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សំន

ើរបស់សហនមធាវីនម
ំ ុខតំណាង្ន ើមប
ប

ា ឹង្សាទុកខដ លនម្ោង្ន្វ ើន

ា ឹង្រ ប
ឋ បនវ

ី សុឱ្
ំ យពនារនពលសវនការ

ើង្នៅថ្ងៃទ១
ី ៧-២១ ដខឧសភា ឆ្ន២
ំ ០២១

ដាក្់ណដាយ៖

ណៅឆំណ ះេុខ៖

សហណេធាវីនេ
ំ ខ
ុ តំណាងណដ្ើេបណ្តង
ឹ រដ្ឋបបណវណ្ី៖

អងគជន្យ
ំ ជ
ុំ រេះតុលាការក្ំពល
ូ ៖

ណពជ អងគ

ណៅរក្េ គង់ រសរីេ របធាន្យ

Megan HIRST

ណៅរក្េ Chandra Nihal JAYASINGHE

1
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
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សហណេធាវីតណា
ំ
ងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី៖
ណជត វណ្ណ លី
ហុង គឹេសួន្យ
គឹេ ណេងឃី
ណោ ជុន្យ្ី
េុឆ សុវណា
ណ រី
សុិន្យ សុវ៉ន្យ
សំ សុគង់
ដវ៉ន្យ ណៅ

Olivier BAHOUGNE
Laure DESFORGES
Ferdinand DJAMMEN
NZEPA
Isabelle DURAND
Françoise GAUTRY
Emmanuel JACOMY
Martine JACQUIN
Yiqiang Y. LIU
Daniel LOSQ
Christine MARTINEAU
Lyma NGUYEN
Mahesh RAI
Nushin SARKARATI

ទី រសរីន្យណា

ណៅរក្េ ណសាេ សិ រិវឌ្ឍ
ណៅរក្េ Florence Ndepele
MWACHANDE- MUMBA
ណៅរក្េ េុង េុន្យនីឆ រិយា
ណៅរក្េ Maureen HARDING CLARK
ណៅរក្េ យា ណារិន្យ
ណ្ញជ
ើ ន្យ
ូ ៖
ការិយាល័យសហរពះរាជអាជ្ញញ
ជ្ញ លាង
Brenda J. HOLLIS
ជន្យជ្ញប់ណោទ៖
ណខៀវ សំ្ន្យ
សហណេធាវីការ រក្ត៖ី
គង់ សំអុន្យ
Anta GUISSÉ

2
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
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១. នសចកាីន្ាើម
១.១

មូលដាឋនចាប់

1.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី

(“សហណេធាវីនេ
ំ ុខ”)

សូេ ក្យសុណំ ន្យះណដាយ

អន្យុណលាេាេវិធាន្យ ១០៨(៦) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង ណដ្ើេបីណលើក្ណ ើងន្យូវក្ងវល់ននអំពីសវនការបណ្តឹងសា
ទុក្ន
ខ ណពលខាងេុខ ណដាយសារសាថន្យភាពបឆចរបបន្យនណៅក្េពរជ្ញ ន្យិងការណ្េើយ្េងអុីដេលទាក្់ទងន្យឹងដបបបទ
សរាប់សវនការណន្យះ។
2.

អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល (“អងគជំន្យុំជរេះ”) បាន្យទទួលសាគល់ “សិទធិឆូលរួេយាងណពញណលញ ដដ្ល
ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីាន្យ ដ្ែក្ាេរក្េន្យីតិ វិ្ីរពហមទណ្ឌ[ក្េពរជ្ញ] ន្យិង វិធាន្យថ្្ៃក្នរង ណៅេុន្យដ្ំណាក្់
កាលជំន្យុំជរេះ ក្នរងដ្ំណាក្់កាលជំន្យុំជរេះ ន្យិងក្នរងដ្ំណាក្់កាលបណ្តឹងសាទុក្”ខ 1។ សិទធិណន្យះរួេបញ្ចូ ល
ទាំងសិទធិទទួលបាន្យដ្ំណណាះរសាយឆំណ ះបញ្ហានន ដដ្លបះ ល់ដ្ល់សិទធិ ន្យិង្លរបណយាជន្យ៍របស់
ពួក្ណគ2។ ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីឆង់ឱ្យន្យីតិ វិ្ីបណ្តឹងសាទុក្ណខ ៅក្នរងសំណ្ំណុ រឿងណន្យះាន្យយុតតិ្េ៌ ឆ្ប់
រហ័ស

ន្យិងាន្យតាេភាព

ណហើយក្នរងនេជ្ញភាគីថ្ន្យន្យីតិ វិ្ីទាង
ំ ណន្យះ

្តល់ទ ីក្
ហ រណ្៍ឆុងណរកាយក្នរងសំណ្ំណុ រឿងណន្យះ

ពួក្ណគឆង់ាន្យលទធភាពឆូលរួេ

របសិន្យណបើាន្យេណ្ាបាយសុវតថិភាពណាេួយក្នរងការណ្វើ

ដ្ូណឆនះបាន្យ។

1

ឯក្សារ F10/2 ណសឆក្តីសរេឆណលើសំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ក្់ព័ន្យធន្យឹងបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំុ

ណរឿង ០០២/០១ ឆុះថ្ងៃទី២៦ ដខ្នូ ឆ្នំ២០១៤ ក្ថ្នខណ្ឌ ១១។
2

ជ្ញឧទាហរណ្៍ សូេណេើលឯក្សារ E301/9/1/1/3 ណសឆក្តីសរេឆណលើបណ្តឹងសាទុក្ខភាេេៗរបស់ ណខៀវ សំ្ន្យ របឆ្ំងន្យឹងណសឆក្តី

សណរេឆរបស់អងគជំន្យុំជរេះសាលាដ្ំបូងណលើការបំដបក្ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីបដន្យថេណលើសំណ្ំណុ រឿង០០២

ន្យិង វិសាលភាពថ្ន្យសំណ្ំណុ រឿង

០០២/០២ ឆុះថ្ងៃទី២៩ ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០១៤ ក្ថ្នខណ្ឌ ៥។

3
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
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១.២

ម្បវតាិនីតិ វិ្ី

3.

ណៅថ្ងៃទី៤ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ ភាគីរតូវបាន្យជូន្យដ្ំណ្ឹងាេអុីដេលថ្ន អងគជំន្យជ
ុំ រេះាន្យបំណ្ងណរៀបឆំណ្វើ
សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខណៅសបាតហ៍ថ្ងៃទី១៧ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១3។ ណៅថ្ងៃទី២២ ដខេក្រា ឆ្នំ២០២១
អន្យុសសរណ្ៈេួយរតូវបាន្យណ្ញើជូន្យភាគី ណដាយជូន្យដ្ំណ្ឹងថ្ន “អងគជំន្យជ
ុំ រេះតុលាការក្ំពូលបាន្យសណរេឆ
ណបើក្សវនការណលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបឆ្ំងន្យឹងសាលរក្េរបស់អងគជំន្យជ
ុំ រេះសាលាដ្ំបូងក្នរងសំណ្ំណុ រឿង
០០២/០២ ោប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដខឧសភា ដ្ល់ថ្ងៃទី២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១”4 ន្យិងថ្ន អងគជំន្យជ
ុំ រេះន្យឹងណសន ើ
“ឱ្យាន្យការ្តល់ន្យូវណសឆក្តីសណងកតណលើណសឆក្តីរ ងកាលវិភាគសវនការ” ណៅក្នរងណពលណវលាសេរសប
បនៃប់េក្ អងគជំន្យុំជរេះន្យឹងណឆញដ្ីកាក្ំណ្ត់កាលបរិណឆេទសវនការ5។

4.

ោប់ណ្តើេណៅថ្ងៃទី២០ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១ ក្េពរជ្ញបាន្យជួបរបទះន្យូវការ រីក្រាលដាលថ្ន្យជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ ក្នរង
សហគេន្យ៍ ណដាយរាជធាន្យីេនំណពញបាន្យរង្លបះ ល់យាងខាេង
ំ ។ រាជរដាឋេិបាលក្េពរជ្ញ (“រ.រ.ក្”) បាន្យ
ណ្េើយតបាេរយៈការដាក្់ណឆញន្យូវ វិធាន្យការណ្៍េួយឆំន្យួន្យ ដ្ូឆជ្ញ ការ រតតតបិតណលើការណ្វើដ្ំណណ្ើរ ន្យិងការ
របេូល្តំ6រ ន្យិងការ្តួឆណ្តើេយុទធនការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ រទង់រទាយ្ំ ដដ្លាេរយៈយុទធនការណន្យះ របជ្ញ
ជន្យជ្ញងេួយលាន្យនក្់ រតូវបាន្យោក្់វ៉ក្់សាង
ំ រួឆណហើយ7។

3

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលសត ីពី“ក្េមវតថរ៖ សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ - កាល

បរិណឆេទរតូវបាន្យផ្លេស់បូរត ” ឆុះថ្ងៃទី៤ ដខ្នូ ឆ្នំ២០២០ ណៅណវលាណាង ១២:២២ នទី រណសៀល។ ឯក្សារភាាប់ ១
4

ឯក្សារ F58 អន្យុសសរណ្ៈសត ីពីណសឆក្តីជូន្យដ្ំណ្ឹងអំពីកាលបរិណឆេទសវនការណលើបណ្តឹងសាទុក្ខណៅក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/២ អន្យុណលាេ

ាេវិធាន្យ ១០៨(៣) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង ឆុះថ្ងៃទី២២ ដខេក្រា ឆ្នំ២០២១។
5

សូេណេើលណជើងទំព័រខាងណលើណន្យះ។

6

ណៅណពលណរៀបឆំសំណណ្ើណន្យះ វិធាន្យបិទខៃប់រតូវបាន្យដាក្់ឱ្យអន្យុវតតណៅក្នរងរាជធាន្យីេនំណពញ។ សូេណេើលដខមរថ្នេស៍, េនំណពញ ន្យិងាណមម សថ ិត

ណរកាេការបិទខៃប់ោប់ពី ក្់ក្ណា
ត លអរធារត-ព័ត៌ាន្យលេែិតរតូវបាន្យរបកាស, ណឆញ្ាយថ្ងៃទី១៤ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារ

ភាាប់ ២
7

ដខមរថ្នេស៍, ក្េពរជ្ញបាន្យោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ជូន្យរបជ្ញជន្យឆំន្យួន្យេួយលាន្យនក្់ណៅទូទាង
ំ របណទសណដាយណជ្ញគជ័យ, ណឆញ្ាយថ្ងៃទី១២ ដខណេ

សា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ៣

4
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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5.

ណៅថ្ងៃទី២៦ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១ អងគជំន្យជ
ុំ រេះបាន្យណឆញការអណញ្ា ើញរបស់ខួ ន្យ
េ សរាប់ភាគី ណដ្ើេបីដាក្់ណស
ឆក្តស
ី ណងកតណលើកាលវិភាគសរាប់សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២8។ អងគជំន្យុំជរេះ
បាន្យបញ្ហាក្់ពីកាលបរិណឆេទសវនការថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១ ន្យិងបាន្យជូន្យដ្ំណ្ឹងដ្ល់ភាគីថ្ន
អងគជំន្យុំជរេះន្យឹងណឆញដ្ីកាក្ំណ្ត់កាលបរិណឆេទសវនការ

បនៃប់ពីភាគី ក្់ព័ន្យធទាំងអស់ដាក្់ណសឆក្តី

សណងកតរបស់ខួ ន្យ
េ ាេកាលវិភាគ ដដ្លរួេាន្យ “សំណ្ួរជ្ញក្់លាក្់ដដ្លរំពឹងទុក្ថ្ន សារណាផ្លៃល់ាត់
របស់ភាគី ន្យឹងណផ្លតតណៅណលើណនះ”9។ ភាគីបាន្យដាក្់សារណារបស់ខួ ន្យ
េ ណៅថ្ងៃទី១២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១10។
សហណេធាវីនេ
ំ ុខបាន្យណ្េើយតបណៅន្យឹងសារណារបស់ ណខៀវ សំ្ន្យ ណៅថ្ងៃទី១៨ ដខេីន ឆ្នំ២០២១11។
6.

ណៅថ្ងៃទី២២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ ណដាយសារសាថន្យភាពជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ ណៅរាជធាន្យីេនំណពញ ភាគីរតូវបាន្យជូន្យ
ដ្ំណ្ឹងាេអុីដេលថ្ន “អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ក្ំពុងពិោរណាអំពីការណបើក្សវនការណលើបណ្តឹង
សាទុក្ា
ខ េរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្តណដាយដ្នក្ ឬណពញណលញ” ន្យិងថ្ន ដ្នក្រគប់រគងតុលាការក្ំពុង “ពិន្យិតយ

8

ឯក្សារ F60 ការអណញ្ា ើញដាក្់ណសឆក្តីសណងកតណលើកាលវិភាគសរាប់សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ ឆុះថ្ងៃទី២៦

ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១។
9

ឯក្សារ F60 ការអណញ្ា ើញដាក្់ណសឆក្តីសណងកតណលើកាលវិភាគសរាប់សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ ឆុះថ្ងៃទី២៦

ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១ ទំព័រ ២។
10

ឯក្សារ F60/1 ណសឆក្តីសណងកតរបស់រក្រេណេធាវីការ រក្តី ណលើកាល វិភាគសរាប់សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/

០២ ឆុះថ្ងៃទី១២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារ F60/2 ណសឆក្តីសណងកតរបស់សហរពះរាជអាជ្ញញសត ីពីកាល វិភាគសរាប់សវនការណលើ
បណ្តឹងសាទុក្ខ ក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ ឆុះថ្ងៃទី១២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារ F60/3 ណសឆក្តីសណងកតរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខ
តំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីណលើកាល វិភាគដដ្លបាន្យណសន ើណ ើងសរាប់សវនការណលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ ដដ្ល
បាន្យដាក្់ណៅថ្ងៃទី១២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ ន្យិងរតូវបាន្យជូន្យដ្ំណ្ឹងណៅថ្ងៃទី១៥ ដខេីន ឆ្នំ២០២១។
11

ឯក្សារ F60/1/1 ឆណេេើយតបរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីឆំណ ះការក្ត់សាគល់របស់ ណខៀវ សំ្ន្យ

ឆំណ ះកាលវិភាគសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ ដដ្លបាន្យណសន ើណ ើង ឆុះថ្ងៃទី១៨ ដខេីន ឆ្នំ២០២១។

5
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ណេើលលទធភាព ន្យិងណរៀបឆំជណរេើសណ្សងណទៀត ណដ្ើេបីធានថ្ន សវនការអាឆដ្ំណណ្ើរការណៅេុខដ្ូឆការ
ណរោងទុក្”12។
7.

ណៅថ្ងៃទី២៥ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ សហណេធាវីនេ
ំ ខ
ុ បាន្យណ្េើយតបាេរយៈអុីដេល ណដាយបញ្ហាក្់ថ្ន៖
ខណ្ៈណពលដដ្លដ្នក្រគប់រគងតុលាការក្ំពុងពិោរណាណលើជណរេើសនន វាន្យរបណយាជន្យ៍
សរាប់ណយើង របសិន្យណបើការវយពីតថ្េេហាន្យិេ័យ ន្យិង/ឬសំណណ្ើសតីពីដបបបទសរាប់សវន
ការ អាឆរួេបញ្ចូ លលទធភាពថ្ន្យការឆូលរួេរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី (ឧទាហរណ្៍ ណបើ
ណទាះបីជ្ញក្នរងឆំន្យួន្យាន្យក្ំណ្ត់ ន្យិងណៅដតក្នរងសាលសាធារណ្ៈក្៏ណដាយ)។ ជ្ញ្េមា ណេធាវី
ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ន្យិងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីេួយឆំន្យួន្យ ន្យឹងាន្យវតតាន្យ។ ណយើងបាន្យ
ថ្រ អង្គគសេូលន្យិ្ិ ណដ្ើេបីឱ្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីអាឆឆូលរួេបាន្យ របសិន្យណបើសាថន្យភាពថ្ន្យ
ជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ អន្យុញ្ហាត បុដន្យតពិតណាស់ ណយើងដ្ឹងថ្នវរបដហលជ្ញេិន្យអាឆណ្វើណៅបាន្យណទ។
ណយើងសូេណកាតសរណសើរយាងខាេង
ំ ឆំណ ះណោលការណ្៍ដណ្នំណ្សងៗ របសិន្យណបើអាឆណ្វើណៅ
បាន្យ ណដាយសុវតថិភាព ក្៏ដ្ូឆជ្ញជណរេើសឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ជ្ញអវីេួយដដ្លតុលាការ្តល់ជូន្យ
ណដ្ើេបីឱ្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីអាឆយល់ដ្ឹងបាន្យយាងទូលំទូលាយបំ្ុតពីសវនការណន្យះ13។

12

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលណ្ញើជូន្យភាគីសតីពី “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ -

ដបបបទ” ឆុះថ្ងៃទី២២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ ណវលាណាង ៩:៥៤ នទី លាៃឆ។ ឯក្សារភាាប់ ៤
13

អុីដេលពីសហណេធាវីនេ
ំ ុខអន្យតរជ្ញតិណ្ញើជូន្យេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ទាក្់ទងន្យឹង “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ -

ដបបបទ” ឆុះថ្ងៃទី២៥ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ ណវលាណាង ១២:៤២ រណសៀល។ ឯក្សារភាាប់ ៥។ អុីដេលពីសហណេធាវីនេ
ំ ុខានក្់រតូវបាន្យ
ណ្ញើណដាយាន្យការរពេណរពៀងពីសហណេធាវីនេ
ំ ុខណ្សងណទៀត ដដ្លតរេូវណដាយវិធាន្យ ១២ សៃួ ន្យពីរ “៤” ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង ដដ្លដឆងថ្ន៖
“ក្ិឆចទាង
ំ ោយរតូវណ្វើណ ើងរួេោន ណលើក្ដលងដតណៅណពលដដ្លាន្យការរបគល់សិទធិឱ្យណៅន្យរណាានក្់ ក្នរងឆំណណាេពួក្ោត់ ាេរយៈ
ណសឆក្តីសណរេឆរួេជ្ញលាយលក្ខណ្៍អក្សរ ណដ្ើេបីបំណពញក្ិឆចណនះណរៀងៗខេួន្យ”។

6
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61

01668322

8.

