបញ្េិតបរញ្េៀងថ្ន
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ េិនអាឆរជឿជ្ញក់បានរ ើយ 1852។
762.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ និងសាកសី មាត់ ស រៅអា
មាត់ សូហវីយាស់ សថិតរៅកនរងកងឆេ័តជ្ញេួ យគន រៅរពេខដ្េពួករគ ម្តូវបានបញ្ជូ នរៅេនាី សនតិ
សខេូេិម្ទា កនរងឆ្នំ១៩៧៨។ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង កត់ស មាគេ់ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់ពួករគ មាន
ឆំណឆដ្ូឆគនរម្ឆើន1853។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន ភាពដ្ូឆគនថ្នព័ត៌មាន បស់ពួករគ គឺ
រេើសពីអវីខដ្េអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានកត់សមាគ េ់រៅរទៀត ពួកគត់ទាំងពី បាន្តេ់សកខី
កេមថ្ន

ជ្ញដ្ំបូង

រគបញ្ជូ នប សៗរឆញពីេូ េិ

គឺរៅេនន ីៗ

រដាយរម្បើរេសថ្នពួករគរៅ

សង់្ាះ1854 ថ្ន ពួករគម្តូវបានជរេេៀស ឬបរណតើ រដាយពួកកងទ័ពរៅេនាី សនតិសខេូេិម្ ទា1855 ថ្ន

1850

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៤៥៥-៤៦០។ សូេរេើេ្ងខដ្ ខ្នក ៩.៥.៣.៤.៣ កថ្នខណឌ ៤៦៥-៤៦៨។

1851

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៤។

1852

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៨។

1853

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៩។

1854

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៦៨

បនាត់ ១៣-១៦ រម្កាយរមាង [15.56.44]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី
មាត់ ស) ទំព័ ៤១ បនាត់ ៧-៩ ទំព័ ៤១ បនាត់ ១២-១៤ រម្កាយរមាង [11.13.39]។
1855

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៧

បនាត់ ១២-១៣ រម្កាយរមាង [14.17.12]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី
មាត់ ស) ទំព័ ១៧ បនាត់ ២៥ រម្កាយរមាង [09.49.38]។
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ពួករគេកដ្េ់្ាះរៅេូេិម្ ទានរពេម្ពេប់ 1856 ថ្ន ្ាះរនះជ្ញ្ាះរឈើ សង់រ ៅរេើសស ធំៗ 1857
ថ្ន ពួករគរឃើញកងទ័ពសំរេៀងកាំបិត1858 ថ្ន ពួករគម្តូវបានចប់ឆង1859 រៅរពេឆង ួឆរហើយ
រគសួ ថ្ន ពួកគត់ជ្ញចេឬខខម

1860

ថ្ន ន ីៗខដ្េរឆេើយថ្នពួករគជ្ញចេ ម្តូវរគយករឆញរៅ1861

ថ្ន រដាយសា ខតពួកគត់រឆេើយ ថ្ន ពួកគត់ជ្ញខខម រគបងខព
ំ ួកគត់ឲ្យហូបសាឆ់ម្ជូក រដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន
ជ្ញខខម

1856

1862

រហើយថ្ន ម្ពឹករ ើងពួកគត់ទទួេបានបប

1863។

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៧

បនាត់ ៣-៩ រម្កាយរមាង [14.12.45]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី មាត់
ស) ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៣-១៦ រម្កាយរមាង [10.11.03]។
1857

ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៣៨

បនាត់ ២២ -២៣ រម្កាយរមាង [11.06.07]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (សាកសី
មាត់ ស) ទំព័ ៧៥ បនាត់ ២-៦ រម្កាយរមាង [15.17.23]។
1858

ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ២៣

បនាត់៦-១០ រម្កាយរមាង [10.05.33]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី មាត់
ស) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១៥-១៦ រម្កាយរមាង [10.11.03] ទំព័ ៣២ បនាត់ ២០-២៥ រម្កាយរមាង [11.20.53]។
1859

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៦

បនាត់ ១៥-២១ រម្កាយរមាង [14.12.45]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២ ០១៦ (សាកសី
មាត់ ស) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១៥-២៥ រម្កាយរមាង [10.14.55]។
1860

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២ ០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៦

បនាត់ ២០-២៤ េនរមាង [14.17.12]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី មាត់
ស) ទំព័ ២៧ បនាត់ ៤-៦ េនរមាង [10.33.55]។
1861

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៦

បនាត់ ១៦-១៩ ទំព័ ៤៦ បនាត់ ២១ រម្កាយរមាង [14.14.56]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេក
រា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី មាត់ ស) ទំព័ ២៨ បនាត់ ១៧-២១ រម្កាយរមាង [10.38.31]។
1862

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៥៩

បនាត់ ១៧-២០ រម្កាយរមាង [15.23.00]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី
មាត់ ស) ទំព័ ៤៦ បនាត់ ១១-១៤ រម្កាយរមាង [11.32.43]។
1863

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៧

បនាត់ ៤-៨ រម្កាយរមាង [14.17.12]។ ឯកសា E1/375.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី មាត់
ស) ទំព័ ៣២ បនាត់ ៤-៥ រម្កាយរមាង [10.47.06]។
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763.

្ាយ
រ រៅនឹងឆំណឆដ្ូឆគនជ្ញរម្ឆើនថ្នព័ត៌មានទាំងរនះ

រេធាវីកា

កតីរផ្លតតរៅរេើអងគរហតខដ្េ

ថ្ន ពួកគត់បាន់ម្បមាណខសគនពីឆំនួនអនកជ្ញប់ឃំជ្ញេួយពួកគត់រ ៅេូេិម្ទ 1864។ បខនត ព័ត៌មាន
េេអិតរនះេិនសំខាន់រ ើយ រហើយជ្ញកា អាឆយេ់បានថ្ន រដាយសា ខតរពេរវលាខដ្េកនេ ង្ត
និងកា េំបាកកនរងកា បាន់ម្ បមាណ ឆំនួនេនសសាេ យៈកា សរងកត 1865។ ភាពរជឿជ្ញក់បាន បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ (ឬ បស់សាកសី មាត់ ស ឆំរ ះបញ្ហារនះ) េិនអាឆរចទរដាយ
មានរហត្េ ថ្នជ្ញេនាិេបាន រដាយសា ខតភាពខសគនរនះរទ ម្បសិនរបើេិនរៅរេើប ិបទ ថ្ន
ភាពដ្ូឆគនទាំងអស់ថ្នេ័ សា
តរ ង បស់ពួកគត់។
ម្សប រៅរេើសា ណា បស់រេធាវីកា

កតី

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពិច ណារដាយសេ
ក់ព័នធភាពខសគនរៅកនរងេ័សា
តរ ង បខនតពួកគត់េិន

រជឿជ្ញក់រេើឆំណឆរនះរ ើយ 1866។
764.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ បខនថេថ្ន សកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ គួ

ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ សម្មាប់បង្ហាញេ័សា
តរ ងថ្ន “ន្រសតីរៅេូេិខាឆ់ម្ បរឆះ ម្បមាណ១០នក់ ម្តូវបាន
ទាហាននំយករៅ រម្កាយពីនិយាយថ្ន ពួករគជ្ញចេ”1867។ េិនមានម្បេពសម្មាប់ ឆំនួន១០រៅ
កនរងទ ហីក ណ៍រនះរ ើយ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រៅេូេិម្ទា គត់
ម្តូវបានឃំឃាំងរៅកនរង្ា ះេួយ ជ្ញេួយ ន ីៗដ្ថ្ទរទៀតជ្ញរម្ឆើននក់ ខដ្េគត់បាន់ម្បមាណរៅ
មានម្បខហេ៣០០នក់ 1868។

គត់បានបញ្ហជក់រដាយម្សបគនថ្ន

មានន ីៗម្បមាណ៣០នក់

បរណា
ណ ះ ខដ្េអះអាងថ្នជ្ញខខម រហើយម្តូវរគទក បនាប់ពីន ីៗដ្ថ្ទរទៀត ម្តូវបានរគយករៅ1869។

1864
1865

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៧។
សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន បញ្ហារនះមានរៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធី ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ។ សូេរេើេឧទាហ ណ៍

តលាកា ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Hategekimana សំណំរ ឿងរេខ ICTR-00-55B-T សាេម្កេនិងកា ្តនារទាស ឆះ
ថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១០ រជើងទំព័ ១១៨៣។
1866

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៨០។

1867

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៦។

1868

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៦

បនាត់ ១៤ រម្កាយរមាង [14.12.45] ទំព័ ៥៥ បនាត់៧ រម្កាយរមាង [15.07.12] ទំព័ ៥៩ បនាត់ ៦ រម្កាយរមាង [15.20.42]។
ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៣១ បនាត់
១៥-២០ រម្កាយរមាង [11.02.49] ទំព័ ៣៥ បនាត់ ៩-១៥ រម្កាយរមាង [11.12.50]។
1869

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៧

បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [14.17.12] ទំព័ ៤៧ បនាត់ ១៥ េនរមាង [14.21.20] ទំព័ ៤៨ បនាត់ ១ - ៣ រម្កាយរមាង [14.21.20]
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រហតដ្ូរឆនះ ដ្ូឆខដ្េគត់បានអះអាងបញ្ហជក់ យាងឆាស់ លាស់ រៅកនរងសកខីកេម បស់គត់ កា រនះ
មានន័យថ្ន គត់បានរឃើញន ីៗម្បមាណ ២៧០នក់ ម្តូវបានរគយករឆញរៅ បនាប់ពីបាន
និយាយថ្ន ពួករគជ្ញជនជ្ញតិចេ 1870។ រទាះបីថ្ន ឆំនួនរនះជ្ញឆំនួនបានម្បមាណកតី ខតេ័សា
តរ ង
បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បានរយាងរៅ កេនសសរម្ឆើ នជ្ញង១០ឆ្ៃយ ខដ្េម្តូវបាន
រគយករឆញរៅ បនាប់ពីមានកា បង្ហាញកំណត់ថ្ន ពួករគគឺជ្ញជនជ្ញតិចេ។ រហតដ្ូរឆនះរេធាវី
កា

កតី មានកំហសកនរងកា អះអាងថ្ន “ជ្ញកា និយាយស បទូរៅ េិនសេរហតសេ្េ” 1871

ខដ្េ ក់ព័នធរៅកនរ ងកា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ម្បជ្ញជនចេ “ជ្ញរម្ឆើ ន
នក់” ម្តូវបានសមាេ ប់រៅេូ េិម្ទា1872។
765.

រេធាវីកា

កតី ក៏មានកំហស្ងខដ្ កនរងកា អះអាងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន

សាទះ េិនអាឆគំម្ទកា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ន្រសតីៗខដ្េម្តូវបានរគ
យករៅរនះ ម្តូវបានរគសមាេប់។ រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ េិនបានរឃើញកា
សមាេប់កតី បខនតអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង មានសិទធិកនរងកា ពឹងខ្អ ករេើ សកខីកេម បស់គត់ខដ្េថ្ន
េិនមានន ណារឃើញថ្ន ន្រសតីទាំង អស់រនះរៅមានជី វិតរ ើ យ 1873។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន
សាទះ ក៏បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រម្កាយរពេផ្លេស់ទីេំរ ៅពី្ាះ រហើយម្តូវបានរគចត់ាំង ឲ្យរៅរធវើ

ទំព័ ៥៥ បនាត់ ១១-១៦ រម្កាយរមាង [15.07.12] ទំព័ ៥៥ បនាត់ ១៤-១៦ េនរមាង [15.09.02] ទំព័ ៥៩ បនាត់ ៨-៩
រម្កាយរមាង [15.20.42]។ ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រន សាទះ) ទំព័ ៣៦ បនាត់ ៩ រម្កាយរមាង [11.17.20] ទំព័ ៣៨ បនាត់ ១០-១៦ េនរមាង [11.25.25]។
1870

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៥៩

បនាត់ ៨-៩ េនរមាង [15.23.00]។
1871

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៨ រយាងរៅ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣០៦ និង

៣២៨១។
1872

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៨។

1873

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៧៨។ ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥

(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៧ បនាត់ ១-៨ ។ សូេរេើេ្ងខដ្ : ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក
ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៥៦ បនាត់ ១៤-១៦ រម្កាយរមាង [15.11.13]។

436
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កា រៅខកបរនះ គឺរ ៅាេមាត់ទរនេ គត់បានរឃើញសាកសពអខណតតរៅកនរងទរនេ 1874។ គត់សាគេ់
សាកសពេួយ ខដ្េជ្ញសាកសពន ីមានក់ខដ្េគត់សាគេ់ រហើយគត់រឃើញថ្នរគបានអា បំពង់ក
ន ីរនះ 1875។ រដាយពិច ណាជ្ញ ួេ ជ្ញេួយេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀត ជ្ញពិរសសេ័សា
តរ ង បស់សាកសី
មាត់ ស អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ម្បាកដ្ជ្ញអាឆសននិដាឋនរដាយសេរហត្េថ្ន ន្រសតីជនជ្ញតិ
ចេខដ្េរគយករៅរនះ ម្តូវបានរគសមាេ ប់។
766.

ជ្ញឆងរម្កាយ រេធាវីកា

កតីរ យាងរៅ ក ឆរេេើ យខដ្េេិនសីស ង្ហវក់គន ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី រន សាទះ បានរឆេើយជ្ញេួ យរលាក អីសា ឧសាម ន ខដ្េអះអាងថ្ន គត់ទទួេសាគេ់ថ្ន
គត់និយាយកហក 1876។ ពិតណាស់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ បានខកតម្េូវឆរេេើយ
ខដ្េកត់ម្ារដាយ អីសា ឧសាមន រដាយបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន ខសពីអវីខដ្េបានកត់ម្ារៅកនរងឆរេេើយ
រនះ គត់េិនបានរឃើញកា សមាេ ប់រទ1877។ បខនតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ េិ នបាន
និយាយថ្នគត់និយាយកហករទ។ គត់បញ្ហជក់ថ្ន គត់េិនចំឆរេេើយខដ្េគត់ បានរឆេើយនរពេ
កនេងេករ ើយ រហើយថ្នឆរេេើយ បស់គត់ រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង គឺជ្ញឆរេេើយ
ពិត1878។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានសិទធិងេឹងខងេងរេើេ័សា
តរ ង បស់គត់ ជ្ញពិរសសពិច ណា

1874

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៩

បនាត់ ៧-១៥ រម្កាយរមាង [14.25.23]។ ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ១៨ បនាត់ ២-១៦ េនរមាង [09.58.55]។
1875

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៤៩

បនាត់ ៧-១៥ រម្កាយរមាង [14.25.23] ទំព័ ៤៩ បនាត់ ២២ រម្កាយរមាង [14.27.22] ទំព័ ៥០ បនាត់ ១៦-១៨ រម្កាយរមាង
[14.31.18] ទំព័ ៥៨ បនាត់ ២១-២២ រម្កាយរមាង [15.16.50]។ ឯកសា E1/351.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៩ ខខ
កញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ១៨ បនាត់ ២-១៦ េនរមាង [09.58.55]។
1876

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៨៩៦។

1877

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៥៧

បនាត់ ១៦-២៥ រម្កាយរមាង [15.16.50]។
1878

ឯកសា E1/350.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ) ទំព័ ៥៧

បនាត់ ១៦-២៥ រម្កាយរមាង [15.16.50] (“ខញរំឆង់រឃើញយតតិធេ៌ហនឹង ក៏បខនតខញរំរឆេើយរពេហនឹងៗ ខញរំក៏រឆេើយយាងរេឆខេះរទ ខញរំរេេឆ
ភាេំងអស់រហើយ។ ខញរំចំខតកខនេងណាខដ្េខញរំរឃើញ ដ្ូឆថ្នៗខញរំចំ ខញរំរៅចំ កខនេងណាខញរំរេេឆៗ ខញរំគមនរពេណាេករនះរទ បខនតរឃើញ
ឆង់បានយតតិធេ៌ គឺថ្នឆង់បានខតេតង ពីរម្ ះខញរំហនឹងដ្ូឆថ្នវាបាត់បង់អស់រៅហនឹង ដ្ូឆថ្នេនសសមានក់ េិនខេនរៅម្គប់ដ្ប់ទាំងអស់
រទ”)។

437
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រៅរេើរឆតន បស់គត់ កនរងកា ខកតម្េូ វឆរេេើយជ្ញេួយ អីសា ឧសម័ន រហើយបានទួេសាគេ់ នូវ
ភាពខវះខាតកនរងកា ឆងចំ បស់គត់។
767.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ បានកត់សមាគេ់ថ្ន ឆំ ណឆខដ្េរេធាវីកា

កតី រេើករ ើងកនរ ងេូេ ដាឋនបណតឹង

សាទកខរនះ ម្បឆ្ំងរៅនឹង េ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រន សាទះ ម្តូវបានរេើករ ើង
និងម្តូវបានពិច ណា និងម្ចនរចេ ួឆរហើយ រដាយអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង 1879។
កា

រេធាវី

កតីម្គន់ខតអះអាងរ ើង វិ ញនូវទ ហីក ណ៍ ខដ្េបរាជ័យរៅដ្ំណាក់កាេជំនំជម្េះបរណា
ណ ះ។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង បាន្តេ់សំអាងរហតសម្មាប់ កា សននិដាឋន បស់ខួ ន
េ ខដ្េសំអាងរហត
ទាំងអស់រ នះ មានភាពសេរហត្េ។ រេធាវីកា

កតី េិនបានបង្ហាញ អំពីកំហសឆគងណាេួយ

រ ើយ។
១០.៦ ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប
768.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងខ្នកសវនកា

ក់ព័នធ

បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ បខនថេពីរេើកា និយាយអំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ
បងខំ បស់ ូបគត់រហើយ គត់បានប ិយាយអំពី តួនទីជ្ញរម្ឆើ នរ្សងគន បស់គត់ កនរងនេជ្ញកមាមេិ
បាេ ខដ្េបានជួបជ្ញេួយ រខៀវ សំ្ន និងកា ចប់ខួ ន
េ គត់នរពេរម្កាយេក។ អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង

ពឹងខ្អករេើសកខីក េម បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ជ្ញ

រឌ្ៀប

អំពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា ួេរេទរដាយបងខំ ម្ពេទាំង អំពីកា ដ្ឹងឮ បស់ រខៀវ សំ្ន និងតួនទីកនរង
កា អនវតត រគេនរយាបាយរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1880។ រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើង នូវ

កា ជំទាស់ជ្ញរម្ឆើនឆំរ ះ េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប រដាយវាយម្បហា រៅ
រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានជ្ញ ួេ ម្ពេទាំងឆំណឆជ្ញក់លាក់ជ្ញរម្ឆើនថ្នសកខីកេម បស់គត់ ម្ពេទាំង
រចទសួ ថ្នរតើ គត់ពិតជ្ញទទួេ ងកា ឈឺចប់ ដ្ូឆអវខី ដ្េគត់បានអះអាងខដ្ ឬអត់។

សហ

1879

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២៨០។

1880

ឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៦៩, ៣៥៨១-៣៥៨២, ៣៦៤៦, ៣៦៥៥, ៣៦៧៩ និង រជើងទំព័

១១៩៤៣, ១២០០១, ១២០០៣, ១២០៨១, ១២០៨៣, ១២០៨៥, ១២១៤០, ១២១៤២, ១២១៦០, ១២១៧៥, ១២១៧៦,
១២២៤១, ១២២៨៧។
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រេធាវីនេ
ំ ខបានពិភាការៅខ្នកខាងរេើ អំពីកា ជំទាស់េួយឆំនួន បស់រ េធាវីកា

កតី កនរងប ិប

ទថ្នទ ហីក ណ៍ អំពីបទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 1881។
769.

សា ណាបនាប់ពិភាកា (១) កា វាយម្បហា ជ្ញទូរៅ បស់រេធាវីកា

កតីរៅរេើ ភាពអាឆរជឿ

ជ្ញក់បាន បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប (២) កា បង្ហាញរដាយខស រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់
គត់

ក់ព័នធនឹងេទធភាពកនរ ងកា បដ្ិរសធ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ (៣) បង្ហាញរដាយខសនូវេ័ស តរ

ាង បស់គត់

ក់ព័នធនឹងកា ាេដានកា ្សំដ្ំរណក និង (៤) កា អះអាងថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប េិនបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ (ម្គប់ម្គន់)។
១០.៦.១. ទ ហ ីករណ្៍
770.

ក់ព័នធ ពពអាចនជឿជាក់បាន របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប

រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ រេធាវីកា

កតីបានវាយម្បហា េតងរហើយេតងរទៀត រៅ

រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប1882។ ទ ហីក ណ៍សនូេ គឺរៅកនរង
េូេដាឋន ១៦៦1883។
771.

សហរេធាវីនេ
ំ ខបដ្ិរសធឆំរ ះ កា វាយម្បហា រនះ។ ភាគរម្ឆើ នថ្នកា វាយម្បហា រនះ គឺខ្អក
រេើទសសនៈខសឆគងខបបអងគឆាប់ អំពីកា ពិច ណារៅរេើ េ័សា
តរ ងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និង
ទម្េង់ព័ត៌មានជន ងរម្គះ ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខ បានពិភាកាពីខាងរេើ។ និយាយរដាយខេី េិន
មានឯកសា គតិយតតិ ឬឆំណឆរគេកា ណ៍ណាេួយ គំម្ទឆំរ ះទសសនខដ្េថ្ន េ័សា
តរ ង បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មានតថ្េេទាបរ ើយ 1884។ ដ្ូឆគនរនះ ដ្ំរណើ កា បរងកើត ទម្េង់ព័ត៌មានជន
ងរម្គះ ម្តូវបានអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង រធវើកា ពិច ណារដាយម្តឹេម្តូវ្ងខដ្
តថ្េេរេើភាពេិ នសីសង្ហវក់គន

វាងឯកសា ទាំង អស់រនះ

រដាយ ួេបញ្ចូ េ ទាំងកា ដ្ករឆញ្ងខដ្

កនរងកា វាយ

រធៀបជ្ញេួយ សកខីកេម នរពេបនាប់

1885។

1881

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៦៤០, ៦៤៤, ៦៤៨។

1882

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ៣១៩, ១២៣៣-១២៤២, ១៨១៥, ១៨៦៦, ២១១៧។

1883

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣៣-១២៤២។

1884

សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.១ កថ្នខណឌ ១៨៥-១៩៥។

1885

សូេរេើេ ខ្នក ៨.២.៤ កថ្នខណឌ ២០៤-២១១។

439
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772.

រេធាវីកា

កតីបានរេើករ ើងនូ វ ទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើនខដ្េេិនអាឆរជឿជ្ញក់បា ន អំពីឆំណឆននថ្ន

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប ខដ្េខេួនអះអាងថ្ន ជ្ញេូេដាឋនសម្មាប់បង្ហាញថ្ន
េ័សា
តរ ង បស់គត់ទាំងេូេ មានកំហស។ បខនត បញ្ហាដ្ូឆជ្ញ “ឆរេេើយម្សរពឆ ម្សពិេ” រេើ
ម្បធានបទខតេួយ 1886 កា េិនអាឆឆងចំឆាស់លាស់ នូវកាេប ិរឆេទថ្នរហតកា ណ៍ ខដ្េរកើត
រ ើង ៤០ ឆ្នំកនេងេក 1887 ឬកា េិនមានេ័សា
តរ ងម្បខហេគន េកពីម្បេពដ្ថ្ទរទៀត1888 េិនអាឆ
ជ្ញកាតសាេប់ ស់ សម្មាប់ ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បានជ្ញ ួេ

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ ជ្ញ

ពិរសសកនរងក ណីខដ្េ មានេ័ សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀតខដ្េសំខាន់ ម្គបដ្ណតប់ពីរេើ ឆំរ ះបញ្ហាជ្ញក់
ខសតង ខដ្េមានកា គំម្ទឆាស់លាស់េអរនះ 1889។

1886

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣៦។

1887

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣៧។

1888

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣៤ រជើងទំព័ ២៣៣៤ និង កថ្នខណឌ ១២៣៩-១២៤២។ សហរេធាវី

នំេខកត់សមាគេ់ថ្ន

ក់ព័នធនឹងឆំណឆរនះ រេធាវីកា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញរយាងរដាយបំភាន់រៅ ក “ភាព្ារ យគន” រៅកនរងេសតរ

ាងេកពីម្បេពរ្សង (សកខីកេម បស់សាកសី ផ្លន់ ហីេ ប៊ែ៊ិត របឿន និង ស់ ស៊ែ យ) ខដ្េាេពិតរៅ ពួករគរយាងរៅសាកសី ឬ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ្តេ់សកខីកេមថ្ន ពួករគេិនបានដ្ឹងអំពីបញ្ហា ខដ្េរេើករ ង
ើ រដាយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប
រទ។ រហតដ្ូរឆនះសាកសី ផ្លន់ ហីេ ម្គន់ខតនិយាយថ្ន គត់េិនបានដ្ឹងពីបញ្ហារនះរទ៖ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ
កថ្នខណឌ ១២៣៤ រជើងទំព័ ២៣៣៤ រយាងរៅ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី ផ្លន់ ហី
េ) ទំព័ ៧៨ បនាត់ ១៦ រម្កាយរមាង [15.07.14])។ សាកសី ប៊ែ៊ិត របឿន ម្តឹេ ខតេិនបានរេើករ ើង អំពីវតតឧណា
ណ រលាេ (ឯកសា
F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៣៤ រជើងទំព័ ២៣៣៤ រយាងរៅ ឯកសា E1/502.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា
ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី ប៊ែត
៊ិ របឿន) ទំព័ ៤២ បនាត់ ១៧ រម្កាយរមាង [13.44.15]) រទាះបីជ្ញសហរេធាវីនេ
ំ ខ កត់សមាគេ់ថ្ន គត់
ក៏បាន្តេ់សកខីកេម្ងខដ្ ថ្ន គត់បានរេេឆទីាំងថ្នកា ម្បជំខេះ ខដ្េគត់បានឆូេ ួេជ្ញេួយ រខៀវ សំ្ន រដាយសា ខតគត់េិន
សូវសាគេ់ទីកខនេងនន រៅកនរងទីម្ករងេនំរពញ (ឯកសា E1/502.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៨ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៦ (សាកសី ប៊ែ៊ិត របឿន)
ទំព័ ៤២ បនាត់ ៣-១០ េនរមាង [13.44.15])។ កា សាតប់ឆរេេើយសាកសី ស់ ស៊ែយ េិនបានម្ចនរចេ ឬបដ្ិរសធថ្ន មានកា
ម្បជំរៅវតតឧណា
ណ រលាេរ ើយ រហើយាេពិតរៅ គត់បានបញ្ហជក់ថ្ន មានវគគរ្សងៗរទៀត ម្តូវបានរធវើរ ើងសម្មាប់កេមក និង
កងទ័ព (ឯកសា E3/10620 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (សាកសី ស់ ស៊ែ យ) ឆះថ្ងៃ០៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៥, ឆ៖៣០ រៅ
ម្តង់ ERN 01115756) បញ្ហជក់ថ្នគត់ម្បខហេជ្ញេិនបាន ឆូេ ួេវគគខតេួយជ្ញេួយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប រទ។
1889

ឆំរ ះបញ្ហាឆេបងថ្នរតើ មានកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្ ឬអត់រនះ េសតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប

ម្តូវបានគំម្ទរដាយសមាា ៈរ្សងៗរទៀតយាងរម្ឆើនរេើសេប់៖ សូេរេើេ ខាងរេើ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៦៣៥-៦៥៣។ ឆំរ ះ
បញ្ហាជ្ញក់លាក់អំពីអាយ ខដ្េម្តូវបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ របើរទាះបីជ្ញរេធាវីកា

កតី បានអះអាងថ្ន េសតា
រ ង បស់រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប រេើបញ្ហាេួយរនះ ម្តូវបានម្បឆ្ំងរដាយេសតា
រ ងដ្ថ្ទកតី (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្ន
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១០.៦.២. ការបង្ហាញនដាយមិនម្តឹមម្តូវអំពីភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប
ទក់ទង្លទធពពកនុង្ការប ិនសធការនរៀបអា
773.

ហ៍ពិ

ហ៍

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រៅរពេខដ្េរគម្បាប់គត់ឲ្យរ ៀបកា គត់
បានបដ្ិរសធពី ដ្ង។ រៅរពេរគម្បាប់ឲ្យគត់រ ៀបកា ជ្ញរេើកទីបី (កនរ ងអំ រងរពេម្បខហេេួយ
សបាតហ៍)1890 គត់យេ់បានថ្ន គត់បដ្ិរសធខេងបានរហើយ។ រេធាវីកា

កតីពោយាេ រម្បើ

ម្បាស់េ័សា
តរ ងរនះរដ្ើេបីជំទាស់ ឆំរ ះកា សរម្េឆ បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន កា
បដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ នឹង បណា
ត េឲ្យមាន្េ
វិបាកអាម្កក់ រេើកខេងខតកនរងក ណីរេើកខេងជ្ញពិរសសបរណា
ណ ះ (រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៧០)1891។
ទ ហីក ណ៍រនះបានបង្ហាញរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវ នូ វេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប។
គត់បានពនយេ់យាងឆាស់ថ្ន រៅរពេមានបញ្ហជរេើកទីបី គត់េិនអាឆបដ្ិរសធ រហើយម្តូវបាន

ខណឌ ១២៣៨) បខនតសាកសីនិងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រៅ អាយ២១ ឬរកមង
ជ្ញរនះ។ ជ្ញឧទាហ ណ៍ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ “ម្បខហេ១៥រៅ១៦ឆ្នំបរណា
ណ ះ” សូេរេើេ ឯកសា E1/482.1
ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៥១ បនាត់ ៣-៤ េនរមាង [13.43.49]។
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ បានម្បមាណថ្ន េ ិយាគត់ “ម្បខហេថ្េាជ្ញង ឬក៏ថ្េាគត់ហនឹងរហើយ ម្បខហេម្សក ហនឹង
បាទ” សូេរេើេ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៧៧ បនាត់ ១៩ -២០ រម្កាយរមាង
[15.08.56]។ បងម្សីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា ម្តូវវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា រៅរពេខដ្េគត់មានអាយ១៥ ឬ១៦ឆ្នំ៖
សូេរេើេ ឯកសា E1/308.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា)
ទំព័ ៦ បនាត់២៤ េនរមាង [09.22.05]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន បានម្បមាណថ្ន គត់ពិតជ្ញអាយម្បមាណ
១៨ឆ្នំ រៅរពេខដ្េរគបងខំឲ្យគត់រ ៀបកា សូេរេើេ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៤ បនាត់ ២-១៣ េនរមាង [09.12.36]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត មានអាយ២០ឆ្នំ
សូេរេើេ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខងត ចត) ទំព័ ៩៥ បនាត់
២៣-២៥ រម្កាយរមាង [16.02.04]។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារវឿន ក៏បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន ម្បពនធ បស់គត់មានអាយ
ម្បខហេ២០ឆ្នំ រៅរពេខដ្េពួកគត់បានរ ៀបកា សូេរេើេ ឯកសា E1/459.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េី សារ ឿន) ទំព័ ៦៥ បនាត់ ៣-៦ រម្កាយរមាង [15.25.48]។
1890

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៧៦ បនាត់ ១៨-១៩

េនរមាង [15.25.48]។
1891

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៩ រជើងទំព័ ២៤២១ (រយាងរៅ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្ន

ខណឌ ៣៦២៥)។
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បងខឲ្
ំ យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1892។ គត់េិនឆង់កាេយជ្ញន្រសតីរ ៀបកា រហើយរនះរទ បខនតរដាយសា ខត
អងគកា បញ្ហជ

គត់េិនមានជរម្េើស អវីរ្សងរ ើយ 1893។

បនាប់ពីមានបញ្ហជរេើ កទីបី

គត់មាន

អា េមណ៍េ័យ នធត់ខាេំង ហូតខេងហា
៊ែ នបដ្ិរសធ 1894។ គត់ខាេឆថ្នកា បដ្ិរសធ នឹងនំឲ្យមានកា
រចទម្បកាន់ េករេើ ូ បគត់ រដាយគត់ដ្ឹងថ្ន កា រចទខបបរនះមានន័ យថ្ន ម្តូ វរគ “ដ្ករឆញ”1895។
១០.៦.៣. ការបង្ហាញនដាយមិនម្តឹមម្តូវ នៅនលើភ័សាុតាង្របស់ ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា
ន ៀប ទក់ទង្ការតាមឃា
ល នំ មើលការផេំ ំនណ្ក
774.