ណៅថ្ងៃទី២៨ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ េន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់បាន្យបញ្ហាក្់ថ្ន ោត់បាន្យ្តល់ជូន្យអងគជំន្យុំជរេះរួឆ
ណហើយន្យូវឆណេេើយតបរបស់ភាគី ន្យិងថ្ន ព័ត៌ាន្យបដន្យថេន្យឹងរតូវបាន្យ្សពវ្ាយក្នរ ងរយៈណពល១០ថ្ងៃ ាេ
ការរំពឹងទុក្14។

9.

ណៅថ្ងៃទី៥

ដខណេសា

ឆ្នំ២០២១

េន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់បាន្យណ្ញើអដុី េលណៅភាគី

“ណដាយសារសាថន្យភាពពិណសសណៅក្េពរជ្ញ

ណដាយជូន្យដ្ំណ្ឹងថ្ន

អងគជំន្យជ
ុំ រេះតុលាការក្ំពូលបាន្យសណរេឆលុបណោលការជំន្យុំ

ជរេះណលើបណ្តឹងសាទុក្ខដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា។ ព័ត៌ាន្យបដន្យថេន្យឹងរតូវ្តល់ជូន្យ
ឱ្យបាន្យឆ្ប់រហ័សាេដដ្លអាឆណ្វើណៅបាន្យ”15។

សហរពះរាជអាជ្ញញអន្យតរជ្ញតិ

ន្យិងណេធាវីការ រក្តី

អន្យតរជ្ញតិបាន្យណ្េើយតប ជ្ញពិណសសណលើសំណ្ួរថ្នណតើសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខាន្យលក្ខណ្ៈោំបាឆ់ដដ្រ ឬ
ណទ។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខអន្យតរជ្ញតិបាន្យណ្េើយតបថ្ន៖
...ដ្ូឆដដ្លណលាក្អនក្អាឆរសថ្េណឃើញ សំណ្ួរដដ្លក្ំពុងពិភាក្ាាន្យរបណយាជន្យ៍យាងខាេង
ំ
ឆំណ ះណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី។ ដ្ូណឆនះ ណយើងក្ំពុងដសវ ងរក្ទសសន្យៈណ្សងៗណលើបញ្ហាទាំងណន្យះ
ាេរយៈណេធាវីតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី។
របសិន្យណបើអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលក្ំពុងពិោរណា ថ្នណតើអងគជំន្យុំជរេះន្យឹងណបើក្សវនការ
បណ្តឹងសាទុក្ដខ ដ្រ ឬយាងណាណនះ ណយើងសូេណសន ើថ្ន ការ្តល់ឱ្កាសឱ្យភាគីដាក្់ណសឆក្តី
សណងកតជ្ញលាយលក្ខណ្៍អក្សរ ពិតជ្ញាន្យគុណ្តថ្េេ 16។

14

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលណ្ញើជូន្យភាគី សត ីពី “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ -

ដបបបទ” ឆុះថ្ងៃទី២៨ ដខេីន ឆ្នំ២០២១ ណវលាណាង ៧:០០ លាៃឆ។ ឯក្សារភាាប់ ៦
15

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលណ្ញើជូន្យភាគី សត ីពី “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងដខឧសភា រតូវបាន្យលុប

ណោល” ឆុះថ្ងៃទី៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណវលាណាង ៩:៤៧ នទីលាៃឆ។ ឯក្សារភាាប់ ៧
16

អុីដេលពីសហណេធាវីនេ
ំ ុខអន្យតរជ្ញតិ ណ្ញើជូន្យេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ទាក្់ទងន្យឹង “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខក្នរងដខឧសភា រតូវបាន្យលុប

ណោល” ឆុះថ្ងៃទី៨ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណវលាណាង ៥:៣៣ នទី លាៃឆ។ ឯក្សារភាាប់ ៨។ វិធាន្យ ១២ សៃួ ន្យពីរ ៣ ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរងដឆង
ថ្ន “ជ្ញដ្ំបូង ណហើយសំខាន្យ់បំ្ុត សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី រតូវដសវ ងរក្ទសសន្យៈណ្សងៗ ពីណេធាវីតំណាងណដ្ើេ

7
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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01668323

10.

ណៅថ្ងៃទី១២ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ េន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់បាន្យជូន្យដ្ំណ្ឹងដ្ល់ភាគីថ្ន “ខណ្ៈណពលសវនការ
បណ្តឹងសាទុក្ប
ខ ន្យតផ្លៃល់ រតូវបាន្យលុបណោលណដាយសារសាថន្យភាពជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ន្យឹងរតូវណ្វើណ ើងាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្ត ណៅក្នរងរយៈណពលដ្ដដ្ល ណដាយោប់ណ្តើេពីថ្ងៃទី១៧ ដខឧសភា
ដ្ូឆដដ្លបាន្យណរោងទុក្ពីដ្ំបូង”។ អុីដេលណន្យះបាន្យណសន ើសុំឱ្យភាគីទាង
ំ អស់ក្ំណ្ត់ន្យូវរាល់ការលំបាក្ដដ្ល
បាន្យរំពឹងទុក្ ឬណ្វើសំណណ្ើពិណសសរតឹេថ្ងៃទី១៨ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ន្យិងបាន្យបញ្ហាក្់ថ្ន ដ្ីកាក្ំណ្ត់
កាលបរិណឆេទសវនការ ន្យឹងរតូវណឆញឱ្យបាន្យឆ្ប់រហ័សាេដដ្លអាឆណ្វើណៅបាន្យ17។

11.

ការណ្េើយតបយាងណលឿន្យាេអុីដេលជ្ញណរឆើន្យរតូវបាន្យណ្វើណ ើង បនៃប់ពីអុីដេលណន្យះ ទាក្់ទិន្យន្យឹងទិដ្ឋភាពខេះ
ថ្ន្យដបបបទដដ្លអាឆណក្ើតាន្យថ្ន្យសវនការាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្ត

ណដាយាន្យសំណ្ួរដដ្លណោទសួរ

ណដាយសហរពះរាជអាជ្ញញអន្យតរជ្ញតិ ន្យិងណេធាវីការ រក្តីអន្យតរជ្ញតិ ដដ្លអុីដេលេួយឆំន្យួន្យរតូវបាន្យណ្េើយ
តបណដាយេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ ឬការិយាល័យរដ្ឋបាល (“ក្.រ”)។ ណរកាយេក្ណៅថ្ងៃដ្ដដ្លណនះ េន្រន្យតីឆាប់
ជ្ញន្យ់ខពស់បាន្យបញ្ហាក្់ថ្ន អងគជំន្យុំជរេះាន្យណោលបំណ្ងណបើក្សវនការ “ក្ូន្យកាត់” ដដ្លអនក្ឆូលរួេេួយ
ឆំន្យួន្យ ន្យឹងឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ន្យិងអនក្ណ្សងណទៀតន្យឹងឆូលរួេាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្ត។ អុីដេលណន្យះបាន្យ
បញ្ហាក្់ថ្ន ការិយាល័យរដ្ឋបាល ក្ំពុងដសវ ងរក្អនក្ជំនញពីខាងណរៅ ណដ្ើេបីដ្ឹក្នំបញ្ហាណន្យះ18។
12.

ាន្យការ្េងណ្េើយាេអុីដេលេួយណទៀត ទាក្់ទងន្យឹងបញ្ហានន ដដ្លរួេាន្យ ឧបក្រណ្៍ េសដរ ភារ
របដាប់បំពងសំណ ងណៅក្នរងសវនការ ន្យិងការោំរទពីដ្នក្រគប់រគងតុលាការ។

បណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី

ណហើយន្យិងពាយាេសរេបសរេួលឱ្យអស់ពីលទធភាពណដ្ើេបី្ន្យណៅដ្ល់ការឯក្ភាពោនជ្ញឯក្ឆេ័ន្យ

ក្នរងការណ្វើជ្ញ

តំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីណៅក្នរងដ្ំណាក្់កាលជំន្យុំជរេះ”។
17

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលណ្ញើជូន្យភាគីសតីពី “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ-កាលបរិណឆេទរតូវបាន្យក្ំណ្ត់

សាជ្ញងមីសរាប់ថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១” ឆុះថ្ងៃទី១២ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណៅណាង១១:៤៧ នទីរពឹក្។ ឯក្សារភាាប់ ៩
18

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ណ្ញើជូន្យភាគី ទាក្់ទងន្យឹង “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ - កាលបរិណឆេទរតូវ

បាន្យក្ំណ្ត់សាជ្ញងមីសរាប់ថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១” ឆុះថ្ងៃទី១២ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណៅណាង ១០:១៥ នទីរពឹក្។

ឯក្សារភាាប់ ១០

8
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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13.

ណៅថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ សហណេធាវីនេ
ំ ុខបាន្យណ្ញើក្ក្
តី ងវល់ ន្យិងសំណ្ួររបស់ខួ ន្យ
េ ជូន្យអងគជំន្យុំ
ជរេះាេរយៈអុីដេលេួយ ដដ្លបាន្យណសន ើសុំ ជ្ញអាទិ៍ ឱ្យអងគជំន្យុំជរេះរួេបញ្ចូ លដបបបទដដ្លបាន្យណសន ើ
ណ ង
ើ សរាប់សវនការណៅក្នរងដ្ីកាក្ំណ្ត់កាលបរិណឆេទរបស់ខួ ន្យ
េ ន្យិងថ្ន សវនការណន្យះគួរពន្យារណពលពីរ
ដខណទៀត

ណ លគឺរហូតដ្ល់ដខក្ក្កដា

ឆ្នំ២០២១

ណដាយសំណៅបក្ដរបន្យឹងដាក្់ជូន្យាេណរកាយ។

ន្យិងណសន ើសុំដាក្់សារណាបឆចរបបន្យនដតេួយភាសាសិន្យ

អុីដេលណនះរតូវបាន្យភាាប់ជ្ញឧបសេព័ន្យធ

ក្

ណៅន្យឹង

ឯក្សារបឆចប
រ បន្យន។
14.

ជ្ញេួយោនណន្យះដដ្រ ណៅថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ េន្រន្យដឆ
ី ាប់ជ្ញន្យ់ខពស់បាន្យណ្េើយតប ណដាយដណ្នំ
សហណេធាវីនេ
ំ ុខ ឱ្យដាក្់ឯក្សារណន្យះជ្ញពីរភាសា។ ណលាក្ក្៏បាន្យបញ្ហាក្់្ងដដ្រថ្ន អងគជំន្យជ
ុំ រេះេិន្យ
ទាន្យ់អាឆណសន ើណ ើងន្យូវដបបបទជ្ញក្់លាក្់សរាប់សវនការណន្យះណៅណ ើយណទ

ពីណរ ះអងគជំន្យុំជរេះក្ំពុង

រង់ោំការវយតថ្េេខាងណរៅ ដដ្លណរៀបឆំណ ើងណដាយការិយាល័យរដ្ឋបាល19។
15.

ឆាប់ឆេេងថ្ន្យឯក្សារណន្យះរតូវបាន្យ្សពវ្ាយដ្ល់ភាគី ន្យិងអងគជំន្យុំជរេះណៅថ្ងៃទី១៩ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១
ជ្ញភាសាអង់ណគេសដតេួយបុណណា
ណ ះ។
២. ចាប់ជា្រមាន

16.

វិធាន្យ ២១ ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង ដឆងណៅក្នរងដ្នក្ ក្់ព័ន្យធថ្ន៖
១. ឆាប់សដីពីការបណងកើតអងគជំន្យុំជរេះ វិសាេញ្ាក្នរងតុលាការក្េពរជ្ញ វិធាន្យថ្្ៃក្នរង ណសឆក្ដីដណ្នំ
អន្យុវតដ ន្យិងបទបញ្ហារដ្ឋបាលទាំងអស់ជ្ញ្រាន្យ រតូវដតបក្រសាយក្នរងន្យ័យការ រជ្ញន្យិឆចដ្ល់
របណយាជន្យ៍របស់ជន្យសងស័យ ជន្យរតូវណោទ ជន្យជ្ញប់ណោទ ន្យិងជន្យរងណរោះ ណដ្ើេបីធានអំពី
សឆចភាព្េូវឆាប់ ន្យិងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្រី បក្បណដាយតាេភាព ណដាយគិតដ្ល់លក្ខណ្ៈ

19

អុីដេលពីេន្រន្យតីឆាប់ជ្ញន្យ់ខពស់ថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ណ្ញើជូន្យភាគី ទាក្់ទងន្យឹង “សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ- កាលបរិណឆេទរតូវ

បាន្យក្ំណ្ត់សាជ្ញងមីសរាប់ថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១” ឆុះថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណៅណាង ៩:១០ នទី លាៃឆ។

ឯក្សារភាាប់ ១១

9
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ពិណសសរបស់អងគជំន្យុំជរេះ វិសាេញ្ាក្នរងតុលាការក្េពរជ្ញ

ដ្ូឆាន្យដឆងក្នរងឆាប់សដីពីការ

បណងកើតអងគជំន្យុំជរេះ វិសាេញ្ាក្នរងតុលាការក្េពរជ្ញ ន្យិងក្ិឆចរពេណរពៀង។ ក្នរងបរិបទណន្យះ៖
ក្- ដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីណៅក្នរងអងគជំន្យុំជរេះ វិសាេញ្ា រតូវដតាន្យយុតដិ្េ៌

ន្យិងរតូវណោរព

ណោលការណ្៍ឆំណ ះេុខ ណហើយរតូវរក្ាបាន្យន្យូវតុលយភាពរវងសិទធិរបស់ភាគីទាង
ំ ោយ
...
[…]
គ- អងគជំន្យុំជរេះ វិសាេញ្ា រតូវធានថ្ន ជន្យរងណរោះរតូវទទួលបាន្យការជូន្យព័ត៌ាន្យ ណហើយ
សិទធិរបស់ជន្យរងណរោះ រតូវបាន្យការ រក្នរងអំ រងណពលថ្ន្យដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីណរឿងក្ដី...
[…]
៤. ការសណរេឆណសឆក្តីណលើការណោទរបកាន្យ់ឆំណ ះេុខអងគជំន្យុំជរេះ វិសាេញ្ា

រតូវណ្វើការជំន្យុំ

ជរេះក្នរងរយៈណពលេួយសេរសប។
17.

វិធាន្យ ១២ សៃួ ន្យ (ជ) ថ្ន្យ វិធាន្យថ្្ៃក្នរងដឆងថ្ន អងគភាពោំរទជន្យរងណរោះរតូវ “ជួយសរេួល ន្យិងោំ រដ្ល់
ការឆូលរួេណៅក្នរងន្យីតិ វិ្ីតុលាការរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ន្យិងអនក្ដាក្់ ក្យបណ្តឹង”។

18.

វិធាន្យ ៧៩(៦) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង ដឆងថ្ន៖ “ការពិភាក្ាណដ្ញណដាលរបស់អងគជំន្យជ
ុំ រេះសាលាដ្ំបូងរតូវ
របរពឹតដិណៅជ្ញសាធារណ្ៈ” ន្យិងដឆងពីការក្រេិតដតេួយបុណណា
ណ ះសត ីពីការឆូលរួេរបស់ភាគី៖
ណៅណពលដដ្លណោលបំណ្ងថ្ន្យដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីជ្ញសាៃត់ អាឆរតូវបាន្យបងកឱ្យាន្យ្ល
បះ ល់ណដាយការឆូលរួេរបស់ភាគី អងគជំន្យុំជរេះ បនៃប់ពីពិណរោះណយាបល់ជ្ញេួយភាគី
ាេណសឆក្តីសណរេឆណដាយាន្យសំអាងណហតុ

អាឆក្រេិតការឆូលរួេរបស់ភាគីរតឹេដត

ភាគីណាដដ្លោំបាឆ់ដ្ល់ដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី ន្យិងអនក្តំណាងោំបាឆ់របស់ពួក្ណគបុណណា
ណ ះ។
19.

អនក្ាក្់ដតងវិធាន្យថ្្ៃក្នរងបាន្យដាក្់បញ្ចូ លការឆូលរួេាេតំណ្ភាាប់ វីណដ្អូដតក្នរងវិធាន្យ ២ បុណណា
ណ ះ ជ្ញអាទិ៍
ក្នរងបរិបទថ្ន្យសក្ខីក្េមជ្ញក្់ដសត ង របសិន្យណបើបណឆចក្ វិទាដបបណន្យះ “ណ្វើឱ្យាន្យអន្យតរាយ្ៃន្យ់្ៃរ ឬេិន្យរសប

10
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ណៅន្យឹងសិទធិការ រខេួន្យ”20 ន្យិងក្នរងបរិបទថ្ន្យការរបជុំណរៀបឆំសវនការដដ្ល “អាឆរបរពឹតតណៅណដាយាន្យ
ការឆូលរួេពីណេធាវី ាេរយៈទូរគេនគេន្យ៍ ន្យិង វីណដ្អូ”21។ វិធាន្យ ៨១(៥) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរងក្ំណ្ត់ពីការ
ឆូលរួេរបស់ជន្យជ្ញប់ណោទាេេណ្ាបាយណសាតទសសន្យ៍ ដតសរាប់េូលណហតុជ្ញក្់លាក្់ ន្យិងក្នរងក្រណ្ី
ដដ្ល “្លរបណយាជន្យ៍ថ្ន្យយុតតិ្េ៌តរេូវ” បុណណា
ណ ះ។
20.

វិធាន្យ ១០៤ សៃួ ន្យ ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង ដឆងថ្ន៖ “រាល់ វិធាន្យដដ្លរតូវអន្យុវតតណៅអងគជំន្យុំជរេះសាលាដ្ំបូង រតូវ
យក្េក្អន្យុវតតឆំណ ះអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ក្នរងក្រណ្ីសេរសប របសិន្យណបើោមន្យបទបបញ្ាតតិណដាយ
ដ ក្ណាេួយណនះណទ”។

21.

វិធាន្យ ១០៨ (៣) ថ្ន្យ វិធាន្យថ្្ៃក្នរងដឆងថ្ន៖ “កាលបរិណឆេទថ្ន្យសវនការជំំន្យុំជរេះណលើបណ្តឹងសាទុក្ខ រតូវ
ក្ំណ្ត់ណដាយរបធាន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ណរកាយពីបាន្យពិន្យិតយថ្ន សំណ្ំណុ រឿងាន្យលក្ខណ្ៈរគប់
រោន្យ់ណហើយ។ រក្ោបញ្ា ីថ្ន្យអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល រតូវជូន្យដ្ំណ្ឹងដ្ល់រគប់ភាគីអំពីកាលបរិណឆេទ
ថ្ន្យសវនការ...។
៣. សារណា

22.

ដ្ែក្ាេសារណាទាំងណន្យះ

សហណេធាវីនេ
ំ ុខណសន ើឱ្យពន្យារណពលណលើសវនការបណ្តឹងសាទុក្ដខ ដ្ល

ណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១ រយៈណពលយាងតិឆ ២ ដខ ណ លគឺរហូតដ្ល់ដខ
ក្ក្កដា ឆ្នំ២០២១ ណដ្ើេបីជ្ញ្លរបណយាជន្យ៍ថ្ន្យយុតតិ្េ៌។ ឆំណាត់ការណន្យះន្យឹងជំរុញឱ្យាន្យ (១) វតតាន្យ
របស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីណៅណពលណ្វើសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ (២) វតតាន្យណដាយផ្លៃល់របស់អនក្ឆូល
រួេសាតប់សវនការរបក្បណដាយសុវតថិភាព ន្យិងការទទួលខុសរតូវក្នរងបន្យៃប់សវនការ ន្យិង (៣) ការ
ណរៀបឆំណពញណលញន្យូវរាល់លក្ខខណ្ឌតរេូវទាំងអស់

សរាប់ការឆូលរួេក្នរងសវនការាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺ

ដណ្ត ក្នរងក្រណ្ីដដ្លណៅដតោំបាឆ់រតូវណ្វើសវនការក្នរងទរេង់ “ក្ូន្យកាត់” ឬាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្តទាំង

20

វិធាន្យ ២៦(១) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង។

21

វិធាន្យ ៧៩(៨) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង។

11
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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រសរង។ ណរៅពីណន្យះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខបាន្យដាក្់សំណណ្ើ ក្់ព័ន្យធន្យឹងការណរតៀេខេួន្យ ន្យិងការណ្វើសវនការ្ង
ដដ្រ។
៣.១

កមមវតថុនិង្គុ

តថ្មៃថ្នសវនការប

ា ឹង្សាទុកខ

23.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខណលើក្ណ ើងថ្ន ាន្យសន្យិទាន្យភាពសំខាន្យ់ៗ ៣ សរាប់ការណរៀបឆំសវនការបណ្តឹង
សាទុក្ក្
ខ នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីរបណេទណន្យះ ដ្ូឆជ្ញ (១) សវនការណនះ្តល់ឱ្កាសឱ្យាន្យការបញ្ហាក្់ពី
បញ្ហាដដ្លរងការជំទាស់ (២) សវនការណនះបណងកើន្យតាេភាព ្ាមន្យុរូបភាព ន្យិង្លបះ ល់ថ្ន្យការង្គរ
របស់តុលាការ ន្យិង (៣) សវនការណនះជំរុញឱ្យាន្យការឆូលរួេរបស់ភាគី ក្់ព័ន្យធក្នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការ
ន្យីតិ វិ្ី។

(១) ការបញ្ហាក្់បេ
ំ េព
ឺ ប
ី ញ្ហាដដ្លរងការជំទាស់
24.

ទ ីក្
ហ រណ្៍ណលើបណ្តឹងសាទុក្ខ គឺជ្ញក្េមវតថរ ថ្ន្យសារណាជ្ញលាយលក្ខណ្៍អក្សរជ្ញណរឆើន្យក្នរងរយៈណពលជិត ១
ឆ្នំ។ ដ្ូណឆនះ អងគជំន្យុំជរេះាន្យឯក្សារយាងណរឆើន្យដដ្លបាន្យដាក្់ណៅឆំណ ះេុខ។ ណទាះជ្ញយាងណា សវនការ
ផ្លៃល់ាត់្ល
ត ់ឱ្កាសឱ្យភាគីទាង
ំ ោយឆូលរួេកាន្យ់ដតផ្លៃល់

ន្យិងភាេេៗជ្ញេួយភាគីណ្សងណទៀត

ន្យិង

ជ្ញេួយអងគជំន្យុំជរេះ22។ ដ្នក្ដដ្លបងកការេ័ន្យរត ឆលំរតូវបាន្យបញ្ហាក្់បំេេឺ ណហើយការជដជក្ណដ្ញណដាលណលើ
បញ្ហាជ្ញក្់លាក្់អាឆណ្វើណ ើង

ណដ្ើេបីបញ្ហាក្់ឆាស់ពីណោលជំហររបស់ភាគីទាង
ំ ោយ

ណហើយរាល់ការ

ណោទសួរណ្សងណទៀតណដាយណៅរក្េ អាឆរតូវបាន្យណលើក្ណ ើងណដាយភាគីទាង
ំ អស់ដដ្លាន្យវតតាន្យ។

22

ឯក្សារ F30/4 ដ្ីកាក្ំណ្ត់កាលវិភាគសាថពរសរាប់សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ ន្យិងការជូន្យដ្ំណ្ឹងភាគីអំពីបញ្ហាដដ្លរតូវណលើក្ណ ើង

ឆុះថ្ងៃទី៥ ដខវិឆិកា
េ ឆ្នំ២០១៥ ទំព័រ ៣ (“ណោលបំណ្ងថ្ន្យសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខណន្យះគឺ........ជ្ញឆេបង គឺណដ្ើេបី្ល
ត ់ឱ្កាសឱ្យភាគីក្នរង
ការណ្េើយតបណៅន្យឹងសារណាតបរបស់ភាគីដ្ថ្ទណទៀត

ន្យិងណ្េើយន្យូវសំណ្ួររបស់អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល”)។

ឯក្សារC11/54

សាលដ្ីកាណលើបណ្តឹងឧទធរណ្៍របឆ្ំងន្យឹងដ្ីកាសណរេឆឃុំខួ ន្យ
េ បណណា
ត ះអាសន្យនជន្យរតូវណោទ ន្យួន្យ ជ្ញ ឆុះថ្ងៃទី២០ ដខេីន ឆ្នំ២០០៨
ក្ថ្នខណ្ឌ ១៧ (“សវនការតទល់ោន្តល់ឱ្យជន្យរតូវណោទន្យូវឱ្កាសណ្េើយតបណៅន្យឹងសំណណ្ើ ន្យិងអំណ្ះអំណាងដដ្លណលើក្ណ ើងណដាយ
សហរពះរាជអាជ្ញញ”)។

12
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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25.

ាេពិត ការសន្យមតថ្ន សវនការផ្លៃល់ាត់រួេឆំដណ្ក្្តល់គុណ្តថ្េេាេ វិ្ីណន្យះ គឺដ្ែក្ណលើការ
យល់ថ្ន សវនការណនះន្យឹងអាឆ្តល់ន្យូវការរបារស័យទាក្់ទងោនយាងលែ ន្យិងឆាស់លាស់។

ឹ បាន្យយាងទូលទ
(២) ភាពអាឆយល់ដ្ង
ំ លា
ូ យបំ្ត
ុ ជ្ញសាធារណ្ៈ ៖ តាេភាព ្ាមន្យុរប
ូ ភាព ន្យិង
្លបះ ល់
26.

ការណរៀបឆំសវនការផ្លៃល់ាត់ ដដ្លខុសពីការណរបើរបាស់ឯក្សារជ្ញលាយលក្ខណ្៍អក្សរទាំងរសរង
ក្៏ជ្ញេណ្ាបាយេួយ ដដ្លអាឆឱ្យសាធារណ្ជន្យយល់ដ្ឹងបាន្យយាងទូលំទូលាយបំ្ុតពីសវនការ
ណន្យះ្ងដដ្រ។ ដ្ូណឆនះ សវនការផ្លៃល់ាត់ជួយពរងឹងណោលបំណ្ងថ្ន្យក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីសាធារ
ណ្ៈ ណ លគឺការពរងឹងតាេភាព ន្យិងគណ្ណន្យយយភាពថ្ន្យដ្ំណណ្ើរការណន្យះ23។ ណរៅពីណន្យះ សវនការ
ផ្លៃល់ាត់ពរងឹងណោលណៅថ្ន្យការ្សពវ្ាយព័ត៌ាន្យសាធារណ្ៈាេរយៈការធានថ្ន
ដដ្លាន្យឆំណាប់អារេមណ្៍បាន្យដ្ឹងពីការង្គររបស់តុលាការណន្យះ។

សហគេន្យ៍

សហណេធាវីនេ
ំ ុខយល់ថ្ន

សវនការសាធារណ្ៈដដ្លដ្ំណណ្ើរការយាងរលូន្យ រួេឆំដណ្ក្ដ្ល់្ាមន្យុរូបភាពរបស់តុលាការ ាេ
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ឯក្សារ A190/I/8 ណសឆក្តីសណរេឆណលើ ក្យសុំឱ្យាន្យសវនការជ្ញសាធារណ្ៈរបស់ណលាក្ ណខៀវ សំ្ន្យ ឆុះថ្ងៃទី៤ ដខវិឆិកា
េ ឆ្នំ

២០០៨

ក្ថ្នខណ្ឌ

៨

(“…េូលដាឋន្យឆេបងេួយក្នរងឆំណណាេេូលដាឋន្យននក្នរងការណបើក្សវនការជ្ញសាធារណ្ៈគឺណដ្ើេបីឱ្យ

សាធារណ្ជន្យាន្យលទធភាពពិន្យិតយណលើភាពយុតតិ្េ៌ថ្ន្យក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្”ី )។ តុលាការ ICTY ណរឿងក្តីរដ្ឋអាជ្ញញ តទល់ន្យឹង
Delalić ន្យិងអនក្ណ្សងណទៀត ណសឆក្តីសណរេឆណលើសារណារបស់រពះរាជអាជ្ញញសត ីពី វិធាន្យការការ រសរាប់សាក្សីជ្ញរពះរាជអាជ្ញញ
ដដ្លាន្យរហសសនេ “ខ” រហូតដ្ល់ “ឌ្” ឆុះថ្ងៃទី២៨ ដខណេសា ឆ្នំ១៩៩៧ ក្ថ្នខណ្ឌ ៣៤ (ដដ្លដ្ក្រសង់ពីតុលាការសិទធិេន្យុសស
អឺរ៉ុបក្នរង ណរឿងក្តី Pretty & Ors តទល់ន្យឹង អុីាលី (“ការ្សពវ្ាយជ្ញសាធារណ្ៈរតូវបាន្យោត់ទុក្ជ្ញការធានភាពយុតតិ្េ៌ថ្ន្យការ
ជំន្យុំជរេះ។ ការ្សពវ្ាយជ្ញសាធារណ្ៈ្តល់ការការ រេិន្យឱ្យាន្យការណ្វើណសឆក្តីសណរេឆាេអំណពើឆត
ិ ត ន្យិងក្សាងទំន្យុក្ឆិតតាេ
រយៈការអន្យុញ្ហាតឱ្យសាធារណ្ជន្យណេើលណឃើញដ្ំណណ្ើរការដសវ ងរក្យុតតិ្េ៌”)។ តុលាការសិទធិេន្យុសសអឺរ៉ុប ណរឿងក្តី Werner តទល់

ន្យឹង អូរទីស សាលរក្េ ឆុះថ្ងៃទី២៤ ដខវិឆិកា
េ ឆ្នំ១៩៩៧ ក្ថ្នខណ្ឌ ៤៥ (“តុលាការបាន្យបញ្ហាក្់ជ្ញងមីថ្ន ការណរៀបឆំសវនការ
តុលាការជ្ញសាធារណ្ៈគឺជ្ញណោលការណ្៍ជ្ញសារវន្យតដដ្លាន្យដឆងក្នរងក្ថ្នខណ្ឌ ១ ថ្ន្យារា ៦។ សវនការសាធារណ្ៈការ រគូ
វិវទេិន្យឱ្យរបឈេន្យឹងដ្ំណណ្ើរការដសវ ងរក្យុតតិ្េ៌ជ្ញសាៃត់ណដាយោមន្យការពិន្យិតយពិឆ័យណដាយសាធារណ្ជន្យ។ សវនការសាធារ
ណ្ៈក្៏ជ្ញេណ្ាបាយេួយដដ្លរក្ាទំន្យុក្ឆិតតណលើតុលាការ្ងដដ្រ។ ាេរយៈការណ្វើឱ្យដ្ំណណ្ើរការដសវ ងរក្យុតតិ្េ៌ាន្យតាេភាព
ការ្សពវ្ាយជ្ញសាធារណ្ៈរួេឆំដណ្ក្ដ្ល់ការសណរេឆបាន្យណោលណៅថ្ន្យារា ៦ § ១ ណ លគឺការជំន្យុំជរេះក្តីណដាយយុតតិ្េ៌ ជ្ញ
ការធានដដ្លជ្ញណោលការណ្៍ជ្ញសារវន្យតថ្ន្យសងគេរបជ្ញ្ិបណតយយ ក្នរងអតថន្យ័យថ្ន្យអន្យុសញ្ហាណន្យះ”)។ ឯក្សារភាាប់ ១២

13
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី ១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
រយៈការបញ្ហាក្់ណ ើង វិញឆំណ ះសហគេន្យ៍ទាង
ំ ោយន្យូវភាពាន្យ វិជ្ញាជីវៈ

ន្យិងភាពយុតតិ្េ៌ថ្ន្យក្ិឆច

ដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី។
27.

ណទាះជ្ញយាងណាក្តី

គុណ្តថ្េេណន្យះដ្ែក្ណលើការសន្យមតេួយឆំន្យួន្យ។

សវនការណនះរតូវដតអាឆឱ្យ

សហគេន្យ៍ទាង
ំ ោយយល់ដ្ឹងបាន្យយាងទូលំទូលាយបំ្ុត។ សវនការណនះេិន្យរតឹេដតរតូវអាឆឱ្យ
សហគេន្យ៍ទាង
ំ ណនះឆូលរួេបាន្យបុណណា
ណ ះណទ បុដន្យតដងេទាំងរតូវាន្យទរេង់ដដ្លជំរុញឱ្យសហគេន្យ៍
ទាំងណនះាន្យ្ន្យៃៈឆង់ទសសន្ងដដ្រ។ សវនការណនះរតូវដ្ំណណ្ើរការយាងរលូន្យន្យិងេិន្យបងកអន្យតរាយ
្ៃន្យ់្ៃរ។ ពុំណនះណទ វអាឆបងក្លបះ ល់អ វិជាាន្យ ជ្ញជ្ញងពរងឹង្ាមន្យុរូបភាព។

(៣) ការជំរញ
ុ ការឆូលរួេណដាយភាគី ក្់ពន្យ
័ ធផ្លៃល់
28.

ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ ជ្ញពិណសសណៅដ្ំណាក្់កាលបណ្តឹងសាទុក្ខ ណរឆើន្យដត ក្់
ព័ន្យធន្យឹងទ ីក្
ហ រណ្៍អរូបីជ្ញណរឆើន្យសត ីពីណោលការណ្៍ឆាប់។

ការសំខាន្យ់គឺក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីទាង
ំ

ណនះរតូវដត្េរះបញ្ហចង
ំ ពីទិដ្ឋភាពេន្យុសសក្នរងរបធាន្យបទដដ្លណលើក្ណ ើង។ ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្អ
ី ន្យតរ
ជ្ញតិ ក្់ព័ន្យធន្យឹងេន្យុសសជ្ញតិ ជ្ញពិណសសជន្យដដ្លរតូវបាន្យណោទរបកាន្យ់ពីឧរក្ិដ្ឋក្េម ក្៏ដ្ូឆជ្ញជន្យដដ្ល
រង្លបះ ល់ណដាយសារជន្យដដ្លរតូវបាន្យណោទរបកាន្យ់ទាង
ំ ណនះ។

សវនការ្តល់ឱ្កាសឱ្យជន្យ

ទាំងណន្យះឆូលរួេជ្ញេួយតុលាការ ជ្ញេួយភាគីណ្សងណទៀត ន្យិងជ្ញេួយសាធារណ្ជន្យាេដបបរូបី។
ជន្យដដ្លរតូវបាន្យណោទរបកាន្យ់អាឆបង្គាញសក្ខីក្េមរបស់ខួ ន្យ
េ

ឆំដណ្ក្ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីអាឆ

ណេើលណឃើញជន្យដដ្លរតូវបាន្យណោទរបកាន្យ់ណៅឆំណ ះេុខតុលាការ ន្យិងសាតប់សក្ខីក្េមរបស់ជន្យណនះ។
ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីអាឆណេើលណឃើញក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី ន្យិងបង្គាញខេួន្យឱ្យជន្យជ្ញប់ណោទ ន្យិង
សាធារណ្ជន្យដដ្លរតូវាន្យវតតាន្យ បាន្យណឃើញ។
29.

វតតាន្យរបស់ភាគីទាង
ំ ោយក្នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីតុលាការ

េិន្យដេន្យជ្ញបញ្ហាតូឆាឆឬេិន្យោំ

បាឆ់ណនះណទ។ តុលាការ (រួេទាំងតុលាការណន្យះ) បាន្យសណរេឆថ្ន ជន្យដដ្លរតូវបាន្យណោទរបកាន្យ់ (ឬ
្តនៃណទាស) អាឆអវតតាន្យក្នរងសវនការសាធារណ្ៈបាន្យដតក្នរងលក្ខខណ្ឌដដ្លាន្យការសំអាងសេ
ណហតុ្លបុណណា
ណ ះ។ វតតាន្យន្យិងការណេើលណឃើញជន្យជ្ញប់ណោទ េិន្យដេន្យរតឹេដតជ្ញសិទធិសរាប់ជន្យ

14
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61

01668330

០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
ជ្ញប់ណោទបុណណា
ណ ះណទ បុដន្យតវក្៏ជ្ញកាតពវក្ិឆច24 ដដ្ល្តល់របណយាជន្យ៍ដ្ល់សាធារណ្ជន្យ ន្យិងជន្យរង
ណរោះ រួេទាំងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី្ងដដ្រ។
30.