រៅកនរង េូេដាឋន ១៧៤ រេធាវីកា

កតីបានអះអាងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគង

កនរងកា ពឹងខ្អករៅរេើ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប កនរងកា សរម្េឆថ្ន គូម្សក
រ ៀបកា រហើយងមីរថ្នមង
រេធាវីកា

ម្តូវបានរគាេដានរដ្ើេបីធានថ្ន

ពួករគបាន ួេរេទជ្ញេួយគន 1896។

កតី េិនបានបង្ហាញអំពីកំហសឆគងរ ើយ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានឮស

ម្េិបរជើងរៅរម្ៅបនាប់ បស់គត់ 1897។ គត់ម្តូវបានរគម្បាប់ឲ្យម្បរងម្បយ័តន រម្ ះពួកគត់ម្ តូវបាន

1892

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៣ បនាត់ ៨-១៥

រម្កាយរមាង [13.51.50] ទំព័ ៧៦ បនាត់ ១-៦ េនរមាង [15.24.04]។
1893

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦០ បនាត់ ២០-២៣

រម្កាយរមាង [14.12.59]។
1894

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៧៧ បនាត់ ៥-១៣

េនរមាង [15.27.50]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប), ទំព័
១៨ បនាត់ ៧-១០ រម្កាយរមាង [09.47.07]។ ទំព័ ២៨ បនាត់ ៤ -៧ េនរមាង [10.16.36]។
1895

ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ២៨ បនាត់ ១៤ -២២

រម្កាយរមាង [10.16.36]។
1896

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤៧ រយាងរៅ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤១។

1897

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៧ បនាត់ ១៥ -២១

រម្កាយរមាង [14.04.01]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)
ទំព័ ២៤ បនាត់ ៤-១០ េនរមាង [10.05.50] ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៧ -១៩ រម្កាយរមាង [10.05.50]។
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រគាេឃាេំរេើេ1898។ ទាំងគត់និងបតី បស់គត់ សទធខតេ័យខាេឆពួកកងឈេ ប ខដ្េាេដានពួក
គត់1899។
775.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានអះអាង្ងខដ្ ថ្ន អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនគួ សរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប ម្តូវបានបងខឲ្
ំ យ ួេរេទជ្ញេួយបតីគត់រ ើយ រដាយរេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន

កា សននិដាឋនរនះទាញរឆញពីកា ខដ្េគត់ េិនបានយេ់ម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខតបរណា
ណ ះ1900។
ជ្ញងមេ
ី ង
ត រទៀត រេធាវីកា

កតី បានបង្ហាញរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវនូវេ័ សា
តរ ង បស់គត់ រដាយរេើក

រ ើងថ្ន រៅរពេ្សំដ្ំរណករនះ េិ នមាន “ប ិបទេ័យខាេឆ” រហើយថ្នរនះជ្ញ “ជរម្េើស” បស់បី ត
គត់1901។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានបញ្ហជក់ឆាស់ថ្ន គត់្សំដ្ំរណកជ្ញេួយបតីគត់
រដាយសា ខតគត់េ័ យខាេឆ រម្ ះពួកគត់ទាំងពី ម្តូវរគាេឃាេំរេើេ។ គត់បាន្តេ់សកខីក េមថ្ន
ពួកគត់េិនបាន្សំដ្ំរណករ ើយ រៅបីយ ប់ដ្ំបូង រដាយសា ពួកគត់ទាំងពី

ឮពួកកងឈេ បាេ

ដានពួកគត់ 1902។ គត់បានពនយេ់ថ្ន ម្បសិនរបើ គូម្សក េិន “រឆះម្សោញ់គន” ពួករគនឹងម្តូវ
បញ្ជូ នរៅអប ំកសាង 1903 រហើយគត់បានរ ៀបរាប់ អំពឧ
ី ទាហ ណ៍ ខដ្េគត់បានដ្ឹងអំពីកា រកើត
រ ើងនូវក ណីខបបរនះ1904។

1898

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៧ បនាត់ ១៥ -២១

រម្កាយរមាង [14.04.01]។ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប)
ទំព័ ២៤ បនាត់ ៤ -១០ េនរមាង [10.05.50]. សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦
(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៧-១៩ រម្កាយរមាង [10.05.50]។
1899

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៧៩ បនាត់ ៥ -៩

រម្កាយរមាង [15.32.00]។
1900

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩១។

1901

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩១។

1902

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៧៩ បនាត់ ៥ -៩

រម្កាយរមាង [15.32.00]។
1903

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៨ បនាត់ ២០ -២១

េនរមាង [14.09.19]។
1904

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៧៩ បនាត់ ២០ –

ទំព័ ៨០ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង [15.34.26]។
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១០.៦.៤. ការអោះអាង្ថ្ន ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ជា ន ៀប មិនទទួលរង្ការឈឺោប់ម្េប់ម្គន់
776.

រៅកនរងេូេ ដាឋនពី ដាឆ់ពីគន (េូេ ដាឋន ១៦៣ និង េូេ ដាឋន ១៧៣)1905 រេធាវីកា

កតីបានរចទ

សួ អំពី ភាពម្គប់ម្គន់ថ្ នកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប។
777.

ទីេួយ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន (រៅកនរ ង េូេ ដាឋន ១៦៣) រទាះបីជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានទទួេ ងកា ឈឺចប់ ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំកតី ខតកា រនះេិ ន
ធៃនធ
់ ៃ រ ើយ រម្ ះវាេិនខេនជ្ញ “កា ឈឺចប់ធៃ ន់ធៃ បំ ្តខដ្ ” 1906។ ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានរ ៀបរាប់ពីអា េមណ៍ “ឈឺចប់ខាេង
ំ បំ្ត” រដាយសា កា បាត់បង់ បន
អូ ម្បរស
ខដ្េម្តូវរគរធវើទា ណកេម និងសមាេប់ 1907។ គត់ក៏បានរ ៀបរាប់ពីកា បាត់បង់ បងបអូនដ្ថ្ទរទៀតនិង
សមាជិកម្គួសា

1908។

រទាះជ្ញយាងរនះកតី ទាំង េ័សា
តរ ង បស់គត់ ទាំង បទពិរសាធន៍ បស់េនសស

ធេមា េិនបានគំម្ទទសសនៈខដ្េថ្ន កា សមាេប់សមាជិកម្គួសា បស់គត់ នឹងអាឆាេខបបណា
េួយរនះ រធវើឲ្យងេងយនូវកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់បានទទួេ ង ពីឧម្កិដ្ឋកេមដ្ថ្ទ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប បានបង្ហាញឆាស់អំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េទទួេបានពីកា បងខំឲ្យរ ៀបកា ៖ “រៅ
រពេខដ្េអងគកា រ ៀបគូម្សក រនះ ខញរំគមនសបាយឆិតតអីមា បនតិឆ ណារទ ខញរំមានខតទឹកខេនក ហូតហនឹ
ង។ ាំងពីេិនទាន់ឆូេ ្ាឹេ ហូត្ាឹេ ្ាឹេ ួឆរទៀត ខញរំយំរាេ់ខតថ្ងៃ េិនថ្នយប់ េិនថ្នថ្ងៃរទ រម្ ះខញរំ
ខញរំឈឺឆិតតណាស់ បខនតេិនដ្ឹងរអវើរេឆ។ តូឆ ឆិតត។"1909។ រៅរពេរឆេើយអំពីកា ឈឺចប់ បស់គត់

1905

ឯកសា F54 សា ណា បណត ឹ ង សាទ កខ កថ្នខណឌ ១១៥៦-១១៨៨ (េ ូេ ដាឋ ន ១ ៦ ៣ ) កថ្នខណឌ ១៣០១-១៣ ៤០ (េ ូេ ដាឋ ន

១ ៧៣ )។
1906

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៩។

1907

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ១២ -២០

រម្កាយរមាង [14.21.51] ជ្ញពិរសស បនាត់ ១៣។
1908

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ១២ -១៣

រម្កាយរមាង [14.21.51] និង ទំព័ ៦៣ បនាត់២៤ -២៥ េនរមាង [14.25.10]។
1909

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦១ បនាត់ ១ -៣ េន

រមាង [14.14.40]។ គត់បានបញ្ហជក់្ងខដ្ ថ្ន កា ឈឺចប់រៅខតបនត។ សូេរេើេ ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ខខ
សីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៦២ បនាត់ ៤-៥ រម្កាយរមាង [14.16.14] (“រពេណាខញរំនឹករឃើញ
រពេខដ្េខញរំេិនរពញឆិតតនឹងម្គួសា

េិនរពញឆិតតនឹងអងគកា រ ៀបម្គួសា

គឺថ្នកនរងឆិតតកក
តរ កតួេឈឺចប់ឆកខណន

បនេិនដ្ឹង

និយាយថ្នរេឆ រឆេើយថ្នរេឆរទៀត មានខតបណណ ឹង”)។
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រៅរពេឆងបញ្ច ប់ថ្នសកខីកេម បស់គត់ គត់ចប់រ្តើេរដាយនិយាយថ្ន “កា ឈឺចប់ បស់ខញរំ គឺ
មានរម្ឆើនរេើរពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍” 1910។
778.

រេធាវីកា

កតី បនតរេើ កទ ហីក ណ៍ (រៅកនរង េូេដាឋន ១៧៣) ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មាន

កំហសឆគងកនរងកា សរម្េឆថ្ន កា ួេរេទរដាយបងខំ បណា
ត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ ខដ្េមានសាថន
ទេៃន់ម្បខហេនឹង ឧម្កិដ្ឋក េមម្បឆ្ំ ងនឹង េនសសជ្ញតិរ្សងរទៀត រហើយបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប េិនបាននិយាយអំពីកា ឈឺចប់ ខដ្េជ្ញេទធ្េថ្នកា

ួេរេទរដាយ

បងខរំ នះរ ើយ 1911។ ទ ហីក ណ៍រនះេិ នបានទទួេសាគេ់ ពីេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ
រឌ្ៀប ខដ្េថ្ន គត់េិនបានរម្ជើសរ ីសយក កា ួេដ្ំរណករ ើយ 1912 រហើយថ្នបតី បស់គត់បាន
ម្បាប់ថ្នគត់ថ្ន “របើរយើងរៅខតេិ នម្ពេម្តូ វគន” “រគរធវើបាប”1913។ រដាយសា ខតេិនមានកា
សាកសួ រដាយផ្លាេ់ រៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប អំពីថ្នរតើគត់ទទួេ ងកា ឈឺចប់
របៀបណា រដាយសា កា ួ េដ្ំរណករដាយបងខរំ នះ េិនមានអវីគួ ឲ្យភាញក់រ្អើេរទ ខដ្េគត់េិន
បានពិភាកាអំពីបញ្ហារនះរដាយម្តង់ៗរនះ 1914។ បខនត បទពិរសាធន៍ បស់គត់ អំពីកា ួេរេទ
រដាយបងខំ មានបង្ហាញជ្ញេ័សា
តរ ង រៅកនរងឆរេេើយយាងឆាស់ បស់គត់ អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េគត់
ទទួេ ង ជ្ញេទធ្េថ្នកា បងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1915។
១០.៧. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី មុំ វុន
779.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន រធវើកា រៅកនរងកងឆេ័ត រៅរសៀេរាប រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប
រតយយ។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម

1910

យៈរពេពី ថ្ងៃរៅកនរងសវនកា

រេើខ្នកសតីពីបទបញ្ហជរេើកា

ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៥ បនាត់ ២០-២១

រម្កាយរមាង [13.33.03]។
1911

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១២។

1912

ឯកសា E1/466.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ៥៨ បនាត់ ១៥

រម្កាយរមាង [14.07.14]។
1913

ឯកសា E1/467.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញ រឌ្ៀប) ទំព័ ២៣ បនាត់ ១៣ -

១៤ េនរមាង [10.03.39]។
1914

សូេរេើេជ្ញទូរៅ ទាក់ទងនឹងបញ្ហារនះ ខ្នក ៩.៦.៤.៣.៣.១ កថ្នខណឌ ៦៨៤-៦៨៧។

1915

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៧៧៧ ខាងរេើ.
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រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1916។ គត់្េ
ត ់សកខក
ី េមថ្ន បនាប់ពីបដ្ិរសធេិនម្ពេរ ៀបកា ជ្ញរេើកដ្ំបូង
េក

គត់ម្តូវបានពួកកមាម េិបាេចប់ ំរលាេរសពសនធវៈ

រហើយថ្នរម្កាយរពេរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខរំ ហើយ គត់ម្តូវបានបងខឲ្
ំ យ ួេដ្ំរណក ជ្ញេួយបតីងមី បស់គត់រទៀត1917។
780.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសរម្េឆថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន អាឆរជឿទកឆិតត និងអាឆរជឿ
ជ្ញក់បានរេើសកខីកេម បស់គត់
ទកខ រេធាវីកា

ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1918។ រៅកនរងសា ណាបណតឹងសា

កតី ឹះគន់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅម្តង់ឆំណឆរនះ រដាយវាយម្បហា រៅរេើ

ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន ជ្ញទូរៅ រហើយជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹង
កា ំរលាេរសពសនធ វៈ រហើយបានពោយាេបនថ យកម្េិ ត ថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េគត់បានរ ៀបរាប់។
សហរេធាវីនេ
ំ ខ

បានរឆេើយតបឆំរ ះឆំ ណឆខាងរម្កាយរនះ

រៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ

រហើយ គឺរៅកនរងប ិបទថ្នទ ហីក ណ៍ រេើបទបញ្ហជកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1919។ រៅទីរនះសហ
រេធាវីនេ
ំ ខ

រឆេើយតបជ្ញ ួេរៅរេើ

ទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

រៅកនរង េូេដាឋន ១៦៣ េូេដាឋន ១៧៣ និង េូេដាឋន ១៧៤1920 រេធាវីកា

កតីបានអះអាងរដាយ

បបរវណី េំ វន។
១០.៧.១. ពពអាចនជឿជាក់បានរបស់ មុំ វុន
781.

ខសឆគងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន េិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន1921 និងថ្ន អងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង េិនគួ រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ងរនះរ ើយ 1922។ បខនត ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង បានកត់សមាគេ់ទាក់ទងេ័សា
តរ ង បស់គត់ថ្ន “ភាពេិនសីស ង្ហវក់គនតិឆតួឆ គឺជ្ញរ ឿងធេមា
សម្មាប់ព័ត៌មា នេេអិត អំពីរហតកា ណ៍ននខដ្េបានរកើតរ ើង ាំងពីជ្ញង៣០ឆ្នំក នេងេក ដ្ូឆ

1916

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន)។ ឯកសា E1/477.1 ម្បតិច ក
ឹ

ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន)។
1917

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦២១, ៣៦៥០។

1918

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩, ៣៦៥៨-៣៦៥៩។

1919

សូេរេើេ កថ្នខណឌខាងរេើ ៦៣៨-៦៣៩, ៦៥២, ៦៥៧, ៦៨៩, ៦៩៧-៦៩៨។

1920

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៥៦-១១៨៨, ១៣០១-១៣៤០, ១៣៤១-១៣៧៧។

1921

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៣។

1922

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤, ១៣០៩, ១១៧៣, ១៣៨២។
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ជ្ញកាេប ិរឆេទ ឬ យៈរពេថ្នកា េិន ួេរេទ ជ្ញពិរសសរៅរពេខដ្េរហតកា ណ៍ទាំងរនះ ទាក់
ទងនឹងរហតកា ណ៍ខដ្េរធវឲ្
ើ យមានកា តក់សេ រតខាេង
ំ ” 1923។

បញ្ហារ្សងរទៀតខដ្េសកខីកេម បស់

គត់ េិនមានភាពឆាស់លាស់ េិនសំ ខាន់ម្ បខហេគន រហើយបញ្ហារនះអាឆបណា
ត េេកពី រពេ
រវលាខដ្េកនេង្ត

និងកា ឆងចំកាេប ិរឆេទេិនឆាស់លាស់។

ដ្ំបូងបានកត់សមាគេ់ រេធាវីកា

ដ្ូឆខដ្េអងគជំ នំជម្េះសាលា

កតីមា នឱ្កាសសួ រដ្ញរដាេគត់ 1924។ រៅកនរងអំ រងរពេ្ត

េ់សកខីកេម គត់បញ្ហជក់បំេព
ឺ េ ័ត៌មា នេេអិតរេើេ័សា
តរ ង បស់គត់ រៅរពេគត់អាឆ បខនតរៅរពេ
ខដ្េគត់េិនដ្ឹងថ្នម្តូវរឆេើយតបរដាយ របៀបណា គត់និយាយម្បាប់រដាយម្តង់ ឧទាហ ណ៍ ដ្ូឆ
ជ្ញ ឆំរ ះសំណួ ខដ្េសួ ថ្ន រហតអវរី ទើបទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ បស់គត់ េិនមានភាពម្តឹេ
ម្តូវ1925។ សំខាន់បំ្តរនះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង បានវាយតថ្េេរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន ទាំងម្សរង រដាយពិច ណារៅរេើទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា
សននិដាឋនថ្ន េ័សា
តរ ង បស់គត់អាឆរជឿទកឆិតតបាន1926។ រេធាវីកា

កតី និង

កតីេិនបានបង្ហាញ អំពី

កំហសឆគងណាេួយរ ើយ។
782.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានវាយម្បហា ជ្ញពិសសខងេរទៀត

រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី េំ វន អំពីបទពិរសាធន៍ថ្នកា ំរ លាេរសពសនធ វៈ រម្កាយរពេខដ្េគត់បដ្ិរសធ ជ្ញរេើក
ដ្ំបូងេិនម្ពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង មាន

កំហសឆគងរដាយពឹងខ្អក រៅរេើសកខីកេមរ នះ រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆ បស់ខួ ន
េ

ក់ព័នធកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ (េូេដាឋន ១៧០)1927។ ដ្ូឆខដ្េបានពនយេ់រៅខ្នករ្សង កនរងសា ណា
រនះ រេធាវីកា

កតីយេ់ ម្ឆ ំ ឬបង្ហាញរដាយភាន់ម្ឆ ំ រៅរេើកា រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន រដាយអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង 1928។ េិនមានកា សរម្េឆថ្ន មានកា

1923

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។

1924

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។

1925

ឯកសា E1/477.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៨ បនាត់ ១៨-២០ រម្កាយ

រមាង [09.23.42]។ ឆំរ ះបញ្ហាទូរៅថ្នភាពេិនសីឆង្ហវក់គន វាងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គះ និងសកខីកេមនរពេ
រម្កាយេក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ២០៥-២១១។
1926

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩, ៣៦៥៨-៣៦៥៩។

1927

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៥៩-១២៨០, ជ្ញពិរសស ១២៦២-១២៦៣។

1928

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ខាងរេើ ៦៣៨-៦៣៩, ៦៥២។
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ំរលាេរសពសនធ វៈជ្ញម្បព័នធ រដាយកមាមេិបាេរ ើយ រហើយអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានទទួេ
សាគេ់យាងឆាស់ថ្ន កា ំរលាេរសពសនធវៈ េិន បរងកើតបានជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម រៅកនរង វិសាេភាព រដាយ
ខេួនឯងរ ើយ1929។ បខនតេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន បានគំម្ទរៅរេើេ័សា
តរ ង ថ្ន
ម្បេពរ្សងៗជ្ញរម្ឆើ នខដ្េថ្ន កា សេេត
រ គម្មាេកំខហង និងអំរពើហិងា ម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដ្ើេបី
បងខំ ម្បជ្ញជនឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍។ កនរងក ណីរនះ វិធីសាន្រសតខដ្េបានរម្បើម្បាស់ គឺកា ំរលាេ
រសពសនធវៈ។
783.

ជ្ញឆងរម្កាយរៅរេើឆំណឆរនះ

េិ នមានេូេដាឋនសម្មាប់រេធាវីកា

កតី

អះអាងថ្នសកខី កេម

បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន គួ ម្តូ វបានបនថយតថ្េេ រដាយសា ខត ក.ស.ព “្តេ់តម្េរយ
ដ្េ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី” រេើ ម្បធានបទថ្នទំនក់ទំនង វាងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ
បស់គត់ ជ្ញេួយកា ំរលាេរសពសនធវៈ ខដ្េរកើតមានេនរនះ 1930។ រៅខ្នកដ្ំបូងថ្នសកខី កេម
បស់គត់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន បានរេើកពីទំនក់ទំនង
ជ្ញេួយកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់គត់1931។

1929

វាងកា ំរលាេរសពសនធវៈ

សំណួ បនាប់ បស់ ក.ស.ព

ខដ្េ

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥៨ (“រហតកា ណ៍ទាំងរនះ ហួសពីវ ិសាេភាពថ្ន កា ំរលាេ្េូវរេទ រៅកនង
រ ប

ិបទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍កតី រដាយសា ខតកា ំរលាេ្េូវរេទទាំងរនះ េិនម្តូវបានរធវើរ ង
ើ រដាយបតីរៅរេើម្បពនធ បស់ខួ ន
េ
...”)។
1930

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២៦៣ រជើងទំព័ ២៤០២។

1931

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៣៧ បនាត់ ៨ – ទំព័ ៤០

បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [11.17.05]។ រដាយបាននិយាយថ្នរេកងបានរៅគត់រៅ រហើយម្បាប់គត់ឲ្យរ ៀបកា គត់ម្តូវបាន
សាកសួ ថ្ន រគរៅគត់រៅបនមនដ្ងរហើយ (ទំព័ ៣៧ បនាត់ ១៨) រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន រឆេើយតបថ្ន “រគេកម្បាប់ខត
េតងហនឹងរទ។ ទាេ់ខតដ្េ់ងៃសរ ៀបរទៀត បានរគម្បាប់រទៀត។ បខនតេននឹងមាន េននឹងរ ៀងកា ហនឹង រហតកា ណ៍វារកើតរ ើង គួ
ឲ្យឈឺចប់ណាស់។ រៅខតពី ថ្ងៃរទៀតរទនឹងរ ៀបកា បខនតរៅរពេយប់ រមាងម្បាំពី ហនឹង មានពួកេិតត រគេករៅខញរំរៅកខនេង
ឃាេំងអងក ហនឹង ម្បាំនក់ រហើយខញរំអត់សាគេ់េខរគ វាងងឹត រមាងម្បខហេម្បាំពី រហើយ រធវើរេឆរេើេ មានរេេើងឯណានឹងរេើេ
រឃើញរគ។ រគរៅរៅ រៅដ្េ់រគម្បាប់ខថ្ន
ញរំ េិតតឯងរៅខតពី ថ្ងៃរទៀតរទ រ ៀបកា រហើយ។ ឥ ូវរ ើងេករឆះេក ខញរំថ្ន រ ើងរៅ
អី។ ខញរំអត់មានរ ើងរទ ខញរំវ ិេរៅវិញ។ ដ្េ់េួយរៅនឹងដ្ីរនះ រគឆក់ថ្ដ្ខញរំរ ើងរៅរហើយ រគមានវិធានកា នឹងរធវើបាបខញរំ េនរពេ

ខដ្េខញរំរ ៀបកា ហនឹង។ គនរគម្បាំនក់ហនឹង រគនឹងចប់ ំរលាេខញរំ។ មានក់េង
ត មានក់េង
ត រហើយ ដ្េ់អនកឆងរម្កាយបានម្បាប់ខញរំថ្ន ឆ្ប់
ឆះរៅវិញ រហើយខញរំរសាើ ខតនឹងរម្កាកេិន ួឆ ឆះេកវិញរទ។...) (ទំព័ ៣៧ បនាត់ ១៩–ទំព័ ៣៨ បនាត់ ២) [គូសបញ្ហជក់បខនថេ]
។
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រេធាវីកា

កតី ហាក់ដ្ឆ
ូ ជ្ញឆង់សំរ ៅរៅ ករនះ1932 គឺជ្ញកា រយាងម្ត ប់រៅ កេ័សា
តរ ងរនះ

បរណា
ណ ះ គឺេិនខេនជ្ញកា នំេខរដាយេិនម្តឹ េម្តូ វរ ើយ។
១០.៧.២. ការឈឺោប់របស់ ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី មុំ វុន
784.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានពោយាេ្ងខដ្

កនរងកា រធវើឲ្យខូឆខាតដ្េ់

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី េំ វន ជ្ញខ្នកថ្នទ ហីក ណ៍េួយខដ្េថ្ន កា ឈឺចប់ខដ្េបណា
ត េេកពី កា រ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ គឺេិនធៃនធ
់ ៃ រ ើយ (រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៦៣) រហើយេិនអាឆជ្ញយតតិកេម
សម្មាប់ កា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង អំពី “ពយសនកេមធៃន់ធៃ រេើ្េូវឆិតត ខដ្េមាន
្េបះ េ់ យៈរពេយូ ” 1933។
785.

កនរងកា ពោយាេរដ្ើេបីេប់ បំបាត់ កា ឈឺចប់ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន កនរងរគេបំណង
ថ្នទ ហីក ណ៍រនះ រេធាវីកា

កតី បានបង្ហាញរដាយខសឆគង នូវេ័សា
តរ ង បស់គត់ រហើយបានអន

វតត វិធីសា ន្រសតជ្ញឆរម្េៀកៗ ខបបសិបបនិ េិតត រៅរេើបទពិរសាធន៍ថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ
បងខំ បស់គត់។ រៅម្តង់ឆំ ណឆរនះ រេធាវីកា

កតីរផ្លតតខតរៅរេើ េ័សា
តរ ង បស់គត់ ក់ព័នធ

ពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងកា េិនមានឪពកមាតយឆូេ ួ េ 1934។ រទាះបីថ្នម្បាកដ្ណាស់ រនះគឺជ្ញ
ខ្នកេួយថ្នបទពិរសាធន៍រាបស់គត់ រហើយចំបាឆ់ម្តូវរធវកា
ើ ពិច ណាកតី ខតកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ចំបាឆ់ម្តូវរធវើកា ពិច ណាជ្ញ ួេ។ រដ្ើេប

1932

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ២៣ - ទំព័

៦៤ បនាត់ ៣ េនរមាង [15.00.06] (“ស៖ រលាកម្សីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អេាញ់េញ
ិ រលាកម្សីបាននិយាយថ្ន េនរពេ
ខដ្េរគបងខំរ ៀបកា ហនឹង រលាកម្សីបានជំទាស់េង
ត រហើយ បនាប់េកេនសសម្បាំនក់េក ំរលាេរលាកម្សីរៅរពេយប់។ គឺថ្នពី
ថ្ងៃេនរពេខដ្េរលាកម្សីរ ៀបកា រដាយបងខំហនឹង។ អ៊ែ៊ីឆឹងរលាកម្សីបានបញ្ហជក់ថ្ន រដាយសា រលាកម្សីជំទាស់ េិនម្ពេរ ៀប
កា ហនឹងរហើយ បានរគ ំរលាេរលាកម្សី។ អ៊ែ៊ីឆឹងខញរំសួ រលាកម្សីថ្ន រហតអវី រលាកម្សីមានេូេដាឋនអវី ខដ្េអាឆឲ្យរលាកម្សី
សននិដាឋនថ្ន

រដាយសា រលាកម្សី ជំទាស់េិនម្ពេរ ៀបកា ហនឹងរហើយ

បានរគេក ំរលាេរលាកម្សីហនឹង?”)

និង

ឯកសា

E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៦៨ បនាត់ ៨-១២ រម្កាយរមាង
[15.14.44] (“ស៖ ឥ ូវខញរំនិយាយាអំពីបទពិរសាធន៍ផ្លាេ់ខួ ន
េ បស់រលាកម្សីវ ិញេតង រលាកម្សីនិយាយថ្ន រគ ំរលាេ បស់ម្សី
រដាយសា រលាកម្សីបានជំទាស់េិនម្ពេរ ៀបកា រហើយរម្កាយេករគ ំរលាេរហើយ រគបងខំឲ្យរ ៀបកា រៅ។ អ៊ែ៊ីឆឹងខញរំសួ រលាក
ម្សី ថ្នរតើមានន្រសតី ឬក៏ន ីរ្សងរទៀតហនឹង ម្តូវបានរគ ំរលាេខដ្ ឬរទ េននឹបរពេរ ៀបកា ហនឹង?”)។
1933

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤, រយាងរៅ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៩២។

1934

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៤។

449
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន បាន្តេ់សកខីក េមថ្ន គត់មានកា ខាមស់រអៀនណាស់ ឆំរ ះកា រ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់1935

រហើយថ្នរម្កាយរពេម្តូវរគ ំរលាេ

គត់មានអា េមណ៍ ងកា

ម្បមាង និងឈឺចប់ 1936។ គត់និយាយថ្ន “រគបងខំឲ្យ្សំដ្ំរណក ដ្ូឆដាក់បាយម្ជូកអ៊ែ៊ីឆឹង។ រសឆកតី
ឈឺចប់ អាមាស់ បស់ខញរំ គឺថ្នគមនរទ។ បខនតខញរំលាក់ទកទាំងអស់ ខញរំេិនខដ្េហា
៊ែ ននិយាយម្បាប់ អនក
ណាទាំងអស់ ខតេខអងគស វនកា រនះ គឺថ្នខញរំហា
៊ែ នបរញ្ច ញទាំង អស់ ... រគរធវើបាបខញរំ មានរសឆកតីអា
មាសយាងខាេំង” 1937។
១០.៨ ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី អ៊ែុ៊ុំ នយឿម
786.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ ម្តូវរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិប
រតយយ រៅរពេខដ្េគត់មានអាយម្បខហេ ២៣ រៅ២៤ ឆ្នំ ជ្ញេួយបតី បស់គត់ ខដ្េមានអាយ
ម្បខហេ ៤៧ រៅ៤៨ឆ្នំ1938។ គត់្េ
ត ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរង សវនកា ម្តង់ខ្នក សតីពី
បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 1939។

គត់បាននិយាយពីកា

ម្តូវបាន ំរលាេរសពសនធវៈ

រដាយកមាមេិបាេរយាធា សេេិតតផ្ល ន រៅរពេខដ្េគត់ពោយាេ បដ្ិរសធេិនម្ពេ្សំដ្ំរណក។
គត់ក៏បាននិយាយអំពីកា ឈឺចប់

ខដ្េគត់ម្តូ វទទួេ ង

ខដ្េបណា
ត េេកពីកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។
787.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អករៅរេើសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ
បបរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1940។

1935

រេធាវីកា

កតីជំទាស់ឆំរ ះ

ក់ព័នធ

កា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះ

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៣៦ បនាត់ ១៦-២០ រម្កាយ

រមាង [11.15.28]។
1936

ឯកសា E1/475.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៦ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ៦-៩ រម្កាយ

រមាង [14.38.22]។
1937

ឯកសា E1/477.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន) ទំព័ ១៩ បនាត់ ៣-១៨ រម្កាយ

រមាង [09.48.23]។
1938

ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧១ បនាត់ ៨ រម្កាយ

រមាង [15.36.42] ទំព័ ៧៦ បនាត់ ១៥ -១៦ រម្កាយរមាង [15.55.58]។
1939

ឯកសា E1/461.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ)។ ឯកសា E1/462.1[ខក

តម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ)។
1940

ជ្ញឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៨២, ៣៥៩៩, ៣៦០១, ៣៦២០, ៣៦៣៦, ៣៦៤៦-៣៦៤៩។

450
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សាលាដ្ំបូង រេើម្បធានបទរនះ រដាយេួយខ្ន ករធវើកា វាយម្បហា រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ សតីពីកា ំរលាេរសពសនធវៈ និងកា ឈឺចប់។
788.