ក្នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីដដ្លាន្យជន្យរងណរោះជ្ញភាគី

វតតាន្យរបស់ជន្យរងណរោះក្នរងសវនការក្៏

អាឆបណរេើឱ្យណោលបំណ្ងសំខាន្យ់ៗ្ងដដ្រ។ វតតាន្យទាំងណន្យះ្តល់ន្យូវការទទួលសាគល់ ន្យិងការក្ត់
សាគល់ដ្ល់ជន្យរងណរោះដដ្លាន្យវតតាន្យ
ជន្យរងណរោះគឺជ្ញភាគីថ្ន្យក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី

ជ្ញពិណសសវបាន្យរំលឹក្ដ្ល់អនក្ាេដាន្យសវនការថ្ន
ណហើយតុលាការាន្យកាតពវក្ិឆចពិោរណាពី្ល

របណយាជន្យ៍របស់ជន្យរងណរោះទាំងណនះ25។ ការអន្យុវតតរបស់ អ.វ.ត.ក្ បង្គាញពីសារៈសំខាន្យ់ថ្ន្យ
វតតាន្យរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី។ ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីរបដហល ១០ នក្់បាន្យឆូលរួេក្នរង
សវនការតុលាការន្យីេួយៗ។ សរុប ាន្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីរបដហល ១.៦៣៥ នក្់បាន្យ
ឆូលរូេក្នរងសវនការណន្យះ26។ ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីសរុបឆំន្យួន្យ ៦៥ នក្់បាន្យអងគយ
រ ក្នរងបន្យៃប់សវន
ការក្នរងរយៈណពលយាងតិឆ
០០២/០១

១ថ្ងៃ

ក្នរងអំ រងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីបណ្តឹងសាទុក្ខណលើសំណ្ំណុ រឿង

ណហើយណ្
ម ះរបស់ពួក្ណគរតូវបាន្យអាន្យលឺៗក្នរងតុលាការណៅណពលរបកាសសាសភាគ

ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី27។ ាេពិត ណទាះបីជ្ញខេឹេសារេិន្យបាន្យបណងកើតន្យូវសិទធិឱ្យបាន្យឆាស់លាស់

24

វិធាន្យ ៨១ ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង។ សូេណេើល្ងដដ្រ ឯក្សារ F1/4.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី១៧ ដខវិឆិកា
េ ឆ្នំ

២០១៥ ទំព័រ ១៧ បនៃត់ ២៥-ទំព័រ ២១ បនៃត់ ៩ បនៃប់ពីណាង 09.53.07 (ន្យិងជ្ញពិណសសេុន្យណាង 10.04.30 ន្យិងបនៃប់ពីណាង
10.05.47)។
25

វិធាន្យ ២១(១) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង។

26

ឆំន្យួន្យណន្យះ្តល់ជូន្យណដាយអងគភាពោំ រជន្យរងណរោះក្នរងណពលណរៀបឆំណសឆក្តីសន្យនិដាឋន្យបញ្ច ប់ការពិភាក្ាណដ្ញណដាល។ ណដ្ើេបណ្តឹង

រដ្ឋបបណវណ្ីេួយឆំន្យួន្យរបដហលជ្ញបាន្យឆូលរួេក្នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីណលើសពីេតង។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្ត់សាគល់បដន្យថេណទៀតថ្ន
ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីរបដហល ៤០០ នក្់េិន្យអាឆឆូលរួេក្នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី ឬណវទិការនន ណដាយសារដតអាយុ ឬសុខ
ភាពរបស់ពួក្ណគណៅណពលណនះ ណហើយបឆចរបបន្យន ឆំន្យួន្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីដដ្លបាន្យឆូលរួេ គឺខពស់ជ្ញងណន្យះឆ្ៃយណាស់។
27

ឯក្សារ F1/1.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី២ ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័រ ៣ បនៃត់ ៥-១០ (“បាទ សូេអេ័យ

ណទាស។ បាទសូេជរាបរបសាសន្យ៍ឯក្ឧតតេរបធាន្យ អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល សរាប់សវនការណៅថ្ងៃណន្យះ រក្ោបញ្ា ីក្ត់
សាគល់ណឃើញថ្ន រគប់ភាគីទាង
ំ អស់ថ្ន្យណរឿងក្តីណន្យះាន្យវតតាន្យ បាទ ទាំងណលាក្ ន្យួន្យ ជ្ញ ទាំងណលាក្ ណខៀវ សំ្ន្យ ន្យិងខាងរគប់ភាគី
ទាំងអស់ ណហើយក្នរងណនះដដ្រក្៏ាន្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីសរាប់ថ្ងៃណន្យះឆូលរួេ ាន្យ ១០ រូបគឺ ទី១ ៖ អនក្រសី យឹេ សុវណ្ណ , អនក្
រសី េុេ សំណអឿន្យ, ណលាក្ ាស សារា៉ ន្យ់, អនក្រសី ឱ្ រី, អនក្រសី ទឹង សុខា, ណលាក្ អូន្យ ្លេ ី, អនក្រសី សាំង រា៉ ត់, អនក្រសី ោន្យ់ សុ
ជ្ញតិ, ណលាក្ យិន្យ រំដ្ួល ន្យិងណលាក្រសី បូ ឌ្ីណា បាទ សូេអរគុណ្”)។ រក្ោបញ្ា ីបាន្យបន្យតរបកាសណ្
ម ះរបស់ណដ្ើេ បណ្តឹងរដ្ឋ
បបណវណ្ីក្នរងបន្យៃប់សវនការណដាយាន្យវតតាន្យរបស់ភាគីណ្សងណទៀតក្នរងអំ រងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីណលើបណ្តឹងសាទុក្ខណន្យះ។

សូេ

15
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61

01668331

០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
សរាប់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីក្នរងការឆូលរួេក្៏ណដាយ
អងគភាពោំ រជន្យរងណរោះាន្យកាតពវក្ិឆចជួយសរេួល

ក្៏ខេឹេសារទាំងណនះបង្គាញថ្ន

ជ្ញ្េមា

ន្យិងោំ រដ្ល់ការឆូលរួេណៅក្នរងន្យីតិ វិ្ី

តុលាការរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី28។
៣.២ អតថម្បនោជន៍ថ្នគំរូសវនការនដាយផ្ទាល់

សវនការតាមម្បព័នធអុីន្ឺដ

ត

និង្

សវនការកូនកាត់
31.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខណលើក្ណ ើងថ្ន ណោលបំណ្ងសំខាន្យ់ៗទាំង ៣ ថ្ន្យសវនការគឺអាឆសណរេឆបាន្យ
យាងលែ បំ្ុត របសិន្យណបើសវនការណនះាន្យវតតាន្យឆូលរួេណដាយផ្លៃល់។

32.

វតតាន្យក្នរងបន្យៃប់សវនការនំឱ្យាន្យការតសូេតិកាន្យ់ដតរបណសើរ

ណរ ះណេធាវីអាឆបក្រសាយការ

ណ្េើយតបពីណៅរក្េ ន្យិងអន្យតរក្េមណទវទិសណដាយឯក្ឯងរវងណៅរក្េ ន្យិងណេធាវី។ ណរៅពីណន្យះ វតតាន្យ
ណដាយផ្លៃល់ ក្៏្ល
ត ់លទធភាពឱ្យសាជិក្រក្រេពិភាក្ាោនជ្ញលក្ខណ្ៈឯក្ជន្យក្នរងក្រណ្ីោំបាឆ់្ងដដ្រ។
33.

សវនការណដាយផ្លៃល់្ល
ត ់ភាពង្គយរសួលដ្ល់សាធារណ្ជន្យ ក្នរងការណេើលណឃើញដ្ំណណ្ើរការផ្លៃល់
ណរ ះសវនការណនះាន្យលក្ខណ្ៈរស់រណវីក្

ន្យិងង្គយរសួលាេដាន្យជ្ញង។

ណៅរក្េ

ន្យិងភាគី

ណេើល ឯក្សារ F1/2.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី៣ ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័រ ១ បនៃត់ ១០-១៥ េុន្យណាង
08.59.06។ ឯក្សារ F1/3.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី៦ ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០១៥ ទំព័រ ១ បនៃត់ ១២-១៨ េុន្យណាង
09.16.20។ ឯក្សារ F1/5.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី១៦ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០១៦ ទំព័រ ៣ បនៃត់ ៧-១៧ េុន្យណាង
09.14.10។ ឯក្សារ F1/6.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី១៧ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០១៦ ទំព័រ ១ បនៃត់ ១៧-២១ បនៃប់
ពីណាង 09.03.06។ ឯក្សារ F1/7.1 របតិោ រតក្ (សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី១៨ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០១៦ ទំព័រ ១ បនៃត់ ១៦-១៩
បនៃប់ពីណាង 09.05.12។ ឯក្សារ F1/8.1 របតិោ រតក្ (សាលរក្េបណ្តឹងសាទុក្ខ) ថ្ងៃទី២៣ ដខវិឆិកា
េ ឆ្នំ២០១៦ ទំព័រ ៣ បនៃត់
១១-១៩ េុន្យណាង 09.10.52 (“រក្ោបញ្ា ី ៖ អងគ-- សូេជរាបរបសាសន្យ៍េតងណទៀតឯក្ឧតតេរបធាន្យគឺ ក្នរងៗថ្ងៃសវនការរបកាស
សាលដ្ីកាក្នរងសំណ្ំណុ រឿង ០០២ ណន្យះ ភាគីាន្យវតតាន្យរគប់ឆំន្យួន្យណហើយ គឺាន្យជន្យជ្ញប់ណោទទាំងពីររូបក្៏ាន្យវតតាន្យ ខាងតំណាង
អយយការក្៏ាន្យវតតាន្យ ខាងតំណាងណេធាវីនេ
ំ ុខណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីក្៏ាន្យវតតាន្យទាំងអស់។ ណហើយក្នរងណនះ ណៅថ្ងៃណន្យះគឺ
ាន្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីជ្ញង ១០០ រូប បាន្យឆូលរួេក្នរងសវនការណពលណន្យះដដ្រ។ ណហើយបុដន្យតណដាយសារបញ្ហាក្ដន្យេងណៅក្នរង
បន្យៃប់សវនការាន្យក្រេិត អុីឆឹងណហើយបាន្យណៅក្នរងណន្យះ គឺាន្យណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីឆំន្យួន្យ ១០ រូប ដដ្លរតូវបាន្យ -- ាន្យវតតាន្យ
ឆូលរួេក្នរងសាលសវនការណន្យះណដាយផ្លៃល់ ាន្យអនក្រសី សុត ន្យី, ណលាក្ សូ សុភា វី, ណលាក្ ណៅ ន្យី, អនក្រសី គឹេ ហួន្យ, អនក្រសី សុ
ផ្លន្យ់ សុវ៉ន្យ់ន្យី, អនក្រសី យឹេ សុវណ្ណ , ណលាក្រសី នង សុខន្យ, អនក្រសី តឹង សុខា, អនក្រសី ណសង សុីវាថ ន្យិងណលាក្ យិន្យ រំដ្ួល”)។
28

វិធាន្យ ១២ សៃួ ន្យ (ជ) ថ្ន្យវិធាន្យថ្្ៃក្នរង។

16
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61
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០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
ទាំងោយសុទធដតអាឆក្ត់សាគល់ណឃើញ ពីដ្នក្ដដ្លពួក្ណគាន្យវតតាន្យក្នរងបន្យៃប់សវនការ។ អនក្
ទសសនាន្យឱ្កាសកាន្យ់ដតណរឆើន្យក្នរងការទសសន

ជ្ញជ្ញងណេើលាេ Videocall

ន្យិងអាឆសន្យមត

ន្យិេិតតរូបថ្ន្យបន្យៃប់សវនការក្នរងដ្ំណណ្ើរការណន្យះ។
34.

សំខាន្យ់បំ្ុត សវនការណដាយផ្លៃល់េិន្យរតឹេដតអន្យុញ្ហាតឱ្យាន្យវតតាន្យបុណណា
ណ ះណទ បុដន្យតដងេទាំង

អាឆណេើលណឃើញ ណលាក្ ណខៀវ សំ្ន្យ ន្យិងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីណទៀត្ង។
35.

ដ្ែក្ាេក្រណ្ីោំបាឆ់ ខណ្ៈដដ្លសវនការាេរបព័ន្យធអន្យ
ុី ្ឺដណ្តាន្យលក្ខណ្ៈទូណៅក្នរងយុាត្ិការ
េួយឆំន្យួន្យ ជ្ញពិណសសក្នរងអំ រង វិបតតិជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ សវនការណន្យះក្៏ាន្យគុណ្ វិបតតិ្ងដដ្រ។ ការណរបើ
របាស់បណឆចក្ វិទារបព័ន្យធណសាតទសសន្យ៍ (Videoconferencing) េិន្យអាឆជំន្យួសឱ្យបទពិណសា្ន្យ៍ថ្ន្យ
អន្យតរក្េម

ន្យិងទំនក្់ទំន្យងណដាយផ្លៃល់បាន្យទាំងរសរងណ ើយ

ណដាយសារដតការអាក្់រអួលដ្នក្

បណឆចក្ណទស ភាពយឺតយាវ ាសុីន្យងតោប់េិន្យបាន្យរគប់រជរង េិន្យសូវាន្យទំនក្់ទំន្យងាេរក្ដសដេនក្
ន្យិងលទធភាពតិឆតួឆក្នរងការទទួលបាន្យតរេរយេិន្យដេន្យ ក្យណពឆន្យ៍29។ សវនការរណបៀបណន្យះេិន្យសូវ
អាឆសណរេឆបាន្យណោលណៅដដ្ល ក្់ព័ន្យធន្យឹងការ្សពវ្ាយព័ត៌ាន្យជ្ញសាធារណ្ៈ
្ាមន្យុរូបភាពរបស់តុលាការណនះណទ

ន្យិងការពរងឹង

ណរ ះសវនការាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្តេិន្យង្គយន្យឹងបង្គាញ

សេតថក្ិឆចរបស់ណៅរក្េ ន្យិងបំ្ុសឆំណាប់អារេមណ្៍របស់សាធារណ្ជន្យ30។
36.

ដ្ូណឆនះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខ យល់ថ្ន គួរណរៀបឆំសវនការដដ្ល ក្់ព័ន្យធន្យឹងវតតាន្យឆូលរួេណដាយផ្លៃល់។
ណទាះជ្ញយាងណន្យះក្តី សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្ត់សាគល់ពីបញ្ហារបឈេយាងណរឆើន្យដដ្លក្ំពុងបងក្លបះ
ល់ណលើសវនការណន្យះ

ន្យិងទទួលសាគល់ថ្ន

របដហលជ្ញោំបាឆ់រតូវណរៀបឆំសវនការាេរបព័ន្យធ

អុីន្យ្ឺដណ្តទាំងរសរង ឬណដាយដ្នក្។ របសិន្យណបើរតូវណរៀបឆំសវនការក្នរងទរេង់ដ្ូណោនះដេន្យ ោំបាឆ់
29

Anne Bowen Poulin យុតតិ្េ៌រពហមទណ្ឌ ន្យិងបណឆចក្ វិទាសន្យនិសីទាេវីណដ្អូ៖ វតតាន្យឆុងណោទាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្ត 78.

Tul. L. Rev. 1089 (2003-2004) ទំព័រ ១១០៦-១១១១។ Joe Tomlinson, Jo Hynes, Emma Marshall and Jack Maxwell
ការពិន្យិតយណ ើង វិញណលើដ្នក្តុលាការក្នរងតុលាការរដ្ឋបាលក្នរងអំ រង វិបតតិជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ ថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២០ ទំព័រ ១១១២។ សូេណេើល្ងដដ្រ ការជំន្យុំជរេះក្តីណដាយយុតតិ្េ៌ ការធានការ រសិទធិទទួលបាន្យការជំន្យុំជរេះក្តីណដាយយុតតិ្េ៌ក្នរងអំ រង
វិបតតិជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ ៖ ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីយុតតិ្េ៌រពហមទណ្ឌាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្ត ទំព័រ ៤, ៦។ ឯក្សារភាាប់ ១៣, ១៤, ១៥
30

សូេណេើល ឧទាហរណ្៍ Emma Rowden and Anne Wallace ការ វិន្យិឆ័យ
េ ាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្ត៖ ្លបះ ល់ថ្ន្យតំណ្ភាាប់

វីណដ្អូណលើណក្រតិ៍ណ្
ម ះ ន្យិងតួនទីរបស់ណៅរក្េ ទិននន្យុបបវតតន្យ៍អន្យតរជ្ញតិសតីពប
ី រិបទឆាប់ (២០១៨) ទំព័រ ៥១៤-៥២០។ ឯក្សារភាាប់

១៦។

17
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
រតូវោត់ វិធាន្យការទាំងអស់

ណដ្ើេបីធានឱ្យការឆូលរួេាេរបព័ន្យធអុីន្យ្ឺដណ្តដ្ំណណ្ើរការយាងរលូន្យ

ន្យិងសណរេឆបាន្យណោលបំណ្ងថ្ន្យសវនការដដ្លបាន្យណលើក្ណ ើងខាងណលើឱ្យបាន្យជ្ញអតិបរា។
៣.៣ តម្មូវការចំបាច់កនុង្ការពនារនពល
37.

កាលៈណទសៈបឆចរបបន្យនគឺាន្យន្យ័យថ្ន ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី ណដាយាន្យសវនការ ដ្ូឆដដ្លបាន្យណរោង
ទុក្ សរាប់ ក្់ក្ណា
ត លដខឧសភា របដហលជ្ញេិន្យអាឆធានបាន្យន្យូវណោលណៅទាំងបី ថ្ន្យសវន
ការបណ្តឹងសាទុក្ខ

ដ្ូឆបាន្យបង្គាញពីខាងណលើណ ើយ។

ណៅក្នរងណពលណវលាដដ្លបាន្យណរោងបឆចរបបន្យន

ធាតុ្ស ំឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ របដហលជ្ញាន្យក្រេិត េិន្យាន្យសុវតថិភាព ណហើយរបឈេហាន្យិេ័យ ថ្ន្យ
ការយល់ណឃើញពីសាធារណ្ជន្យថ្នាន្យណរោះថ្ននក្់។

ក្នរងណពលជ្ញេួយោនណនះ

ធាតុ្ស ំឆូលរួេពី

ឆាៃយ គឺេិន្យទាន្យ់បាន្យណរតៀេលែ ណៅណ ើយ ដដ្លាន្យន្យ័យថ្ន ការឆូលរួេពីឆាៃយ របដហលជ្ញាន្យ
ហាន្យិេ័យ ទាំងគុណ្ភាពថ្ន្យការរបារស័យទាក្់ទងោន ន្យិងណក្រតិ៍ណ្
ម ះរបស់តុលាការ។ សារណាខាង
ណរកាេន្យិងពន្យយល់ថ្នណតើ ណហតុអណវី ទើបបាន្យជ្ញដ្ូណឆនះ ន្យិងថ្នណតើណហតុអវីណទើបការពន្យារណពលសវនការ
ក្នរងរយៈណពលខេី ន្យឹងបណងកើន្យយាង្ំណ្ង ន្យូវលទធភាពថ្ន្យការសណរេឆបាន្យន្យូវណោលណៅដដ្លបាន្យបង្គាញ
ខាងណលើ។
៣.៣.២ សាថនភាពបចចុ បបនន កនុង្ម្បនទសកមពុ ជា
38.