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរេើករ ើងនូ វសា ណា រៅម្តង់កខនេងរ្សង កនរងសា ណារនះរហើយ
កា រម្បើម្បាស់រដាយខស បស់រ េធាវីកា

ក់ព័នធ

កតី នូវេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ

រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ្សំ្ំ គរ ខបបម្បថ្ពណី និងកា វាយម្បហា បស់ រេធាវីកា

កតី

រៅ រេើភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់គត់1941។ រៅទីរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខ រឆេើយតបឆំរ ះកា
អះអាង បស់រ េធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគងកនរងកា រម្បើម្បាស់

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ អំពកា
ី
ំរលាេរសពសនធវៈ និងកា ឈឺចប់ បស់
គត់។
១០.៨.១. ភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី អ៊ែុ៊ុំ នយឿម អំពីការរំនលាភនសពសនធវៈ ជាការ
ដាក់ទណ្ឌកមមសម្មាប់ការមិនបានផេំ ំនណ្ក
789.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ (រៅកនរ ង េូេដាឋន ១៧៤)1942 ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

មានកំហស រដាយសា ពឹងខ្អករៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ អំពីកា
ំរលាេរសពសនធ វៈ រដ្ើេបីរធវើកា សរម្េឆរសឆកតី 1943 រដាយរេធាវីកា

កតីបានអះអាងថ្ន កា

ំរលាេរសពសនធ វៈរនះេិ នតំ ណាងឲ្យរគេនរយាបាយ បស់បកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ រទ។ សា ណា
បស់រេធាវីកា

កតីជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំរៅរេើកា រម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង។ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិ នបានចត់ទកកា ំរលាេរសពសនធវៈ
ជ្ញកា តំណាងឲ្យកា ំរលាេរសពសនធវៈជ្ញម្បព័ នធរដាយបកសក េមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ រ ើយ រហើយអងគជំនំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏េិនបានយេ់ថ្ន

វាជ្ញខ្នកេួយ

រដាយខេួនឯង

ថ្នបទរចទ ក់ព័នធនឹងកា

ំរលាេរសពសនធ វៈរៅកនរងឆំ ណងអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្ ។ បខនត អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងវាយតថ្េេ
រេើកា ំរលាេរសពសនធ វៈរនះថ្ន កនរងក ណីរនះ ជ្ញេរធោបាយ រដ្ើេបីបងខំឲ្យមានកា ំរលាេរសព
សនធវៈរៅកនរង ឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍។

អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេសាគេ់យាងឆាស់ថ្ន

1941

សូេរេើេ ជ្ញពិរសស at កថ្នខណឌ ៦៥០, ៦៥៧-៦៥៩, ៦៧៩, ៧០០។

1942

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤១-១៣៩៨។

1943

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៦៧-១៣៦៩។

451
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កា ំរលាេរសពសនធ វៈ ក់ព័នធខតជ្ញេួយនឹ ងរគេបំណងជ្ញក់ លាក់រនះ

“ពនយេ់ពីប ិបទថ្នភាព

េ័យខាេឆ និងអំរពើហិងាខដ្េរកើតរ ើង” 1944។
790.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿន ម្តូវបានរគ ំរលាេរសពសនធវៈ ជ្ញកា រឆេើយតបផ្លាេ់ឆំរ ះកា
ខដ្េគត់េិនរគ ពាេបញ្ហជឲ្យ្សំដ្ំរណក។ គត់បាន្តេ់សកខីក េមថ្ន បតី បស់គត់ពោយាេបងខំ
គត់ឲ្យ ួេរេទជ្ញេួយ

រហើយរៅរពេខដ្េគត់បដ្ិរសធ

បតី បស់គត់បានរាយកា ណ៍រៅ

បញ្ហជកា កងទ័ព បស់គត់រ្
ម ះ សេេិតត ផ្លន់។ រៅយប់រនះ សេេិតត ផ្លន់ បានរៅគត់រៅជួប
រហើយសួ គត់ថ្ន រហតអវេ
ី ិនម្ពេ ួ េដ្ំរណកជ្ញេួយ បតី បនាប់ េកក៏ចប់គត់ ំរលាេ 1945។
791.

េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ ម្សបគនជ្ញេួយនឹង េ័សា
តរ ងេកពីម្ បេពរ្សងៗជ្ញ
រម្ឆើនខដ្េថ្ន កា សេេត
រ គំរាេកំខហង និងអំរពើហិងា ម្តូវបានរម្បើម្បាស់ រដ្ើេបីបងខំេនសសឲ្យរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ រហើយបនាប់េកម្តូវ្សំដ្ំរណក 1946។ រៅកនរងក ណីរ នះ ដ្ូឆគននឹងព័ត៌មាន បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ កា ំរលាេរសពសនធវៈគឺជ្ញ វិធី សាន្រសតសេេ រត គំរាេកំខហង និង
អំរពើហិងា។

១០.៨.២. ការបង្ហាញនដាយមិនម្តឹមម្តូវនូវភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី អ៊ែុ៊ុំ នយឿម
អំពីការឈឺោប់
792.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន (រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៦៣ និង េូេដាឋន ១៧៣) អងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយយេ់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ បានទទួេ ងកា
ឈឺចប់ រម្ ះថ្ន បនាប់ពីកា ដ្ួេ េំថ្ ន បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ គត់បានវិេម្ត ប់េក ួេ
ស់ជ្ញេួយបតីខដ្េគត់បានរ ៀបកា ជ្ញេួយរដាយបងខំរ នះ1947។ ជ្ញងមីេង
ត រទៀត ទ ហីក ណ៍ បស់
រេធាវីកា

កតី បង្ហាញេិនម្សបនឹ ងេ័សា
តរ ងរ ើយ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ េិនបាន

1944

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥៨។

1945

ឯកសា E1/462.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី[ខកតម្េូវ ២] ២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៤

បនាត់ ២៣ -២៥ រម្កាយរមាង [09.10.01]។
1946

សូេរេើេ ខ្នក ៩.៦.៤.២.១ កថ្នខណឌ ៦៣៥ និងកថ្នខណឌបនតបនាប់ ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ៦៣៧-៦៤១។

1947

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៨-១១៦៩, ១៣០៧។

452
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និយាយថ្ន គត់ និ ងបតី បស់គត់ “បានជួបជគ
ំ ន វិញ” 1948 ឬថ្ន ពួកគត់រពញឆិតតកនរងកា ស់រ ៅ
ជ្ញេួយគនរ ើយ1949។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ បាន្តេ់សកខី កេមថ្ន ពួករគ ួ េ ស់ជ្ញ េួយ
គន វិញ រដាយសា ខតសមាព ធសងគេ និង វបបធេ៌បរណា
ណ ះ និងកា ខដ្េថ្ន ពួកគត់មានកូនជ្ញេួយគន
គត់េិនមានអា េម ណ៍សបាយ ីករាយរ ើយ 1950។
ផ្លេស់បូ ត រទ

អា េមណ៍ បស់គត់រៅដ្ខដ្េ

ឥតមានកា

ហូតដ្េ់រពេខដ្េបតីគត់សាេប់ និងរម្កាយេករទៀតរនះ 1951។ រហតដ្ូរឆនះ កា

ពោយាេ បស់រេធាវីកា

កតីកនរងកា លាបពណ៌រ្សងរៅរេើទំនក់ទំនង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ េិនអាឆម្បឈេជ្ញប់ជ្ញ េួយកា វិ ភាគេេអិតរ ើ យ។
793.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី កា ឈឺចប់អាឆមានរម្ឆើន រដាយេិ នចំបាឆ់បង្ហាញថ្ន វារកើតមានរពញ
េួយជី វិត 1952។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ បាន្តេ់សកខីក េមយាងឆាស់អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េ
គត់ទទួេ ង រៅរពេខដ្េគត់រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយនិយាយថ្ន គត់ “ពិបាកឆិតត” “អន់
ឆិតត” និង “អត់អាឆហូបរកើត” 1953។ បតី បស់គត់ពោយាេចប់គត់ ំរលាេរៅយប់ថ្ងៃរ ៀបកា
រហើយបនាប់េករាយកា ណ៍រៅរេ បស់គត់

រហើយរេរនះបានចប់គត់ ំរ លាេរៅយប់ខត

េួយ 1954។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន គត់បដ្ិរសធេិន ួ េរេទជ្ញេួយបតី បស់គត់ រម្ ះ “ខញរំេិន
រពញឆិតត រហើយេនសសរនះឆូ េរៅ គមនកា េួងរលាេសិន អារពេរៅដ្េ់ទីងណាត់ទីងខណង

1948

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៧។

1949

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៧។

1950

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ១២

បនាត់ ៤-៦ រម្កាយរមាង [09.31.18]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/462.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី[ខកតម្េូវ ២] ២៣ ខខសីហា ឆ្នំ
២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៤៧ បនាត់ ៤-៨ រម្កាយរមាង [13.39.04] ទំព័ ៤៧ បនាត់ ២៥-ទំព័ ៤៨
បនាត់ ៤ េនរមាង [13.42.33]។
1951

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៤៧

បនាត់ ៤ -៨ រម្កាយរមាង [13.39.04]។
1952

សូេរេើេ ខាងរេើម្តង់កថ្នខណឌ ៦៧៦។

1953

ឯកសា E1/461.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៧៦

បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [15.53.54] និង ទំព័ ៧៦ បនាត់ ១២ េនរមាង [15.57.57]។
1954

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៤

បនាត់ ២៣ -២៥ រម្កាយរមាង [09.10.01]។

453
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ហនង។ របៀបដ្ូឆជ្ញ េនសសឆង់ចប់ ំរលាេបងខំហមង ចស”1955។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរម្បើ
ម្បាស់េ័សា
តរ ងរនះ រដ្ើេបីបង្ហាញពីកា ឈឺចប់ រដាយសា កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ សេ
រហត្េឆាស់លាស់ រហើយេិនមានកា បង្ហាញអំពីកំហសរ ើយ។
794.

ជ្ញឆងរម្កាយ

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគ េ់កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតី

ខដ្េថ្ន

“ជ្ញ

ពិរសស” កា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ គួ ម្តូ វបានបដ្ិរសធរចេ រដាយសា
ខតគត់េិនបានរេើករ ើងរៅកនរងឆរេេើយ បស់គត់អំពីពយសនកេមរៅឆ ងបញ្ច ប់ថ្នសវនកា

1956។

រដាយេិនមានេូ េដាឋនអងគឆ ាប់ និង ភាពសេរហត្េ ទ ហីក ណ៍រ នះម្តូ វបានពិភាការៅខ្នក
រ្សងរទៀតកនរងសា ណារនះរហើយ 1957។
១០.៩. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដប៉ា ន សុោន់
795.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ ម្តូវរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំរៅកនរ ង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ
បរតយយ រៅរពេខដ្េគត់មានអាយម្តឹេខត ១៥ រៅ ១៦ឆ្នំ បរណា
ណ ះ 1958។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម
យៈរពេពី ថ្ងៃរៅកនរងសវនកា ខ្នក បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍1959។

អងគជំនំជម្េះ

សាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់គត់យាងរម្ឆើន1960។
796.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហសកនរងកា ពឹងខ្អករេើ

េ័សា
តរ ង បស់គត់ រដាយវាយម្បហា ទាំងរៅរេើ ភាពអាឆរជឿទកឆិតបា
ត ន បស់គត់ និង អះអាង

1955

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ រយឿេ) ទំព័ ៥

បនាត់ ៣ -៤ រម្កាយរមាង [09.11.02]។
1956

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ១១៦៩ រជើងទំព័ ២១៧៥។

1957

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៩៩។

1958

ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៧៦ បនាត់ ១៩ -

២០ រម្កាយរមាង [15.24.13]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៨៣, ៣៦០៥។
1959

ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់)។ ឯកសា E1/483.1

ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី១៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់)។
1960

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៣៥៦, ៣៥៨៣, ៣៦០៥, ៣៦១៥, ៣៦១៨, ៣៦២០, ៣៦៣៥, ៣៦៤១, ៣៦៤៦,

៣៦៤៨, ៣៦៥២, ៣៦៧៩, ៣៦៨២។

454
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ថ្ន បទពិរសាធន៍ បស់គត់មានខតេួយ និងេិនអាឆជ្ញតំ ណាងបានរទ 1961។ កា រផ្លតតជ្ញពិរសស
បស់រេធាវីកា

កតី គឺ រៅរេើវ័យដ្៏រកមងខចី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ រៅរពេ

ខដ្េគត់ម្តូវរគបងខឲ្
ំ យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

រហើយនឹងរៅរេើព័ត៌មានអំពីកា ចប់ ំរលាេរដាយ

កងឈេ ប 1962។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានទទួេយកព័ត៌មាន បស់គត់ខដ្េថ្ន បនាប់ពីគត់
បដ្ិរសធេិនម្ពេ្សំដ្ំរណក យៈរពេពី យប់ ពួកកងឈេ បចប់គត់ឆង រហើយឈ រេើេគត់ម្ តូវ
បតី ំរលាេ ជ្ញរហតកា ណ៍េួយខដ្េបណា
ត េឲ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ ហូ ្េ
អស់ យៈរពេជ្ញងេួយខខ 1963។
797.

ជ្ញដ្ំបូង

រេធាវីកា

កតីបានរធវើកា រ េបញ្េិត បរញ្េៀងេិនឆាស់លាស់

(រៅកនរង

េូេដាឋន

១៧៣) ថ្ន ព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ េិនអាឆរជឿទកឆិតតបាន រដាយសា
ខតវាជ្ញម្បធានបទថ្នខខសភាពយនត រហើយថ្ន ្េិតក ភាពយនតចប់អា េមណ៍រេើ ូ បគត់ រដាយ
សា ខតវ័យដ្៏រកមង បស់គត់ រៅរពេខដ្េគត់រ ៀបកា រដាយបងខំ 1964។ ទ ហីក ណ៍រនះេិ នមានេូេ
ដាឋន និងេិ នមានភាពជ្ញក់លាក់រទ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនរឃើញថ្ន មានេូេរហតអវី រទើបបញ្ហា
រនះបណា
ត េឲ្យមានកា រចទជ្ញបញ្ហារេើ ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន
សចន់។
798.

បនាប់ េក រេធាវីកា

កតីបានរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន ក ណីថ្ នកា ំរលាេរសពសនធវៈរេើរដ្ើេបណតឹង

ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ គឺជ្ញក ណីពិរសស រដាយសា ខតវា្ាយ
រ ពីរគេកា ណ៍សីេធេ៌ ខដ្េ
បកសកេម រយនីសក
ត េពជ្ញ
រ គំម្ទជំ ញ (េូេដាឋន ១៧៣)1965 និងរដាយសា ខត “សានថ្ដ្ បស់ឈេបរកមង
ៗ” បណា
ត េេកពី “ទសសនៈយេ់រឃើញអំពីកា រ ៀបកា យាងចស់គំ ិេបំ្ត” ខដ្េេិនម្សប

1961

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៨, ១៣០៩។

1962

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ.

1963

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥២, ៣៦៥៩។ សូេរេើេ ឯកសា E1/482.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ

២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់) ទំព័ ៦៨ បនាត់ ១៥-១៩ រម្កាយរមាង [14.38.06] ទំព័ ៦៨ បនាត់៨ -៩ រម្កាយ
រមាង [14.40.23] ទំព័ ៧០ បនាត់ ១៦ -២០ រម្កាយរមាង [15.05.00]។
1964

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៩។

1965

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៨-១៣០៩។ រេធាវីកា

កតី បានរេើកទ ហីក ណ៍ម្បខហេគនថ្ន កា

រ ៀបកា រដាយបងខំ បស់គត់ រៅអាយតិឆខបបរនះ គឺជ្ញក ណីពិរសស រដាយសា ខតវា្ារយពី បទបញ្ហជកា រ ៀបអា ហ៍ពិ
ហ៍។ សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០៩។

455
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជ្ញេួយនឹងរគេនរយាបាយ បស់ បកសក េមយ
រ នី សក
ត េពជ្ញ
រ (េូេ ដាឋន ១៧៤)1966។ រេធាវីកា

កតី

េិនបាន្តេ់េ័ សា
តរ ង រដ្ើេបីគំម្ទទសសនៈ បស់ខួ ន
េ ខដ្េថ្ន កា ម្បពឹតតិ ឬទសសនៈ បស់កងឈេ ប
មានភាពេិ នធេមា ឬេិនម្បម្កតីរ ើយ។ ដ្ូឆគនរនះខដ្

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងអាឆសននិដាឋន

រដាយមានកា គំម្ទពីសកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េំ វន និង អ៊ែ៊ុំ រយឿេ ខដ្េបញ្ហជក់ថ្ន
រគេនរយាបាយ បស់ បកសក េមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ
និងរគេកា ណ៍ សីេធេ៌ េិ នម្តូ វបានអនវតតាេ
រាេ់រពេរនះរ ើយរៅកនរងកា អនវតតជ្ញ ក់ខសតងរនះ 1967។
១០.១០. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ម្
799.

ប សុនខឿន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន រធវើកា រៅកនរងឆំកា កបាសរៅរខតតកំពង់ចេរៅកនរង បប
កេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ 1968។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី ថ្ងៃ រៅកនរងសវនកា ម្តង់ខ្នកសតីពី
បទបញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 1969។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានពឹងខ្អកយាងរម្ឆើនរេើ េ័
សតា
រ ង បស់គត់ 1970។

800.

រេធាវីកា

កតីបានរធវើកា វាយម្បហា យាងរម្ឆើនរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្ ប សរខឿន ខដ្េរៅម្តង់ឆំណឆខេះ រធវើកា អះអាងថ្ន គត់េិនអាឆរជឿទកឆិតតបាន រហើយរៅ
ខ្នកខេះរទៀត បានបំថ្េេេ័សា
តរ ង បស់គត់ រហើយពោយាេពឹងខ្អ ករេើេ័សា
តរ ង ខដ្េបានបំថ្េេរ នះ
រធវើជ្ញេ័សា
តរ ងរដាះបនាក
រ ។ រៅខ្នកខាងរដ្ើេថ្នសា ណារនះ មានកា ពិភាការេើបញ្ហាខេះៗ ខដ្េ
រេធាវីកា

1966

កតីបានរេើករ ើង

ទាក់ទងនឹ ងេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្ ប

ស

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៦៨។ ដ្ូឆខដ្េបានពនយេ់រៅខ្នករ្សង កនរងសា ណារនះ ួឆរហើយ រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់ េិនបានរ ៀបរាប់ថ្នពួកកងឈេ ប “រកមង” រ ើយ បខនតរទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី កា

ក់ព័នធជ្ញេួយ

អាយ បស់ពួករគ គឺេិនមានភាពឆាស់លា ស់រ ើយ៖ សូេរេើេ រៅម្តង់ កថ្នខណឌ ៦៤២។
1967

ឯកសា E465 សាេម្កេអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កថ្នខណឌ ៣៥៤៨

1968

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន), ទំព័ ៥៦ បនាត់ ១២-

១៦ រម្កាយរមាង [14.18.53]។
1969

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន)។ ឯកសា E1/488.1

ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន)។
1970

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣២១៧, ៣៥៨៩, ៣៦២២, ៣៦២៩, ៣៦៣៤, ៣៦៣៩,

៣៦៤៨-៣៦៤៩, ៣៦៥៣, ៣៦៨៣។

456
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រខឿន1971។ រៅរពេរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹងរធវើកា រឆេើយ តបឆំរ ះកា ជំទាស់ជ្ញក់លាក់រៅរេើ
ភាពអាឆរជឿជ្ញក់បាន បស់គត់ េ័សា
តរ ង បស់គត់សីព
ត ីកា ាេដាន និងកា តម្េូ វឲ្យ្សំដ្ំរណក
សម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ម្ពេទាំ ងកម្េិ តថ្នកា ឈឺចប់ បស់គត់។
១០.១០.១. ទ ហ ីករណ្៍អំពី “ការរាយការណ្៍យឺតនពល” ពីការរំនលាភនសពសនធវៈ
801.

ខ្នកដ្៏សំខាន់ថ្នកា វាយម្បហា បស់រេធាវីកា

កតី រៅរេើភាពអាឆរជឿទកឆិតតបាន បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន (ខដ្េបានរេើករ ើងកនរង េូេដាឋន ១៧៤)1972 គឺទ ហីក ណ៍ខដ្េថ្ន
គត់រេើករ ើង “យឺតរពេ” អំពីកា ំរលាេរសពសនធវៈ រដាយបតី បស់គត់ រម្ ះគត់េិនបាន
បញ្ចូ េរហតកា ណ៍រនះរៅកនរ ងទម្េង់ព័ត៌មា នជន ងរម្គះ បស់គត់រទ1973។ វិធីសាន្រសតបូរាណកនរង
កា រដាះម្សាយជ្ញេួយជន ងរម្គះរដាយអំរពើហិងា្េូវរេទ ម្តូវបានអនវតតាេយាងខាជប់ខួ ន
ជ ាេ
យៈកា រេើករ ើងថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូ វរគបងវឹ ក

រដាយអះអាងថ្ន

គត់ម្តូវបានរគ

“ជំ ញ” រហើយថ្ន គត់អាឆមាន្េម្បរយាជន៍ “កនរងកា កហក ឬបំរ្េើស”1974។ ឆំណឆរនះគឺជ្ញ
កា រចទម្បកាន់យាងធៃនធ
់ ៃ

រហើយេិនមានេ័សា
តរ ងគំម្ទរទ។

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបាន

កំណត់ ួឆរៅរហើយថ្ន ឆំណឆរនះ “េិនមានេូេ ដាឋន” រ ើយ 1975។ គួ ឲ្យរសាកសាតយខដ្េបញ្ហា
ទាំងរនះម្តូវបានរេើ ករ ើងេតងរទៀតរៅកនរងបណតឹងសាទកខរនះ។
802.

ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆ និងដ្ូឆខដ្េបានពនយេ់េ េអិតពីខាងរេើ មានរហត
្េជ្ញរម្ឆើនខដ្េជន ងរម្គះរដាយអំរពើហិងា្េូវរេទ េិននិយាយអំពីបទពិរសាធន៍ បស់ខួ ន
េ 1976។
បខនថេពីរេើរគេកា ណ៍ទូរៅទាំងអស់រ នះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន ខេួនគត់ផ្លាេ់

1971

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៦៤៤, ៦៥១, ៦៥៩, ៦៩៧។ ឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆកនង
រ កា សាតប់សកខក
ី េមផ្លាេ់មាត់ បស់គត់

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ២៥៦-២៥៧។
1972

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤១-១៣៩៨។

1973

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១៤។

1974

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១៤។ កា អះអាងខដ្េថ្ន េសតា
រ ង បស់គត់េិនអាឆរជឿជ្ញក់បាន ម្តូវ

បានរេើករ ើងសា ជ្ញងមី រៅកនរងសា ណាបណតឹងសាទកខ រៅម្តង់ កថ្នខណឌ ១៣២០, ១៣៨២ និង ១៣៨៧។
1975

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។

1976

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩។ សូេរេើេ្ងខដ្ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៦៥១។

457
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បានបង្ហាញថ្ន គត់មា នកា ខាមសរអៀន និង េិនឆង់និយាយអំពីបញ្ហាផ្លាេ់ខួ ន
េ គត់រ ើយ 1977។ រៅ
រពេខដ្េរគជំ ញឲ្យគត់ខឆក ំខេករ ឿងរា៉ វ បស់គត់ រដ្ើេបីអាឆកត់ម្ាទករធវើជ្ញេ័សា
តរ ង រទើប
គត់អាឆនិយាយអំពីកា ំរលាេរសពសនធវៈរេើ ូ បគត់រនះ 1978។
803.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរធវើកា វាយតថ្េេរេើេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប ស
រខឿន រហើយបានសរម្េឆថ្ន េ័សា
តរ ងរនះអាឆរជឿជ្ញក់បាន1979។ រេធាវីកា

កតីម្គន់ខ តរេើក

រ ើង វិញជ្ញងមីពីទ ហីក ណ៍ខដ្េបានទទួេកា បរាជ័យរៅដ្ំណាក់កាេជំនំជម្េះ

រដាយេិ នបាន

បង្ហាញអំពីកំហសណាេួយរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។
១០.១០.២. ការបង្ហាញនដាយមិនម្តឹមម្តូវពីភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ម្
នខឿន
804.

រេធាវីកា

ប សុ

ក់ព័នធនឹង្ការតាមដាន និង្ការបង្ខំឲ្យផេំ ំនណ្ក
កតីបានរេើករ ើងអំពីទ ហីក ណ៍ជ្ញរម្ឆើន (ភាគរម្ឆើនរៅកនរង េូេដាឋន ១៧៤) ខដ្េ

បានបំថ្េេេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន អំពីកា ួេរេទរដាយបងខំ ថ្នជ្ញកា
ពោយាេេួយ កនរងកា បង្ហាញថ្ន គត់ និងបតី បស់គត់ េិ នម្តូវបានបងខឲ្
ំ យ ួេរេទរ ើយ។
805.

ទីេួយ រេធាវីកា
សរខឿន

កតី បង្ហាញរដាយេិ នម្តឹ េម្តូវអំពីេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប

ក់ព័នធកា ាេដាន។ រេធាវីកា

សរម្េឆខដ្េថ្ន

កតីអះអាងថ្ន េ័សា
តរ ង បស់គត់បានម្ចនរចេកា

មានកា ាេឃាេំរេើេខដ្េរធវើរ ើងជ្ញពិរសស

រដ្ើេបីាេដានកា ្សំដ្ំរណក

រដាយបានដ្កម្សង់ថ្ន គត់និយាយថ្ន “កាេសេ័យរនះ ... មានរគាេដាន” 1980។ បខនត កា ដ្ក
ម្សង់រនះ

1977

ទាក់ទងនឹ ងម្បធានបទរ្សងទាំង ម្សរង 1981។

អាឆមានកា ភាន់ម្ឆ ំរេើកំហសឆគង

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៤៣ បនាត់ ២៥

ទំព័ ៤៤ បនាត់ ១១ រម្កាយរមាង [11.28.23]។
1978

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៤៤ បនាត់ ៥-

១១ រម្កាយរមាង [11.28.23]។
1979

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៤៩, ៣៦៥៣, ៣៦៥៩។

1980

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤៥ និង រជើងទំព័ ២៥៤៦ រយាងរៅ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ

ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៨ បនាត់ ៧-១២ េនរមាង [09.23.38]។
1981

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន ម្តូវ បានសាកសួ អំពីគូម្សក ខដ្េម្តូវបានរគយករៅ រហើយបាត់ខួ ន
េ បនាប់ពីខាង

ម្សីបដ្ិរសធេិនម្ពេ្សំដ្ំរណក កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ គត់បាននិយាយថ្ន ពិបាកដ្ឹងថ្នមានអវីរកើតរ ង
ើ រម្ ះ

458
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជ្ញេួយសកខីក េម បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន អំពីយប់រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គ
ត់។ គូម្សក ទាំងោយម្តូ វសានក់រ ៅកនរងររាងខវង ខណឌដាឆ់ពីគនជ្ញបនាប់រ្សងៗ 1982។ រៅរពេសួ
ថ្ន “រតើរៅរពេរនះមានកា ខណនំ ឲ្យ ួេដ្ំរណកគន ឬេួយមានកា ាេដាន ឬេួយ អត់រទ” គត់
បានរឆេើយថ្ន “កា រហើយរគាេដាន រគរៅពី រគរអើតរេើេាេបងអួឆ រគឈ ពីឆំរហៀង រគាេ
ដានរយើង ម្គប់ជំ ហាន ឲ្យរយើងកា ួឆឲ្យរយើង ស់រៅជ្ញេួយគន។ រគាេពិនិតយម្គប់ខ បបយាង គឺ
ថ្នរបើយប់ហនឹង គឺទាេ់ខតេេឺ” 1983។
806.

រេធាវីកា

កតី ក៏បាន ឹះគន់ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េពឹងខ្អករៅរេើ ព័ត៌មាន បស់រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន អំពីរហតកា ណ៍ខដ្េរកើតរ ើង េនរពេរគចប់ ំរលាេគត់រេើក
ទីេួយ1984។ គត់បានពនយេ់ថ្ន រម្កាយរពេ “រគឆរវស” ពីបីគ
ត ត់ដ្ំបូង រដ្ើេបីរជៀសពីកា ួេរេទ
រនះ គត់ម្តូវរគយករៅជួបបតីគត់រៅកខនេ ងរធវើសករានត 1985។ គត់បាននិយាយថ្ន៖
គត់និយាយជ្ញេួយខញរំថ្ន េិតតរ អាើយ! សេ័យរនះរហើយ រគកា រហើយ ួេ កសគនរៅ ជ្ញបតីជ្ញ
ម្បពនធរៅ។ អត់ដ្ឹងរគសមាេប់េនសសរទអាី? ខន! ឥ ូវខតរយើងម្បឆ្ំង នឹងអងគកា រគសមាេប់រយើ
ងរចេ។ គត់និយាយខញរំរហើយ និយាយរទៀត1986។
807.

រេធាវីកា

កតីរ យាងរដាយរម្ជើសរ ីសសកខីក េមបនាប់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េថ្ន បនាប់

ពីរលាកយាយរនះ បាន “និយាយរេង” ជ្ញេួយគត់ ខដ្េហាក់ដ្ូឆជ្ញឆង់ថ្ន កា សនានរនះេិ ន

“កាេសេ័យរនះ រយើងអត់បាននិយាយរម្ឆើនរទ រម្ ះមានរគាេដានសរងកត” សូេរេើេ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី
២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៨ បនាត់ ៧-១២ េនរមាង [09.23.38] ទំព័ ៧ បនាត់
២៣ ទំព័ ៨ បនាត់ ៤ រម្កាយរមាង [09.21.47]។
1982

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ១៥

-១៨ រម្កាយរមាង [14.28.40]។
1983

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ២១-

ទំព័ ៦០ បនាត់ ២ រម្កាយរមាង [14.31.14]។
1984

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៧។

1985

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦០ បនាត់ ២០

- ទំព័ ៦១ បនាត់ ១៥ រម្កាយរមាង [14.35.00]។
1986

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦១ បនាត់ ៧ -

៩ េនរមាង [14.37.54]។

459
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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សំខាន់ 1987។ របើរទាះបីជ្ញបានទទួេសាគេ់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន បានម្បាប់
រលាកយាយរនះ “កំរៅរចេខញរំ របើឲ្យខញរំេកហនឹង ខញរំអត់ហា
៊ែ នរដ្ករទមានក់”1988 ខតរេធាវីកា
េិនបានគិត អំពីប ិបទខដ្េបង្ហាញឆាស់ថ្ន មានកា រេើករ ើងពីសំរណើ។

កតី

គត់បាននិយាយបនត

ភាេេអំពីកា េកដ្េ់ បស់បីគ
ត ត់ និ ងអំពីរេើកដ្ំបូងខដ្េគត់គត់បានចប់គត់ ំរលាេរៅយប់រ នះ
រពេយប់បនតិឆ 1989។
808.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានអះអាងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន បានចត់ទកថ្ន បតី បស់

គត់បានរធវើរ ើងរដាយខេួនឯង រៅរពេគត់ចប់ ំរលាេ រហើយថ្ន “គត់េិនបាននិ យាយអំពី កា
គំរាេកំខហង ឬរសឆកតីខ ណនំឲ្យរធវើខបបរនះ ពីបគគេខាងរម្ៅណាមានក់រ ើយ” 1990។ កា រេើក
រ ើងខបបរនះេិនបានគិតអំពីសកខី កេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន ខដ្េថ្ន រម្កាយ
រពេខដ្េបតីគត់ ំរលាេគត់រហើយ បតីគត់បានពនយេ់ថ្ន គត់រធវើដ្ូរឆនះ “គត់រធវើរនះ គត់រៅាេ
អងគកា វិន័យរទ រដ្ើេបីកំឲ្យរយើងរនះជួបកា សាេប់ ” 1991។
809.

អវីខដ្េេិនគួ ឲ្យរជឿខាេង
ំ បំ្តរនះ គឺ រេធាវីកា

កតីរេើករ ើង អំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប

សរខឿន បរញ្ច ញទសសនៈខដ្េថ្ន គូម្សក ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបកា “ឆះសម្េរងនឹងគន និងបាន
ួេ ស់ជ្ញ េួយគន រម្កាយពីរ ៀបកា ួឆ” 1992។ សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺខបេកពីរនះ៖

1987

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៧។

1988

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៧។ ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦

(រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦១ បនាត់ ១១-១២ េនរមាង [14.37.54]។
1989

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦១ បនាត់ ១៧

-២៤រម្កាយរមាង [14.37.54]។
1990

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៧២។ រេធាវីកា

កតី រយាងរៅ ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃ

ទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦១ -៦២ ម្បខហេរមាង [14.38.09] និង ឯកសា
E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៤១-៤២ េនរមាង [11.23.18]
ទំព័ ៥៨ រម្កាយរមាង [13.51.51]។
1991

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៥៨ បនាត់ ១០

- ១៥ រម្កាយរមាង [13.51.51]។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៧២ បនាត់ ២៤ – ទំព័ ៧៣ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង [15.30.18]។
1992

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ១១៦៥ រជើងទំព័ ២១៦៤។

460
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រៅកនរងន៎ ង កា រហើយរៅ មានអនកម្តូវគនហនឹងភាគរម្ឆើ ន។ ចស រគយេ់ថ្នរគបានទទួេកា
ទកដាក់ ម្គួសា ពីអងគកា រគរគ ពអងគកា វិន័យ រគម្តូ វ ៉ូវគនរម្ឆើ ន។ រគ ស់រៅនឹងគន ជំគន
សខដ្េ មានរៅ ចស។ របើេួយឆំនួនរទឿតហនឹង តិឆរទ ខដ្េអនកខដ្េអងគកា ដ្ឹងថ្ន រយើងេិន
ម្តូវ ៉ូវគនន៎ ងគឺឆំនួនតិឆ 1993។
គត់បានបនតនិយាយអំពីអនកខដ្េម្តូវបាន “អងគកា ខដ្េរគាេដានចប់សមាេ ប់” 1994។ េ័សា
តរ ង
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បង្ហាញឆាស់លាស់ជ្ញងអំពី អនកខដ្េរគ ពាេអងគកា វិន័យ អំពីកា
េៈរទសៈម្បកបរដាយភាពេ័ យខាេឆ ួេ ទាំង អនកខដ្េម្តូវរគាេដាន និង យករៅសមាេប់ ម្បសិ ន
របើេិនរគ ពាេរនះ។
810.

រៅកនរងកា បង្ហាញរដាយេិនម្តឹេម្តូ វេួយរទៀត (រេើករនះរៅកនរង េូេ ដាឋន ១៦៦ )1995 រេធាវី
កា

កតីបានអះអាងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន េិនបានចត់ទក “រសឆកតីខណនំ”

ខដ្េ្តេ់ឲ្យកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ជ្ញតំណាងឲ្យរគេនរយាបាយ បស់ បកសកេម រយនីស តកេព រ
ជ្ញរ ើយ1996។ ាេពិតរៅ

ក់ព័នធជ្ញេួយនឹងអវខី ដ្េបាននិ យាយរៅកនរងពិធីរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

បស់គត់ គត់បាន្តេ់សកខីក េមថ្ន “រយើងម្តូវ ... បរងកើត កូនឲ្យបកស” 1997។ គត់េិនបាន្តេ់េ័ស តរ
ាងថ្ន គត់េិនបានចត់ទកថ្នរនះ ជ្ញរគេនរយាបាយ បស់បកសកេម រយនីសក
ត េពជ្ញ
រ រ ើយ។ កា
ដ្កម្សង់ខដ្េរេើករ ើងរដាយរេធាវីកា

1993

កតី

ក់ព័ នធជ្ញេួយ នឹងឆរេេើ យខដ្េគត់បាន្តេ់ រៅ

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ១២ បនាត់ ១២-

២០ រម្កាយរមាង [09.35.00]។ សហរេធាវីន ំេខកត់សមាគេ់ថ្ន កា រយាងរៅ កម្បតិច ឹកជ្ញភាសាខខម និងបារាំង បានបង្ហាញ
ថ្ន ឃាេេួយគឺេិនបានរៅកនង
រ ឯកសា ជ្ញភាសាអង់រគេស ខដ្េរយាងរៅ កថ្ន អងគកា “ឲ្យគត់មានម្គួសា ”។
1994

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ១២ បនាត់ ១៩

េនរមាង [09.37.05]។
1995

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១១-១២៤២។

1996

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២៩។

1997

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៧៣ បនាត់ ១៣

-២១ រម្កាយរមាង [15.32.08]. សូេរេើេ្ងខដ្ ទំព័ ៧៤ បនាត់ ៥-១១ រម្កាយរមាង [15.34.51]។

461
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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រពេខដ្េម្តូវបានសួ ថ្ន រហតអវីរទើបគូម្សក រ ៀបកា ងមីរថ្នមង ម្តូវបានរគេិនឲ្យជួបគនរនះ៖ “ខញរំ
េិនយេ់ពីរគេកា ណ៍ បស់បកស សេ័យន៎ ងរទ”1998។
811.

កា ពោយាេទាំង អស់កនរងកា រេើ ករ ើងថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន េិនបាននិយាយ
អំពីកា បងខិតបងខំ ពីអងគកា ឲ្យ្សំដ្ំរណក ឬសូេបីថ្ន គត់បដ្ិរសធគំនិតរនះរនះ េិនគួ ឲ្យរជឿជ្ញក់
រ ើយ។ េិនមានកា បង្ហាញអំពីកំហសណាេួយ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ។

១០.១០.៣. ការអោះអាង្នដាយមិនម្តឹមម្តូវដ លថ្ន ន ើ មបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី មិនបានទទួ លរង្
ការឈឺោប់
812.

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ (រៅកនរង េូេ ដាឋន ១៧៣)1999 ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

រេើេ ំេងរេើ ឆំណឆននថ្នព័ត៌មាន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន “បងកេនាិេ
សងស័យ” រេើភាពធៃន់ធៃ ថ្នកា ឈឺចប់ បស់គត់ 2000។ រេធាវីកា

កតីអះអាងថ្ន “ទំនក់ទំនង

េរនសរញ្ច តន” បានរកើតរ ើ ង វាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន និងបតី បស់គត់ 2001
បខនត ម្បតិច ឹករយាងខដ្េបាន្តេ់ឲ្យរនះេិ នបាន្តេ់កា គំម្ទឆំរ ះកា អះអាងរនះរ ើយ 2002។
813.

ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរខឿន បាន្តេ់ស កខីកេម យាងរម្ឆើ ន អំពីកា ឈឺចប់ និង
ទកខរសាក បស់គត់។ គត់យំរហើយខម្សក បនាប់ពីម្តូវ បតីចប់ ំរលាេ 2003។ គត់ម្តូវរ ៀបកា

1998

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៨៣ បនាត់ ១ -

១១ រម្កាយរមាង [16.00.10]។
1999

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០១-១៣៤០។

2000

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១៥, ១៣២៨។

2001

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១៥។

2002

សូេរេើេ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ២៤៩២។

2003

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦៧ បនាត់ ៤ -

១០រម្កាយរមាង [15.10.30], ទំព័ ៧២ បនាត់ ២៤ – ទំព័ ៧៣ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង [15.30.18]។
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រដាយបងខំជ្ញ េួយប សខដ្េគត់េិនរពញឆិតត រហើយេិ នឆង់ ួេដ្ំរណកជ្ញេួ យ រហើយបញ្ហារនះរធវើ
ឲ្យគត់ឈឺចប់ “ទាំង្េូវកាយទាំង្េូវឆិ តត” 2004។ គត់បាននិយាយថ្ន
ខញរំរពេហនឹងខញរំឈឺចប់ទាំង្េូវឆិតត ទាំង្េូវកាយ។ ទី១ កា ួេ ស់ខដ្េរយើងេិ នខដ្េធាេប់ រធវើឲ្យ
ឆកចប់រៅរេើរាងកាយ បស់ខួ ន
េ ។

រហើយទី២

ឆកចប់រេើ្េូវឆិតត ខដ្េខញរំេិនមានបំ ណង

កសាងអនគតបតីសីរសាះ។ ដ្េ់អឆ
៊ែ៊ី ឹងខញរំមានខតរសឆកតីយំខម្សក សាតយ។ ណាេួ យគឺថ្នកបត់ នឹង
បណា
ត ំឪពក្ង អ៊ែ៊ីឆឹងរធវើឲ្យអា េមណ៍ខញរំហនឹងណា ឈឺចប់កនរងកា ួេ កសហនឹង្ង ឈឺចប់្េូវ
ឆិតត្ង រធវើឲ្យខញរំរដ្កេិនេក់ ហូបេិនឆ្ៃញ់។ ដ្េ់អ៊ែ៊ីឆឹង វាឲ្យខម្បអាកាសធាតខញរំរៅជ្ញរសេក
សាេំង2005។
១០.១១. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី សយ ណានរឿន
814.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បាន្តេ់សកខី កេម រៅកនរង សវនកា អំពី្េបះ េ់ ថ្នបទ
បញ្ហជរេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 2006

រដាយនិយាយអំពី បទពិរសាធន៍ បស់គត់

ខដ្េម្តូវរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ និង ួេដ្ំរណករដាយបងខំ ជ្ញេួយបតី បស់គត់។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ពឹងខ្អក
រេើេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន សម្មាប់បញ្ហាេួយ ឆំនួន2007។ រេធាវី
កា

2004

កតីរធវើកា ជំ ទាស់ជ្ញរម្ឆើ ន រៅម្តង់ឆំ ណឆរនះ។

ឯកសា E1/488.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦១ បនាត់ ១៧

- ២៥ រម្កាយរមាង [14.01.29]។
2005

ឯកសា E1/487.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦៧ បនាត់ ២០

-២៤ រម្កាយរមាង [15.13.18]។ រៅកនង
រ សកខីកេមេនរនះ បស់គត់ គត់បានពនយេ់ថ្ន “រម្ ះខញរំេិនអាឆប សណាបះខេួនខញរំបានរទ
រម្ ះខញរំាំងឆិតតាេឪពកខញរំ គត់បានអប់ ំថ្ន រយើងខេួនជ្ញម្សី េិនម្តូវកា ឲ្យម្បរសបះថ្ដ្បះរជើងរទ។” ឯកសា E1/487.1 ម្បតិ
ច ឹក ថ្ងៃទី២០ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្ ប សរឃឿន) ទំព័ ៦០ បនាត់ ១៣ -១៤ េនរមាង [14.35.00]។
2006

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន).

2007

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៥៥៦, ៣៦១៥, ៣៦៣៣, ៣៦៣៥, ៣៦៣៩, ៣៦៤១,

៣៦៤៦, ៣៦៦៣, ៣៦៧៩, ៣៦៨៤។
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១០.១១.១. ការឈឺោប់របស់ ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី សយ ណានរឿន
815.

រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់ឆំរ ះេ័ សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន អំពីកា ឈឺ

ចប់ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហស រដាយេិនបានពិច ណារៅ
រេើព័ត៌មានខដ្េថ្ន គត់េិនបានរផ្លតតរៅរេើកា ឈឺចប់ ខដ្េគត់បានទទួេ ង ជ្ញេទធ្េថ្ន
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ឬកា ួេរេទរដាយបងខំ រៅកនរងឆរេេើយ ឆងរម្កាយ អំរពើ្េបះ
េ់ បស់គត់ (េូេដាឋន ១៦៣ និង េូេ ដាឋន ១៧៣)2008។ ដ្ូឆខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខបាន
បង្ហាញរៅខ្នករ្សងកនរ ងសា ណារនះរហើយ េិនមានេូេ ដាឋនអវី សម្មាប់កា រេើ ករ ើងថ្ន េ័សា
តរ ង
គួ ម្តូវបាន្តេ់តថ្េេខសគន ខ្អករេើខ្នកណាេួយថ្នសកខីក េម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េ
បាន្តេ់រនះរ ើយ 2009។ បខនត ទ ហីក ណ៍រនះេិ នទំនងទាេ់ខតរសាះឆំរ ះរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
សយ ណារ ឿន រដាយសា ខតគត់បាន្តេ់ស កខីកេមរ ៅកនរងសវនកា អំពី្េបះ េ់។ រហតដ្ូរឆនះ
សកខីកេមទាំងម្សរង បស់គត់ គឺជ្ញ “ឆរេេើយ អំពី្េបះ េ់”។ រេើសពីរនះរទៀត រៅរពេទទួេ
បានឱ្កាសរៅឆងបញ្ច ប់ថ្នសវនកា បស់គត់ រដ្ើេបីរចទជ្ញសំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ គត់
បានសួ សំណួ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញពិរសសជ្ញេួយនឹ ងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ 2010។ ជ្ញកា
ឆខេេក រៅខ្នកេួ យ្សងរទៀតថ្នសា ណាបណតឹងសាទកខ បស់ខួ ន
េ រេធាវីកា

កតីបានទទួេសាគេ់

យាងឆាស់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បានរេើករ ើងនូ វសំណួ រនះ រហើយបានកត់
សមាគេ់ថ្ន សកខីកេម បស់គត់បាន ំឮកអំពីកា ឈឺចប់ បស់គត់ 2011។
816.

ាេពិតរៅ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បាន្តេ់សកខី កេមយាងឆាស់ អំពីកា ទទួេ ង
កា ឈឺចប់2012។ គត់បាននិយាយថ្ន គត់េិនបានម្សោញ់បី ត បស់គត់រទ រហើយរៅរពេខដ្េ
រគម្តូវបងខំ ឲ្យ ួេដ្ំរណកជ្ញេួយបតី គត់៖

2008

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧៨, ១៣២៦។

2009

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៩៩។

2010

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១២

-១៩ េនរមាង [11.36.36]។
2011

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៦៧ និង រជើងទំព័ ២១៧០។

2012

សូេរេើេ្ងខដ្ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៦៧៩, ៦៩៧។

464
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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នងខញរំមានអា េមណ៍ញ័ មានអា េម ណ៍ឆកខណនកនរងខេួន រដ្ើេម្ទូង បស់ខញរំ ឆង់គំងរបះដ្ូងដ្ំៗ
រដាយេួយជី វិតខញរំ ាំងពីខញរំដ្ឹងកតីេក ខញរំពំខដ្េជួបម្បទះ ខេួនខញរំជ្ញន្រសតីខខម េួយ ូប អវីៗ ក៏វាេិន
សំខាន់ ដ្េ់រសមើនឹងខេួន បស់ នងខញរំខដ្ ។ ខតនងខញរំសខឆិតតញ័ ញាក់ ដ្ូឆកូនសតវយាងណាក៏
រដាយ ក៏នងខញរំសខឆិតតថ្នរៅរសៃៀេ រដ្ើេបីឲ្យបតីបរម្េើរៅាេ ឆំណង់ឆំណូេឆិ តត បស់គត់ ួេ
រេទ រម្ ះគត់បានរបតជ្ញញឆិតតរៅេខអងគកា ។ នងខញរំមានអា េម ណ៍ឈឺចប់ណាស់ 2013។
គត់ម្តូវបានបងខំឲ្យ ួ េរេទជ្ញេួយបតី រដាយសា ខតគត់ខាេឆពួកកងឈេ ប ខដ្េាេដានរៅខាង
រម្ៅ។ គត់ដ្ឹងថ្នគត់នឹងម្តូវរគសមាេប់ ម្បសិ នរបើគត់បដ្ិរសធេិ ន្សំដ្ំរណក 2014។ រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ក៏ទទួេ ងកា ឈឺចប់ ធៃនធ
់ ៃ ្ងខដ្ រដាយសា ខតគត់រ ៀបកា េិ ន
មានកា ដ្ឹងឮពីឪពកមាតយ រហើយពួកគត់េិនមានឱ្កាសឆូេ ួេ2015។
១០.១១.២. ការបកម្សាយមិនម្តឹមម្តូវនៅនលើភ័សាុតាង្របស់ន ើ មបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី

សយ

ណានរឿន
817.

រេធាវីកា

កតីរម្បើម្បាស់េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន រដាយេិនម្តឹេម្តូវ

ក់ព័នធនឹងេូេរហតអវីរទើបគត់េិនខេងេះបតីគត់

គឺជ្ញកា ពោយាេរដ្ើេបីរេើករ ើង នូវកំហស

ឆគងរៅកនរងកា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ទំនក់ទំនងម្តូវម្គប់ម្គងរដាយបកស
កេមយ
រ នីស តកេពជ្ញ
រ និងថ្ន េិនមានេទធភាពកនរងកា ខេងេះរ ើយ (កនរង េូេ ដាឋន ១៦៦)2016។ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន បានពនយេ់ថ្ន គត់បនត ស់រ ៅរៅកនរ ងឆំណងអា ហ៍ពិ ហ៍

2013

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន), ទំព័ ៣០ បនាត់ ១៩

-២៣ រម្កាយរមាង [10.48.25]។
2014

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន), ទំព័ ២៩ បនាត់ ២១-

ទំព័ ៣០ បនាត់ ១៥ រម្កាយរមាង [10.44.57] ទំព័ ៣៧ បនាត់ ៥ -៨ រម្កាយរមាង [11.07.26]។
2015

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ២៨ បនាត់ ២១

– ទំព័ ២៩ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [10.41.11]។
2016

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២០ រជើងទំព័ ២២៩៧ រយាងរៅឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ

៣៦៦៩។

465
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដាយបងខំ រដ្ើេបីកូន បស់គត់ រហើយថ្ន កនរងនេជ្ញ “ន្រសតីខខម ” គត់េិនឆង់បានបតីពី រទ 2017។ រដាយ
រម្បើម្បាស់ម្បរយាគរនះ

រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

កា ខេងេះេិ នម្តូវបានគំម្ទ

រ ើយរៅកនរងវបបធេ៌ខខម ាំងពីេន បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិបរតយយ 2018។

សម្មាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ

ឆំណឆរនះេិនឆាស់លាស់ ទាេ់ខតរសាះថ្ន រតើវាមានទំនក់ទំនងខបបណា ឬរតើវាបានបង្ហាញរដាយ
របៀបណាអំពីកំហស បស់ អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង។

អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង

បានបញ្ហជក់

យាងឆាស់ថ្ន កា េិ នមានេទធភាពកនរងកា ខេងេះ ខដ្េខេួនបានរយាងរៅរនះ េិនខេនជ្ញបញ្ហា
ថ្នសមាពធសងគ េ ឬជំរនឿវបបធេ៌រ ើយ។ ឆំណឆរនះទាក់ទងជ្ញេួ យកា េ័យខាេឆ កា ដាក់ទណឌកេម
រដាយផ្លាេ់ពី ដ្ឋ និងកា គំ រាេកំខហងសមាេ ប់ 2019។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានរហត្េសេ
ម្សប កនរងកា ចត់ទកឆំណឆរនះថ្នមានេកខ ណៈខសខបេកពីបញ្ហាថ្នតថ្េេ បស់ខខម ខដ្េមានពីេន
កនេងេក។
818.

រេធាវីកា

កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍ម្បខហេគន (កនរង េូេដាឋន ១៧៣)2020

ដ្ំរណកថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណី។ រេធាវីកា
ន្រសតីកនរងកា ួេរេទរដាយបងខំ

ក់ព័នធនឹងកា ្សំ

កតី អះអាងថ្ន បទពិរសាធន៍ បស់

រៅកនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ

រៅរម្កាេ បបកេពជ្ញ
រ

ម្បជ្ញធិបរតយយ េិនខសគនពីបទពិរសាធន៍កនរងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខបបម្បថ្ពណីខខម រ ើយ 2021
។ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានពនយេ់ពីខាងរេើរដាយេេអិត អំពីេូេរហតអវខី ដ្េទ ហីក ណ៍រ នះ ចំបាឆ់
ម្តូវបដ្ិរសធរចេ 2022។ ទ ហីក ណ៍រនះគឺជ្ញកា រម្បើម្បាស់រ ដាយេិ នម្តឹេម្តូវនូវេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ដ្េ់កម្េិតរនះ។ រេធាវីកា

កតីបានដ្កម្ស់ ងគត់ថ្នបាន្តេ់

េ័សា
តរ ងរដ្ើេបីគំម្ទដ្េ់កា រម្បៀបរធៀប បស់ខួ ន
េ វាងកា ំរលាេរសពសនធវៈ
ម្បជ្ញធិបរតយយ និងកា អនវតតខបបម្បថ្ពណី 2023។

2017

រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ

េ័សា
តរ ង បស់គត់េិនបានគំម្ទទសសនៈរនះ

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៣៩ បនាត់ ២-

៧ រម្កាយរមាង [11.14.34]។
2018

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២០។

2019

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៦៨។

2020

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣០១-១៣៤០។

2021

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣២១។

2022

សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៦៥៤-៦៦៣, ៦៧៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ៥៥៦-៥៦០។

2023

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រជើងទំព័ ២៥០៣។

466
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រ ើយ រហើយម្បាកដ្ណាស់ថ្ន រៅម្តង់កា រយាងរេើម្បតិច ឹកខដ្េបាន្តេ់រនះ ក៏េិនមានកា គំ
ម្ទខដ្ ។ ្ាយ
រ រៅវិញ រៅកនរងឆរេេើយេួយខដ្េបានដ្កម្សង់ គត់បានបញ្ហជក់ថ្ន គត់យេ់ម្ពេ
ជ្ញេួយបតីគត់ “រម្ ះគត់បានរបតជ្ញញ ឆិតតរៅេខអងគកា ” រហើយថ្ន “ខេួនខញរំជ្ញន្រសតីខខម េួយ ូប” ជ្ញកា
ឈឺចប់ណាស់ ខដ្េរគរធវខើ បបរនះរេើ ូ បកាយ បស់គត់ 2024។
១០.១១.៣. ការអោះអាង្ដ លគមនមូលដាឋនអំពីភ័សាុតាង្នដាោះបនទុក
819.

រេធាវីកា

កតី ក៏បានពោយាេរម្បើម្បាស់រដាយឆខេេក នូវសកខី កេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

សយ ណារ ឿន ខដ្េថ្ន អងគកា បង្ហគប់ដ្េ់គូម្សក ខដ្េម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ឲ្យ
ម្សោញ់គន2025។ រេធាវីកា

កតីរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន រនះគឺជ្ញេ័សា
តរ ងរដាះបនា រក ខដ្េអងគជំនំ

ជម្េះសាលាដ្ំបូ ង គួ រធវកា
ើ ពិច ណា (េូេ ដាឋន ១៦៦)2026។ សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនរឃើញេូេ
ដាឋនអវីខដ្េថ្ន រនះជ្ញេ័សា
តរ ងរដាះបនាក
រ រ ើយ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន ដ្ឹងយាង
ឆាស់ថ្ន រនះគឺជ្ញកា ម្បមាងរេើ េង្ហយយាងអេនសសធេ៌ ដ្ូឆខដ្េគត់បាននិយាយ រៅកនរង
សំណួ បស់គត់ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ “រហតអវីបានជ្ញឆាប់បរងកើតឲ្យេក ចប់រ ៀបកា រដាយ
បងខំ រដាយេនសសពំខដ្េសាគេ់គន? សួ ថ្នរហតអវបា
ី នជ្ញឆាប់រនះខឆងេក សួ ថ្នម្គួ សា នី េួយៗ
រសកឆតីម្សោញ់ មានរសន ហាគឺរកើតេកពីរសឆកតីម្សោញ់ េរនសរញ្ច ត នរ ៀងខេួនហនឹង រទើបរយើង
មានឆិតតម្សោញ់គន?” 2027។
១០.១២. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ស៊ែូ សុធា វី
820.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី គឺជ្ញន ីបូ ត រេទពីប ស2028។ គត់បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេពី
ថ្ងៃ រៅកនរងខ្នកសវនកា សតីពីបទបញ្ហជ រេើកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រដាយរេើករ ើងពីបញ្ហាជ្ញ

2024

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៣០ បនាត់ ១៩

- ២៣ រម្កាយរមាង [10.48.25]។
2025

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២២៩ និង រជើងទំព័ ២៣១៧។

2026

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១២១១-១២៤២ ជ្ញពិរសស ១២២៩។

2027

ឯកសា E1/489.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សយ ណារ ឿន) ទំព័ ៤៥ បនាត់ ១២-

១៩ េនរមាង [11.36.36]។
2028

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៦៤

បនាត់ ៣-៥ រម្កាយរមាង [14.27.01]។

467
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663635

រម្ឆើន ដ្ូឆជ្ញកា ខដ្េគត់ម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយន ី2029។ អងគជំនំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង

ពឹងខ្អករេើេ័សា
តរ ង បស់គត់

ួេ ទាំងេ័ សា
តរ ងសតីពី្េបះ េ់

ថ្នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រៅរេើជន ងរម្គះ2030 និងអំពកា
ី ្សំដ្ំរណករដាយបងខំ 2031។
821.

រេធាវីកា

កតីជំ ទាស់កា សរម្េឆទាំ ងអស់រ នះរេើឆំ ណឆេួយ ឆំនួន។ សហរេធាវីនេ
ំ ខរឆេើយតប

រៅទីរនះ ឆំរ ះទ ហីក ណ៍ខដ្េមានបញ្ហាជ្ញរម្ឆើ ន បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័ នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ស៊ែូ សធាវី2032។
១០.១២.១. ពពជាតំណាង្ននភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ស៊ែូ សុធា វី
822.

រេធាវីកា

កតីរេើ កទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគងកនរ ងកា ពឹងខ្អករេើ

សកខីកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី រដ្ើេបីគំម្ទកា សរម្េឆទូរៅអំពី្េបះ េ់ថ្ ន
កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ (េូេ ដាឋន ១៦៣ និង េូេដាឋន ១៧៤)2033។ ឆំណឆរនះខ្អករេើ
កាេៈរទសៈខដ្េមានកា ្សំដ្ំរណកសម្មាប់កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ បស់គត់ 2034 និងទ ហីក ណ៍
ខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញន ីបូ ត រេទពីប ស ស៊ែូ សធាវី បានទទួេ ងកា ឈឺចប់រ្សង2035។
823.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី បានពនយេ់ថ្ន រេេូ េិខដ្េឆូេឆិតតគត់ និ ងចត់ទកគត់ដ្ូឆជ្ញ
បងបអូន បាន្តេ់ម្សាឲ្យគត់ រហើយគត់ និងម្បពនធ បស់គត់ សរម្េឆឆិ តត្សំដ្ំរណក រដ្ើេបីកំឲ្យរគ
សមាេប់ 2036។ រទាះបីជ្ញឆំណឆរនះអាឆមានេកខណៈខបេក បខនត វាេិនបានរធវើឲ្យេ័សា
តរ ង បស់គត់
េិនអាឆជ្ញតំណាងរេើបញ្ហាជ្ញក់លាក់ណាេួយរ ើយ។ ាេពិតរៅ ព័ត៌មានរនះគំម្ទព័ត៌មានដ្ថ្ទ

2029

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី)។ ឯកសា

E1/463.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី)។
2030

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៧៩, ៣៦៨២។

2031

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥៧, ៣៦៦១។

2032

សា ណាដ្ថ្ទរទៀត ក់ព័នធ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី មានរៅកនរង ខ្នក ១០.១២ កថ្នខណឌ ៨២០-៨៣១។

2033

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៥៦-១១៨៨, ជ្ញពិរសស ១១៧០, ១៣៤១-១៣៩៨, ជ្ញពិរសស ១៣៩០។

2034

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩០។

2035

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៩០, ១១៧០។

2036

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ២-១៦ េនរមាង [15.27.02]។

468
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663636

រទៀត ក់ព័នធនឹងកា េ័ យខាេឆ ទណឌកេមធៃន់ធៃ ខដ្េបងខំឲ្យគូម្ សក រ ៀបកា ងមីរថ្នមង ម្តូ វ្សំដ្ំរណក
របើរទាះបីជ្ញពួករគសាាក់រសាើ េិនឆង់កតី។
824.

ជ្ញកា ម្តឹេម្តូវខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី ទទួេ ងកា ឈឺចប់រ្សង កនរងក ណីខេះ
រដាយសា ខតគត់ជ្ញ ន ីបូ ត រេទពីប ស។ គត់បានពនយេ់រេើបញ្ហារនះរដាយខេួនឯង “អនក ណាក៏
ជួប អនកណាក៏ សាគេ់ អនក ណាក៏រឃើញ អនកណាក៏ឮខដ្

ខតខញរំឈឺចប់ាំងពីកា បងខំរ ៀបកា

រគ

គំរាេកំខហង រគរេើេង្ហយ មានសពវម្គប់ ទាំងអស់ រេើកា របៀតរបៀននូវ្េូវរេទ ខដ្េខញរំជ្ញម្បរេទ
ទីបី”2037។ គត់ក៏បាននិយាយពីកា ឈឺចប់ បស់េនសសរេទទីបីដ្ថ្ទរទៀត ួេទាំងកា ខដ្េគត់
បានឮអំពីេនសសរេទទីបី
កា

ខដ្េសខឆិតត្ឹកថ្ននំពេ

ជ្ញជ្ញងរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍2038។

រេធាវី

កតីេិនបានកំណត់នូវឯកសា គតិ យតតិណាេួយ រដ្ើេបីបង្ហាញថ្ន កា ឈឺចប់កាន់ខតធៃន់ធៃ

បស់េនសសរេទទីបីរនះ

េិនមានភាព ក់ព័នធជ្ញេួយ នឹងកា វាយតថ្េេរេើឧម្កិដ្ឋកេម

ថ្នអំរពើ

អេនសសធេ៌រ្សងរទៀត។ មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្ន រហតអវបា
ី នជ្ញ េកខណៈជ្ញក់លាក់ថ្នកា
ឈឺចប់ ខដ្េបងករ ើងរដាយឧម្កិដ្ឋកេមម្ទង់ម្ទាយធំ ខតងខតមានកា ខម្បម្បួេខេះៗ ពីជន ងរម្គះ
េួយរៅជន ងរម្គះេួយរទៀត។

កា ឈឺចប់ បស់េនសសរេទទីបី

េិនខេនេិនមានសពេភាព

ឬមានភាព ក់ព័ នធ ចញ់អនកដ្ថ្ទរទៀតរ ើយ។
825.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី ក៏បានទទួេ ងកា ឈឺចប់កនរង េកខណៈ
ខដ្េដ្ូឆគននឹងេនសសខដ្េេិនខេនជ្ញរេទទីបីខដ្ ។ ដ្ូឆជ្ញអនកដ្ថ្ទរទៀតខដ្

គត់ម្តូវបាន ំរលាេ

បំ នរេើ កិតតិយស ឯកជនភាព និងសវ័យភាពខាង្េូវរេទ រហើយគត់ ស់រៅកនរងប ិយា កាសេ័យ
ខាេឆ កា គំរាេកំខហង និងអំរពើហិងា។ គត់បាន្តេ់សកខីកេមថ្ន រម្កាយរពេម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀប
អា ហ៍ពិ ហ៍ គត់ម្តូវបានបងខឲ្
ំ យ ួេរេទ រដាយគត់េ័យខាេឆម្តូវរគសមាេប់ ម្បសិ នរបើគត់

2037

ឯកសា E1/463.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំ ព័ ៥៣ បនាត់ ៩-២៤

រម្កាយរមាង [14.00.55]។
2038

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៨១

បនាត់ ១២-១៦ រម្កាយរមាង [15.50.01]។ ឯកសា E1/463.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៤ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ២៥ បនាត់ ៧-១១ រម្កាយរមាង [10.34.43]។

469
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បដ្ិរសធ2039។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវីបានបញ្ហជក់ថ្ន “របើខហអងេិនម្ពេរដ្ករទ គង់ខត
ថ្ងៃណាេួយរសើបកា ណ៍ដ្ឹង ករេាឆខអាងរចេ” 2040។ រម្កាយរពេរ ៀបកា រដាយបងខរំ ហើយ មាន
េនសសេូ នឆូេរម្កាេ្ា ះគត់ រដ្ើេបីាេដានគត់និងម្បពនធគត់ រដ្ើេបីឲ្យឆាស់ថ្នពួកគត់បាន្សំ
ដ្ំរណក2041។ រៅយប់ខដ្េគត់ និងម្បពនធគត់បាន្សំដ្ំរណក បនាប់ពីបាន្ឹកម្សា ួឆរហើយ រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី បានម្បាប់ម្បពនធគត់ថ្ន “ថ្ងៃរនះរបើរយើងេិន ួេដ្ំរណកជ្ញេួយគនរទ
រយើងពិបាកនឹង ស់រហើយ រយើងេិនដ្ឹង ង្ហប់ថ្ងៃណារទ រគាេដានរាេ់ថ្ងៃ រយើងកហករគវាអស់
កយកហករហើយ” 2042។ គត់បាននិយាយថ្ន ម្បពនធ បស់គត់រឆេើយថ្ន “រធវើរេឆរធវើឆ ះឲ្យខតបាន
ស់” 2043។
826.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពឹងខ្អករដាយម្តឹេម្តូវរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ស៊ែូ

សធាវី កនរងកា រធវើកា សរម្េឆទូរៅ អំពី្េបះ េ់ថ្ នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ រដាយ
ថ្ន បទពិរសាធន៍ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ មាន្េបះ េ់យូ អខងវង រៅរេើជន ង
រម្គះ និងថ្ន ជន ងរម្គះជ្ញរម្ឆើនរៅទទួេ ងកា េងបនេឆ រដាយបទពិរសាធន៍រនះ ហូតេកទេ់
សពវថ្ងៃ2044។ រៅរពេសាកសួ ថ្នរតើ អាឆមានេទធភាព កនរងកា បដ្ិរសធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
រដាយបងខំរទ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី បានពនយេ់ថ្ន “កំថ្នរ ើយខតកអក និយាយខតកអក
ហនឹងក៏េិនហា
៊ែ នកអកខដ្ ។ សខឆិតតទឹកខេនក ទឹកសរេា េកជ្ញេួយ រពេខដ្េខសរៅរហើយ ក៏អត់

2039

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ២-១៦ េនរមាង [15.27.02]។
2040

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ២-១៦ េនរមាង [15.27.02]។
2041

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំ ព័ ៧៣

បនាត់ ១៣-២៣ េនរមាង [15.24.14]។
2042

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ១២-១៤ េនរមាង [15.27.02]។
2043

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ១៤ េនរមាង [15.27.02]។
2044

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៧៩, ៣៦៨២។

470
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ហា
៊ែ ននិ យាយរទ ខតនិ យាយបាត់ខួ ន
េ រហើយ”2045។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី បាន្តេ់ សកខី
កេមថ្ន គត់រៅឆងចំជ្ញនិឆច ថ្ងៃខដ្េគត់បានដ្ឹងថ្ន គត់ម្តូវរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ចំ
ហូតដ្េ់ថ្ងៃគត់សាេប់ រម្ ះបញ្ហារនះបណា
ត េឲ្យគត់ឈឺចប់ខាេំងបំ្ត 2046។
១០.១២.២. ទ ហ ីករណ្៍
827.

ក់ព័នធនឹង្ការរួមនភទនដាយបង្ខំ

រៅកនរង េូេដាឋន ១៧៤2047 រេធាវីកា

កតីពោយាេរេើកទ ហីក ណ៍អំពីកំហសឆគងរៅកនរងកា

សរម្េឆ បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េថ្ន កា ួេរេទម្តូ វរធវើរ ើងរដាយបងខំ រដាយខ្អករេើ
កា អះអាងថ្ន កា សរម្េឆរនះម្គន់ខតទាញរឆញពីេកខណៈចប់បងខំ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
ខតបរណា
ណ ះ2048។ េ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី និងេ័សា
តរ ងដ្ថ្ទរទៀត បាន
បង្ហាញថ្នកា រនះេិ នម្តឹេម្តូវ និង បង្ហាញរដាយខសឆគង នូវរសឆកតីស ននិដាឋន

បស់អងគជំ នំជម្េះ

សាលាដ្ំបូង។
828.