ណៅក្នរងដខដ្ំបូងថ្ន្យការ រីក្រាលដាលក្រណ្ី ថ្ងៃទី២០ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១ ក្រណ្ី្េងជេៃឺក្ូ វីត១៩ ហាក្់
ដ្ូឆជ្ញណក្ើន្យណ ើងជ្ញលំដាប់ បុដន្យតេិន្យគំហុក្ណ ើយ។ បុដន្យតការណន្យះបាន្យផ្លេស់បូ រត ណៅណដ្ើេដខណេសា ណៅ
ណពលដដ្លាន្យការរាយការណ្៍ អំពីក្រណ្ី្េងណៅក្នរងណរាងឆរក្កាត់ណដ្រ ន្យិងណៅាេទី្ារលក្់ដ្ូរ។
ណៅថ្ងៃទី៩ ដខណេសា ាន្យក្រណ្ី្េងជេៃឺក្ូ វីត១៩ ឆំន្យួន្យ ៥៧៦ក្រណ្ី រតូវបាន្យរាយការណ្៍ណៅក្នរង
របណទសក្េពរជ្ញ ដដ្លណៅរាជធាន្យីេនំណពញ ាន្យឆំន្យួន្យ ៥៤៤ ក្រណ្ី31។ ោប់ពីថ្ងៃទី៩ ដខណេសា ដ្ល់
ថ្ងៃទី១៨ ដខណេសា ាន្យការរាយការណ្៍ពីក្រណ្ី្េងជេៃឺក្ូ វីត១៩ ងមី ឆំន្យួន្យ ៣៣៦១ ក្រណ្ី ដដ្លណៅ

31

សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, Black Friday: Cambodia detects 576 new COVID-19 cases in one day, ថ្ងៃទី៩ ដខណេ

សា ឆ្នំ២០២១ ឯក្សារភាាប់ 17

18
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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រាជធាន្យីេនំណពញ ាន្យ២៨២៨ ក្រណ្ី32។ ណទាះបីជ្ញតួណលខណន្យះហាក្់ដ្ូឆជ្ញទាប ណ្ៀបណៅន្យឹងបទដាឋន្យ
អន្យតរជ្ញតិក្តី

ដតការ រីក្រាលដាលបាន្យផ្លេស់បូ រត យាងឆ្ប់រហ័សដ្ល់សាថន្យភាពណៅក្នរងទីរក្រងេនំណពញ

ដដ្លណៅេុន្យថ្ងៃទី២០ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១ គឺាន្យក្រណ្ីសរុបរតឹេ ៤៨៤ ក្រណ្ី ក្នរងអំ រងណពល
រាតតាតទាំងេូល។

វិធាន្យការណ្៍ជ្ញ្រាន្យនណពលបឆចរបបន្យន រួេាន្យការបិទខចប់រាជធាន្យីេនំណពញ

ទាំងេូល ណដាយការបិទ្េូវទប់សាកត់ការបាេស់ទី។ េុន្យណពលបិទខៃប់ គឺាន្យ វិធាន្យការណ្៍ដ្ថ្ទេួយ
ឆំន្យួន្យ រតូវបាន្យអន្យុវតតរួឆណហើយ ដ្ូឆជ្ញ ការហាេឃាត់ការជួបជុំេន្យុសស ណលើសពីឆំន្យួន្យ២០នក្់ ការ
បិទសាលាណរៀន្យ ការហាេឃាត់ការណ្វើដ្ំណណ្ើរ្េងណខតត ន្យិងបរាេណោឆរ33។ ការបិទខៃបា
់ េទី
ក្ដន្យេង ថ្ន្យអោរឬទីាង
ំ ដដ្លរក្ណឃើញក្រណ្ីជេៃឺក្ូ វីត១៩ បាន្យណ្វើណ ើងរួឆណហើយ រួេទាំងការដាក្់ឱ្យ
ណៅដាឆ់ណដាយដ ក្ ជ្ញកាតពវក្ិឆច សរាប់ក្រណ្ី វិជាាន្យ។ ាន្យការអន្យុវតតយាងតឹង រុតង រួេទាំងការ
្តនៃណទាស ដដ្លបាន្យ្សពវ្ាយជ្ញសាធារណ្ៈ ឆំណ ះអនក្រំណលាេបំ ន្យ34។ ណៅថ្ងៃទី១៩ ដខណេសា
ាន្យការរបកាសអំពី “តំបន្យ់រក្ហេ”

ដដ្លការឆូលតំបន្យ់េូេសាន្រសត ទាំងណន្យះរតូវបាន្យហាេឃាត់

ណហើយរបជ្ញពលរដ្ឋរគប់រូបេិន្យរតូវណឆញពីលំណៅដាឋន្យ ណលើក្ដលងដតាន្យេូលណហតុសុខភាព35។
39.

ណៅថ្ងៃទី១០ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ តំណាងអងគការសុខភាពពិេពណលាក្ របោំណៅរបណទសក្េពរជ្ញ បាន្យ
បញ្ហាក្់ថ្ន៖

32

ឆំន្យួន្យណន្យះទាញយក្ណឆញពី ណសឆក្តីរបកាសព័ត៌ាន្យរបោំថ្ងៃ របស់រក្សួងសុខាេិបាល ដដ្លរាយការណ្៍ាេបណា
ត ញព័ត៌ាន្យន

ន។
33

សូេណេើលជ្ញឧទាហរណ្៍ Sopheang Cheang សារព័ត៌ាន្យ Associated Press, Cambodia orders strict 2-week

lockdown of Phnom Penh, ថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១, Tith Kongnov សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, 14-day curfew
imposed across Phnom Penh: Strict action against curfew violators ថ្ងៃទី១២ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ Tith Kongnov, សារ
ព័ត៌ាន្យ Khmer Times, PM orders temporary ban on all gatherings, especially weddings, ថ្ងៃទី១៦ ដខេីន ឆ្នំ២០២១,
Taing Vida, សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, Siem Reap and Phnom Penh schools face temporary closure amid COVID19 pandemic ថ្ងៃទី១៤ ដខេីន ឆ្នំ២០២១, សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, Gov’t imposes inter-provincial travel ban to
stem the spread of COVID-19, ថ្ងៃទី៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ១៨, ១៩, ២០, ២១, ២២។
34

Sen David សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, Courts prepared to try violators of measures to curb C-19 ថ្ងៃទី១៧ ដខ

ណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ២៣។
35

Khmer Times, Phnom Penh Capital Hall declares “Red Zone” in three districts in Phnom Penh ថ្ងៃទី២០ ដខ

ណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ២៣សៃួ ន្យ។

19
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ណយើងឈរណៅាត់ណរជ្ញះថ្ន្យណសាក្នដ្ក្េមេួយក្នរងរបណទស ដដ្លបងករណ ើងណដាយសារ ការ
រាតតាតថ្ន្យជំងឺក្ូ វីត១៩ នណពលបឆចរបបន្យនណន្យះ។ ណទាះជ្ញណយើងបាន្យខិតខំរបឹងដរបង អស់ពី
សេតថភាពយាងណាក្៏ណដាយ ក្៏ណយើងណៅដតរបឈេន្យឹងការលំបាក្ ក្នរងការរគប់រគង វីរុស
ណន្យះ។ ក្រណ្ី វិជាាន្យបន្យតណក្ើន្យណ ើងរាល់ថ្ងៃ ណហើយណយើងក្ំពុងណ្វើការរបណដ្ញោនជ្ញេួយណេណរាគ។
ណបើណយើងេិន្យបញ្ឈប់ការ្ៃរះរាតតាតឥ ូវណន្យះណទ

របព័ន្យធសុខាេិបាលក្នរងរបណទសណយើង

របឈេន្យឹងបន្យៃរក្យាង្ៃន្យ្
់ ៃរ ដដ្លអាឆន្យឹងាន្យ្ល វិបាក្ ជ្ញេហន្យតរាយដ្៏្ំ36។
40.

ណៅក្នរងរយៈណពលដ្៏ខេី ោប់ាង
ំ ពីាន្យសារណអ ិឆរតូន្យិក្ របស់អងគជំន្យុំជរេះណៅថ្ងៃទី១២ ដខណេសា
ឆ្នំ២០២១

ក្់ព័ន្យធន្យឹងសវនការ “ក្ូន្យកាត់” ណនះ សាថន្យភាពណៅរបណទសក្េពរជ្ញ ពិណសសទីរក្រង

េនំណពញ ាន្យការផ្លេស់បូតរយាងខាេង
ំ ។ វិធាន្យការបិទខៃប្
់ ៃន្យ់្ៃរ ណៅក្នរងទីរក្រងេនំណពញ ន្យិងតំបន្យ់ជុំ វិញ
រតូវបាន្យដាក្់ណឆញណៅថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណដាយអន្យុញ្ហាតឱ្យរបជ្ញជន្យ ោក្ណឆញពី្ៃះ
សដេបង ដតក្នរងក្រណ្ីោំបាឆ់បំ្ុត ដ្ូឆជ្ញណៅពាបាលជំងឺ ឬណឆញណៅទិញេាូបអាហារបីដ្ងក្នរង
េួយសបាតហ៍37។ ាន្យការដ្ក្រសង់របសាសន្យ៍របស់សណេតឆ ហុន្យ ដសន្យ នយក្រដ្ឋេន្រន្យតី ដដ្លដងេងថ្ន
“ណយើងរបឈេេុខន្យិងណរោះថ្ននក្់ដដ្លេិន្យអាឆណជៀស្ុត ណហើយណយើងន្យឹងសាេប់ របសិន្យណបើណយើង េិន្យ
រួបរួេោន ណហើយាន្យការទទួលខុសរតូវរួេណទណនះ”38។ សណេតឆបាន្យអំ វនវឱ្យាន្យការអន្យុវតតយាង
តឹង រុតងន្យូវ វិធាន្យការ ណហើយតុលាការពិណសស រតូវបាន្យបណងកើតរួឆណហើយ

ណដ្ើេបីជំន្យុំជរេះអនក្ដដ្ល

សងស័យថ្ន បាន្យរំណលាេបំ ន្យណលើ វិធាន្យការណនះ39។

36

ណសឆក្តីរបកាសព័ត៌ាន្យ អងគការសុខភាពពិេពណលាក្ (WHO) របោំណៅរបណទសក្េពរជ្ញ WHO warns of impending disaster,

unless people act responsibly this Khmer New Year and beyond, ថ្ងៃទី១០ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ២៤។
37

Sopheang Cheang សារព័ត៌ាន្យ Associated Press, Cambodia orders strict 2-week lockdown of Phnom Penh, ថ្ងៃ

ទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ការណ្វើដ្ំណណ្ើរក្នរងណោលបំណ្ងណ្សងណទៀត ដដ្លាន្យការក្រេិតក្ំណ្ត់ គឺអាឆអន្យុញ្ហាតបាន្យ ណបើាន្យ
ឯក្សាររគប់រោន្យ់ សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, English translation of Phnom Penh and Takhmao Lockdown order,
ថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ១៨, ២៥។
38

Sopheang Cheang សារព័ត៌ាន្យ Associated Press, Cambodia orders strict 2-week lockdown of Phnom Penh, ថ្ងៃ

ទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ១៨។
39

សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, Violators of measures to curb and prevent the spread of COVID-19 must be

prosecuted without mercy, says PM ថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ២៦។

20
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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41.

របព័ន្យធសុខាេិបាលាន្យបន្យៃរក្យាង្ៃន្យ្
់ ៃរ40។

42.

ណៅថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ អេិបាលរាជធាន្យីេនំណពញ បាន្យរបកាសថ្ន របសិន្យណបើសាថន្យភាពេិន្យ
របណសើរណ ើង វិញ វិធាន្យការបិទខៃប់ (ដដ្លបាន្យដាក្់ពីដ្ំបូង ដ្ល់ថ្ងៃទី២៨ ដខណេសា) ន្យឹងរតូវពន្យារ
បដន្យថេណទៀត41។

៣.៣.៣ ហានិភ័យ
43.

ក់ព័នធ ការចូលរួមនដាយផ្ទាល់

សហណេធាវីនេ
ំ ុខយល់ថ្ន ការិយាល័យរដ្ឋបាល ក្ំពុងណរៀបឆំឱ្យាន្យការវយតថ្េេណដាយអនក្ជំនញ
ដដ្លន្យឹងណ្េើយតបឆំណ ះបញ្ហា ថ្ន្យហាន្យិេ័យ ក្់ព័ន្យធសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ ន្យិង វិ្ីសាន្រសត នន
ក្នរងការកាត់បន្យថយហាន្យិេ័យណនះ។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្៏ដ្ឹង្ងដដ្រថ្ន ការវយតថ្េេ ណន្យះេិន្យទាន្យ់បាន្យ
ទទួលណៅណ ើយ។ ណទាះបីជ្ញដបបណន្យះក្តី សាថន្យភាពណៅក្នរងរបណទសក្េពរជ្ញ បាន្យបង្គាញយាងឆាស់
រក្ដ ត ណៅក្នរងរយៈណពលបុនមន្យថ្ងៃឆុងណរកាយថ្ន បញ្ហាេួយឆំន្យួន្យហាក្់ដ្ូឆជ្ញឆាស់ ណដាយេិន្យ
ោំបាឆ់ាន្យជំន្យួយពីអនក្ជំនញណ យ
ើ ។

44.

ហាក្់ដ្ូឆជ្ញាន្យេន្យៃិសងស័យតិឆតួឆណាស់ដដ្លថ្ន ន្យឹងាន្យការណក្ើន្យណ ើងន្យូវហាន្យិេ័យ ឆំណ ះសុខ
ភាពរបស់អនក្ឆូលរួេ របសិន្យណបើាន្យការណរៀបឆំសវនការ ណដាយាន្យការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ដដ្ល
រតូវណ្វើណ ើងណៅរាជធាន្យីេនំណពញ នណពលណន្យះ ណដាយសារដតសាថន្យភាព ថ្ន្យការ រីក្រាលដាលនណពល
បឆចរបបន្យន។ បទបបញ្ាតតិបឆចរបបន្យនក្៏របដហលជ្ញរារាំង ឬក្រេិតក្ំណ្ត់ ការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ដបបណន្យះ
ដដ្រ ណលើក្ដលងដតាន្យការណឆញន្យូវការណលើក្ដលងជ្ញពិណសស។ កាលៈណទសៈដបបណន្យះ ក្៏របដហលជ្ញ

40

សណេតឆនយក្រដ្ឋេន្រន្យតី រតូវបាន្យដ្ក្រសង់សេតីថ្ន “ាន្យក្រណ្ីងមីជ្ញង៣០០ក្រណ្ី រតូវបាន្យរក្ណឃើញ ណៅក្នរងណពលដដ្លខញរំក្ំពុង

ន្យិយាយណន្យះ។ គឺជ្ញតួណលខដ្៏អារក្ក្់ ណហើយឆំន្យួន្យណន្យះគឺណ្វើឱ្យណយើង េិន្យអាឆាន្យបន្យៃប់សរាប់អនក្ជំងឺដដ្លេក្ដ្ល់ងណមី ើយ"។ សូេ
ណេើលសារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, PM Hun Sen: “Lockdowns are for Saving Lives, not death”, ថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ
២០២១។ ទីក្ដន្យេងពាបាលជំងឺក្ូ វីត១៩ គឺណពញអស់ណៅថ្ងៃទី២៣ ដខក្ុេភៈ ឆ្នំ២០២១។ សូេណេើល្ងដដ្រ Mom Kunthear, សារ
ព័ត៌ាន្យ Phnom Penh Post, Covid-19 cases now beyond hospital capacity ថ្ងៃទី១០ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ Sun Narin,
វិទយរ VOA Khmer, COVID-19 Patients Left Without Hospital Beds as Officials Scramble to Set up Field Hospitals
ថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់ ២៧, ២៨, ២៩។
41

សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times Phnom Penh residents face possibility of extension if lockdown measures of COVID-

19 not reigned in ថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១។ ឯក្សារភាាប់៣០។

21
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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េិន្យអាឆផ្លេស់បូតរណរឆើន្យណ ើយ ណៅរតឹេថ្ងៃទី១៧ ដខឧសភា។ ជ្ញទូណៅគឺរតូវការណពលណវលាពី ២ ណៅ
៤ សបាតហ៍ ណដ្ើេបីវយតថ្េេ ថ្នណតើ វិធាន្យការណនះ ាន្យរបសិទធិភាពដដ្រឬណទ42 ណហើយបទពិណសា្ន្យ៍
អន្យតរជ្ញតិ បាន្យបង្គាញថ្ន ការបិទខៃបរ់ យៈណពលដវង អាឆន្យឹងរតូវអន្យុវតត ណដ្ើេបីអាឆរគប់រគងការរាត
តាតបាន្យ។ របសិន្យណបើេិន្យាន្យការផ្លេស់បូ រត ណរឆើន្យណៅក្នរងរយៈណពលបួន្យសបាតហ៍ណរកាយណទណនះ គឺាន្យ
ណហតុ្លជ្ញណរឆើន្យដដ្លថ្ន ជ្ញការេិន្យអាឆណជៀសបាន្យ ដដ្លថ្ន សវនការណដាយផ្លៃល់ ណៅ ក្់
ក្ណា
ត លដខឧសភា េិន្យាន្យសុវតថិភាព ន្យិងេិន្យគួរណរៀបឆំណ ើងណ ើយ។
45.