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

បានរ ៀបរាប់ថ្ន

កា យេ់ម្ពេេិនអាឆរកើតមានរ ើយ

“រៅកនរង

ប ិយាកាសេួយខដ្េគូម្សក េិនបានយេ់ម្ពេរៅរេើកា រ ៀបកា ាំងពីរពេដ្ំបូង រដាយដ្ឹង
ថ្នខេួនចំបាឆ់ម្តូវខត ួេរេទ រហើយមានកា ាេដានថ្នរតើ មានកា រគ ពាេឬអត់ រហើយរៅកនរង
ក ណីេិនរគ ពាេ នឹងម្តូវបានបងខំរនះ” 2049 (រដាយគូសបញ្ហជក់ បខនថេ)

2045

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៩

បនាត់ ១-៣ េនរមាង [15.42.10]។
2046

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៦៨

បនាត់ ២៥- ទំព័ ៦៩ បនាត់ ១ រម្កាយរមាង [15.05.01]។
2047

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៤១-១៣៩៨។

2048

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៨១។ ទ ហីក ណ៍ម្បខហេគន ខដ្េម្ចនរចេបទពិរសាធន៍ បស់ រដ្ើេ

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី អំពីកា ួេរេទរដាយបងខំ គឺមានរៅកនង
រ សា ណាតប បស់ រេធាវីកា
បស់ ក.ស.ព (F50/1 ឆរេេើយតប បស់ រេធាវីកា

កតី រៅរេើបណតឹងសាទកខ

កតី រខៀវ សំ្ន រៅនឹង បណតឹងសាទកខ បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ (សំ ណំ

រ ឿង ០០២/០២) ថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៤៦) ខដ្េម្តូវបានពឹងខ្អករេើរៅកនង
រ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹង
សាទកខ រជើងទំព័ ២៤៨៥។
2049

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៦១។

471
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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829.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី រគឆរវសពីកា ្សំដ្ំរណក អស់ យៈរពេរាប់សបាតហ៍ រម្កាយ
រពេរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍2050។ រដាយសា ខតគត់ដ្ឹងថ្ន ម្បសិ នរបើគត់បដ្ិរសធ គត់នឹងម្តូ វរគ
ករេាឆ រទើបគត់ម្តូវបងខរំ ធវើដ្ូរឆនះ2051។ ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆ គត់និង
ម្បពនធ បស់គត់ ម្តូវបានរេេូ េិរៅរៅជួបេតងមាន ក់ រហើយបានម្បាប់ពួកគត់ថ្ន ម្បសិនរបើពួក
គត់េិនម្ពេ្សំដ្ំរណករទ ពួកគត់នឹងម្តូវរគករេាឆ 2052។

830.

ដ្ូឆខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆ ឆាស់ ណាស់ថ្ន កាតខដ្េសថិតរម្ៅកា រ ៀបកា
បងខឲ្
ំ យគូម្សក ងមីរថ្នមង ម្តូវខត ួ េរេទ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី ម្តូវបានបងខំឲ្យ្សំ
ដ្ំរណក សម្មាប់កា រ ៀបកា រដាយបងខំ រដាយសា កា គំរាេកំខហង រម្បើអំរពើហឹងាធៃន់ធៃ ។

១០.១២.៣. បទពិនសាធន៍ននភរិោរបស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ស៊ែូ សុធា វី
831.

េូេដាឋន ១៧៣ មាននូវកា អះអាងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគងរដាយសរម្េឆ
ក់ព័នធនឹងកា ឈឺចប់ បស់េ ិយារដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី 2053។ សហរេធាវីនេ
ំ ខេិន
អាឆ ករឃើញ កា សរម្េឆណាេួយ បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រេើបញ្ហារនះរ ើយ 2054។ វា
មានភាពេិ នឆាស់លា ស់ដ្ូឆគន សម្មាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ រេើបញ្ហាថ្នរតើ ម្បសិនរបើ បញ្ហារនះបាន

2050

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន២
ំ ០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤

បនាត់ ២-៣ រម្កាយរមាង [15.24.14]។
2051

ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧២

បនាត់ ៣-៦ រម្កាយរមាង [15.17.12]។
2052

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥៧ (រយាងរៅ ឯកសា E1/462.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា

ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី) ទំព័ ៧៤ បនាត់ ៨-៩ េនរមាង [15.27.02])។
2053

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣១០។

2054

កថ្នខណឌឆំនួនពី ថ្ន ឯកសា E465 សាេម្កេអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង (កថ្នខណឌ ៣៦៥៧ និង ៣៦៥៩) ខដ្េម្តូវបាន

រយាងរៅកនរង ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ រៅម្តង់កថ្នខណឌ ១៣១០ បានរយាងយាងឆាស់រៅ ក រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ស៊ែូ សធាវី ខេួនគត់ផ្លាេ់ េិនខេនម្បពនធ បស់គត់រទ របើរទាះបីជ្ញមានកា ភាន់ម្ឆ ំខេះខដ្េអាឆរកើតមាន រដាយកា រម្បើ
ម្បាស់សពវនេប ស រៅកនរងកថ្នខណឌ ៣៦៥៧ និងឃាេំ “ន ីទាំងរនះ” រៅកនរងកថ្នខណឌ ៣៦៥៩។ េ ិយា បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ស៊ែូ សធាវី េិនម្តូវបានពិភាកាកនរងសិទធិគត់ផ្លាេ់រ ើយ រៅកនរងខ្នករនះ។ រៅខ្នករ្សងកនង
រ សា ណាបណតឹងសាទកខ ឯក
សា F54 (កថ្នខណឌ១៣៨១) រេធាវីកា

កតីហាក់ដ្ូឆជ្ញគិតថ្ន ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៣៦៥៩ ថ្នរយាងរៅ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី គឺេិនខេនេ ិយា បស់គត់រ ើយ។

472
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រកើតរ ើង រតើវា ក់ព័នធរដាយ របៀបណា សម្មាប់រេធាវីកា

កតី កនរងកា បញ្ហជក់ អំពីអតតស ញ្ហញណ

ជ្ញន ីបូ ត រេទពីប ស បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ស៊ែូ សធាវី រៅកនរ ងប ិបទរនះ។ កថ្នខណឌរនះ
រៅកនរងសា ណា បស់រ េធាវីកា

កតី គឺេិនសេ េយ និ ងេិនមានេ័សា
តរ ងគំម្ទ ខដ្េដ្ូរឆនះរហើយ

គួ ម្តូវបានបដ្ិរសធ។
១០.១៣. ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដអម នអឿន
832.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន រធវើកា ជ្ញម្គូរពទយ រៅកនរង បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរតយយ។ គត់
បាន្តេ់សកខីកេម យៈរពេបួនថ្ងៃ

រៅកនរង សំណំរ ឿង ០០២/០១ 2055។

ភាព ក់ព័នធជ្ញពិរសស

ឆំរ ះសំ ណំរ ឿងបឆចរបបននរ នះ គឺស កខីកេម បស់គត់ ទាក់ទងកា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន រៅវគគរ ៀន
សូម្តនរយាបាយេួយ ខដ្េគត់បានឆូេ ួេ និង ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់គ
ត់។
១០.១៣.១. ទ ហ ីករណ្៍អំពីពពមិនសុីសង្ហាក់គនននភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដអម
នអឿន
833.

រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ជ្ញកា រឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន េ័ស តរ

ាង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន េិនគួ ម្តូវបានទទួេយក រដាយអងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងរនះ 2056 អងគជំនំជម្េះរនះបានទទួេសាគេ់ថ្ន សកខីក េមមាននូវភាពេិនសស
ី ង្ហវក់គនខេះ រហើយ
ថ្ន “ខអេ រអឿន បានទទួេសាគេ់ថ្ន មានបញ្ហាេំបាកកនរងកា េេឹករ ើង វិ ញ រៅាេេំដាប់
េំរដាយ នូវម្ពឹតតិកា ណ៍ខដ្េបានរកើតរ ើង អស់ យៈរពេ៤០ឆ្នំកនេ ងរៅ និងរដាយមានកា បះ
ទងគិឆ្េូវឆិតត បានរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់កា ឆងចំ បស់គត់” 2057។ រទាះជ្ញយាងរនះកតី អងគជំនំជម្េះ

2055

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ ឯកសា E1/115.1

ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ ឯកសា E1/116.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខ
សីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។ ឯកសា E1/117.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ
២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន)។
2056

ឯកសា F17 សំ ណំរ ឿង ០០២/០១ សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ម្បឆ្ំង នឹងសាេម្កេ

កនរងសំណរំ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៤៣ និង ៥៣២។
2057

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣៤៧។

473
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663641

រនះបានសននិដាឋន

បញ្ហាទាំង អស់រនះ

េិនបានបង្ហាញថ្នមាន្េបះ េ់ ណាេួយ

រៅរេើកា

សរម្េឆកនរង សាេម្កេរ ើ យ 2058។
834.

នរពេរនះរេធាវីកា

កតី បានរេើករ ើងេតងរទៀតពីឆំណឆទូរៅដ្ខដ្េរនះ អំពីភាពេិនសី ស

ង្ហវក់គនរៅកនរងសកខី កេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន ជ្ញពិរសសបានអះអាងថ្ន កា ឆង
ចំេិនេអ បស់គត់រេើបញ្ហាេិនមានខេឹេសា ដ្ូឆជ្ញកាេប ិរឆេទ គួ ខតរធវើឲ្យអងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងម្ចនរចេនូវេ័សា
តរ ង បស់គត់ 2059។ ក.ស.ព បានរឆេើយតបយាងរកាះកាយឆំរ ះ កា
តវា៉ អំពីភាពអាឆរជឿទកឆិតបា
ត នជ្ញទូរៅទាំងរនះរហើយ2060

រហើយសហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សប

ជ្ញេួយនឹងសា ណា បស់ ក.ស.ព។ រហតដ្ូរឆនះ សា ណាបនតរទៀតរនះ គឺក ម្េិតម្តឹ េខតកា
ពិភាការេើកា វាយម្បហា ជ្ញក់លាក់ បស់រ េធាវីកា

កតីរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខអេ រអឿន ទាក់ទងនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង
េូេដាឋន ១៦៣។
១០.១៣.២. ការជំទស់នៅនលើភ័សាុតាង្របស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី ដអម នអឿន អំពីការនរៀប
អា
835.

ហ៍ពិ

ហ៍នដាយបង្ខំ និង្ការឈឺោប់

រៅកនរង េូេដាឋន ១៦៣ រេធាវីកា
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន
រេធាវីកា

កតី បានរម្បើម្បាស់នូវ កយរពឆន៍ បំរេេើសរៅរេើេ័សា
តរ ង បស់
ក់ព័នធកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ បស់គត់ 2061។

កតីពឹងខ្អ ករេើឆរេេើយខដ្េេិនឆាស់លាស់ខដ្េ ខអេ រអឿន បាន្តេ់ រៅរពេ

សាកសួ អំពីកាេប រិ ឆេទថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
រម្ជើសរ ីសរ ៀបកា

រៅថ្ងៃជ្ញក់លាក់េួយ 2062

និងអំពីកា ខដ្េគត់និយាយថ្ន

រដាយអះអាងថ្ន

គត់បាន

គត់េិនម្តូវបានបងខំឲ្យរ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រទ រហើយក៏េិនគំម្ទដ្េ់កា សរម្េឆ បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េថ្ន ប

2058

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣៤៧។

2059

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៧៥៧-១៧៥៨។ កថ្នខណឌរនះក៏ម្តូវបានរយាងខខវង្ងខដ្ រៅកនរង កថ្ន

ខណឌ ៣១៩, ១៤២៤, ១៨៦៤, ២០២៧ និង កថ្នខណឌ ២៤៣ រជើងទំព័ ៣៤៧។
2060

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ១៤១-១៤២។

2061

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧២។

2062

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩៣ បនាត់ ៩ -

១៩ េនរមាង [16.05.36]។

474
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663642

ណា
ត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ធៃ ន់ធៃ

2063។

បនាប់េក

រេធាវីកា

កតីបា នរេើករ ើង វិ ញ

នូវកា

អះអាង បស់ខួ ន
េ ថ្ន កា ឈឺចប់ខដ្េបានរ ៀបរាប់េ េអិត រៅកនរងខ្ន កឆេបងថ្នសកខីក េម បស់រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី រទាះបីជ្ញឆាស់ លាស់ ឬបងខំខបបណាកតី ម្តូ វខតម្ចនរចេម្បសិនរបើ េិនម្តូវ
បានរេើករ ើងសា ជ្ញងមី
តលាកា
836.

រៅកនរ ងកា ខងេងទកខរសាករៅរពេឆ ងរម្កាយថ្នកា បង្ហាញខេួនរៅកនរង

2064។

ដ្ូឆខដ្េបានបង្ហាញរៅខ្នករ្សងកនរងសា ណារនះ កា អះអាងឆងរម្កាយ េិ នមានេូេដាឋនខ្នក
អងគឆាប់ ឬភាពសេរហត្េរ ើយ 2065។ កា អះអាងរនះមានបញ្ហាខាេំង ជ្ញពិរសសជ្ញេួយរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន រដាយសា ខតឆរេេើយ បស់គត់ អំពីកា ឈឺចប់ ម្តូវបាន ំខានរៅេន
រពេគត់ពនយេ់ អំពីកា ឈឺចប់ បស់គត់ រហើយគត់េិនអាឆបញ្ច ប់កា ខងេងបាន2066។

837.

រទាះជ្ញយាងរនះកតី សកខីកេមខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន បាន្តេ់រៅថ្ងៃទីេួយ ថ្នេ័ស តរ
ាង បស់គត់ បានរឆេើយតបឆំរ ះទ ហីក ណ៍ បស់រេធាវីកា

កតី។ គត់បានរ ៀបរាប់េ េអិត អំពី

ដ្ំរណើ ខដ្េគត់ម្តូវបានបងខំ ឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ ខដ្េបង្ហាញយាងឆាស់ថ្ន រនះេិនខេនជ្ញ
កា សមម្័ គឆិតតរទ របើរទាះបីជ្ញ មានកា រេើករ ើង បស់គត់ អំពី “រម្ជើសរ ីស” កតី៖
កនរងនេជ្ញយ វជនមាន ក់សថិតរៅកនរងសងគ េ អនកណាក៏ដ្ូឆ អនកណា ម្សោញ់ណាស់ អំរពើមាន
សិទធិរស ីភាព កនរងកា រ ីសគូម្សក ។ បខនតរៅកនរងឱ្កាសខដ្េខញរំេិនៗឆង់បាន ខប រៅជ្ញបាន
អាហនឹងខញរំេិនរពញឆិតតរទ ខតរគឆេិនបាន។ ដ្ូរឆនះតម្េូវរពេរវលារនះឯង រេើេេកខ ណៈហាក់
េិនហាក់រទ គឺរ ឿងពិត គឺបិទសិទធិេនសស រម្បើម្បាស់េិនបានរទ រម្ ះរគតម្េូវឲ្យខញរំយកម្បពនធៗ
រហើយឆងអរេឆំខដ្េេនសស ខដ្េខញរំអត់ម្ សោញ់។ អ៊ែ៊ីឆឹងខញរំម្បខកកឆះ ម្បខកករ ើង កនរងឋានៈខញរំ
ជ្ញសមាជិកបកស កនរងម្កសួង បស់រពទយ្ងខដ្

គឺខញរំម្តូវទទួេបនាក
រ េួយ បានន័ យថ្ន ដ្ូឆជ្ញ

2063

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៧២។

2064

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១១៨៥។

2065

សូេរេើេ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ១៩៩។

2066

ឯកសា E1/117.1 [ខកតម្េូវ ៤] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ២៤

បនាត់ ២៣ - ទំព័ ២៥ បនាត់ ៣ េនរមាង [10.24.11]។
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ទទួេរទាស។ រគដ្ករឆញពីរពទយ ឲ្យខញរំរៅកា ដាឋន យៈរពេម្បខហេជ្ញពី រៅបី ពី ខខជ្ញង
របើជ្ញងវាជ្ញងតិឆតួឆ របើខវះក៏ខវះតិឆ តួឆ។ 2067
រៅរពេខដ្េរគរៅគត់ម្ត ប់េក វិញ គត់សរម្េឆឆិតតថ្ន “របើខញរំេិនយកជី វិត ខញរំអត់ដ្ឹងថ្ន ខញរំ ស់
ឬសាេប់”2068។
838.

ាេ យៈសកខីកេម បស់គត់ មានភាពឆាស់លាស់ដ្ូឆគនខដ្េថ្ន កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយ
បងខំ បានបណា
ត េឲ្យមានកា ឈឺចប់ធៃន់ធៃ ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន។ គត់បាន
ពនយេ់ថ្ន “ទាំងៗន ីជ្ញេ ិយា បស់ខញរំ ទាំងខញរំរដ្ក រពេឆូេដ្ំរណករដ្កជ្ញេួយគន បងាូ ទឹកខេនក
ដាក់គន រតើសេ េយនឹងយកខដ្ ឬអត់?” 2069។ រៅម្តង់ឆំ ណឆរនះគត់ចប់រ្តើេយំ។ រៅរពេចប់
រ្តើេគត់ពនយេ់ថ្ន៖
អ៊ែឆ
៊ី ឹងកនរងឆំ ណឆរនះ រពេខដ្េខញរំម្សក់ទឹកខេនក រដាយសា ទាំង បនមន រដាយសា នឹករឃើញ
រ ឿងអតីតកាេ ថ្នខញរំឆះជ្ញប ស បខនតគនជ្ញម្សី ក៏ជួបរ ឿងដ្ូឆខញរំខដ្

ហូតដ្េ់គនបងខំឆិតត េនសស

េិនម្សោញ់ 2070។ បខនតកនរងឱ្កាសរនះ ខញរំគិតរឃើញ បខនតសួ គន រដ្កសួ គន រតើរយើងរធវើរេឆ?
របើរយើងដ្កថ្ដ្រយើងនឹងង្ហប់ រតើរយើងរធវើរ េឆ? រហើយកា និយាយរនះ េិ នបាននិ យាយឲ្យរគឮ

2067

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩០ បនាត់ ៥-១១

េនរមាង [15.55.12]។
2068

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩០ បនាត់ ២០២១

រម្កាយរមាង [15.55.12]។
2069

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩០ បនាត់ ២១ -

២៤ េនរមាង [15.56.36]។
2070

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន រៅកនរងេូេដាឋន ១៧៣ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ក
ហី ណ៍ថ្ន េសតា
រ ង បស់រដ្ើេបណតង
ឹ

ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន េិនគំម្ទដ្េ់កា សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងថ្ន េ ិយា បស់គត់ទទួេ ងកា ឈឺចប់ រដាយ
សា ខតកា េ
ួ រេទរដាយបងខំ (ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ១៣៣៥)។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ េិនអាឆកំណត់
អំពី កា ពឹងខ្អកណាេួយ បស់ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅរេើេសតា
រ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន សម្មាប់
រគេរៅរនះរ ើយ ដ្ូរឆនះមានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ ទ ហីក ណ៍រនះ បស់រេធាវីកា

កតី អាឆ ក់ព័នធរដាយ របៀបណា

ជ្ញេួយសាេម្កេ។ រទាះជ្ញកនរងក ណីណាកតី សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ថ្ន ឆាស់ណាស់គឺអាម្ស័ យរេើ អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង កនរងកា រម្បើម្បាស់សកខីកេមរនះ ពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន ទាក់ ទងកា យេ់រឃើញ បស់គត់ អំពីកា ឈឺចប់
បស់េ ិយាគត់។
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រទៀត។ រេើេ៍រតើពិច ណា ហនឹងមានខតរយើងពី នក់ បងខំឆិតត ទាំង ង្ហប់ ទាំង ស់រដ្ើេបីបំរពញបំ
ណងៗ អនកម្តូវកា រដ្ើេបីជី វិត បស់រយើ ង រយើងគួ រធវើអ៊ែ៊ី ឆឹងខដ្ ឬអត់? េននឹងកា ួ េដ្ំរណក
ជ្ញេួយម្បពនធខញរំរនះ ខញរំម្តូវរម្បើអស់ជ្ញ ងកនេ ះខខ ទំរាំកា ួេដ្ំរណកសរម្េឆឆិ តតថ្នម្តូវខតយក់។
ទាំងគត់ក៏អ៊ែ៊ីឆឹង ទាំងខញរំក៏អឆ
៊ែ៊ី ឹ ង អ៊ែ៊ីឆឹងមានរ ឿងៗកំ សត់រវទន េំបាករវទនរនះ ហូតដ្េ់ថ្ងៃ
រនះ2071។
839.

គត់បានរ ៀបរាប់ពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំថ្នជ្ញ “អំរពើរនះរយើងេិ នឆង់បានរទ” និង
បាននិយាយថ្ន “ខញរំនឹករឃើញដ្េ់ថ្ងៃរនះ” 2072។ កា អះអាង បស់រេធាវីកា

កតីខដ្េថ្ន រដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន េិនបានទទួេ ងកា ឈឺចប់ធៃ ន់ធៃ េិនគួ ឲ្យរជឿបានរ ើយ ខ្អករេើ
េ័សា
តរ ងរនះ។
840.

ជ្ញឆងរម្កាយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បានទទួេសាគេ់ថ្ន េ័សា
តរ ង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ខអេ រអឿន ម្តូ វបាន្តេ់រៅកនរងប ិបទ ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១។ ដ្ូឆ
ខដ្េបានកត់សមាគេ់រៅខ្នករ្សងរៅកនរងសា ណារនះ មានក ណីជ្ញក់ លាក់ សូេបីរៅេនរពេ
បំខបក កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ខដ្េភាគី (ពិរសស ក.ស.ព និង សហរេធាវីនំេខ ) ម្តូវបានរារាំង
េិនឲ្យសាកសួ រេើបញ្ហាខដ្េរម្កាយេក ម្តូវសថិត កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ 2073។ កនរងក ណីខេះ
ជ្ញកា សេម្សបខដ្េអងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

រធវើកា ពិច ណាថ្ន

រេធាវីកា

កតី េិនមាន

ឱ្កាស កនរងកា សាកសួ រេើបញ្ហា។ ខតេិនមានក ណីខបបរនះរ ើយរៅទីរនះ។ ម្បាកដ្ណាស់ថ្ន
រលាកម្បធានបានរសនើដ្េ់ សហរេធាវី នេ
ំ ខ ឲ្យបនតរៅម្បធានបទរ្សង 2074។ បខនត អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង បានអនញ្ហញតឲ្យសហរេធាវី នេ
ំ ខ
រហើយរៅេនរពេខដ្េរេធាវីកា
2071

សាកសួ ជ្ញងដ្ប់នទី រៅរេើម្បធានបទរនះ

កតី បានរធវើអនតរាគេន៍ រេធាវីកា

កតី នួ ន ជ្ញ េិនម្តឹេខត

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩១ បនាត់ ១៤ -

២០ េនរមាង [15.59.24]។
2072

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩១ បនាត់២៣-

២៤ រម្កាយរមាង [15.59.41].
2073

សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ៨.៣.៣ កថ្នខណឌ ២៤២-២៤៨, ជ្ញពិរសស កថ្នខណឌ ២៤៣។

2074

ឯកសា E1/113.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៩៣ បនាត់ ២៤-

ទំព័ ៩៤ បនាត់ ៤ េនរមាង [16.06.25]។ សូេរេើេកា រយាងរេើឆំណឆរនះរៅកនង
រ ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្ន
ខណឌ ១៩២៨ រជើងទំព័ ៣៧៥១។

477
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អាឆសាកសួ

និងជំទាស់ឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើបញ្ហាថ្នេ័ សា
តរ ងរនះរទ បខនតរលាក

ម្បធានបានបង្ហគប់យាងឆាស់ដ្េ់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន ឲ្យរឆេើយសំណួ ខដ្េបានសួ
រៅគត់2075។ បខនថេរេើរនះ ជ្ញកា ពិតណាស់ រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានរចទសួ

ក់ព័នធ

កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ រហាឆណាស់ក៏ ក់ព័នធកាេប ិរឆេទ ថ្នកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ខដ្

2076

។
841.

រហតដ្ូរឆនះរេធាវីកា

កតី េិ នបានបង្ហាញថ្ន អងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគ ងកនរងកា

ពឹងខ្អក រៅរេើេ័សា
តរ ង បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន រហើយកា សរម្េឆទាំងអស់រ នះ
េិនគួ ម្តូវបានបះ េ់រ ើយ 2077។
១១. ទ ហ ីករណ្៍
842.

ក់ព័នធនឹង្ការផានទនទស

សហរេធាវីនេ
ំ ខពោយាេរឆេើ យតបរៅនឹង េូេដាឋនពី បស់រេធាវីកា

កតី

ក់ព័នធនឹងកា ្តនា

រទាស។ កា រឆេើយតបទាំងអស់រនះ េិនពិភាការេើទំហំថ្នកា ្តនារទាស ខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគ
ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរ ើយ បខនតម្តឹេខតរៅរេើឆំ ណឆតូឆពី

ខដ្េរេើករ ើងរដាយ សា ណាប

ណតឹងសាទកខ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញក់ខសតងជ្ញេួយ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយមានឥទធិពេផ្លាេ់រៅ
រេើសិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់ពួកគត់ 2078។
843.

ទីេួយ (រៅកនរង េូេ ដាឋន ២៥២)2079 រេធាវីកា
អនវតតរគេកា ណ៍គ តិយតតិេិនម្តឹ េម្តូវ
កា

2075

កតី អះអាងថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង បាន

ទាក់ទងនឹ ងរគេបំណងថ្នកា ្តនារទាស។

រេធាវី

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងសងកត់ធៃ ន់ហួសរហតរៅរេើ កា រធវើឲ្យ

ឯកសា E1/116.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៦២ បនាត់ ៩-១២

រម្កាយរមាង [14.48.04]។
2076

ឯកសា E1/116.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៨ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខអេ រអឿន) ទំព័ ៧០ បនាត់ ១៨ –

ទំព័ ៧១ បនាត់ ១១រម្កាយរមាង [15.32.00]។
2077

ឯកសា E465 សាេម្កេ រជើងទំព័ ១២០៩២, ១២២៧៤។

2078

សា ណាបណតឹងសាទកខ បានរេើករ ើងនូវ “េូេដាឋន” បតឹងសាទកខឆំនួនម្បាំ

ក់ព័នធនឹងកា ្តនារទាស រហើយបានរសនើ សំថ្ន

កនរងក ណីខដ្េអងគជំនំជម្េះ េិនម្ចនរចេសាេម្កេរេើពិ ទធភាព គួ ម្តូវសរម្េឆរេើកា ្តនារទាសងមីខដ្េម្សាេជ្ញងេន។
2079

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៥-២១៤៨។

478
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ញរញើត និងរដ្ើេបីបង្ហាញដ្េ់ជន ងរម្គះ និងអនកដ្ថ្ទរទៀតឲ្យយេ់ថ្ន ឆាប់ម្តូវបានអនវតត 2080
ខដ្េដ្ូរឆនះរហើយរធវើឲ្យអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង “ជ្ញអនករម្ជ្ញងទង់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី” 2081។
844.

ទីពី (កនរងឆំរណាេបណា
ត ឆំណឆ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរ ង េូេ ដាឋន ២៥៥)2082 រេធាវីកា
កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង មានកំហសឆគ ងកនរងកា វាយតថ្េេ រេើកិឆចសហ
កា បស់ រខៀវ សំ្ន ជ្ញេួយ អ.វ.ត.ក ួ េជ្ញេួយ នឹងកា ទទួេសាគេ់ អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េបាន
រកើតរ ើង រដាយសា ខតឆំណឆរនះ្ាយ
រ គន ខដ្េដ្ូរឆនះរហើយ េិនបានពិច ណាឲ្យបានម្តឹេម្តូ វរេើ
អាកបបកិ ិយា បស់គត់ រៅកាន់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និ ងជន ងរម្គះ2083។

១១.១. នគលជំហររបស់ន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី កនុង្ការនឆលើយតបនលើសារណា

ក់ព័នធនឹង្ការ

ផានទនទស
845.

អងគជំនំជម្េះបានសរម្េឆពី ដ្ងរហើយថ្ន
ណតឹងសាទកខ បស់រ េធាវីកា
បះ េ់រ ដាយផ្លាេ់

សិទធិ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆរឆេើយតបឆំរ ះសា ណាប

កតី ម្បសិ នរបើឆរេេើយតបរនះ កម្េិតម្តឹេខត “េូ េរហតននខដ្េ
និង្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី”

រហើយេិនជ្ញន់គន

ជ្ញេួយសា ណាខដ្េ ក.ស.ព បានរធវើរ ើង 2084។ ដ្ីកាសរម្េឆេិនបានកម្េិតពី វិសាេភាពថ្ន
ឆរេេើយតបខដ្េអាឆរធវើបាន

បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅរេើពិ ទធភាព ខដ្េ្ាយ
រ ពីកា ្តនា

រទាសរ ើយ។ រហតដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់រឃើញថ្ន ខេួនម្តូវបានអនញ្ហញតឲ្យរឆេើយ តប
ជ្ញេួយសា ណាខដ្េរេើ ករ ើង ទាក់ទងនឹ ងកា ្តនារទាស ម្បសិ នរបើសា ណាទាំងរនះ បះ េ់

2080

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៥។

2081

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៦។

2082

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៦៨-២១៧៧។

2083

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៦៨-២១៧០។

2084

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសា

ទកខ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៧។ ឯកសា F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ក់ព័នធ
នឹងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្ងៃទី៦ ខខធនូ ឆ្នំ
២០១៩ កថ្នខណឌ ១១។ សូេរេើេ ខាងរេើ ខ្នក ២.៣ កថ្នខណឌ ៤០។

479
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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រដាយផ្លាេ់រៅរេើ សិទធិ ឬ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយេិនជ្ញន់គនជ្ញេួយ
សា ណាឆរេេើ យតប បស់ ក.ស.ព2085។
846.

រទាះបីជ្ញ វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្នវិធានថ្្ា កនរង រារាំ ងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិ នឲ្យបតឹងសាទកខ រេើ
កា ្តនារទាស ខដ្េរធវើរ ើងរដាយអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងកតី 2086 ខត វិធានថ្្ាកនរង េិនបានហាេ
ឃាត់ កា រឆេើយតបរេើបញ្ហា ទាក់ទងនឹងកា ្តនារទាសរ ើយ។ កនរងដ្ំរណើ កា រនះ សិទធិ បស់
រេធាវីកា

កតី ម្តូវបានកា

រដាយកា កម្េិតកំណត់ទាំងពី បស់ អងគជំនំជ ម្េះតលាកា កំពូេ

រៅរេើ វិសាេភាពថ្នឆរេេើយតប បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឆំរ ះបណតឹងសាទកខ ដ្ូឆជ្ញថ្ន សា
ណាខដ្េបានរធវើរ ើងកនរងឆរេេើ យតបខបបរនះ អាឆទាក់ទងខតជ្ញេួយនឹ ងបញ្ហាខដ្េបះ េ់ផ្លាេ់
រៅរេើ សិទធិ និង្េម្បរយាជន៍ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងថ្ន សា ណាេិនម្តូវជ្ញន់គន
ជ្ញេួយឆរេេើយតប បស់ម្ពះរាជអាជ្ញញរទ។ កា ហាេឃាត់នូវសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរង
កា រឆេើយតបឆំរ ះបញ្ហា្តនារទាស

ខដ្េបះ េ់រ ដាយផ្លាេ់រៅរេើពួកគត់

នឹងបះ េ់ដ្េ់

តេយភាពថ្នសិទធិ បស់ភាគី ខដ្េកំ ណត់រដាយ វិធាន២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ា កនរង 2087 រហើយកា រនះនឹង
រធវើឲ្យរេធាវីកា

កតី ជំទាស់រដាយផ្លា េ់រៅរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (ជ្ញទូរៅ ឬសូេបីរៅ

កម្េិតបគគេផ្លាេ់ខួ ន
េ ) រដាយេិ នអនញ្ហញតិឲ្យពួករគ ម្តូវបានសាតប់កនរង សវនកា រដ្ើេបីកា

្េ

ម្បរយាជន៍ បស់ខួ ន
េ រ ើយ។
847.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សមាគេ់ ថ្ន រៅកនរង ឆ្នំ២០០៩ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រដាយសរេេង ភាគ
រម្ឆើនរេើសេប់ បានបដ្ិរសធេិ នអនញ្ហញតដ្េ់រេធាវីតំ ណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរង សំណំ
រ ឿង ០០១ រេើកសា ណាបញ្ច ប់កា ពិ ភាការដ្ញរដាេ

ក់ព័នធនឹងកា ្តនារទាស (“រសឆកតី

សរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១”) 2088។ ចប់ពីរពេរនះេក រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
2085

សូេរេើេ ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងប

ណតឹងសាទកខ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១២-១៥។
2086

វិធាន ១០៥(១)(គ) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

2087

វិធាន ២១ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

2088

រសឆកតីសរម្េឆ បស់ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ជ្ញដ្ំបូងម្តូវបានរឆញរដាយផ្លាេ់មាត់ រៅថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩។

សូេរេើេ សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E1/70.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩, ទំព័ ៤២។ សំអាងរហតជ្ញ
លាយេកខ ណ៍អកស ម្តូវបានរឆញរៅថ្ងៃទី០៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៩។ សូេរេើេ សំ ណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆ
រេើសំរណើ ួេ

បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សំឲ្យរឆញរសឆកតីសរម្េឆ អំពីសិទធិ បស់សហរេធាវី

480
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663648

បបរវណី

ខេងពោយាេរេើក សា ណា ក់ព័នធនឹងកា ្តនារទាស។

បខនតសហរេធាវីនំេខសូេ

រេើករ ើងថ្ន មានេូ េរហតេអៗ កនរងកា ង្ហករឆញពីកា អនវតតខបបរនះ រៅកនរងបណតឹងសាទកខ
បឆចរបបនន និ ងទទួេយកេតិភាគតិឆ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរង
សំណំរ ឿង ០០១ រដ្េបាន្តេ់នូវកា ពនយេ់េេអិត អំពីេូេរហតអវរី ទើបរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
គួ ម្តូវបានអនញ្ហញតិ ឲ្យរេើកសា ណាសតីពីកា ្តនារទាស 2089។ រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី ម្បសិ នរបើ
អងគជំនំជម្េះពិច ណាថ្ន វិធីសាន្រសត បស់ េតិភាគរម្ឆើន ថ្នអងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរ ងរសឆ
កតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរ ងសំណំរ ឿង ០០១ រៅខតម្តឹ េម្តូ វរនះ សហរេធាវី នេ
ំ ខសូេរេើករ ើងរៅ
ខ្នកខាងរម្កាេថ្ន កាេៈរទសៈថ្នឆរេេើយតបបឆចរបបនន ខសគនពីកាេៈរទសៈខដ្េរកើតរ ើង រៅកនរង
សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ សំណំរ ឿង ០០១។
១១.១.១.

នសចកាីសនម្មចមតិពេនម្ចើនរបស់អង្គជំនុំ ជម្មោះសាលា ំបូង្ កនុង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០១
មិនេួរម្តូវបានតមកល់ទុកន

848.

ើយ

ាេ យៈរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ េតិ ភាគរម្ឆើ ន បស់ អងគជំ នំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង បានសរម្េឆថ្ន រេធាវីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិ នអាឆបង្ហាញសា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាកា
រដ្ញរដាេ សតីពីកា ្តនារទាស និ ងេិនអាឆសាកសួ អន ក្តេ់សកខីក េម រេើបញ្ហា ក់ព័នធអតតឆ ិក
បស់ជនជ្ញប់រចទរ ើយ2090។ េតិភាគរម្ឆើនពិច ណាថ្ន បញ្ហាខបបរនះេិ នសថិតរៅកនរង តួនទីនិង
េខង្ហ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅឆំរ ះេខ អ.វ.ត.ក រ ើយ 2091។ សាេម្កេសំណំរ ឿង

តំណាង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រធវើរសឆកតីសននិដាឋន្តនារទាស និងរសឆកតខី ណនំទាក់ទងនឹងកា សួ ជនជ្ញប់រចទ អនក
ជំនញ និងសាកសី ខដ្េបានរកាះរៅ ឲ្យ្តេ់សកខីកេមទាក់ទងនឹង អតតឆ ិត បស់ជនជ្ញប់រចទ ថ្ងៃទី០៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៩ (“រស
ឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១”)។
2089

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ េតិជំទាស់ បស់ រៅម្កេ Lavergne

រៅម្កេថ្នអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ថ្ងៃទី៩ ខខតលា ឆ្នំ២០០៩ (“េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆ
រេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១”) ទំព័ ១៣ -២៦។
2090

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៤០, ៤៨។

2091

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៤០, ៤៨។

481
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663649

០០២/០១ បានបញ្ហជក់រ ើង វិញរេើជំហ រនះ របើរទាះបីជ្ញេិ នមានសា ណា រេើករ ើងរេើម្ បធាន
បទរនះ រៅកនរងសំ ណំរ ឿង០០២/០១ រនះកតី 2092។
849.

បញ្ហារនះេិនម្តូវបានពិច ណារដាយអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេរ ើយ។

បណតឹងសាទកខ ភាេេ

ៗខដ្េបានពោយាេរធវើរ ើង ម្បឆ្ំងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរង សំណំរ ឿង ០០១ ម្តូវបានសរម្េឆ
ថ្នេិនអាឆទទួេយកបាន រដាយអងគជំ នំជម្េះ2093 ខដ្េអងគជំនំជម្េះបានកត់ស មាគេ់ថ្ន រសឆកតី
សរម្េឆរនះអាឆម្តូវបតឹងសាទកខ រៅរពេជ្ញេួយគននឹងបណតឹងសាទកខ រៅនឹងសាេម្កេរេើ អងគ
រសឆកតី 2094។ បខនតេិនមានកា រេើករ ើង នូវទ ហីក ណ៍ ណាេួយ

ក់ព័នធនឹងរសឆកតីសរម្េឆរនះ រៅ

កនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី បណតឹងសាទកខម្ បឆ្ំងសាេម្កេអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង សំណំរ ឿង
០០១ រ ើយ។ រៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បណតឹងសាទកខសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏េិនបានកា រេើក
រ ើងខដ្ ។ ជ្ញេទធ្េ អងគជំនំជម្េះរនះ េិនបានម្បកាសរដាយខេួនឯង រេើ េូេដាឋនថ្នរគេជំហ
េតិភាគរម្ឆើ ន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង ឬរៅរេើភាពអាឆទទួេយកបាន ថ្នសា ណា បស់
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សតីពីកា ្តនារទាស។
850.

រគេជំហ រនះកាន់ខតសមគ
រ សាម ញបខនថ េរទៀត រដាយអងគរហតខដ្េថ្ន ម្កបខណឌ អ.វ.ត.ក ម្គប់
ម្គងរេើកា ឆូេ ួ េ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូ វបានវិ វឌ្ឍន៍យាងរម្ឆើនចប់ាំងពីមា ន រសឆកតី
សរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ រៅឆ្នំ២០០៩។ អវីខដ្េឆាស់លាស់បំ្តរនះគឺ ខេងមាន
កា អនញ្ហញតឲ្យមាន

កា តំណាងដាឆ់ពីគនរៅកនរង កិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធីជំ នំជម្េះ

រដាយរេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន ូប រហើយនរពេរនះ កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីម្ តូវបានរធវើឲ្យ
កាន់ខតម្បរសើ ាេ យៈកា រម្បើម្បាស់សហរេធាវីនំេខតំណាងម្ករេ ួ េេួយ សម្មាប់រដ្ើេបណតឹង

2092

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១០៦៤។

2093

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E169/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខ ខដ្េបានដាក់រដាយរេធាវីតំណាង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ករេ ២ និងម្ករេ៣ ម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆរធវើរ ើងរដាយផ្លាេ់មាត់ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅថ្ងៃទី២៧ ខខ
សីហា ឆ្នំ២០០៩, ថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩។
2094

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E169/1/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខ ខដ្េបានដាក់រដាយរេធាវីតំណាង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្ករេ ២ និងម្ករេ៣ ម្បឆ្ំងនឹងរសឆកតីសរម្េឆរធវើរ ើងរដាយផ្លាេ់មាត់ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅថ្ងៃទី២៧ ខខ
សីហា ឆ្នំ២០០៩, ថ្ងៃទី២៤ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ១២។

482
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ដ្ឋបបរវណីទាំងអស់ 2095។

រេើសពីរនះរទៀត នរពេរនះ សំ ណងអាឆម្តូវបានបង្ហគប់ខ ្អករេើ

ម្បេពធនធានខាងរម្ៅ េិនខេនរដាយកា ឆំ ណាយ បស់ពិ ទធជនរ ើយ 2096។ អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូងអាឆបង្ហគប់ថ្ន សំរ ណើសំេេអិ ត បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សម្មាប់សំណងទាំងរនះ អាឆ
រេើករ ើងនរពេចប់រ្តើេកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំ នំជម្េះ 2097។

បនាប់ពីមានកា ផ្លេស់បូ ត ទាំង

អស់រនះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបង្ហគប់ថ្ន គរម្មាងសតីពីសំណង ខដ្េទទួេហិ ញ្ញវតថររដាយ
ម្បេពខាងរម្ៅ អាឆម្តូវបានអនវតតរ ៅេនរពេមានសាេម្កេ 2098។ រៅកនរងសំណំរ ឿងបឆចរបបនន
រនះ គរម្មាងសំ ណងេួយ ឆំនួន បានចប់រ្តើេរៅកនរង ឆ្នំ ២០១៥ ឬ២០១៦2099 គឺរៅេនរពេបញ្ច ប់
កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំនំជ ម្េះ រដាយគរម្មាងេួយឆំនួនបានបញ្ច ប់ ាំងពីេនរពេបញ្ច ប់ស វនកា
ជំនំជម្េះរៅរទៀត2100។
851.

កា វិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់រ នះ មានសា ៈសំខាន់ខេះ រដាយសា ខតសំអាងរហតេតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំ នំ
ជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ ម្តូវបានបញ្ហជក់រ ដាយទសស
នៈ បស់ខួ ន
េ អំពីទំនក់ទំនង វាងសំណង និងកា ឆូេ ួ េ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងកា
ជំនជ
ំ ម្េះ។

852.

ឆំណឆសនូេថ្នសំអាងរហត បស់ េតិភាគរម្ឆើន

ទាក់ទងរៅនឹងរគេបំណងថ្នកា ឆូេ ួេ បស់

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េមានខឆងរៅកនរង វិធាន ២៣(១) ថ្ន វិធា នថ្្ាកនរង 2101។ េតិភាគរម្ឆើនគំ

2095

ជ្ញពិរសសវិធាន ១២ សាួនបី និង ២៣ សាួនបី ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខដ្េបានអនេ័តរៅថ្ងៃទី៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១០។ សូេរេើេ្ង

ខដ្ វិធាន ២៣(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងអនេ័តរៅថ្ងៃទី០៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១០ ខដ្េពីរដ្ើេដ្ំបូងគឺ វិធាន ២៣(៥) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង (រៅ
កនរងវិធានថ្្ាកនរង (វិរសាធនកេមរេើកទីម្បាំ) និងវិរសាធនកេមរៅជ្ញ វិធាន ២៣(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង រៅថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ
២០១០។
2096

វិធាន ២៣ សាួនបួន(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ខដ្េបានវិរសាធនកេមរៅថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០។

2097

វិធាន ៨០ សាួន(៤) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង វិរសាធនកេមរៅថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១០។

2098

ឯកសា E218/7 អនសស ណៈអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េមានឆំណងរជើងថ្ន “កា ឆងអរេបង្ហាញអំពី គរម្មាងជ្ញអាទិ

ភាព សម្មាប់កា អនវតតសំណង (វិធាន ៨០ សាួន(៤))” ថ្ងៃទី៤ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៤១៨។
2099

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៤២២, ៤៤២៤, ៤៤២៥, ៤៤២៦, ៤៤២៧, ៤៤២៨,

៤៤៣០, ៤៤៣១។
2100

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៤២៦, ៤៤២៧, ៤៤២៨, ៤៤៣១។

2101

សូេរេើេ វិធាន ២៣(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

483
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2
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ម្ទទសសនៈខដ្េថ្ន កា ខសវង កសំណងគឺជ្ញ្េម្បរយាជន៍ឆេបង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី 2102
។ ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ៅកនរងកា ្តនារទាស និងេទធភាពសម្មាប់រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ឆូ េ ួេរដ្ើេបីធានថ្ន កា ្តនារទាសខបបរនះ ខដ្េម្តូវបានចត់ទកថ្ន
បនាប់ បនសំ និងាេពិតរៅទាញរឆញពី្េម្បរយាជន៍ឆេបងកនរ ងសំណង៖
្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មានន័យថ្នម្តូ វខតខសវង កសំណង។ ដ្ូរឆនះរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏មា ន្េម្បរយាជន៍ កនរងក ណី ខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កំណត់បាន
ធាត្សំថ្នបទរេមើស រៅរពេខដ្េមានេ័ សា
តរ ងបញ្ហជក់ ខដ្េបរងកើ តបានជ្ញេូេ ដាឋន សម្មាប់

បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាេទា សំ ណង បស់ខួ ន
េ ។ ឆំរ ះរហត្េរនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ម្តូវបាន្តេ់សិទធិ ឲ្យគំម្ទដ្េ់អយយកា កនរងកា កំណត់បានធាត្សំ នូវបទរេមើសម្ពហមទណឌ រៅ
រេើជនជ្ញប់រចទ ខដ្េមានឥទធិពេរៅរេើ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និ ងបរងកើតជ្ញេូេដាឋន

សម្មាប់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាេទា សំ ណង 2103។
អវីខដ្េសំខាន់រនះគឺ តួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានកម្េិតរដាយេតិ ភាគរម្ឆើ ន ខដ្េ
កំណត់ម្តឹ េ (១) កា ទាេទា សំ ណង និង (២) កា ឆូេ ួេកនរ ងកា គំម្ទដ្េ់អយយកា រេើបញ្ហា

ខដ្េជ្ញប់ទាក់ទង ឬ្នរៅដ្េ់បណតឹងទាេទា សំណង។
853.

េតិភាគរម្ឆើ នបង្ហាញភាពខសគន វាងតួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ជ្ញេួយនឹង េខង្ហ បស់
ក.ស.ព កនរងកា រធវើជ្ញតំណាង្េម្បរយាជន៍ សហគេន៍ និងសាធា ណៈ ដ្ូឆជ្ញ កា ខសវង កកា
ដាក់ទណឌកេម និ ងកា រធវើឲ្យញរញើត 2104។ រហតដ្ូរឆនះ េតិភាគរម្ឆើ នពោយាេបរងកើតកា បំខ បក វាង
រគេបំណង បស់ ក.ស.ព និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ រគេបំណង បស់ ក.ស.ព គឺពោយាេ
ឲ្យមានកា ្តនារទាស ម្គន់ខតរដ្ើេបីដាក់ទណឌកេម និងរគេបំណង បស់រដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ពោយាេឲ្យមានកា ្តនារទាស ម្គន់ខ តរដ្ើេបីទទួេបានសំណង។

រហតដ្ូរឆនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

2102

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៣៣។

2103

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៣៣។ សូេរេើេ្ងខដ្ កថ្ន

ខណឌ ១១ (“រដ្ើេបីទទួេបាននូវ សំណងខបបរនះ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មានសិទធិឆូេ ួេកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវ ិធី ម្បឆ្ំងនឹងអនក
ខដ្េទទួេខសម្តូវ ឆំរ ះបទរេមើសខដ្េសថិតរៅកនរង យាតធិកា បស់ អ.វ.ត.ក ាេ យៈកា គំម្ទកា រចទម្បកាន់”) [គូស
បញ្ហជក់បខនថេ]។
2104

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ២២។

484
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663652

បបរវណី ម្តូវបានដ្ករឆញពីកា រេើកសា ណាសតីពីកា ្តនារទាស ជ្ញបញ្ហាខដ្េសថិតកនរង វិសាេ
ភាព និងតួនទីផ្លតឆ់េខ បស់ ក.ស.ព កនរងនេជ្ញអនកកា
854.

្េម្បរយាជន៍សាធា ណៈ។

មានកំហសេួយឆំ នួន រៅកនរងសំអាងរហតរនះ ដ្ូឆខដ្េេតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne បាន
រេើករ ើងយាងឆាស់ មាន ួឆរៅរហើយរៅរពេរឆញ រសឆកតីសរម្េឆរដាយេតិភាគរម្ឆើន។ ដ្ូឆ
ខដ្េបានបង្ហាញរៅកថ្នខណឌបនាប់ រគេកា ណ៍ខដ្េរលាករៅម្កេបានរេើករ ើង កាន់ខត ឹង
មាំ រ ើងៗរៅាេរពេរវលា ាេ យៈកា វិវឌ្ឍន៍ដ្ូឆបានរេើករ ើងខាងរេើថ្ នវិធានថ្្ា កនរង។ រហត
ដ្ូរឆនះ រដាយសា េូេរហត េួយឆំនួន សហរេធាវីនេ
ំ ខរសនើសំ អងគជំនំ ជម្េះឲ្យង្ហករឆញពីរគេ
ជំហ េតិភាគរម្ឆើ ន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង
០០១។

855.

ទីេួយ េិនមានបទបបញ្ញតតិ ណាេួយរៅកនរង វិធានថ្្ាកនរង (ឬអតថ បទតលាកា ) ខដ្េខឆងឆាស់ពីកា
េិនអនញ្ហញតឲ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដាក់សា ណារេើកា ្តនារទាសរ ើ យ 2105។ ដ្ូឆខដ្េបាន
ពនយេ់រដាយរៅម្កេ Lavergne រៅកនរងេតិខខវង បស់គត់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺជ្ញភាគី ថ្នកិឆច
ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី រហើយ “រេើកខេងខត វិធានថ្្ាកនរងខឆងឆាស់ អំពីកា ហាេឃាត់កា ឆូេ ួេ
បស់ភាគីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬបាន ឹតតបិតសិទធិ បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីយាងឆាស់រ នះ
ភាគីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវចត់ទកថ្នទទួេបាននូវសិទធិ និងកាតពវកិឆចដ្ូឆគនរៅនឹង ភាគីដ្ថ្ទ
រទៀតថ្នរ ឿងកតី” 2106។ រគេកា ណ៍ដ្ូឆគនរនះម្តូវបានបញ្ហជក់ រៅកនរ ងប ិបទដ្ថ្ទរទៀត រដាយអងគ
ជំនំជម្េះរនះ2107។

2105

ទកខ

រទាះបីជ្ញវិធាន១០៥(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខឆងឆាស់ថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិនម្តូវបានអនញ្ហញតិឲ្យ្តួឆរ្តើេបណតឹងសា
ក់ព័នធកា ្តនារទាស ក៏មានកា ខឆងឆាស់ខដ្

ក់ព័នធពិ ទធភាព។ េិនខដ្េមានកា សរម្េឆ (ឬរេើករ ើងថ្ន) វិធាន ១០៥៦

(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង រារាំងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េិនឲ្យរេើកសា ណាអំពី ពិ ទធភាពឬភាពគមនរទាស បស់ ជនជ្ញប់រចេ ឬពី
កា រឆេើយតបរៅនឹងបណតឹងសាទកខ រេើម្បធានបទរនះ ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ង
ើ រដាយភាគីដ្ថ្ទរ ើយ។
2106

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១

កថ្នខណឌ ១៣។
2107

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណរំ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៤។

485
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663653

856.

ទីពី េតិភាគរម្ឆើន បស់អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង បកម្សាយរដាយភាន់ម្ ឆ ំរៅរេើ វិធាន ២៣
(១) ថ្នវិធានថ្្ា កនរង រៅរពេខដ្េបកម្សាយកថ្នខណឌ (ក) (“គំម្ទដ្េ់កា រចទម្បកាន់”) ខដ្េ
កម្េិតរដាយកថ្នខណឌ (ខ) (“ខសវង កសំណង”) 2108។ ឆំណឆរនះគឺ្យ
ា រ រៅនឹងអតថន័យ ធេមាថ្ន
បទបបញ្ញតតិខដ្េភាជប់ កថ្នខណឌទាំងពី រដាយ្
ន ប់ “និង” ខដ្េបង្ហាញថ្ន តួនទីរនះគឺ ួ េគន។ រស
ឆកតីសរម្េឆខដ្េបានរឆញ បង្ហាញយាងឆាស់ថ្ន រគេបំណងទាំ ងពី រៅកនរង វិធាន ២៣(ធ១) ថ្ន
វិធានថ្្ាកនរង រកើតរ ើង ដាឆ់ពីគន រហើយបំរពញឲ្យគនរៅ វិញរៅេក។ អងគជំនំជម្េះរនះបានបញ្ហជក់
ថ្ន តួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី “គឺរដ្ើេបី “គំម្ទអយយកា ” និង ទាេទា សំណង” (រដាយ
គូសបញ្ហជក់ បខនថេ) 2109។ រដាយខសពីអវីខដ្េអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានកំ ណត់ រគេបំណង
េិនខេនរដ្ើេបីគំម្ទអយយកា រដ្ើេបី (ម្គន់ខត) ទាេទា សំណងបរណា
ណ ះរទ។ កនរងរពេងមីៗរនះ សូេបី
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង (កនរងឆ្នំ២០១៥) បានសរម្េឆ ក់ព័នធរគេបំណងពី ថ្នវិធាន ២៣(១)
ថ្នវិធានថ្្ាកនរងខដ្េថ្ន “វិធានថ្្ាកនរ ងេិនបានកំណត់ ឋាននម្កេ វាងរគេបំណងទាំ ងរនះ ថ្ន
រគេបំណងេួយជ្ញរគេបំ ណងឆេបង និងរគេបំ ណងេួយរទៀត ជ្ញរគេបំ ណងបនាប់បនសំ
រនះរ ើយ” 2110។

857.

កា ខដ្េថ្នរគេបំណងទាំងពី ថ្នកា ឆូេ ួ េ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មានេកខណៈឯករាជយ
ដាឆ់រឆញពីគន ម្តូវបានបង្ហាញកាន់ខតឆាស់ រដាយ វិធីសាន្រសតកនរងកា ្តេ់សំ ណង ខដ្េខឆងកំណត់
រដាយ វិធាន ២៣ សាួនបី(៣) 2111។ ដ្ូឆខដ្េបានកត់សមាគេ់ពីខាងរេើ រៅកនរ ងសំណំរ ឿងបឆចរបបនន
កា រនះរធវើឲ្យគរម្មាងសំណង អាឆអនវតតបានេនរពេមានកា ្តនារទាស ាេពិតរៅាំងពីេន
បញ្ច ប់កិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីជំ នំជម្េះ។ ឆំណឆរនះបានបញ្ហជក់ថ្ន កា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី េិនខេនម្តូវបានរធវើរ ើង រដ្ើេបីខតរគេបំណងថ្នកា ធានកា ទទួេបានសំណងបរណា
ណ ះ

2108

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៣២-៣៣។

2109

ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ៣១១។ សូេរេើេ្ងខដ្ សំណរំ ឿង ០០១ - ឯកសា F28

សាេដ្ីកាអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ កថ្នខណឌ ៤៨៩ រយាងរៅ “តួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា គំម្ទបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី និងបណតឹងអាជ្ញញ” ខដ្េេិនបានរេើករ ើងពីវធ
ិ ីសាន្រសត កម្េិតតួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរងកា ជំនំជម្េះខត
ម្តឹេកា សម្េបសម្េួេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណីបរណា
ណ ះរទ។
2110

ឯកសា

E365/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណីសំកា បញ្ហជក់បំេេឺអព
ំ ី

វិសាេភាពថ្នកា សួ រដ្ញរដាេរេើរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកង
នរ សវនកា ថ្ងៃទ២
ី ០ ខខវិឆកា
េិ ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៥។
2111

វិធាន ២៣ សាួនបួន(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកង
នរ ។

486
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663654

រទ។ ភាគរម្ឆើនថ្នកា ឆូេ ួេរដាយសកេម បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរ ងសំណំរ ឿងបឆចរបបនន
បានរកើតរ ើងរម្កាយគរម្មាងសំ ណង ម្តូវបានអនវតត ួឆ រាេ់ ឬកនរងក ណីខេះ រម្កាយរពេខដ្េ
គរម្មាងទាំងរនះ ម្តូវបានបញ្ច ប់រទៀត្ង។
858.

កា ពិតគឺថ្ន កា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីគំម្ទអយយកា េិនខេនរធវើរ ើងរដ្ើេបី
ម្គន់ខតធានបានសំណងបរណា
ណ ះរទ។ រនះគឺជ្ញេរធោបាយេួយ្ងខដ្

រដ្ើេបីឲ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី អាឆឆួេ ួ េសវនកា រដ្ើេបីទាេទា សិទធិទទួេបានកា ពិត និងយតតិធេ៌្ ងខដ្
ក៏ជ្ញេរធោបាយេួយរដ្ើេបីសរម្េឆបាន

រគេរៅឆេបង បស់

អ.វ.ត.ក

2112

រហើយ

គឺកា បម្ងូ បបម្ងួេ

ជ្ញតិ2113។ ដ្ូឆខដ្េរៅម្កេ Lavergne បានទទួេសាគេ់ កា បម្ងួបបម្ងួេអាឆសរម្េឆបាន េួយ
ខ្នកាេ យៈកា ដាក់ទណឌកេម និង វិធានកា ខដ្េម្តូវ អនវតត រដ្ើេបីរារាំងកា រកើតរ ើង វិញ នូវបទ
ឧម្កិដ្ឋកេម2114។ ឆំណឆរនះក៏បះ េ់្ ងខដ្ រដាយសា

“ម្បធានបទថ្នកា សំ អេ័យរទាស” 2115

ខដ្េម្តូវទទួេ ងឥទធិពេពីកា ដាក់ទណឌកេម ម្ពេទាំងកាតដ្ថ្ទរទៀត ខដ្េជ្ញេូេដាឋន ដ្ូឆជ្ញអតត
ឆ ិត បស់ជនជ្ញប់រចទ កា ជំ ញឲ្យរធវើសកេមភាព អាកបបកិ ិយា បស់គត់ ឆំរ ះជន ងរម្គះ
រដាយសា ឧម្កិដ្ឋក េម

និងកម្េិតថ្នកា រសាកសាតយ បស់គត់ 2116។

តួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី រៅកនរងកា ឆូេ ួេដ្េ់កា បម្ងួ បបម្ងួ េជ្ញតិ ាេ យៈកា ឆូេ ួេ បស់ពួកគត់ រៅកនរង

2112

ឯកសា C22/I/69 រសឆកតប
ី ង្ហគប់សីព
ត ីសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិនមានរេធាវីតំណាង កនរងកា ខងេងម្បាម្ស័យ

ជូន អងគប ជំនំជម្េះរដាយខេួនឯង ថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ៨។
2113

ឯកសា

D404/2/4 សាេដ្ីការេើម្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាំងអស់ ម្បឆ្ំងនឹងដ្ីកាសរម្េឆនន

បស់សហរៅម្កេរសប
ើ

អរងកត រេើភាពអាឆទទួេយកបាន ថ្ន កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្ងៃទី២៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ៦៥។
2114

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១

កថ្នខណឌ ២៨, ៣១។
2115

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១

កថ្នខណឌ ៣១។
2116

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនរង រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១

កថ្នខណឌ ២៩, ៣១។

487
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663655

កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី អ.វ.ត.ក 2117 សំរៅថ្ន ពួករគអាឆ្តេ់សកខីកេមរេើម្បធានបទទាំ ងអស់រ នះ
ខដ្េមានទំនក់ទំនងេិ នអាឆកាត់ផ្លតឆ់បានពីកា បម្ងួបបម្ងួ េ ួេទាំងកា ្តនារទាស។
859.

ម្តង់ឆំណឆរនះ អាឆមានកា

ក់ព័នធ្ងខដ្

កនរងកា កត់សមាគេ់ថ្ន ឆំ នួនរដ្ើេ បណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅឆំរ ះេខអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូង
ខដ្េពួករគឆង់បានពីកា ង្ហ បស់តលាកា

បានបញ្ហជក់យាងឆាស់ពីេទធ្េ

រម្ៅពីសំណងកនរង ន័យឆរងអៀតរនះ។ ឆំណឆរនះ ួេ

បញ្ចូ េ្ងខដ្ ទាំងកា ឆង់បានកា លាតម្តដាង

និង បង្ហាញនូវកា ពិតអំពី បបកេពជ្ញ
រ ម្បជ្ញធិ បរត

យយ2118 កតីសងឃឹេខដ្េថ្ន ដ្ំរណើ កា នឹង ួឆ ឆំខណកដ្េ់កា រធវើឲ្យញរញើ ត និង េិនម្បម្ពឹតតសាជ្ញងមី

2117

ឯកសា D404/2/4 សាេដ្ីការេើម្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាំងអស់ម្បឆ្ំង នឹងដ្ីកាសរម្េឆនន បស់សហរៅម្កេរសើបអរងកត

រេើភាពអាឆទទួ េយកបានថ្ន កយសំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្ងៃទី២៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ៦៥។
2118

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/483.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខបន សចន់)

ទំព័ ៥៥ បនាត់ ១៦ រម្កាយរមាង [11.58.22] (“ឲ្យបានរកមងសារម្កាយដ្ឹង រតើរគរធវអ
ើ ៊ែ៊ីឆឹងរដ្ើេបីអវីរៅ”)។ ឯកសា E1/308.1
[ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០២ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសៀង សវិដា) ទំព័ ៦៣ បនាត់ ១៦ -២២ រម្កាយ
រមាង [14.30.09] (“ខញរំឆង់ដ្ឹង រហើយខញរំសូេឲ្យគត់រាយកា ណ៍ឲ្យរ ៀបរាប់ឲ្យរ ឿងហនឹងឲ្យេអិតេអន់ រដ្ើេបីឲ្យពួកកូនខខម ជំនន់
រម្កាយបានដ្ឹងឆាស់។ របើេិនដ្ូរឆនះរទ កា កាត់កតីរនះហាក់ដ្ូឆជ្ញ អត់បានម្បរយាជន៍អវីទាំងអស់ រហើយយតតិធេ៌ក៏គមនឲ្យខេបាខញរំ
បងបអូនទាំងអស់ ម្បជ្ញរាន្រសតរៅរេើទឹកដ្ីខខម ទាំងអស់ ខដ្េបានទទួេ រម្គះរដាយសា រ ឿងហនឹង។ រពេអនកទាំងអស់ហនឹង
សាេប់ េិនដ្ឹងជ្ញឈឺចប់បណា
ណ រទ ខញរំឆង់បានឆរេេើយពីគត់ខតបណណ ឹង។ រហើយឲ្យគត់រ ៀបរាប់ រហើយឲ្យឆាស់ឲ្យពិត េិនឲ្យ
រ ៀបរាប់ទាង
ំ ខសេកឲ្យពួកខញរំសាតប់រទ។ គត់រឆះខតម្បខកកថ្ន គត់អត់បានដ្ឹង អត់បានអី ខាងថ្ននក់រម្កាេរធវើ”)។ សូេរេើេ្ង
ខដ្ ឯកសា E3/5238 កំណត់រហតថ្នកា សាតប់ឆរេេើយ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រអៀ ស្េ) ថ្ងៃទី១៣ ខខេករា ឆ្នំ២០០៩ ERN
00280975 (“វាជ្ញឱ្កាសេួយខដ្េម្តូវកត់ម្ា ម្បវតតិផ្លាេ់ខួ ន
េ ខញរំ និងម្បវតតិម្គួសា ខញរំ និងរដ្ើេបីឲ្យបានឆាស់ថ្ន អតីតកាេនឹងេិន
ម្តូវបានបំរេេឆរ ើយ”)។ ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា លាម្តដាងកា ពិត និងកត់ម្ាទកជ្ញឯកសា ម្តូវ
បានបង្ហាញាេ យៈសំណួ ខដ្េបានរចទសួ រៅជនជ្ញប់រចទ រៅកនរងអំ ង
រ រពេសវនកា ។ សម្មាប់កម្េងថ្នសំណួ ទាំង
រនះសូេរេើេ ឯកសា

E457/6/2.2.7 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ បស់ សហរេធាវីនេ
ំ ខ

តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឧបសេព័នធ ង ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ៖ សំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ ថ្ងៃទី២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៧។

488
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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នូវឧម្កិដ្ឋកេម 2119 កតីម្បាថ្ននឆង់រឃើញអនកទទួេខសម្តូវ ម្តូវបានទទួេ ងទណឌកេម 2120 និង្េ
ម្បរយាជន៍ខដ្េបានបង្ហាញយាងទូេំទូលាយកនរងកា ទទួេបាន “យតតិធេ៌” ពីតលាកា
860.