ទីេួយ េិន្យឆាស់លាស់ទាល់ដតណសាះថ្ន សវនការណដាយផ្លៃល់ អាឆណ្វើណ ើងណដាយេិន្យបណងកើត ន្យូវ
ហាន្យិេ័យ្ៃន្យ់្ៃរ ថ្ន្យការឆេេងជំងឺក្ូ វីត១៩។ សវនការណពញណលញ ពិតជ្ញាន្យការឆូលរួេ ណដាយ
េន្យុសសណរឆើន្យជ្ញង២០នក្់ ណៅក្នរងសាលសវនការ ក្នរងទីក្ដន្យេងបិទជិត ក្នរងរយៈណពលយូរគួសេ។

46.

ក្រេិតថ្ន្យហាន្យិេ័យអាឆកាត់បន្យថយ

ណដាយការក្រេិតឆំន្យួន្យេន្យុសស

ដដ្លាន្យវតតាន្យក្នរងសាល

សវនការ ណដាយាន្យអនក្ឆូលរួេពីឆាៃយខេះ។ បុដន្យតសវនការដដ្លាន្យវតតាន្យវគមិន្យ បុដន្យតេិន្យាន្យ
ការោំរទ ណដាយសហការីដដ្លាន្យវតតាន្យ ក្នរងសាលសវនការ ន្យឹងបណងកើតជ្ញការរបឈេយាង្ំ
សរាប់ការរបារស័យទាក្់ទងោនណៅក្នរងរក្រេអនក្ឆាប់។ វិ្ីសាន្រសត ណន្យះ ន្យឹងបណា
ត លឱ្យាន្យក្តីបារេភ
ជ្ញណរឆើន្យ ទាក្់ទងន្យឹងការណរតៀេណរៀបឆំសរាប់ការឆូលរួេពីឆាៃយ ដដ្លន្យឹងពិភាក្ាលេែិតណៅដ្នក្
ខាងណរកាេ។
47.

សំខាន្យ់បំ្ុតណនះ

របសិន្យណបើឆំន្យួន្យេន្យុសសណៅក្នរងសាលសវនការ

សហណេធាវីនេ
ំ ុខេិន្យឆាស់ណ ើយថ្នណតើ

ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី

ោំបាឆ់រតូវក្រេិតក្ំណ្ត់ណនះ
ន្យឹងអាឆឆូលរួេដដ្រឬអត់ណនះ

ណ ើយ។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខេិន្យទាន្យ់បាន្យទទួលព័ត៌ាន្យ ទាក្់ទងន្យឹងលទធភាពណន្យះ ឬហាន្យិេ័យឆំណ ះ
អនក្ឆូលរួេ ន្យិង វិធាន្យការដដ្លអាឆអន្យុវតតណដ្ើេបីកាត់បន្យថយណនះដដ្រ។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខបាន្យណ្វើការ
ជ្ញេួយ

អងគភាពោំ រជន្យរងណរោះ

ណដ្ើេបីធានថ្នាន្យេូលន្យិ្ិសរាប់ការឆូលរួេរបស់ណដ្ើេ

បណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ន្យិងណរតៀេរួឆរាល់សរាប់ការក្ំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្ ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ណៅ
ក្នរងទីរក្រងេនំណពញ (ណដាយគិតដ្ល់ការហាេឃាត់ការណ្វើដ្ំណណ្ើរ) ណដាយរួេបញ្ចូ លការណយាងណៅរក្
សាថន្យភាពទទួលបាន្យការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ្ង។ ណទាះជ្ញដបបណន្យះក្តី សហណេធាវីនេ
ំ ុខទទួលសាគល់ថ្ន

42

ណដាយសាររយៈណពលបងករណរាគ ន្យិងណពលណវលាោំបាឆ់ សរាប់ការណ្វើណតសត ។

22
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61
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០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
ការឆូលរួេរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី នណពលបឆចរបបន្យនណន្យះ គឺណៅណពលដដ្លការរាតតាតក្ំពុង
ណក្ើន្យណ ើងខពស់បំ្ុត ន្យិងណៅេុន្យណពលការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ដ្ូសទីពីរ រតូវបាន្យអន្យុវតត គឺពិតណាស់ថ្នន្យឹង
ាន្យ ហាន្យិេ័យខេះៗេិន្យខាន្យ។ យាងណាក្តី សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្៏ពិោរណា្ងដដ្រថ្ន គឺជ្ញការបញ្ាូ ន្យ
ន្យូវសារដ្៏គួរឱ្យណសាក្សាតយបំ្ុត ណៅដ្ល់សាធារណ្ជន្យ ន្យិងឆំណ ះណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីខួ ន្យ
េ ឯង
ផ្លៃល់ អំពីតួនទីរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ណៅក្នរងក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីណៅ អ.វ.ត.ក្ ន្យិងឋាន្យៈ
របស់ពួក្ណគជ្ញភាគី របសិន្យណបើេិន្យាន្យការខិតខំរបឹងដរបងាេរគប់រូបភាព ណដ្ើេបីធានន្យូវវតតាន្យ
របក្បណដាយសុវតថិភាពរបស់ពួក្ណគណទណនះ។
48.

ទីពីរ សហណេធាវីនេ
ំ ុខាន្យក្តីបារេភយាងរជ្ញលណរៅ អំពីទសសន្យៈរបស់សាធារណ្ជន្យ ដដ្លអាឆ
ណក្ើតណ ើង

របសិន្យណបើតុលាការរតូវបន្យតក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី

ណដាយាន្យសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ

ដដ្លាន្យការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ណៅក្នរងសាថន្យភាពរាតតាតដ្ូឆបឆចរបបន្យន។ ការពន្យារណពលសវន
ការ ដដ្លអាឆណ្វើណ ើងណដាយាន្យសុវតថិភាពខពស់ជ្ញង នណពលអនគតដ្៏ខេីខាងេុខ ន្យឹងបង្គាញន្យូវការ
ណោរពឆំណ ះវិធាន្យការសុខាេិបាលសាធារណ្ៈ ដដ្លណៅជ្ញ្រាន្យ ន្យិងបណងកើតជ្ញឧទាហរណ្៍េួយ
សរាប់សាធារណ្ជន្យ។ ណទាះបីជ្ញភារក្ិឆចរបស់តុលាការ គឺជ្ញភារក្ិឆចដ្៏សំខាន្យ់ក្តី ដតក្នរងក្រណ្ីណន្យះ
ភារក្ិឆចណន្យះេិន្យាន្យភាពបនៃន្យ់ ឬោំបាឆ់របដហលន្យឹងភារក្ិឆច្ល
ត ់ណសវសុខាេិបាល ឬការដបងដឆក្
អាហារណ ើយ។ ណដ្ើេបីណ្វដ្
ើ ំណណ្ើរណៅេុខ ក្នរងបរិបទណន្យះ គឺរតូវរបឈេហាន្យិេ័យ ថ្ន្យការណលើក្ណ ើងន្យូវ
ការណលើក្ដលងេួយក្រេិតគឺថ្ន វិធាន្យេិន្យអាឆអន្យុវតតបាន្យ។ ណន្យះគឺជ្ញការ្ៃរយទាំងរសរង ណៅន្យឹងណោល
បំណ្ងរបស់តុលាការ

គឺបណងកើតន្យិងរក្ាន្យូវរបព័ន្យធដដ្លដ្ែក្ណលើ វិធាន្យឆាប់។

សហណេធាវីនេ
ំ ុខ

បារេភថ្ន ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី ណដាយាន្យសវនការ ណៅក្នរងកាលៈណទសៈបឆចប
រ បន្យន ន្យឹងបណងកើតជ្ញ
ឧទាហរណ្៍ដ្៏អារក្ក្់ ន្យិងណ្វើឱ្យបះ ល់យាងខាេង
ំ ដ្ល់ណោលណៅេួយណន្យះរបស់តុលាការ។
49.

ទីបី បទបបញ្ាតិ ន្យិងការអន្យុវតតបទបបញ្ាតិដដ្លណៅជ្ញ្រាន្យ ាេរយៈការបិទ្េូវ គឺរបដហលជ្ញ
រារាំងដ្ល់ការណ្វើដ្ំណណ្ើរណៅេក្តុលាការ ន្យិងបងករជ្ញការរបឈេេួយណទៀតដ្នក្េសតរ ភា។ បឆចរបបន្យន
ណន្យះ

គឺេិន្យាន្យភាពឆាស់លាស់ថ្នណតើ

អាឆទទួលបាន្យការណលើក្ដលងដ្ល់ក្រេិតណា

សរាប់

បុគគលិក្តុលាការ (ដដ្លពួក្ោត់េិន្យដេន្យសុទធដតជ្ញេន្រន្យតីអងគការសហរបជ្ញជ្ញតិណនះណ ើយ) ណហើយ
ក្៏េិន្យឆាស់លាស់ដ្ូឆោនថ្នណតើ ាន្យឧបសគគអវីណក្ើតណ ើង ក្នរងការអន្យុវតតជ្ញក្់ដសត ង ណដាយសារដតការ

23
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
បិទ្េូវ ន្យិងក្ងវះេណ្ាបាយណ្វើដ្ំណណ្ើរដ្ូឆ្េមា43។ ណៅដតេិន្យាន្យភាពឆាស់លាស់ ថ្នណតើការណលើក្
ដលងដបបណាេួយណនះ ន្យឹងរគប់ដ្ណ្តប់ណៅណលើណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីដដ្រឬអត់ណទ។ ណបើណទាះបីជ្ញ
ាន្យការអន្យុញ្ហាតឱ្យណ្វើដ្ំណណ្ើរ

សរាប់ណោលណៅថ្ន្យសវនការក្តី

ក្៏ណៅដតេិន្យអាឆណដាះរសាយ

ឆំណ ះបញ្ហារបស់បុគគល ដដ្លអាឆរតូវជ្ញប់ណដាយេិន្យដ្ឹងេុន្យ ណៅក្នរង “តំបន្យ់រក្ហេ” ទីាង
ំ បិទខៃប់
ាេក្ដន្យេង ឬរតូវបាន្យតរេូវឱ្យណៅដាឆ់ណដាយដ ក្ ណដាយសារដត ក្់ព័ន្យធជ្ញេួយក្រណ្ីជំងឺក្ូ វីត១៩
ឬតំបន្យ់រក្ហេ (hot spot)។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខាន្យក្តីបារេភថ្ន ការណលើក្ដលងពិណសសដបបណន្យះ ន្យឹង
រតូវណេើលណឃើញជ្ញអវិជាាន្យ ណដាយសាធារណ្ជន្យ ណដាយពិោរណាណៅណលើ ការង្គរអាទិភាពឆំណ ះ
េុខខាេង
ំ ជ្ញងណន្យះ ដដ្លរាជរដាឋេិបាលក្េពរជ្ញ រតូវរបឈេនណពលបឆចរបបន្យន។
50.

ណទាះបីជ្ញាន្យការរំពឹងទុក្ អំពីឧបសគគក្នរងការណរៀបឆំ សវនការណដាយផ្លៃល់ ណៅក្នរងដខឧសភាក្តី
សហណេធាវីនេ
ំ ុខណៅដតរក្ាជំហរថ្ន (ណដាយដ្ែក្ណលើសំអាងណហតុ ដ្ូឆបាន្យណលើក្ណ ើងក្នរងដ្នក្
៣.១ ខាងណលើ) សវនការន្យឹងាន្យតថ្េេ រពេទាំងាន្យរបសិទធិភាពជ្ញង របសិន្យណបើធាតុ្ស ំឆូលរួេ
ណដាយផ្លៃល់ អាឆណ្វើណៅបាន្យ។ សហណេធា វីនេ
ំ ុខ សូេណលើក្ណ ើងណដាយក្តីណោរពថ្ន ាន្យសំអាង
ណហតុជ្ញណរឆើន្យដដ្លអាឆណជឿជ្ញក្់បាន្យថ្ន ការពន្យារណពលយាងណហាឆណាស់ឆំន្យួន្យពីរដខ ន្យឹងបណងកើន្យ
យាងណរឆើន្យន្យូវលទធភាពសរាប់ការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ដដ្លសេរសប ន្យិងាន្យសុវតថិភាព។

51.

ការណន្យះេួយដ្នក្គឺណដាយសារដត ការពន្យារណពលរយៈណពលខេី អាឆាន្យន្យ័យណដាយសេណហតុ្លថ្ន
ឆំណ្ឆ
ុ ខពស់បំ្ុតថ្ន្យការ រីក្រាលដាលបឆចរបបន្យន
ណរៀបឆំណ ើង

ណដាយអាឆណដាះរសាយក្តីបារេភ

ន្យឹងក្ន្យេង្ុតណៅ

ណៅណពលដដ្លសវនការរតូវបាន្យ

ទាំងក្រេិតហាន្យិេ័យ

ន្យិងការយល់ណឃើញរបស់

សាធារណ្ជន្យ44។

43

រងយន្យតរក្រងដដ្លជ្ញទូណៅ ណ្វើដ្ំណណ្ើរពីដ្នក្ក្ណា
ត លទីរក្រងេនំណពញ េក្កាន្យ់អ.វ.ត.ក្ រតូវបាន្យបញ្ឈប់ោប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដខណេសា

ឆ្នំ២០២១ ណៅ ណដ្ើេបីទប់សាកត់ការ រីក្រាលដាល ថ្ន្យជំងឺក្ូ វីត១៩។
44

សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្ត់សាគល់ថ្ន ណពលណវលាដដ្លោំបាឆ់សរាប់ការបិទខៃប់ ណដ្ើេបីរគប់រគងណៅណលើការ រីក្រាលដាល ថ្ន្យជំងឺ

ក្ូ វីត១៩ ាន្យការដរបរបួលណៅណលើពិេពណលាក្។ ាេបទពិណសា្ន្យ៍នឆ្នំក្ន្យេងេក្ ណេណរាគណន្យះាន្យក្រេិត “R0” ទាបណៅរបណទស
ក្េពរជ្ញ ណ្ៀបន្យិងទវីបអឺរ៉ុប ឬអាណេរិក្ ដដ្លអាឆាន្យន្យ័យថ្ន របដហលជ្ញទាេទារការបិទខៃប់ ខេីជ្ញងបណា
ត របណទសដ្ថ្ទទាំងណនះ។
សំខាន្យ់ជ្ញងណន្យះណៅណទៀត ាន្យការ វិវឌ្ឍន្យ៍ដ្៏សំខាន្យ់ ណលើការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ជ្ញពិណសសណៅទីរក្រងេនំណពញ ដដ្លណ្វើឱ្យអនក្សុទិដ្ឋិន្យិយេ
ាន្យេូលណហតុណជឿជ្ញក្់ថ្ន ការ រីក្រាលដាលណន្យះអាឆរគប់រគងបាន្យ ណៅក្នរងដខេិងុន។

24
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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52.

ណទាះបីជ្ញដបបណាក្តី ន្យិងក្នរងក្រណ្ីណាក្តី ណៅរតឹេដខក្ក្កដា ឆំន្យួន្យថ្ន្យអនក្ដដ្លរតូវ ក្់ព័ន្យធ ជ្ញេួយ
សវនការណដាយផ្លៃល់ជ្ញណរឆើន្យនក្់ ន្យឹងទទួលបាន្យការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ណពញណលញ។ ការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ
បុគគលិក្ អ.វ.ត.ក្ ន្យិង UNAKRT បាន្យោប់ណ្តើេណ ើងណៅឆុងដខេីន ណហើយការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ណលើក្
ទីពីរ រតូវបាន្យណរោងក្នរងណពលបឆចរបបន្យន ថ្នរតូវោប់ណ្តើេណៅឆុងដខឧសភា45។ ណៅរតឹេដខក្ក្កដា គឺ
អាឆថ្ន បុគគលិក្តុលាការភាគណរឆើន្យ ដដ្លរតូវឆូលរួេ ក្់ព័ន្យធក្នរងសវនការ ន្យឹងទទួលបាន្យឱ្កាស
ោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ទាំងពីរណលើក្ ន្យិងាន្យឱ្កាសឱ្យវ៉ ក្់សាង
ំ ាន្យរបសិទធិភាព។ ដ្ូឆោនណន្យះ សហណេធាវី
នំេុខក្ត់សាគល់ថ្ន របជ្ញជន្យក្េពរជ្ញដដ្លាន្យអាយុណលើស៦០ឆ្នំ (រក្រេេន្យុសសដដ្លរួេបញ្ចូ លន្យូវ
ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីភាគណរឆើន្យ រពេទាំង ណខៀវ សំ្ន្យ ្ងដដ្រ) រតូវបាន្យ្តល់អាទិភាព ក្នរងអំ រង
ណពលោប់ណ្តើេោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ណៅថ្ងៃទី២៣ ដខេីន ឆ្នំ២០២១46។ ណហតុដ្ូណឆនះ ណៅដខក្ក្កដា គឺអាឆ
ន្យឹងក្ំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្បាន្យ សរាប់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ីណា ដដ្លបាន្យោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ណពញណល
ញ។ ជ្ញឆុងណរកាយ បដន្យថេពីណលើការោក្់វ៉ក្់សាង
ំ អាឆន្យឹងាន្យ វិធាន្យការដ្ថ្ទណទៀត ណដ្ើេបីកាត់បន្យថយ
ហាន្យិេ័យថ្ន្យការឆេេងជំងឺ

ាេរយៈសវនការណដាយផ្លៃល់។

ណៅតុលាការអន្យតរជ្ញតិដ្ថ្ទណទៀត

វិធាន្យការទាំងណនះរួេាន្យដ្ូឆជ្ញ វគគសវនការដដ្លបន្យថយខេីជ្ញងេុន្យ ន្យិងការឈប់សរាក្ណរឆើន្យជ្ញង
េុន្យ ការណរបើរបាស់របាំងជ័រ (perspex barriers) ការណរបើរបាស់ាស់ ន្យិងការណ្វើណតសត អនក្ឆូលរួេ។
វិធាន្យការេួយឆំន្យួន្យ

ក្នរងឆំណណាេ វិធាន្យការទាំងអស់ណន្យះ

អាឆអន្យុវតតបាន្យភាេេៗ។

បុដន្យតណសឆក្តី

សណរេឆណលើការអន្យុវតត វិធាន្យការទាំងណន្យះ គួររតូវបាន្យណ្វើណ ើងាេរយៈ ដ្ំណណ្ើរការដដ្លបាន្យណ្វើការ
ពិោរណា របក្បណដាយតាេភាព ន្យិងណដាយាន្យការឆូលរួេេតិពីភាគីនន ក្នរងក្រណ្ីសេរសប។
ដ្ំណណ្ើរការណនះន្យឹងទាេទារន្យូវណពលណវលា ណហើយរបដហលជ្ញេិន្យអាឆោត់ដឆងបាន្យណ ើយ ក្នរងអំ រង
ណពលណវលាបឆចរបបន្យន រយៈណពលបួន្យសបាតហ៍ណនះ ជ្ញពិណសសណដាយសារដត ការវយតថ្េេណដាយអនក្
ខាងណរៅ របស់កា រិយាល័យរដ្ឋបាល ណៅេិន្យទាន្យ់បាន្យទទួលណៅណ ើយ។ បុដន្យតការណន្យះអាឆអន្យុវតតណៅ
បាន្យ ណៅរតឹេដខក្ក្កដា។ ណលើសពីណន្យះណទៀត ណៅណពលណនះ តថ្េេជ្ញរួេថ្ន្យ វិធាន្យការទាំងអស់ណន្យះ, ការ
45

ការរបកាសរបស់ UNAKRT ដដ្លាន្យឆំណ្ងណជើងថ្ន COVID-19 – Update on Vaccine Safety and Home Care ថ្ងៃទី

១៣ ដខណេសា ឆ្នំ២០២១ ណៅណវលាណាង ៦ ន្យិង ៤២នទីលាៃឆ។
46

Rhea Mae Soco សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times Health Ministry called for people 60 and over to get vaccinated ថ្ងៃ

ទី៥ ដខេីន ឆ្នំ២០២១, សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, Elderly to receive AstraZeneca vaccinations in Phnom Penh
tomorrow ថ្ងៃទី២២ ដខេីន ឆ្នំ២០២១, Sen David សារព័ត៌ាន្យ Khmer Times, PM allocates additional 10,000
AstraZeneca doses for elderly in Phnom Penh ថ្ងៃទី២៨ ដខេីន ឆ្នំ២០២១។ឯក្សារភាាប់ ៣១, ៣២, ៣៣។

25
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ោក្់វ៉ក្់សាង
ំ ន្យិងក្រេិតថ្ន្យការ្េងក្នរងសហគេន្យ៍ដដ្លបាន្យងយឆុះ អាឆន្យឹង្តល់ន្យូវការធានអះអាង
បដន្យថេខាេង
ំ ណទៀត
53.

ក្់ព័ន្យធន្យឹងសុវតថិភាពរបស់អនក្ឆូលរួេ ជ្ញងលទធភាពសវនការក្នរងដខឧសភា។

ណហតុដ្ូណឆនះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខ សូេណលើក្ណ ើងថ្ន ការពន្យារណពលសវនការ ណៅដ្ល់យាងណហាឆ
ណាស់ក្នរងដខក្ក្កដា ន្យឹង្តល់ន្យូវរបណយាជន្យ៍ជ្ញណរឆើន្យ

ក្់ព័ន្យធន្យឹងការបណងកើន្យជ្ញអតិបបរា ន្យូវលទធភាព

ថ្ន្យការឆូលរួេសវនការណដាយផ្លៃល់ ណដាយណៅរក្េ ន្យិងណេធាវី រពេទាំងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី។
៣.៣.៤ កម្មិតថ្នការនម្តៀមនរៀបចំ សម្មាប់ការចូលរួមពីចមាៃយ
54.

ណទាះបីជ្ញសហណេធាវីនេ
ំ ុខ ណៅរក្ាជំហរថ្ន ណោលណៅថ្ន្យសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ អាឆអន្យុវតតណៅ
បាន្យណដាយលែ បំ្ុត ាេរយៈសវនការណដាយាន្យការឆូលរួេផ្លៃល់ក្តី ដតសហណេធាវីនេ
ំ ុខ ក្៏
ពិោរណាថ្នជ្ញការោំបាឆ់ដដ្លតុលាការរតូវណរតៀេឱ្យបាន្យរគប់រោន្យ់
ឆាៃយ។

ណទាះបីជ្ញអាឆាន្យលទធភាពក្នរងការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ខេះ

សរាប់ការឆូលរួេពី
ណៅក្នរងសវនការដដ្លបាន្យ

ពន្យារណពលក្តី ដតរបាក្ដ្ណាស់ថ្ន ធាតុ្ស ំថ្ន្យការឆូលរួេពីឆាៃយ ណៅដតជ្ញជណរេើសលែ ណដ្ើេបីក្រេិត
ក្ំណ្ត់ឆំន្យួន្យេន្យុសស ណៅក្នរងសាលសវនការ។ បដន្យថេណលើណន្យះ អនក្ឆូលរួេេួយឆំន្យួន្យេិន្យអាឆេក្ឆូល
រួេណដាយផ្លៃល់ ណដាយសារដតការ រតតតបិតការណ្វើដ្ំណណ្ើរ ឬការផ្លេស់ទី ឬភាពោំបាឆ់ក្នរងការដាក្់ឱ្យ
ណៅដាឆ់ណដាយដ ក្។ ជ្ញឆុងណរកាយណៅដតអាឆាន្យលទធភាពដដ្លថ្ន ការ រីក្រាលដាលបឆចរបបន្យន ន្យឹង
ណៅដតបន្យតរខាេង
ំ កាេ ដ្ល់ថ្ននក្់ការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ណៅដតេិន្យអាឆណ្វើណៅបាន្យ ណបើណទាះបីជ្ញាន្យការ
ពន្យារណពលក្តី។
55.

ណហតុដ្ូណឆនះ ជ្ញការោំបាឆ់ដដ្លតុលាការ ន្យិងអនក្ឆូលរួេ រតូវណរតៀេខេួន្យរួឆរាល់ សរាប់ការឆូលរួេ
សវនការពីឆាៃយ

ណហើយរបសិន្យណបើសវនការ

ដ្ំណាក្់កាលទាំងអស់ណន្យះ

រតូវយក្េក្អន្យុវតត

រតូវណ្វើណ ើងក្នរងលក្ខណ្ៈពីឆាៃយទាំងរសរង
ណដ្ើេបីណ្វើឱ្យបាន្យជ្ញអតិប រិាន្យូវតថ្េេ ថ្ន្យសវនការ

ណដាយរសបណៅាេណោលណៅទាំងបី ដ្ូឆបាន្យបង្គាញពីខាងណលើ ណៅក្នរងដ្នក្ ៣.១។ សហណេធាវីន ំ
េុខសូេណលើក្ណ ើងណដាយក្តីណោរពថ្ន

តុលាការហាក្់ដ្ូឆជ្ញេិន្យទាន្យ់្ន្យណៅដ្ល់ក្រេិតថ្ន្យការ

ណរតៀេណរៀបឆំដបបណន្យះណ ើយ ណៅរតឹេ ក្់ក្ណា
ត លដខឧសភា។
56.

ជ្ញបញ្ហាបឋេ អាឆន្យឹងាន្យបញ្ហាគតិយុតតិ ថ្នណតើសវន្យការពីឆាៃយ អាឆរតូវបាន្យអន្យុញ្ហាតាេ វិធាន្យ
ថ្្ៃក្នរងដដ្រឬណទ។

វិធាន្យ

៧៩(៨)

ថ្ន្យ វិធាន្យថ្្ៃក្នរង

អន្យុញ្ហាតឱ្យណេធាវីឆូលរួេ

“ាេរយៈ

26
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61

01668342

០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
ទូរគេនគេន្យ៍ ន្យិង វីណដ្អូ” ដតក្នរងណោលណៅថ្ន្យក្ិឆចរបជុំណរៀបឆំសវនការបុណណា
ណ ះ គឺរបដហលជ្ញឆង់
សំណៅថ្ន ការឆូលរួេដបបណន្យះេិន្យអាឆអន្យុញ្ហាតបាន្យណ ើយ សរាប់សវនការដ្ថ្ទណ្សងណទៀត។ ន
ណពលបឆចរបបន្យនណន្យះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខេិន្យាន្យជំហរណាេួយ ឆំណ ះបញ្ហាណន្យះណ ើយ បុដន្យតសហ
ណេធាវីនេ
ំ ុខ សូេណលើក្ន្យូវសារណាដ្ូឆតណៅ

ក្់ព័ន្យធបញ្ហាអន្យុវតតជ្ញក្់ដសត ង ដដ្លន្យឹងណក្ើតាន្យណ ើង

ឆំណ ះសវនការពីឆាៃយ របសិន្យណបើេិន្យាន្យអតថិភាពថ្ន្យការរារាំងដ្នក្្េូវឆាប់ណទណនះ។
57.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្ត់សាគល់ថ្ន រហូតេក្ដ្ល់បឆចរបបន្យនណន្យះ ភាគីននេិន្យបាន្យទទួលន្យូវសំណណ្ើណសន ើ
អំពីដបបបទថ្ន្យសវនការណ ើយ។ ្ៃរយណៅវិញភាគីបាន្យទទួលព័ត៌ាន្យ ជ្ញលក្ខណ្ៈទូណៅ អំពីណឆតន
ឆង់ឱ្យាន្យសវនការ ជ្ញលក្ខណ្ះ “ក្ូន្យកាត់” ន្យិងការ្តល់ន្យូវឆណេេើយ ឆំណ ះបណ្រត ំដ្៏តូឆថ្ន្យសំណ្ួរ
ជ្ញក្់លាក្់ (ដ្ូឆជ្ញណ្
ម ះក្េម វិ្ី ដដ្លណសន ើណ ើងសរាប់ណរបើរបាស់ជ្ញណដ្ើេ)។ ណហតុដ្ូណឆនះ ឆំណ្ឆ
ុ
ជ្ញក្់លាក្់ដ្៏ណរឆើន្យណលើសលប់ ណៅដតេិន្យាន្យឆណេេើយ។ ឆំណ្ឆ
ុ េួយឆំន្យួន្យគឺាន្យណលើក្ណ ើង ណៅក្នរងសារ
ណអ ិឆរតូន្យិក្ ដដ្លសហណេធាវីនេ
ំ ុខ បាន្យណ្ញើរជូន្យណៅអងគជំន្យជ
ុំ រេះ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ដខណេសា ឆ្នំ
២០២១ ណហើយជ្ញឧបសេព័ន្យធ ក្ ថ្ន្យសារណាទាំងណន្យះ។

58.

សំណ្ួរដដ្លេិន្យទាន្យ់ាន្យឆណេេើយរួេាន្យ៖ ការឆូលរួេរបស់អនក្ឆូលរួេពីឆាៃយ ឧបក្រណ្៍ដដ្ល
រតូវការោំបាឆ់ រពេទាំងក្ាេំងាសុីន្យ ន្យិងណលបឿន្យអុីន្យណ្ើដណ្តដដ្លសេរសប, ការ្តល់ជូន្យន្យូវ
របតិោ រតក្ផ្លៃល់, េណ្ាបាយក្នរងការទំនក្់ទំន្យង ក្នរងឆំណណាេសាជិក្រក្រេ ការ្តល់ជូន្យន្យូវការោំ
រទដ្នក្ព័ត៌ាន្យ វិទា ឆំណ ះភាគីទាង
ំ អស់, លទធភាពសរាប់ណៅរក្េ ន្យិងណេធាវី ដដ្លអាឆណេើល
ណឃើញោន ក្នរងអំ រងណពលជដជក្ពិភាក្ា, ការណេើលណឃើញ ណខៀវ សំ្ន្យ, ភាពោំបាឆ់ក្នរងការបញ្ាូ ន្យ
រូបភាពន្យិងសណេេង ដដ្លពន្យារណពលសរាប់សាធារណ្ជន្យ រពេទាំងការបញ្ាូ ន្យរូបភាព ន្យិងសណេេង
ផ្លៃល់ សរាប់អនក្ឆូលរួេពីឆាៃយ, ដ្ន្យការបណ្រត ះបណា
ត ល, ការអន្យុវតតសាក្លបង ន្យិងការណ្វើណត
សត ក្េម វិ្ីងមី47 ន្យិងការដាក្់ណឆញន្យូវណោលការណ្៍ដណ្នំ ន្យិង វិធាន្យ សរាប់ដ្ំណណ្ើរការសវនការ។
ណហតុដ្ូណឆនះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខ ាន្យការរពួយបារេភខាេង
ំ អំពីបញ្ហាជ្ញណរឆើន្យដដ្លណៅេិន្យឆាស់លាស់

47

សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្ត់សាគល់ថ្ន ណដាយសារដតក្េពរជ្ញធាេប់ាន្យបទពិណសា្ន្យ៍ ជ្ញេួយការរាតតាតណ្សងៗនបណា
ត ឆ្នំក្ន្យេងេក្

ណបើណរបៀបណ្ៀបជ្ញេួយអឺរ៉ុប ឬអាណេរិក្ណនះ គឺេិន្យទាន្យ់ាន្យការផ្លេស់បូរត ណៅណ ើយណទ សរាប់សវនការណដាយរបណយាល ឬពី
ឆាៃយ។ ោំបាឆ់រតូវទាេទារន្យូវការបណ្រត ះបណា
ត ល ណដ្ើេបីឱ្យអនក្ណរបើរបាស់ទាង
ំ អស់ អាឆសាុជ្ញ
ំ េួយការណរបើរបាស់ដបបណន្យះ។

27
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61

01668343

០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
ណហើយន្យិងបញ្ហាដដ្លភាគីនន េិន្យាន្យឱ្កាសរបក្បណដាយអតថន្យ័យក្នរងការឆូលរួេសវនការ ណបើ
ណទាះបីជ្ញសវនការ រតូវបាន្យណរោងោប់ណ្តើេណ្វើ ណៅក្នរងរយៈណពលបួន្យសបាតហ៍ណទៀតបុណណា
ណ ះក្តី។
59.

ការេិន្យអាឆណដាះរសាយឆំណ ះបញ្ហាទាំងអស់ណន្យះ ឱ្យបាន្យរគប់រោន្យ់ គឺាន្យលទធភាពជ្ញសកាតន្យុពល
ក្នរងការណ្វើឱ្យបរាជ័យណៅដ្ល់ណោលណៅជ្ញគន្យេឹះថ្ន្យសវនការ។

បញ្ហាបណឆចក្ វិទាជ្ញេូលដាឋន្យដ្ូឆជ្ញ

ណលបឿន្យអុីន្យណ្ើដណ្តយឺត ពិតជ្ញអាឆបណា
ត លឱ្យាន្យ ការដាឆ់ទំនក្់ទំន្យងោន រវងអនក្ឆូលរួេក្នរង
សវនការ។ បុដន្យតការេិន្យអាឆទំនក្់ទំន្យងោនបាន្យលែ ក្៏អាឆណក្ើតណ ើង្ងដដ្រ ណដាយសារេូលណហតុ
ដដ្លេិន្យសូវជ្ញជ្ញក្់ដសត ងណពក្ ដ្ូឆជ្ញក្េម វិ្ីដដ្លបណងកើតណ ើង ក្នរងលក្ខណ្ៈដដ្លណ្វើឱ្យវគមិន្យ េិន្យ
អាឆណេើលណឃើញតរេរយោមន្យសណេេង ពីោនណៅវិញណៅេក្ ឬបញ្ហាក្នរងការបក្ដរប ដដ្លេិន្យអាឆ
ក្ំណ្ត់បាន្យ ណដាយសារដតេិន្យាន្យរបតិោ រិក្ផ្លៃល់។ ណៅក្នរងសវនការដដ្លវគមិន្យ ន្យឹងរតូវណរបើរបាស់
បីភាសាណ្សងោនណនះ ការណដាះរសាយណៅណលើបញ្ហាទាំងអស់ណន្យះ គឺពិតជ្ញសំខាន្យ់ខាេង
ំ ណាស់។
60.

ការណរតៀេណរៀបឆំេិន្យបាន្យរគប់រោន្យ់

សរាប់សវនការពីឆាៃយ

េិន្យរតឹេដតអាឆរារាំងដ្ល់ការ

របារស័យទាក្់ទងោនបុណណា
ណ ះណទ បុដន្យតដងេទាំងអាឆណ្វើឱ្យសាធារណ្ជន្យពិបាក្ក្នរងការឆូលណេើល ន្យិង
េិន្យសូវាន្យអតថន្យ័យសរាប់ពួក្ោត់។ ជ្ញការោំបាឆ់ដដ្លរតូវណ្វើការពិោរណា ថ្នណតើអនក្ទសសន
អាឆយល់ ពីសវនការណៅបាន្យណដាយរណបៀបណា របសិន្យណបើសវនការាន្យរតឹេដតេុខេន្យុសស ណៅ
ណលើផ្លៃំងណអរក្ង់។ ការណរៀបឆំដ្ន្យការ ក្៏ោំបាឆ់រតូវពិោរណា្ងដដ្រ អំពីភាពោំបាឆ់ក្នរងការណជៀស
វងពីបញ្ហាថ្ឆដ្ន្យយននដ្នក្បណឆចក្ វិទា ដដ្លអាឆបណា
ត លឱ្យបះ ល់ណក្រណ្
ម ះ ឬណ្វើឱ្យខូឆខាត
ដ្ល់្ាមន្យុរូបភាព របស់សាថប័ន្យណនះ48។

48

បញ្ហាជ្ញណរឆើន្យដបបណន្យះ បាន្យណក្ើតណ ើងរួឆណហើយ ណៅក្នរងសវនការពីឆាៃយ ក្នរងអំ រងណពលណរាគរាតតាត។ បញ្ហាខេះគឺរោន្យ់ដត

បណា
ត លេក្ពី ភាគីេិន្យាន្យលទធភាព ក្នរងការរក្ាការតភាាប់បណា
ត ញអុីន្យណ្ើដណ្ត៖ សូេណេើលជ្ញឧទាហរណ្៍ R v Macdonald,
Obeid and Obeid [2020] NSWSC 382។ បញ្ហាខេះណទៀត ក្់ព័ន្យធភាគី ឬណៅរក្េរតូវបាន្យណគសាតប់ឮណដាយថ្ឆដ្ន្យយ ន្យូវការសន្យៃន
ោនផ្លៃល់ខួ ន្យ
េ ដដ្លាន្យលក្ខណ្ៈរណសុើប៖ សូេណេើលជ្ញឧទាហរណ្៍ C (A Child) [2020] EWCA Civ 987 (ថ្ងៃទី២៤ ដខក្ក្កដា ឆ្នំ
២០២០) ក្ថ្នខណ្ឌ ៧-៩ Joe Tomlinson, Jo Hynes, Emma Marshall and Jack Maxwell, Judicial Review in the
Administrative Court during the COVID-19 Pandemic ថ្ងៃទី១៥ ដខណេសា ឆ្នំ២០២០ ទំព័រ ១២។ បញ្ហាខេះណទៀតេិន្យសូវ
ក្់ព័ន្យធខេឹេសារណទ បុដន្យតណៅដតបងករភាពអាាស់៖ BBC World News, US Supreme Court hears toilet flush during oral
arguments - a first ថ្ងៃទី៧ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២០ ឯក្សារភាាប់ ៣៤, ៣៥, ១៤, ៣៦។

28
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61
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០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
61.