ទីបី េិនខេនរដាយសា ខតេខង្ហ បស់ ក.ស.ព

2121។

ក់ព័ នធនឹងកា ្តនារទាស រទើបរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ម្តូវបានដ្ករឆញពីកា រេើករ ើង នូវសា ណារេើ បញ្ហារនះរ ើយ។ រទាះបីជ្ញកា ពិតខដ្េ
ថ្ន ក.ស.ព និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី មាន្េម្បរយាជន៍ និង តួនទីខសគនកនរង កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ
វិធីកតី 2122 រនះេិនខេនមានន័យថ្ន េិនមានខ្នកខដ្េម្តូ វម្តួត សគ
ី ន រ ើយ គឺ ខ្នកខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី និងសាធា ណជនទូរៅ (តំណាងរដាយ ក.ស.ព) មានតួនទី និង្េម្បរយាជន៍ ួ េ រៅ
កនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នី តិ វិធី។ សូេបីខតេតិភាគរម្ឆើន បស់ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរងរសឆកតី

2119

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/262.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី១២ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ី

រៅ) ទំព័ ៦០ បនាត់ ៧-៩ រម្កាយរមាង [14.19.53] (“សូេឲ្យអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ ម្ពេទាំងតលាកា សាលាកតីខខម ម្កហេ
ហនឹង រេាតជួយរធវើយាងណាកំឲ្យមាន អា បបរឃារៅថ្ម្ពថ្្សអ៊ែ៊ីឆឹង វិេម្ត ប់េកបានរទៀត”)។ ឯកសា E1/488.1 ម្បតិ
ច ឹក ថ្ងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១៦ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កេ ខណេ) ទំព័ ៨៩ បនាត់ ១៣-១៩ រម្កាយរមាង [15.41.52] (“ខញរំ
ដ្ូឆគមនរយាបេ់អីរម្ឆើនខដ្ ខញរំម្គន់ខតសំឲ្យរេធាវីជួយ ឬេួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឬេួយយាងរេឆ រតើបានរធវើ ឬេួយយាងរេឆបា
ទ។ ម្គន់ខតខញរំសំឲ្យរធវើរេឆ កំឲ្យរកមងខដ្េរម្កាយៗរទៀត កំឲ្យដ្ូឆខញរំ ... ហនឹងរហើយ បានខញរំឲ្យខាងតលាកា ខាងអងគកា រយើងជួយ
ហនឹងរហើយកំឲ្យវាមានអ៊ែ៊ីឆឹងរទៀត ឲ្យកូនរៅរយើងរម្កាយ ម្សក រម្កាយរទៀត ឲ្យបានបានសខសបាយដ្ូឆរយើងឥ ូវហនឹង”)។
2120

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/340.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

មាន រេឿយ) ទំព័ ៥៩ បនាត់ ១-២ រម្កាយរមាង [14.30.00] (“បាទ សំណូេព បស់ខញរំបាទ ក៏សូេឲ្យរលាកម្បធាន តលាកា ដាក់
រទាសឧម្កិដ្ឋជន ជនជ្ញប់រចទ ដាក់គកងងឹតអស់េួយជីវ ិត”)។ ឯកសា E1/288.1 [ខកតម្េូវ ១] ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី០៣ ខខរេសា
ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អឹេ វណណ ៈ) ទំ ព័ ៥៥ បនាត់ ៣-៤ រម្កាយរមាង [14.07.24] (“ចស ខញរំឆង់ខញរំសំណូេព ពីរលាក
ម្បធានចស។ ចស ខញរំសូេសំ ណូេព ឲ្យរលាកម្បធាន ជួយ កយតតិធេ៌ដាក់រទាស អនកខដ្េសមាេប់ខខម គនឯងហនឹង ឲ្យដាក់គក
អស់េួយជីវ ិតរលាកម្បធាន”)។
2121

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា E1/287.1 [ខកតម្េូវ ២] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី០២ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ថ្នន់ ធីេ) ទំព័ ៣០ បនាត់ ១៧-២០ រម្កាយរមាង [11.08.39] (“សំណូេព បស់ខញរំ ខញរំបាទសូេឲ្យខាងអស់រលាក រលាកម្សី
ខាងតលាកា ហនឹងជួយ កយតតិធេ៌ឲ្យខញរំ្ង។ … សំណូេព បស់ខញរំ ម្គន់ខតថ្នឲ្យជួយ កយតតិធេ៌ឲ្យខញរំខតបណណ ឹងបានរហើយ”)។
ឯកសា E1/252.1 [ខកតម្េូវ ៣] ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២២ ខខេករា ឆ្នំ២០១៥ (រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អ៊ែ៊ុំ សផ្លនី) ទំព័ ២៩ បនាត់
៨-៩ េនរមាង [10.35.47] (“រៅទីបញ្ចប់ នងខញរំរជឿជ្ញក់ថ្ន តលាកា រនះនឹងខិតខំម្បឹងខម្បងសវះខសវង កយតតិធេ៌ជូនជន ងរម្គះ
និងខវកេខ កជនរេមើស និងអនក ក់ព័នធទាំងោយ ឲ្យរឃើញជ្ញក់ជ្ញេិនខាន”)។
2122

សូេរេើេ ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងប

ណតឹងសាទកខកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១១។

489
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663657

សរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ ក៏បានទទួេយករដាយម្បរយាេថ្ន ភាគីទាំងពី អាឆរធវើ សា
ណា រេើបញ្ហាខដ្េ ក់ព័ នធ ពិ ទធភាព បស់ជ នជ្ញប់រចទខដ្

2123។

ាេពិតរៅ វិធាន ២៣(១)(ក)

ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ទទួេសាគេ់ នូវតួនទី បស់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្នគំម្ទដ្េ់អយយកា រហើយ
បានទទួេសាគេ់រដាយេិនបាន កម្េិតកំណត់កា គំម្ទរនះ ខតរៅរេើខ្នកខេះថ្នេខង្ហ

បស់ម្ពះ

រាជអាជ្ញញរ ើយ។ រដាយពិច ណាថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺជ្ញខ្នកថ្នសហគេន៍ ខដ្េម្តូវបាន
ក.ស.ព ជួយជំ ញ្េម្បរយាជន៍ បស់ខួ ន
េ រនះ ជ្ញកា េិនគួ ឲ្យភាញក់រ្អើេរទខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីអាឆរដ្ើ តួនទីគំម្ទ រៅរេើេខង្ហ ទាំងអស់ បស់ម្ពះរាជអាជ្ញញ។ រហតដ្ូរឆនះ ជ្ញកា
េិនឆាស់ លាស់រសាះថ្ន រហត អវីរទើបតួនទី បស់ ក.ស.ព រៅកនរងកា ្តនារទាស បានរារាំង េិនឲ្យ
មានតួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើ បញ្ហារនះ។ វិធីសាន្រសត បស់ អងគជំ នំជម្េះរនះ គឺរដ្ើេបី
ទទួេសាគេ់ថ្ន សេភាពថ្នគូភាគី េិនម្តូវបានគំ រាេកំខហង កនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
រដាះម្សាយរេើខ្នករដាយ ក.ស.ព ម្តូវរដាះម្សាយខដ្ រនះ ម្បសិនរបើសា ណា បស់រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី “បរញ្ច ៀសនូវភាពម្ឆំខដ្េ និងភាពជ្ញន់គន” ជ្ញេួយសា ណាតប ខដ្េរធវើរ ើងរដាយ ក
.ស.ព 2124។
861.

ទីបួន ដ្ូឆខដ្េរលាករៅម្កេ Lavergne បានកំណត់ កា ខញកដាឆ់ពីគន វាង បញ្ហាទាក់ទងនឹងកា
ទទួេខសម្តូវម្ពហមទណឌ និងបញ្ហាទាក់ទងកា ្តនារទាស គឺជ្ញកា ង្ហ ខដ្េេិ នអាឆរដាះម្សាយ
បាន រហើយ រ ៀងរាេ់រពេ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានអនញ្ហញតឲ្យ្តេ់េ័សា
តរ ង និ ងទទួេកា
រចទសួ រេើបញ្ហា ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយនឹ ងកា ្តនារទាស 2125។ ឆំណឆទាំងរនះ ួ េទាំង អតតឆ ិក
បស់ជនជ្ញប់រចទ

និង្េបះ េ់ថ្នឧម្កិដ្ឋកេម

រៅរេើជន ងរម្គះ

ួ េទាំងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី្ង។ កនរងក ណីខេះ កម្េិតថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េបងករេើជន ងរម្គះ គឺជ្ញធាត្សំថ្នឧម្កិដ្ឋ
កេម ខដ្េ ងកា រចទម្បកាន់រនះ2126។ បខនត កនរងក ណីខេះរ្សងរទៀត (ជ្ញឧទាហ ណ៍

2123

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៣៣ និង ៣៤។

2124

ឯកសា F10/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធកា

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខ

កនរងសំណរំ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៧។
2125

សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 េតិជំទាស់ បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនង
រ រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១

កថ្នខណឌ ២៧, ៣៥។
2126

ជ្ញឧទាហ ណ៍ រនះគឺជ្ញក ណីខដ្េ ក់ព័នធជ្ញេួយឧម្កិដ្ឋកេមម្បឆ្ំងេនសសជ្ញតិថ្នកា រធវើទកខបករេនញ និងអំរពើអេនសសធេ៌

រ្សងរទៀត។

490
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663658

ំរលាេបំ នយាងធៃន់ធៃ អំរពើម្ បេ័យពូជសាសន៍ និងឧម្កិដ្ឋកេមេនសសឃាត កា សមាេប់ ង្ហគេ
កា និ រទស កា ដាក់ឲ្យរៅជ្ញទាសក

និងកា ដាក់កនរង េនាី ឃំឃាំង) េិនខេនខបបរនះរ ើយ។

ដ្ូរឆនះ សកខីកេមខដ្េបាន្តេ់ ឬបង្ហាញរដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទាក់ទងនឹង្េបះ េ់
ព័នធខតជ្ញេួយនឹ ងកា ្តនារទាស។

ក់

បានទទួេកា អនញ្ហញតឲ្យដាក់ឯកសា ទាំងអស់រនះរៅឆំរ ះ

េខតលាកា រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏គួ ខតអាឆដាក់សា ណារេើបញ្ហារនះ្ងខដ្ ។
862.

ជ្ញឆងរម្កាយ ម្បសិនរបើមានភាពេិនជ្ញក់ ឆាស់ណាេួយ រៅរេើបញ្ហារនះ (ខដ្េសហរេធាវីនំ
េខពិច ណាថ្ន េិនមានរនះ) រគេកា ណ៍ខណនំពឆ
ី ាប់ជ្ញតិកេពជ្ញ
រ
និងកា អនវតតអនត ជ្ញតិ
បានគំម្ទយាងខាេង
ំ រៅរេើទសសនៈខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីគួ ម្តូវបានអនញ្ហញតឲ្យដាក់ សា
ណារេើកា ្តនារទាស។ ម្កេនីតិ វិធីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ េិនបានដ្ករឆញនូវកា ្តនារទាស ពីសិទធិដ្៏ធំ
ទូលាយ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រេើកសា ណាផ្លា េ់មាត់ និងជ្ញលាយេកខ ណ៍អកស
រ ើយ2127។ ជន ងរម្គះខដ្េបានឆូេ ួ េ ម្តូវបានអនញ្ហញតឲ្យរេើក សា ណា សតីពីកា ្តនារទាស
រៅតលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ 2128 តលាកា STL2129 តលាកា KSC2130 និងតលាកា EAC
2131។

2127

រទាះបីជ្ញអងគ ជំនំជម្េះរនះធាេប់បានបញ្ហជក់នរពេកនេងេក នូវ ភាពខសគន វាងម្បព័នធថ្នកា

ម្កេនីតិវ ិធីម្ពហមទណឌកេពជ្ញ
រ មាម្ា ៣៣៤ និង ៣៣៥។ សូេរេើេ្ងខដ្ សំណំរ ឿង ០០១ - ឯកសា E72/3 េតិជំទាស់

បស់រៅម្កេ Lavergne រៅកនង
រ រសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំណំរ ឿង ០០១ កថ្នខណឌ ៣២។
2128

សូេរេើេ នរពេងមីៗរនះរៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bosco Ntaganda: រៅអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ថ្នតលាកា

ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bosco Ntaganda ដ្ីកាបង្ហគប់សីព
ត ីនីតិវ ិធកា
ី ្តនារទាស សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/062360 ឆះថ្ងៃទី៨ ខខកកកដា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ២, ៣ និងរៅដ្ំណាក់កាេបណតឹងសាទកខ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់

នឹង Bosco Ntaganda សាេដ្ីការេើកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គះ សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-02/06-2471 ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខ
កេាៈ ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ៥។
2129

វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ង បស់តលាកា STL (វិរសាធនកេមរេើកទី១០) ថ្ងៃទី១០ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៩ វិធាន ៨៧(គ) តលាកា

STL ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Ayyash និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ STL-11-01/S/TC រសឆកតីសរម្េឆអនញ្ហញតិឲ្យជន ង
រម្គះខដ្េបានឆូេ ួេ អាឆឆូេ ួេកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតវិ ិធីរេើកា ្តនារទាស និងបខនថេរពេរវលា សម្មាប់រេធាវីកា

កតី ប

ស់ Ayyash កនរងកា ដាក់សា ណា ថ្ងៃទី៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ៦-៧។ សូេរេើេ្ងខដ្ តលាកា STL ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់

នឹង Ayyash និងអនករ្សងរទៀត សំណំរ ឿងរេខ STL-11-01/T/TC សាេម្កេ ថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ៩០៧។
2130

វិធាននីតិវ ិធីនិងេសតា
រ ង បស់តលាកា KSC រៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះពិរសសសម្មាប់ម្បរទស កូសូវ៉ូ (វិរសាធនកេមរេើក

ទីពី ) ថ្ងៃទី៥ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២០ វិធាន ១៦២(២)។
2131

EAC Le Procureur Général c. Hissein Habré, Arrêt ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ៥៥២-៥៥៣។

491
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663659

ឆូេ ួេ បស់ជ ន ងរម្គះរៅ តលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ និង អ.វ.ត.ក កតី ខតអងគជំនំជម្េះរនះ
បញ្ហជក់រដាយកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅ អ.វ.ត.ក រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ទទួេបានសិទធិកនរងកា ឆូេ ួេ
រម្ឆើនជ្ញង កនរងនេជ្ញភាគីរពញសិទធិថ្នកិ ឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី គឺរម្ឆើនជ្ញងសិទធិខដ្េ្តេ់ជូនជន ង
រម្គះ ខដ្េបានឆូេ ួេរៅត លាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិ 2132។ រហតដ្ូរឆនះ ជ្ញកា គួ ឲ្យភាញក់រ្អើេ
ម្បសិនរបើ អ.វ.ត.ក គឺជ្ញតលាកា ឬអងគជំនំជម្េះអនត ជ្ញតិខ តេួយ ខដ្េមានកា ឆូេ ួេ បស់ជ ន
ងរម្គះ រធវើកា បដ្ិរសធេិន្តេ់ដ្េ់ពួកគត់ នូវេទធភាពកនរងកា រឆេើយតប រេើកា ្តនារទាស។
863.

សម្មាប់សំអាងរហតទាំង អស់រនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខ សូេរេើ ករ ើងរដាយរសឆកតីរគ ពថ្ន េតិ
ភាគរម្ឆើនថ្នអងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ មាន
កំហសរដាយដ្ករដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរឆញពីកា រឆេើ យតបរេើកា ្តនារទាស។ កា សរម្េឆរនះ
េិនគួ រារាំង សហរេធាវីនេ
ំ ខ ពីកា រឆេើយតបឆំរ ះេូេដាឋន បណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតី

រេើកា ្តនារទាសរ ើយ។
១១.១.២. កាលៈនទសៈដ លខុសដបលក ពីកាលៈនទសៈនៅចំន

ោះមុខ អង្គជំនុំជម្មោះសាលា ំបូង្

កនុង្សំណ្ុំនរឿង្ ០០១
864.

រទាះជ្ញកនរងក ណី ណាកតី របើរទាះបីជ្ញ អងគជំ នំជម្េះពិច ណាថ្ន េតិភាគរម្ឆើ ន បស់អងគជំ នំជម្េះ
សាលាដ្ំបូង រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេើសិទធិកនរងសំ ណំរ ឿង ០០១ ជ្ញេតិម្តឹេម្តូវកតី ខតកាេៈរទសៈ
បឆចរបបនន គឺខសខបេក រម្ ះអងគជំនំជ ម្េះ មានរៅឆំរ ះេខខេួន នូវសា ណា បស់រេធាវីកា
ជ្ញក់លាក់

ទាក់ទងនឹងកា ្តនារទាស

ខដ្េ ក់ព័នធរ ដាយផ្លាេ់

និងម្បាកដ្

កតី

ជ្ញេួយនឹ ង្េ

ម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
865.

សហរេធា វីនេ
ំ ខេិនពោយាេរឆេើយ តបឆំរ ះសា ណាទាំ ងអស់ រេើកា ្តនារទាសរ ើយ។ សា
ណាខេះេិនខេនជ្ញកតីបា េាជ្ញ ក់លាក់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរទ រហើយម្តូវបាន ក.ស.ព រឆេើយ
ាេបានយាងម្គប់ ម្គន់រហើយ។ បខនត រៅកនរង េូេ ដាឋន ២៥២ និង េូេដាឋន ២៥៥ រេធាវីកា
កតីបានរេើករ ើងនូវទ ហីក ណ៍គតិយ តតិខដ្េេិនម្តឹេម្តូ វ និង/ឬ បញ្ហជក់រ ដាយភាន់ម្ឆ ំ នូវ អងគ

2132

សំណំរ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកាអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ កថ្នខណឌ ៤៧៨-៤៧៩។ ឯកសា F10/2 រសឆកតី

សរម្េឆរេើសំរណើ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងបណតឹងសាទកខកង
នរ សំណំរ ឿង ០០២/០១

ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ១៦។

492
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663660

រហតកនរងេកខណៈេួយ ខដ្េបះ េ់្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី 2133 មានន័យថ្ន
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីគួ មានសិទធិ្េ
ត ់ឆរេេើ យតប2134។ សាថនភាពរនះខសពីសាថនភាពខដ្េរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី្ួ ឆ
ត រ្តើេនូវសា ណារេើកា ្តនារទាស ខ្អកាេម្បធានបទខដ្េខេួនរម្ជើសរ ីសផ្លា
េ់។ សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន ឆំណឆរនះពិតជ្ញសថិតរៅកនរង វិសាេភាពថ្នឆរេេើយ តប
ខដ្េបានអនញ្ហញតសម្មាប់សហរេធាវី នេ
ំ ខ

អនរលាេរៅាេរសឆកតីសរម្េឆ

បស់អងគជំ នំ

ជម្េះរនះ2135។
១១.២. សារណា
866.

ក់ព័នន
ធ ឹង្ការផានទនទស

បទដាឋនថ្នកា ម្តួតពិនិតយរេើបណតឹងសាទកខ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាកា ្តនារទាស ម្តូវបានកំ ណត់បង្ហាញ
យាងឆាស់។ រដ្ើេបីទទួេបានរជ្ញគជ័យ រៅដ្ំណាក់កាេបតឹងសាទកខ មាចសបណតឹងសាទកខចំបាឆ់
ម្តូវបង្ហាញថ្ន អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូង “បានម្បម្ពឹតតកំហសខដ្េខសតងរឆញឲ្យរឃើញ ពីកា រម្បើ
ម្បាស់ឆនានសិទធិ ឬ ពំបានរគ ពាេឆាប់ជ្ញធ មាន” 2136។ ទ ហីក ណ៍ខដ្េបានរេើករ ើង រដាយ
រេធាវីកា

កតី រៅកនរង េូេដាឋន ២៥២ និង េូេ ដាឋន ២៥៥2137 េិនបានបំរពញាេបទដាឋនរនះ

រ ើយ។

2133

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៦, ២១៦៩-២១៧០។

2134

ឯកសា F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ក់ព័នធ នឹងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១១-១២។
2135

ឯកសា F52/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ ក់ព័នធ នឹងសា ណាតប បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រៅនឹងបណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ឆះថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩។
2136

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Milošević សំណំរ ឿងរេខ IT-98-29/1 សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១២ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ

២០០៩ កថ្នខណឌ ២៩៧។ ដ្កម្សង់រដាយមានកា ឯកភាពរៅកនរង សំណំរ ឿង ០០១ – ឯកសា F28 សាេដ្ីកាអងគជំនំជម្េះ
តលាកា កំពូេ កថ្នខណឌ ៣៥៤ និង ឯកសា F36 សាេដ្ីកាកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១១០៧ (“មាចស់បណតឹងសា
ទកខម្តូវបង្ហាញថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានខងេងខងេងអំពីកាតនន ខដ្េេិនជ្ញប់ ក់ព័នធ ឬរម្ៅសាឆ់រ ឿង ឬខកខានេិនបាន
ខងេងខងេង ឬ ងេឹងខងេងេិនបានម្គប់ម្គន់ ឆំរ ះកាត ក់ព័នធនន ខដ្េបណា
ត េឲ្យមានកំហសអងគរហតយាងឆាស់ ខដ្េខសតង
រឆញពីកា រម្បើឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ ឬម្តូវបង្ហាញថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងេិនមានសំអាងរហតអវីទាេ់
ខតរសាះ ឬមានភាពអយតតិធេ៌ រដ្ើេបីឲ្យអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេអាឆរេើករ ង
ើ បានថ្ន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងពិតជ្ញខក
ខានេិនបានរម្បើឆនានសិទធិ បស់ខួ ន
េ ឲ្យបានម្តឹេម្តូវខេន”)។
2137

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៥-២១៤៨, ២១៦៨-២១៨៣។

493
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663661

១១.២.១. នគលការណ្៍
867.

ក់ព័នធនឹង្នគលបំណ្ង្ននការផានទនទស

រៅកនរងកថ្នខណឌ ៤៣៤៨ ថ្នសាេម្កេ បស់ខួ ន
េ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង បានបង្ហាញពីរគេ
បំណងថ្នកា ្តនារទាសថ្ន៖
រៅកនរងកា កាត់បនថ យនូវឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េមានម្ទង់ម្ទាយ និង វិសាេភាពធំខបបរនះ ឲ្យេកជ្ញ
ឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េអាឆ្តនារទាស ជ្ញេកខណៈឯកតត បគគេរនះ អងគជំនំជ ម្េះមានបំ ណងបង្ហាញ
ដ្េ់ជន ងរម្គះ ខដ្េរៅ ស់រានមានជី វិត ម្ករេម្គួសា បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជន
ទូរៅថ្ន ឆាប់ម្តូវបានយកេកអនវតតយាងពិតម្បាកដ្ រហើយអនវតតឆំរ ះជនម្គប់ ូប រដាយ
េិនគិត អំពីបណយស័ កតិ ឬឋានៈអវីរ ើយ។ រេើសពីរនះរទៀត កា ្តនារទាសក៏រធវើរ ើងកនរងរគេ
បំណង ឲ្យមានកា ញរញើ តទាំងជនជ្ញប់រចទ និងបគគេទូរៅ។ កា ្តនារទាសម្តូ វខតមានេកខ
ណៈឯកតតបគគេ និង សមាមាម្ារៅនឹង អំរពើខដ្េឆេរះបញ្ហជងពីពិ ទធភាព

បស់ជនជ្ញប់រចទ

និងម្តូវខ្អ ករេើកា វិភាគ ខដ្េមានេកខណៈសតោនេ័ត មានរហត្េសេម្សប និង មានកា
ងេង
ឹ ខងេងម្តឹេម្តូវ ទាំងរៅរេើអំរពើ បស់ជ នជ្ញប់រចទ និងទាំងរៅរេើពយសនកេម នន ខដ្េជ្ញ
្េ វិបាកថ្នកា ម្បម្ពឹតតទាំងរនះ។ រគេកា ណ៍ទាំងរនះក៏ម្តូ វបានទទួេសាគេ់ និងអនវតត
រៅកនរងឆាប់កេពជ្ញ
រ ្ងខដ្

2138

រសឆកតីសរងខបរនះគឺជ្ញកា រម្បើម្បាស់រដាយម្តង់នូវរគេជំហ ខដ្េបានអនវតតរ ៅកនរង សាេម្កេ
អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ 2139 រដាយរគេជំហ រនះផ្លាេ់ គឺជ្ញកា ឆេរះ
បញ្ហចំងយាងឆាស់ អំពី កយរពឆន៍ខដ្េអងគជំនំ ជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរម្បើម្បាស់រៅកនរង សាេម្កេ
សំណំរ ឿង ០០១ 2140។
868.

រៅកនរង េូេដាឋន ២៥២ រេធាវីកា

កតីបានពិភាកាកថ្នខណឌ ៤៣៤៨ រដាយរេើកទ ហីក ណ៍ថ្ន

អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងមានកំហស រដាយសា បាន្តេ់ទេៃន់េិនម្តឹេម្តូវ ឆំរ ះកា

“បង្ហាញ

ដ្េ់ជន ងរម្គះ ខដ្េរៅ ស់ រានមានជី វិ ត ម្ករេម្គួសា បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជនទូរៅ

2138

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៣៤៨។

2139

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១០៦៧។

2140

សំណរំ ឿង ០០១ – ឯកសា E188 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៥៧៩-៥៨០។

494
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2
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ថ្ន ឆាប់ម្តូវបានយកេកអនវតត យាងពិតម្បាកដ្” 2141។ ទ ហីក ណ៍រនះបានរេើករ ើង វិញនូវកា
ជំទាស់ខដ្េបានរេើករ ើងកនរង សា ណាបណតឹងសាទកខ

បស់រេធាវីកា

កតី

កនរងសំណំរ ឿង

០០២/០១ 2142។ ដ្ូឆគន្ងខដ្ នឹងរៅកនរង បណតឹងសាទកខ សំណំរ ឿង០០២/០១ ទ ហីក ណ៍រ នះមាន
ភាពម្ឆបូកម្ឆបេ់ និងគមនអំណះអំណាងម្គប់ម្គន់។
869.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយ នឹង ក.ស.ព ខដ្េថ្ន រេធាវីកា

កតីេិនបានបង្ហាញ អំពី

កំហសឆគងណាេួយ 2143។ បខនត សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរឆេើយតបរដាយសា ណាខបបកម្េិតកំ ណត់
រដាយពិភាកាអំពី្េម្បរយាជន៍ជ្ញក់លាក់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេើបញ្ហាេួយរនះ។
870.

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ថ្ន រេធាវីកា

កតីឆង់ បញ្ហជក់ ថ្ន អងគជំនំជ ម្េះមានកំហស រដាយសា ខត

្តេ់ទេៃន់េិនម្តឹេម្តូវរៅរេើ កា “បង្ហាញដ្េ់ជន ងរម្គះ ខដ្េរៅ ស់ រានមានជី វិ ត ម្ករេម្គួ សា
បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជនទូរៅថ្ន ឆាប់ម្តូវបានយកេកអនវតតយាងពិត ម្បាកដ្”2144។
របើាេរេធាវីកា

កតី អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបំរេេឆរចេនូវជនជ្ញប់រចទ “ជ្ញតួអងគដ្៏

សំខាន់ រៅកនរងកា ជំនំជម្េះ” រហើយ “ាំងខេួនជ្ញអនករម្ជ្ញងទង់ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី” 2145។
ដ្ូឆខដ្េបានរេើករ ើងរៅខ្នកដ្ថ្ទរៅកនរងសា ណាបណតឹង សាទកខ

រេធាវីកា

កតី អះអាងថ្ន

ឆំណឆរនះបង្ហាញពីភាពេរេអៀង បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង 2146។
871.

ជ្ញកា ចំបាឆ់ខដ្េកា រេើករ ើងរនះ ម្តូវបានបដ្ិរសធរចេ រដាយ កយរពឆន៍ធៃ ន់ៗ។ កា រេើក
រ ើង បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

អំពីរគេបំណងថ្នកា ្តនារទាស

យាងយកឆិតតទកដាក់ជ្ញេួយ នឹងឆាប់ជ្ញធ មាន បស់តលាកា រនះ

េិនម្តឹេខតរគ ពាេ

និងយតតិ សាន្រសត បស់អងគជំ នំ

2141

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៦។ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៣៤៨។

2142

ឯកសា F17 សំ ណំរ ឿង ០០២/០១ សា ណាបណតឹងសាទកខ បស់រេធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ម្បឆ្ំង នឹងសាេម្កេ

កនរងសំណរំ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៤, កថ្នខណឌ ៦៤៧-៦៤៨។
2143

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ១២៨៥-១២៨៧។

2144

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៣៤៨ សូេរេើេ កថ្នខណឌ ៨៦៧ ខាងរេើ។

2145

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៦។

2146

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៤៦។ ឆំរ ះទ ក
ហី ណ៍ បស់ រេធាវីកា

កតី អំពីកា េរេអៀង សូេ

រេើេ ខ្នក ៥ កថ្នខណឌ ៨០-៨៧។

495
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663663

ជម្េះតលាកា កំពូេ បស់ តលាកា ICTY បរណា
ណ ះរទ2147 បខនតខងេទាំងឆេរ ះបញ្ហជំងអំពីរគេរៅ
និងឆាប់ នីតិ វិធី បស់ អ.វ.ត.ក រទៀត្ង។
872.

កា បង្ហាញដ្េ់ជន ងរម្គះ

ួេទាំ ងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសាធា ណជន ថ្ន មានកា ្តេ់

យតតិធេ៌ ាេ យៈកា កំណត់រ ដាយយតតិ ធេ៌នូវកា ្តនារទាស បនាប់ពីមា នកា ករឃើញពិ ទធភាព
គឺជ្ញកាតសំខាន់កនរងកា សរម្េឆបាននូវរគេរៅជ្ញសា វ័នត បស់

អ.វ.ត.ក។

តលាកា ម្តូវបាន

បរងកើតរ ើង រដាយមានកា ទទួេសាគេ់ថ្ន កា ទទួេខសម្តូវឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេម អនត ជ្ញតិ “គឺជ្ញធាត
្សំសនូេថ្នសំ ណងម្បកបរដាយម្បសិទធភាពសម្មាប់ជន ងរម្គះថ្នកា ំរលាេបំ នសិទធិេនសស
និងជ្ញកាតគនេឹះកនរងកា ធាននូ វម្បព័នធយតតិធេ៌ខដ្េរសមើ ភាព និងមានសេធេ៌ និងជ្ញឆងរម្កាយ គឺ
កា បម្ងួបបម្ងួេ និង សថិ ភាពរៅកនរង ដ្ឋ” 2148។ រយាងរៅាេរគេកា ណ៍ទាំងអស់រនះ កិ ឆចម្ពេ
រម្ពៀងសតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក បានរយាងរៅ

“កា ខសវង កយតតិធ េ៌ កា បម្ងួបបម្ងួ េជ្ញតិ

រសថ ភាព សនតិភាព និ ងសនតិសខ”2149។ បខនត កា បម្ងួបបម្ងួ េ នឹងមានេកខណពិបាកសមគ
រ សាមញ
ម្បសិនរបើយតតិធេ៌ េិនម្តូវបានរេើ េរឃើញថ្នបាន្តេ់ជូនរនះ ដ្ូឆជ្ញាេ យៈកា ្តនារទាសសេ
ម្សបជ្ញរដ្ើេ2150។ ដ្ូឆខដ្េរៅម្កេ បានពនយេ់រៅកនរងប ិបទថ្នម្បរទសរសរា៉ រ អូ ន៖
ភាពចំបាឆ់ថ្នយតតិធេ៌ខដ្េអាឆរជឿជ្ញក់បាន សម្មាប់កា បម្ងួបបម្ងួេ និងសនតិភាព គឺជ្ញេូេ
រហតសំខាន់បំ្ត បស់ត លាកា ពិរសសរនះ (សម្មាប់ម្ បរទសរសរា៉ រ អូ ន) ចប់ាំងពីរពេ
ចប់រ្តើេដ្ំបូង។ ជំរនឿជ្ញក់ បស់ជន ងរម្គះថ្ន យតតិធ េ៌រទាះជ្ញកនរងទម្េង់ខបបណា (ដ្ូឆជ្ញ
កេម

ឬកា ជួសជ េឲ្យម្បរសើ ជ្ញរដ្ើេ) ម្តូវបាន្តេ់ជូន ឬនឹ ងម្តូវ្តេ់ជូនរនះ មានសា

សំខាន់ខាេំងបំ្តសម្មាប់ជំរ នឿជ្ញក់រេើយតតិ ធេ៌។

ឆំណឆរនះបរងកើតបានជ្ញេូេ ដាឋនសម្មាប់

2147

សូេរេើេ ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៣៤៨ និង រ ឿងកតខី ដ្េបានដ្កម្សង់កនរងរនះ។

2148

រសឆកតីសរម្េឆ បស់េហាសននិបាតរេខ A/RES/57/228 តលាកា ខខម ម្កហេ ឆះថ្ងៃទ២
ី ៧ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០០៣ (កិឆចម្បជំ

រពញអងគរេើកទី ៧៧ ថ្ងៃទី១៨ ខខធនូ ឆ្នំ២០០២) បពវកថ្ន កថ្នខណឌ ៣។
2149

កិឆចម្ពេរម្ពៀងសតីពីកា បរងកត
ើ អ.វ.ត.ក បពវកថ្ន កថ្នខណឌទីពី ។

2150

ឆំរ ះកា បម្ងួបបម្ងួេ ខដ្េជ្ញរគេរៅថ្នកា ្តនារទាស សូេរេើេ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bemba

Gombo រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ្តនារទាស អនរលាេាេមាម្ា ៧៦ ថ្នេកខនិក
ត ៈ សំ ណំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08-3399 ឆះ
ថ្ងៃទី២១ ខខេិងន ឆ្ន២
ំ ០១៦ កថ្នខណឌ ១១។ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Al Mahdi សាេម្កេ និងកា ្តនារទាស
សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/15-171 ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ៦៧។

496
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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ជំរនឿទកឆិតត បស់សងគេ ខដ្េខ្អករេើជំរនឿទកឆិ តតរនះ រទើបមានកា បរងកើតរ ើង នូវកា បម្ងួប
បម្ងួេ2151
873.

គឺជ្ញកា ម្បឌ្ិត ខដ្េមានកា រេើករ ើងថ្ន កា ទទួេកេម

និងកា រធវឲ្
ើ យញរញើត អាឆផ្លតឆ់រឆញ

ពីកា ធានអះអាងជ្ញសាធា ណៈណាេួយ ឆំរ ះទសសនៈទាំងអស់រ នះ ជ្ញេួយជន ងរម្គះ និង
សហគេន៍។ កេម

អាឆមានម្បសិទធភាព ខតកនរង ក ណីខដ្េវាម្តូវបានដ្ឹងឮ រដាយអនកខដ្េបាន

ទទួេ ងបរណា
ណ ះ។ ដ្ូឆខដ្េរៅម្កេតលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិបា នពនយេ់ កា ទទួេ ងកេម
ឬកា ដាក់ទណឌកេម គឺ “ជ្ញកា បង្ហាញ នូ វកា រថ្នកេរទាស បស់ សងគេ រៅរេើអំរពើឧម្កិដ្ឋ និង បគគេ
ខដ្េម្បម្ពឹតតអំរពើរនះ រហើយក៏ជ្ញេរធោបាយេួយ កនរងកា ទទួេសាគេ់នូវ ពយសនកេម និងកា ឈឺ
ចប់ ខដ្េបានបងករៅរេើជន ងរម្គះ” (រដាយគូសបញ្ហជក់បខនថេ) 2152។ រគេរៅទាំងអស់រ នះ
មានសា សំ ខាន់ជ្ញពិរសស ឆំរ ះជន ងរម្គះរដាយឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េម្តូវបានរចទម្បកាន់ ដ្ូឆខដ្េ
បានបញ្ហជក់យាងឆាស់

ាេ យៈរសឆកតីខងេងពីកា ឈឺចប់

ខដ្េរធវើរ ើងរដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី 2153។
874.

ជ្ញឆងរម្កាយ គួ កត់សមាគេ់ ថ្ន រនះេិ នខេនជ្ញកំហសអងគឆ ាប់ ឬជ្ញកា បង្ហាញនូវភាពេរេអៀង
បស់អងគ ជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េបានពិច ណារៅរេើ ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ម្ពេទាំងរគេជំហ បស់ជនជ្ញប់រចទរ ើយ។ ្ាយ
រ រៅវិញកា ពិច ណារនះ ម្តូវបាន

2151

តលាកា SCSL រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Fofana និងអនករ្សងរទៀត SCSL-040140A0829, សាេម្កេ េតិជំទាស់រដាយ

ខ្នក បស់រៅម្កេ Renate Winter, ថ្ងៃទី២៨ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៨, កថ្នខណឌ ៩៤។
2152

តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Katanga រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ្តនារទាសអនរលាេាេមាម្ា ៧៦ ថ្នេកខនិក
ត ៈ

សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/04-01/07-3484-tENG-Corr ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣៨។ សូេរេើេ្ងខដ្
តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bemba Gombo រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ្តនារទាស អនរលាេាេមាម្ា ៧៦ ថ្នេកខ
នតិកៈ សំ ណំរ ឿងរេខ ICC-01/05-01/08-3399 ឆះថ្ងៃទី២១ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៦ កថ្នខណឌ ១១។ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ

តទេ់នឹង Al Mahdi សាេម្កេ និងកា ្តនារទាស សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/12-01/15-171 ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកញ្ហញ ឆ្នំ២០១៦
កថ្នខណឌ ៦៧។ តលាកា ICC រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Ntaganda សាេម្កេ្តនារទាស សំណំរ ឿងរេខ ICC-01/0402/06-2442 ឆះថ្ងៃទី០៧ ខខវិឆេិកា ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១០។
2153

សូេរេើេឧទាហ ណ៍ខដ្េបាន្ត េព
់ ីខាងរេើ រៅកនរងរជើងទំព័ ២១១៩ និង ២១២០។

497
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា
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ខឆងតម្េូវរដាយ វិធាន ២១ ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង ខដ្េតម្េូវឲ្យតលាកា ធានកា

នូវ្េម្បរយាជន៍

បស់ ភាគី ទាំងអស់ ួេទាំងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និ ង កានូ វតេយភាព វាងសិទធិភាគី នីេួយៗ2154។
875.

េិនខេនថ្នមានកំហសខដ្េបានពិច ណារៅរេើរគេរៅថ្នកា បង្ហាញដ្េ់ជ ន ងរម្គះ

និង

សហគេន៍ អំពីកា អនវតតឆាប់រ ដាយយតតិ ធេ៌ និងរសមើ ភាពរនះ អងគជំ នំជម្េះសាលាដ្ំបូងម្តូវបាន
តម្េូវឲ្យអនវតតខបបរនះ។
១១.២.២. ការម្បម្ពឹតាិ និង្អាកបបកិរិោរបស់ នខៀវ សំផន នៅនលើន ើមបណ្ាឹង្រ ឋបបនវណ្ី
876.

រៅកនរង េូេ ដាឋន ២៥៥ រេធាវីកា

កតីបានរេើកទ ហីក ណ៍្ងខដ្ ថ្ន កា ្តនារទាស រខៀវ សំ្ន

គួ ម្តូវសម្មាេរដាយសា ខត “កា សហកា ជ្ញេួយ អ.វ.ត.ក” 2155។ ទ ហីក ណ៍រនះម្គប់ ដ្ណតប់
រេើេូេដាឋនពី រ្សងពីគន (រទាះបីជ្ញមានកា ជ្ញប់ ក់ព័នធគនខេះៗកតី) អំពីសាថ នសម្មាេខដ្េម្តូវ
បានទទួេសាគេ់

រៅកនរងកា អនវតតជ្ញអនត ជ្ញតិ

សម្មាប់កា សហកា

និងរដាយអងគជំ នំជម្េះរនះ។

សាថនសម្មាេ

រកើតមានរ ើងរៅរពេខដ្េពិ ទធជនបាន្តេ់ “កា សហកា យាងរម្ឆើ នជ្ញ

េួយនឹង អយយកា ” ាេ យៈសកេម ភាព ដ្ូឆជ្ញ “កា បំេឺអ
េ ំពីភាពេនាិេសងស័យ ថ្នកា រសើបអរងកត
ខដ្េ ួេមានបទឧម្កិដ្ឋននខដ្េ ដ្ឋអាជ្ញញ ពំបានដ្ឹងពីេនេក និងកា ទទួេសាគេ់អងគរហត និងកា
ជួយសម្េួេដ្េ់កិឆច ម្បតិបតតិកា

877.

ខដ្េនំរៅដ្េ់កា ចប់ខួ ន
េ ជនសងស័យដ្ថ្ទរទៀត និងកា យេ់

ម្ពេ្តេ់សកខីក េមកនរងនេជ្ញសាកសី

រៅកនរងដ្ំរណើ កា នី តិ វិធីរ្សងៗរទៀត”2156។

រ្សងរទៀតថ្នសាថនសម្មាេរទាស

ក់ព័នធនឹង វិ បបដ្ិសា ី ឬកា អាណិតអាសូ ។

េូេដាឋនេួយ

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ម្សបជ្ញេួយឆរេេើយតប បស់ ក.ស.ព 2157 រហើយសូេ្តេ់នូវសា ណាដ្ូឆ
តរៅ ខដ្េ ក់ព័នធជ្ញពិរសសជ្ញេួយនឹង វិបបដ្ិសា ី និងកា ម្បម្ពឹតតិ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅរេើជន
ងរម្គះ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ រៅរេើបញ្ហារនះ រេធាវីកា

កតី ហាក់ដ្ូឆជ្ញរេើកទ ហីក

ណ៍ថ្ន កា ្តនារទាស រខៀវ សំ្ ន គួ ម្តូវបានសម្មាេរដាយសា ខតគត់ បានរឆេើយ តបឆំរ ះ

2154

វិធាន ២១ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

2155

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៦៨-២១៨៣។

2156

សំណំរ ឿង ០០១ –ឯកសា F28 សាេដ្ីកាអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ កថ្នខណឌ ៣៦៦។

2157

ឯកសា F54/1 ឆរេេើយតប បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ កថ្នខណឌ ១៣០០។

498
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663666

សំណួ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រៅកនរងរសឆកតី សននិ ដាឋនបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់

គត់ ខដ្េ ួេមាន កា រយាងរៅកា ឈឺចប់ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ង 2158។
878.

យតតិសាន្រសត បស់តលាកា ICTY ខដ្េហាក់ដ្ូឆជ្ញបានទទួេយករដាយ អងគជំនំជ ម្េះសាលាដ្ំបូង
រៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ 2159 បានខញកដាឆ់ពីគន វាងសាថនសម្មាេរទាស ឆំរ ះវិ បបដ្ិសា ី
និងសាថនសម្មាេរទាសឆំរ ះ កា បង្ហាញពីកា អាណិតអាសូ ។ មានកា ដ្ឹងឮថ្នជនជ្ញប់រចទ
បានបង្ហាញកា រសាកសាតយ រដាយេិ នម្ពេទទួេសាគេ់ថ្ន បានឆូេ ួ េកនរងឧម្កិដ្ឋក េម។ “កនរងកាេៈ
រទសៈខបបរនះ រទាះជ្ញយាងណាកតី វិ បបដ្ិសា ត
ី ម្េូវឲ្យមានកា ទទួេយក នូវ វិធានកា េួយឆំនួន
រេើទណឌកេមសីេធេ៌ ឆំរ ះកំហសឆគងជ្ញបគគ េ ខដ្េេិនខេនជ្ញកា ទទួេសាគេ់ អំពីកា ទទួេ
ខសម្តូវម្ពហមទណឌ ឬពិ ទធភាព”2160។ បខនត មានកា ទទួេសាគេ់ថ្ន េូេ ដាឋនរ្សងេួយសម្មាប់
សាថនសម្មាេ អាឆរកើតមានរ ើងរៅរពេខដ្េ ជនជ្ញប់រចទរធវកា
ើ បង្ហាញរដាយរសាម ះម្តង់ នូវ
“កា អាណិតអាសូ ឬកា ឈឺចប់”2161។

879.

រៅកនរងសំណំរ ឿងបឆចរ បបនន រខៀវ សំ្ន េិនបានបង្ហាញពី វិ បបដ្ិសា ី ឬកា អាណិតអាសូ រ ើយ។
រេធាវីកា

កតី ម្គន់ខតបង្ហាញអំពី កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន រៅរពេបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញ

រដាេ ខដ្េអះអាងថ្នបានឆេរះបញ្ហចំង ទាំងអាកបបកិ ិយា បស់គត់ ឆំរ ះកា ឈឺចប់ បស់រដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងឆរេេើយតប បស់គត់ ឆំរ ះសំណួ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរេើ់
ករ ើងរៅកនរងរពេសវនកា ។
880.

ជ្ញកា ពិតខដ្េថ្ន រៅកនរងកា ខងេង បស់គត់ រខៀវ សំ្នបានរេើករ ើងពីកា រយាងពី បីខេីៗរៅ
អងគរហតខដ្េថ្ន គត់បានដ្ឹងថ្ន ម្បជ្ញជនមានកា ឈឺចប់ 2162។ បខនត គត់េិនបានបង្ហាញពីកា

2158

ឯកសា F54 សា ណាបណតឹងសាទកខ កថ្នខណឌ ២១៦៩-២១៧០។

2159

ឯកសា E313 សាេម្កេកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ១០៩៣។

2160

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Strugar សំណំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្នំ

២០០៨ កថ្នខណឌ ៣៦៥។
2161

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Strugar សំណំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្នំ

២០០៨ កថ្នខណឌ ៣៦៦។
2162

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៣ បនាត់ ៧ រម្កាយរមាង [10.31.39]

ទំព័ ២៣ បនាត់ ១០ េនរមាង [10.37.24] ទំព័ ២៥ បនាត់ ៦-៧ េនរមាង [10.57.25]។

499
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663667

ទទួេសាគេ់នូវទំហំ និងភាពធៃន់ធៃ ខាេង
ំ ថ្នកា ឈឺចប់ខដ្េម្តូ វទទួេ ងរ ើយ។ ្ាយ
រ រៅវិញ រខៀវ
សំ្ន ម្គន់ខតបានម្តឹេទទួេសាគេ់ថ្ន “រៅាេសហក ណ៍ កា ស់រៅមានកា េំបាកខាេង
ំ
ណាស់” 2163 គឺជ្ញម្បរយាគខងេងខដ្េេិនម្គប់ម្គន់។ បខនត អវខី ដ្េសំខាន់ជ្ញងរនះរទៀតរនះ គឺ េិន
មានេតិសរងខបទាំ ងរនះណាសេួ យ ខដ្េមានកា ខងេងអំពី “កា អាណិតអាសូ
ម្ពួយ”

កតីរេាត ឬទកខ

ក់ព័នធកា ឈឺចប់ ទាំងរនះ 2164។ រខៀវ សំ្ន េិនបានសំអេ័យរទាសរ ើយ។ បខនត គត់

បានបញ្ហជក់ថ្ន គឺជ្ញ “រហតកា ណ៍ដ្៏អាម្កក់ គួ ឲ្យអាមាស់េួយ” 2165 ម្បសិនរបើរេដ្ឹកនំកេពជ្ញ
រ
ម្តូវបានរសនើសឲ្
ំ យរធវើកា សំ អេ័យរទាស ឆំរ ះអំរពើម្បេ័ យពូជសាសន៍រវៀតណាេ ខដ្េាេទសស
នៈ បស់គត់ គឺជ្ញកា ម្បឌ្ិតថ្នកា រឃាសន បស់រ វៀតណាេ2166។
881.

យៈរពេ ៣០ នទីថ្នកា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន ភាគរម្ឆើនរេើ សេប់ ម្តូវបានរម្បើម្បាស់សម្មាប់
កា ្តេ់យតតិកេមឆំរ ះភាពម្តឹេម្តូ វ បស់គត់

ឬទមាេក់កា បរនាសរៅកខនេងរ្សង។

បដ្ិរសធជ្ញរម្ឆើនរេើ ករម្ឆើនសា រេើរហតកា ណ៍

គត់បាន

ឬកា ទទួេខសម្តូវ បស់គត់ ឆំរ ះរហត

កា ណ៍ទាំងរនះ2167 ពោយាេ្តេ់យតតិកេមឆំរ ះរគេនរយាបាយ បស់ បកសកេម រយនីស តកេពជ្ញ
រ 2168
2163

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៣ បនាត់ ១៨-១៩ រម្កាយរមាង

[10.37.24]។
2164

តលាកា ICTY រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Strugar សំណំរ ឿងរេខ IT-01-42-A សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខកកកដា ឆ្នំ

២០០៨ កថ្នខណឌ ៣៦៦។
2165

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ២៥-ទំព័ ២៦ បនាត់ ៣

រម្កាយរមាង [10.57.25]។
2166

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១១ - ១៩ េនរមាង

[10.57.25]។
2167

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៣ បនាត់ ១០-១១ រម្កាយរមាង

[10.31.39] (“ក៏បខនត កយថ្ន “ឃាតក ” រនះ ខញរំសំជំទាស់ដាឆ់អហង្ហក ”) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១០១១ េនរមាង [10.57.25] (“រេ
ដ្ឹកនំបកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ េិនបានសមាេប់ម្បជ្ញជនឯងរទ”)។
2168

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២ ០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៣ បនាត់ ១៩ - ២០ េនរមាង

[10.43.39] (“បខនតអនកទាំងអស់គន ខដ្េាំងខេួនខពស់ជ្ញងរគជ្ញងឯងរនះ ថ្នខេួនមានសិទធិរចទ និងដាក់រទាសរគឯងរនះ”) ទំព័
២៣ បនាត់ ២០ -២២ រម្កាយរមាង [10.37.24] (“សូេនឹករេើេរតើម្បរទសកេពជ្ញ
រ សថិតកនរងសភាពកា ណ៍ខបបណា រៅរពេ
ខដ្េអនកតស៊ែូរ ើងកាន់អំណាឆរហើយ។ ថ្នរតើវាបនាន់យាងណា ខដ្េម្តូវសាតរសដ្ឋកិឆចរ ើងវិញរនះ”) ទំព័ ២៤ បនាត់ ៦-៨ េន
រមាង [10.43.39] (“ជ្ញងរនះរៅរទៀត កេពជ្ញ
រ េិនខេនជ្ញម្បរទសឧសាហកេម េិនខេនជ្ញម្បរទសឧសាហកេមរទ រហើយរៅ
បឆចរបបននរនះ មានអនកខេះបានរេេឆពីរ ឿងរនះ។ កាេរពេរនះ េិនមានរម្គឿងឆម្ក រហើយក៏េិនមានររាងឆម្ករធវើរម្គឿងឆម្កខដ្ ”)។

500
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២
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បរនាសរហតកា ណ៍ទាំងរនះរៅរេើអនកដ្ថ្ទ (សហ ដ្ឋអារេ ិក ម្បរទសរវៀតណាេ និងកេមយ
រ នី
សតរវៀតណាេ) 2169 រធវកា
ើ រចទម្បកាន់រៅរេើសម្តូវនរយាបាយ និង ដាឋេិបាេម្បរទសដ្ថ្ទ2170

ទំព័ ២៤ បនាត់ ៨-១២ រម្កាយរមាង [10.43.39] (“រយើងម្តូវសាតរសដ្ឋកិឆចរ ើងវិញជ្ញបនាន់ រៅឆ្នំ១៩៧៥សភាពកា ណ៍អត់
ឃាេនរៅខតធៃន់ធៃ រហើយម្គន់អាសននអត់បាយ ដាឆ់រ ះកាន់ខតរកើនរ ង
ើ ។ ធៃន់ធៃ ខងេរទៀត ឆ្នំ១៩៧៨ រដាយរម្គះរាំងសៃួត
ខដ្េបណា
ត េឲ្យខូឆខាត្េដ្ំណាំ សំខាន់ៗ រហើ យម្ពេជ្ញេួយរនះ សន្រង្ហគេជ្ញេួយរវៀតណាេ ក៏កាន់ខត ីកខាេង
ំ រ ើង ខាេង
ំ រ ើ
ង។ រដ្ើេបីកសាងនិងកា

ម្បរទស កមាេំងខដ្េរយើងមានរៅរពេរនះ គឺមានខតកមាេំងេនសសហនឹងឯង”) ទំព័ ២៤ បនាត់ ១៥-

១៨ េនរមាង [10.48.33] (“រេដ្ឹកនំបកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ សងឃឹេ ថ្ន នឹងអាឆរេើកសាួយេកខខណឌជីវ ភាព និងសម្មាេ
េកខខណឌរធវើកា ង្ហ បស់ម្បជ្ញជនបានជ្ញេំដាប់េំរដាយ។ រេដ្ឹកនំបកសកេមយ
រ នីសក
ត េពជ្ញ
រ
សងឃឹេ ថ្ននឹងខកខម្បម្បរទសរយើង
ឲ្យរៅជ្ញម្បរទសកសិកេមទំរនើប និងមានឧសាហកេមជ្ញបរណតើ ៗ។ រនះគឺរដ្ើេបីរយើងទាំងអស់គន មានហូបឆកម្គប់ម្គន និង
្នរៅសេបូ សបាយជ្ញជំហានៗ”) ទំព័ ២៤ បនាត់ ២៣-២៥ រម្កាយរមាង [10.48.33] (“រនះរហើយបានជ្ញចត់ាំងឲ្យ
ស់រៅរធវើកា កនរងសហក ណ៍ រដ្ើេបី ួេគនម្បយទធរធវើខម្សបានខេះៗ រដ្ើេបីខឆកគនហូប កំឲ្យអត់បាយដាឆ់រ ះ និងរដ្ើេបី្គត់្គង់កង
ទ័ពរៅសេ េូេិេខ្ងរទៀត”) ទំព័ ២៤ បនាត់ ២៥-ទំព័ ២៥ បនាត់ ៣ រម្កាយរមាង [10.48.33] (“បញ្ហាអត់ឃាេនបានរចទ
រ ើង កាន់ខតធៃន់ធៃ ខងេរទៀត។ ដ្ូរឆនះរគបានពម្ងីកសហក ណ៍ទូទាំងម្បរទស រដ្ើេបី ួេគនម្បេូេកមាេំង និងចត់ាង
ំ កមាេំង រដ្ើេបី
រេើកទំនប់ ជីកម្បោយបងាូ ទឹកឆូេខម្ស រដ្ើេបីបរងកើនទិនន្េម្សូវ និងឲ្យបងបអូនរយើងទាំងអស់ មានហូបម្គប់ម្គន់។ រតើរនះជ្ញ
ឧម្កិដ្ឋកេមឬ? ម្បាកដ្ណាស់ េិនខេនរទ”)។
2169

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ក
ឹ ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៣ បនាត់ ២៣ – ទំព័ ២៤ បនាត់ ២

រម្កាយរមាង [10.37.24] (“ម្គប់កខនេងាេជនបទនន បានទទួេ ងកា ទមាេក់ម្គប់ខបប បស់សហ ដ្ឋអារេ ិក។ េោងរទៀត
រយើងម្តូវបានរបាះបង់រចេ រដាយអនកខដ្េរគអះអាងថ្នេិតត គឺពួកកេមយ
រ នីសយ
ត ួន កេមយ
រ នីសរត វៀតណាេ ខដ្េាេពិតគឺឆង់យក
ម្បរទសរយើង រៅដាក់បញ្ចូ េកនរង សហព័នធកេមយ
រ នីសតឥណូ ឌ ឆិនខតបរណា
ណ ះ”)។ ទំព័ ២៤ បនាត់ ៣-៤ េនរមាង [10.43.39]
(“គមនអនកណាបំរេេឆបាន ពីទកខរសាករវទន បស់ ម្បជ្ញជនកេពជ្ញ
រ រៅរពេខដ្េអនកតស៊ែូ រ ើងកាន់អំណាឆរ ើយ” ទំព័ ២៤
បនាត់ ២២ -២៣ រម្កាយរមាង [10.48.33] (“រតើន ណាអាឆរធវើខម្ស េជួ រាស់ ដ្កសាូងទីថ្ទពីគន រម្កាេកា បាញ់ ះពីយនតរហាះ
បស់ េន់ នេ់ និងម្គប់ខបក រប៥២?”)។
2170

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្ន២
ំ ០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១២-១៥ េនរមាង [10.57.25]

(“រនះជ្ញកា េួេបង្ហកឆ់ បស់រវៀតណាេ ថ្នជ្ញអំរពើម្បេ័យពូជសាសន៍ឯង រនះ ជ្ញកា រឃាសន បស់រវៀតណាេរទ។ សូេ
អរញ្ជ ើញរេើេឆះ រតើរវៀតណាេបាន្េឆំរណញយាងណា ពីកា រឃាសនេួេបង្ហកឆ់រនះ? គឺរគអាឆសរម្េឆរគេបំណង វាត
ទីរេបទឹកដ្ីកេពជ្ញ
រ បាន”) ទំព័ ២៥ បនាត់ ១៥ -២៥ េនរមាង [10.57.25] (“សពវថ្ងៃរវៀតណាេកំពងខតរកងឆំរណញ ពីទឹកដ្ីកេព រ
ជ្ញ ទាំងរគក ទាំងទរនេ បឹងបួ ទាំងសេម្ទ ួឆរៅរហើយ ាេ យៈកិឆចម្ពេរម្ពៀង បស់រេដ្ឹកនំខខម សពវថ្ងៃ... រវៀតណាេ...
្
េ ន នម្បរទសរយើង... រហើយខដ្េរវៀតណាេេិនខដ្េបានសហកា ជ្ញេួយតេកា រនះ និងឆងរម្កាយម្តូវរហើយខដ្េបាន
ម្បឌ្ិតរ ឿង នូវគំនិតខដ្េេិនអាឆទទួេបាន ថ្នមានអំរពើម្បេ័យពូ ជសាសន៍ខខម គនឯង”)។

501
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663669

និងសតីបរនាសរៅរេើ អ.វ.ត.ក ខដ្េរធវើឲ្យបះ េ់ដ្េ់កិតតិ យស បស់គត់2171។ កា ខងេង និង
អា េមណ៍ទាំង អស់រនះ េិនបានបង្ហាញពី វិ បបដ្ិសា ី ឬកា អាណិតអាសូ រ ើយ។
882.

កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន ក៏េិនខេនជ្ញឆរេេើយតបពិតម្បាកដ្ឆំរ ះសំ ណួ ខដ្េរេើករ ើង រដាយ
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរង សវនកា សំ ណំរ ឿង ០០២/០២ រ ើយ។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
៤៧ ូប បានដាក់សំ ណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទទាំងពី រៅកនរងអំ រ ងរពេសវនកា

2172។

សំណួ

ទាំងរនះម្គប់ដ្ណតប់រៅរេើ បញ្ហាជ្ញរម្ឆើនដ្ូឆជ្ញ រហតអវីរទើបមានសាថនភាព ស់រ ៅ និងេកខខណឌ
កា ង្ហ អេនសសធេ៌

រហតអវម្ី បជ្ញជនម្តូ វបានបងខំឲ្យរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជ្ញេួយអនក េិនខដ្េ

សាគេ់គន រហតអវគ
ី បសងកត់រេើសាសន រហើយម្ករេសាសនម្តូវបានរធវើទកខបករេន ញ រហតអវីេិន
ឲ្យរកមងៗទទួេបានកា សិកា រហតអវម្ី បជ្ញជនសី វិេ

ួ េទាំង ទា ក និងកមា

ម្តូវបានសមាេប់

រហើយអវីម្បជ្ញជនចស់ និងម្បជ្ញជនងមី បានទទួេកា ម្បម្ពឹតតខសៗគនពីសំណាក់អាជ្ញញធ និងរតើ
ឆងរចទបានដ្ឹងអវីខេះអំពីេនាី សនតិសខ2173។

រៅកនរងសា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ បស់

រខៀវ សំ្ន េិនបានរឆេើយទាេ់ខ តរសាះឆំរ ះសំ ណួ ទាំងអស់រ នះ។
883.

គួ ឲ្យកត់សមាគេ់្ ងខដ្ ថ្ន កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន រផ្លតតរៅរេើកា ដាឋន និងសហក ណ៍។ រៅ
រពេខដ្េគត់យេ់ម្ពេទទួេសាគេ់អំពីកា ឈឺចប់ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

បានទទួេ ង

គត់បានពនយេ់ថ្ន រនះគឺជ្ញេរធោបាយដ្៏ចំបាឆ់ រដ្ើេបី្នរៅដ្េ់រគេរៅឆងរម្កាយថ្នបដ្ិវតត
កសិកេមនិងរសដ្ឋកិឆចខបបទំរនើ ប

ខដ្េគត់រៅខតរជឿជ្ញក់រេើ យាងេតមាំ ។

ឆំរ ះកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍ កា ំរលាេរសពសនធវៈ និងកា រធវើទកខបករេន ញរេើជនជ្ញតិភាគតិឆ គត់អះអាងថ្ន
េិនបានដ្ឹងរទ2174។ ឆំរ ះេនាី សនតិសខ និងកា របាសសមាអត វិញ គត់េិនបានរេើករ ើង ទាេ់ខត
រសាះ រដាយគត់េិនបានអះអាងថ្ន េិនដ្ឹង ឬទទួេសាគេ់កា ឈឺចប់ណាេួយ ខដ្េបណា
ត េេក
2171

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន), ទំ ព័ ២៣ បនាត់ ៧-៩ េនរមាង [10.37.24]

(“រហើយខញរំបានឮ មានបងបអូនខេះរៅខញថ្ន
រំ “ឃាតក ”។ រតើអាឆមានអវីខសពីរនះរៅបានរៅរកើត របើាង
ំ ពីបរងកត
ើ តលាកា រនះេក
តលាកា រនះបានរធវអ
ើ វីៗម្គប់ខបបយាង រដ្ើេបីឲ្យបងបអូនរជឿថ្ន ខញរំទទួេខសម្តូវអំពីទកខរសាក បស់បងបអូន”)។
2172

ឯកសា E457/6/2/3.4 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដ្ញរដាេ ខដ្េបានខកខម្ប ួឆ បស់ សហរេធាវីនេ
ំ ខ តំណាងរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឧបសេព័នធ ង ខដ្េបានខកខម្ប ឆ
ួ ៖ សំណួ រៅកាន់ជនជ្ញប់រចទ ថ្ងៃទី២ ខខតលា ឆ្នំ
២០១៧។
2173

ដ្ូឆរយាងខាងរេើ។

2174

ឯកសា E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៥ បនាត់ ៥-៦ េនរមាង [10.57.25]។

502
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663670

ពីបញ្ហារនះរ ើយ។ រហតដ្ូរឆនះ សូ េបីខតកា ទទួេសាគេ់ពីកា ឈឺចប់ ខដ្េមានតិឆតួឆ បំ្ត បស់
គត់រនះ ក៏េិនមានកា អាណិតអាសូ ជ្ញក់ខ សតង រហើយសំរៅម្តឹ េខតរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី េួយ
ខ្នកតូឆ និងទាក់ទងខតជ្ញេួយ នឹងកា ឈឺចប់េួយភាគតូ ឆ ខដ្េរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបា នទទួេ
ងបរណា
ណ ះ។
884.

កនរងប ិបទរនះ កា ខងេង បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្ន គត់ឆង់ “េំឱ្នកាយវាចឆិតត រគ ពដ្េ់ វិញ្ហញណកខនធ
ម្បជ្ញជនសេូត ម្តង់” េិ នខេនជ្ញកា បង្ហាញពី វិបបដ្ិសា ី ឬកា អាណិតអាសូ ដ្៏រសាមះម្តង់រ ើយ។
កា រេើករ ើង បស់គត់ មានភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ ន ណាខដ្េគត់ចត់ទកថ្នជ្ញ “ម្បជ្ញជន
សេូតម្តង់” 2175។

885.

រដ្ើេបីរជៀសវាងកំឲ្យមានេនាិេ សងស័យ សហរេធាវី នេ
ំ ខេិនរេើករ ើងថ្ន រខៀវ សំ្ន េិ នបាន
សហកា រដាយសកេម ឬថ្ន កា ម្បម្ពឹតតិ បស់គត់ រៅកនរងសវនកា គួ ម្តូវបានចត់ទកថ្នជ្ញសាថ ន
ទេៃន់រ ើយ។ ឆាស់ណាស់ថ្ន េិនខេនដ្ូរឆនះរ ើយ។ បខនត កា ម្បម្ពឹតតិ បស់គត់ ឬកា ខងេង បស់
គត់ េិនបានបំរពញបានាេេូ េដាឋនខដ្េបានទទួេសាគេ់សម្មាប់សាថ នសម្មាេរៅតលាកា រនះ
រ ើយ។
១២. សំនណ្ើសុំ

886.

សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរសនើសរំ ដាយរសឆកតីរគ ពដ្េ់អងគ ជំនំជម្េះ
តលាកា កំពូេរេាត ៖
ម្ោននោល បណតឹងសាទកខ បស់ រខៀវ សំ្ន ទាំងម្សរង រហើយ
តមកល់ ពិ ទធភាព រខៀវ សំ្ន ទាំងអស់
តមកល់ កា ្តនារទាស រខៀវ សំ្ន ដាក់ពនធនគ អស់ េួយជី វិត។
សូេ រលាក រលាកម្សី រៅម្កេទទួេកា រគ ពដ្៏ខពង់ខពសព
់ ីរយើងខញរំ។

2175

ឯកសា

E1/528.1 ម្បតិច ឹក ថ្ងៃទី២៣ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៧ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៦ បនាត់ ៤-៨ រម្កាយរមាង

[10.57.25]។

503
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

F54/2

01663671

កាេប ិរឆេទ

រ្
ម ះ

ទីកខនេង

រពម្ជ អងគ

រាជធានីេំរន ពញ

ថ្ងៃទ០
ី ៤ ខខេករា

សហរេធាវីនេ
ំ ខជ្ញតិ

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពជ្ញ
រ

ឆ្នំ២០២០១

Megan HIRST

រាជធានីេំរន ពញ

សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ

ហតថរេខា

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពជ្ញ
រ

504
សំរណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រសនើសំវ ិធានកា ចំបាឆ់នន បស់
អងគបរ ជំនំជម្េះ រដ្ើេបីកា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២