បទពិណសា្ន្យ៍ពយ
ី ុាត្ិការដ្ថ្ទ បាន្យបង្គាញថ្ន សវនការពីឆាៃយ អាឆណ្វើណៅបាន្យណដាយណជ្ញគជ័យ
េួយក្រេិតបុណណា
ណ ះ

បុដន្យតោំបាឆ់រតូវការណពលណវលាន្យិងការណរតៀេណរៀបឆំន្យូវពិ្ីសារឆាស់លាស់។

សហណេធាវីនេ
ំ ុខបាន្យដ្ឹងអំពីសវនការបណ្តឹងសាទុក្ឆ
ខ ំន្យួន្យបី

ណៅក្នរងយុាត្ិការរពហមទណ្ឌ

អន្យតរជ្ញតិ ដដ្លបាន្យណ្វើណ ើងណៅក្នរងអំ រងណពលជំងឺរាតតាត គឺសវនការពីរណៅតុលាការរពហមទណ្ឌ
អន្យតរជ្ញតិ ន្យិងសវនការេួយណៅយន្យតការបនៃប់បន្យស ំ សរាប់តុលាការអន្យតរជ្ញតិ (MICT)។ បទ
ពិណសា្ន្យ៍របស់តុលាការរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ

គឺអាឆជួយបាន្យជ្ញពិណសស49។

ណៅក្នរងណរឿងក្តី

Gbagbo ន្យិង Blé Goudé ន្យិងណរឿងក្តី Ntaganda សវនការោំបាឆ់រតូវផ្លែក្ ណដាយសារដតការខិត
ខំពីដ្ំបូង ក្នរងការណរតៀេណរៀបឆំការឆូលរួេពីឆាៃយ គឺាន្យភាពសមរ រគសាមញណលើសពីការរំពឹងទុក្50។
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ការពន្យាណពលណៅក្នរង ក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ីបណ្តឹងសារទុក្ខ ក្នរងណរឿងក្តី Mladic ណៅតុលាការ MICT គឺកាន្យ់ដត្ៃន្យ់្ៃរណ ើង

ណដាយសារ ក្តីបារេភពីបញ្ហាសុខភាព ដដ្លេិន្យ ក្់ព័ន្យធជ្ញេួយការរាតតាតថ្ន្យជំងឺ។ សូេណេើល MICT Mladic តទល់ន្យឹង រដ្ឋអាជ្ញញ
Decision on Defence Submissions ថ្ងៃទី១៤ ដខសីហា ឆ្នំ២០២០។
50

សូេណេើលជ្ញឧទាហរណ្៍ តុលាការរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ រដ្ឋអាជ្ញញ តទល់ន្យឹង Laurent Gbagbo ន្យិង Charles Blé Goudé,

Decision vacating the hearing before the Appeals Chamber, ICC-02/11-01/15-1352 ថ្ងៃទី២២ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២០
ក្ថ្នខណ្ឌ ១១ (“ឆំណ ះការក្ំណ្ត់ណពលណវលាសវនការ សរាប់សំអាងណហតុដ្ូឆតណៅណន្យះ អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូលសណរេឆ
ផ្លែក្សវនការ ដដ្លការផ្លែក្ណន្យះរតូវបាន្យជូន្យដ្ំណ្ឹងណរៅ្េូវការរួឆណហើយ ណៅកាន្យ់ភាគីទាង
ំ អស់។ ណៅក្នរងណសឆក្តីសណរេឆរបស់
អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ឆុះថ្ងៃទី៣០ ដខណេសា ឆ្នំ២០២០ ណៅណពលអងគជំន្យុំជរេះក្ំណ្ត់កាល វិភាគ សរាប់សវនការណន្យះ
អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល បាន្យបង្គគប់ដ្ល់េន្រន្យតីរដ្ឋបាល (Registrar) ឱ្យ “សរេបសរេួលជ្ញេួយភាគី ន្យិងជន្យរងណរោះ ទាក្់ទង
ន្យឹងលក្ខខណ្ឌបណឆចក្ណទស សរាប់ទរេង់ថ្ន្យសវនការ”។ ការិយាល័យរដ្ឋបាលបាន្យរបឹងដរបងពាយាេ ក្នរងការដសវ ងរក្លទធភាព
សរាប់សវនការណន្យះ ណដាយសរេបសរេួលជ្ញេួយ អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ភាគី ន្យិងការិយាល័យណេធាវីសាធារណ្ៈ
សរាប់ជន្យរងណរោះ (OPCV) រពេទាំងសរេបសរេួលថ្្ៃក្នរង ជ្ញេួយដ្នក្ ក្់ព័ន្យធជ្ញណរឆើន្យ ថ្ន្យការិយាល័យរដ្ឋបាល។ បុដន្យត
ឆាស់ណាស់ថ្ន ោំបាឆ់រតូវការណពលណវលាបដន្យថេណទៀត ណដ្ើេបីសណរេឆជ្ញសាថពរ ន្យូវការណរតៀេណរៀបឆំដ្នក្បណឆចក្ណទស្ំៗនន
សរាប់សវនការណន្យះ។ បដន្យថេណលើណន្យះ ណៅថ្ងៃទី១៥ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២០ តុលាការសណរេឆណបើក្បរិណវណ្សានក្់ការក្ណា
ត លេួយ
ដ្នក្ ណៅរតឹេថ្ងៃទី១ ដខេិងុន ឆ្នំ២០២០។ ណដាយពិោរណាណៅណលើកាលៈណទសៈទាំងអស់ណន្យះ អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល
ពិោរណាថ្នជ្ញការសេណហតុ្ល ក្នរងការផ្លែក្សវនការ អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល សរាប់បណ្តឹងសាទុក្ខ ណហើយសវ ះដសវ ង
រក្ជ្ញេួយការិយាល័យរដ្ឋបាល ន្យូវលទធភាពនន ក្នរងការដ្ំណណ្ើរការសវនការ ណៅថ្ងៃទី១០ ដ្ល់១២ ដខេិងុន ឆ្នំ២០២០ គឺណៅ
កាលបរិណឆេទដដ្លន្យឹងបញ្ហាក្់ឆាស់លាស់ នណពលខាងេុខ។ ភាគីទាង
ំ អស់ ន្យិងការិយាល័យណេធាវីសាធារណ្ៈ សរាប់ជន្យរង
ណរោះ រតូវបាន្យណសន ើឱ្យឆូលរួេសហការណ្៍ ជ្ញេួយការិយាល័យរដ្ឋបាល ឱ្យអស់ពីលទធភាព ក្នរងការធានថ្ន ការណរតៀេណរៀបឆំ
សរាប់សវនការ អាឆរតូវបាន្យបញ្ច ប់”)។ សវនការរតូវក្ំណ្ត់កាលបរិណឆេទសាជ្ញងមី។ សូេណេើល តុលាការរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ

រដ្ឋអាជ្ញញ តទល់ន្យឹង Laurent Gbagbo ន្យិង Charles Blé Goudé, Decision rescheduling the hearing before the Appeals

29
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ណៅក្នរងណរឿងក្តីទាំងពីរ គឺាន្យណពលណវលាណរឆើន្យ ជ្ញងណពលណវលាដដ្លណៅសល់ សរាប់កាលបរិណឆេទ
សវនការ ដដ្លបាន្យណសន ើណ ើងក្នរងសំណ្ំណុ រឿងបឆចរបបន្យនណន្យះ បុដន្យតណពលណវលាណនះ ណៅដតេិន្យរគប់រោន្យ់។
62.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្៏ក្ត់សាគល់្ងដដ្រថ្ន បទពិណសា្ន្យ៍របស់តុលាការរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ ក្៏បាន្យ
បង្គាញ្ងដដ្រថ្ន

ឧតតាន្យុវតតន្យ៍តរេូវឱ្យាន្យការអេិវឌ្ឍន្យូវដបបបទដដ្លក្ំណ្ត់ទុក្ជ្ញេុន្យដដ្ល

ឆាស់លាស់ សរាប់សវនការពីឆាៃយ។ ក្នរងណរឿងក្តីទាំងពីរណៅតុលាការរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ អងគ
ជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ទាេទារឱ្យអន្យុវតតឆំណ្ឆ
ុ ណន្យះ ាេរយៈដ្ំណណ្ើរការរបេូលធាតុឆូលពីភាគី
នន តរេូវថ្នអនក្ឆុះបញ្ា ី អេិវឌ្ឍន្យូវជណរេើសនន សរាប់ដាក្់ជូន្យដ្ល់ភាគី ក្នរងការបណញ្ច ញន្យូវេតិ
ណយាបល់51។ សហណេធាវីនេ
ំ ុខពិោរណាថ្ន ដ្ំណណ្ើរការរបដហលោនេួយ គួររតូវបាន្យអន្យុេ័តណរបើ
របាស់ណៅទីណន្យះដដ្រ ណដ្ើេបីណ្វើឱ្យភាគីទាង
ំ អស់ អាឆបណញ្ច ញេតិណយាបល់របក្បណដាយអតថន្យ័យ ណៅ
Chamber, ICC-02/11-01/15-1359 ថ្ងៃទី១៧ ដខេិងុន ឆ្នំ២០២០ ក្ថ្នខណ្ឌ ១, ២, ៩, ១០, ១៧-១៩, ២១ (“ណដាយដ្ែក្ណលើ
សំអាងណហតុខាងណលើ ន្យិងបនៃប់ពីបាន្យទទួលព័ត៌ាន្យ ពីកា រិយាល័យរដ្ឋបាល អំពសា
ី ថ ន្យភាពបឆចរបបន្យន ថ្ន្យការណរតៀេណរៀបឆំដ្នក្បណឆចក្
ណទស សរាប់សវនការរួឆណហើយ អងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល ពិោរណាថ្ន ការណបើក្សវនការពីឆាៃយណដាយដ្នក្ ណៅថ្ងៃទី២២
ដ្ល់២៤ ដខេិងុន ឆ្នំ២០២០ ណដាយាន្យការណរៀបឆំរួឆណរសឆ ណដាយការិយាល័យរដ្ឋបាល ន្យឹងេិន្យបះ ល់ដ្ល់សិទធិរបស់ណលាក្
Gbagbo ឬភាពយុតតិ្េ៌ថ្ន្យក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី ដ្ូឆដដ្លបាន្យណលើក្ណ ើងណដាយ ណេធាវីការ រក្តីណលាក្ Gbagbo ណៅក្នរងសំណណ្ើ
របស់ោត់ណនះណទ។ ណហតុដ្ូណឆនះអងគជំន្យុំជរេះតុលាការក្ំពូល សណរេឆបដ្ិណស្សំណណ្ើរបស់ណលាក្ Gbagbo សុំផ្លែក្ ណហើយ
សណរេឆថ្ន សវនការន្យឹងដ្ំណណ្ើការោប់ពីថ្ងៃទី២២ ដ្ល់ថ្ងៃទី២៤ ដខេិងុន ឆ្នំ២០២០ ាេេណ្ាបាយសវនការពីឆាៃយណដាយ
ដ្នក្។ បុដន្យតអងគជន្យ
ំ ជ
ុំ រេះបង្គគប់ដ្ល់េន្រន្យតីរដ្ឋបាល ឱ្យបន្យតសរេបសរេួលជ្ញេួយភាគី ន្យិងការិយាល័យណេធាវីសាធារណ្ៈ សរាប់
ជន្យរងណរោះ ណដាយដ្ែក្ណលើណោលគំន្យិត ណដាះរសាយឆំណ ះបញ្ហាសំខាន្យ់ៗនន ណហើយក្ំណ្ត់ន្យិងសណរេឆជ្ញសាថពរ ន្យូវលក្ខខណ្ឌប
ណឆចក្ណទសនន ណដ្ើេបីសរេបសរេួលដ្ល់សវនការ”) ២៣ (“បង្គគប់ដ្ល់េន្រន្យតីរដ្ឋបាល ណដាយពិភាក្ាជ្ញេួយ អងគជំន្យុំជរេះ
តុលាការក្ំពូល រតូវក្ំណ្ត់ន្យូវពិ្ីសា សរាប់ដ្ំណណ្ើរការសវនការពីឆាៃយណដាយដ្នក្ ណៅក្នរងណរឿងក្តីណន្យះ ដដ្លពិ្ីសាណន្យះន្យឹង
រតូវ្សពវ្ាយ ជូន្យណៅភាគីន្យិងការិយាល័យណេធាវីសាធារណ្ៈ សរាប់ជន្យរងណរោះ ណៅេុន្យណពលសវនការ”)។ ណៅក្នរងណរឿងក្តី រដ្ឋ

អាជ្ញញ តទល់ន្យឹង Bosco Ntganda សូេណេើល្ងដដ្រ៖ Scheduling order for a hearing before the Appeals Chamber, ICC01/04-02/06-2486 ថ្ងៃទី៩ ដខេីន ឆ្នំ២០២០ Order regarding the hearing scheduled for 29 June – 1 July 2020, ICC01/04-02/06-2542 ថ្ងៃទី៥ ដខេិងុន ឆ្នំ២០២០ Second order scheduling a hearing, ICC-01/04-02/06- 2568 ថ្ងៃទី២០
ដខសីហា ឆ្នំ២០២០ Directions on the conduct of the hearing, ICC-01/04-02/06-2542 ថ្ងៃទី១៤ ដខក្ញ្ហា ឆ្នំ២០២០។
51

សូេណេើលតុលាការរពហមទណ្ឌអន្យតរជ្ញតិ

រដ្ឋអាជ្ញញ

តទល់ន្យឹង Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé Decision

vacating the hearing before the Appeals Chamber, ICC-02/11-01/15-1352 ថ្ងៃទី២២ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២០ ក្ថ្នខណ្ឌ
១១ ន្យិង Decision rescheduling the hearing before the Appeals Chamber, ICC-02/11-01/15-1359 ថ្ងៃទី១៧ ដខេិងុន
ឆ្នំ២០២០ ក្ថ្នខណ្ឌ ២១, ២៣។

30
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ណលើណសឆក្តីណសន ើ សរាប់ដ្ំណណ្ើរការសវនការពីឆាៃយ។ ការិយាល័យរដ្ឋបាល គួរណរៀបឆំណសឆក្តីណសន ើ
ជ្ញក្់លាក្់ ណហើយអាឆាន្យសារណាណ្េើយតបឆំណ ះណសឆក្តីណសន ើណន្យះ ណដាយេិន្យដេន្យណ្េើយតប ដ្ែក្ណលើ
ការទាយសាមន្យណនះណទ។
63.

ជ្ញការោំបាឆ់្ងដដ្រដដ្លអងគជំន្យុំជរេះ

រតូវណឆញណោលការណ្៍ដណ្នំ

ណៅេុន្យណពលសវនការ

ណដ្ើេបីឱ្យអនក្ឆូលរួេទាំងអស់ អាឆដសវ ងយល់ឆាស់លាស់ ជ្ញេួយន្យីតិ វិ្ីដដ្លបាន្យអន្យុេ័ត ណហើយ
អាឆណ្វើការអន្យុវតត រពេទាំងណ្វើណតសត សាក្លបងបាន្យរគប់រោន្យ់។
64.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខពិោរណាថ្ន សឹងដតេិន្យអាឆណជឿបាន្យថ្ន ដ្ំណណ្ើរការណន្យះ អាឆអន្យុវតតណៅបាន្យ ក្នរ ង
អំ រងណពលណវលាដដ្លណៅសល់ េុន្យថ្ងៃទ១
ី ៧ ដខឧសភា។ បុដន្យតណពលណវលាបដន្យថេ យាងណហាឆណាស់
ពីរដខណទៀត ន្យឹងអាឆអន្យុញ្ហាតឱ្យអន្យុវតតបាន្យន្យូវដ្ំណណ្ើរការោំបាឆ់ទាង
ំ អស់។
៤. សំន

65.

ស
ើ ុំ

ណដាយដ្ែក្ណលើការពិោរណាទាំងអស់ខាងណលើ សហណេធាវីនេ
ំ ុខណសន ើដ្ល់អងគជំន្យជ
ុំ រេះ ណេាតពន្យារ
ណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ ដដ្លបាន្យណរោងណ ើងណន្យះ ណដ្ើេបីអាឆឱ្យសវនការណន្យះ ណ្វើណ ើងណៅ
បាន្យណៅក្នរងដខក្ក្កដា

ឆ្នំ២០២១

ឬក្៏ណរកាយណនះបន្យតិឆ

រពេទាំងណឆញដ្ីកាបង្គគប់ ក្់ព័ន្យធនន

សរាប់ការណរតៀេណរៀបឆំសវនការ ណៅេុន្យណពលណវលាណនះ។
66.

ណន្យះគឺជ្ញសវនការណលើអងគណសឆក្តីឆុងណរកាយបងែស់ ណៅក្នរងសំណ្ំណុ រឿងេួយ ដដ្លាន្យសារសំខាន្យ់
សរាប់ជ្ញតិន្យិងអន្យតរជ្ញតិ

ន្យិងាន្យសាររបណយាជន្យ៍បុគគលខាេង
ំ សរាប់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី។

ណដ្ើេបីរបណយាជន្យ៍ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ន្យិងសាធារណ្ជន្យក្េពរជ្ញ សវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ រតូវ
ណរៀបឆំណ ើងឱ្យបាន្យរតឹេរតូវ ន្យិងអន្យុវតតណៅឱ្យបាន្យរបណសើរ ណហើយរតូវអន្យុវតតរគប់ដ្ំណាក្់កាលទាំង
អស់ ណដ្ើេបីសណរេឆបាន្យន្យូវណោលណៅឆុងណរកាយថ្ន្យសវនការ។
67.

សហណេធាវីនេ
ំ ុខក្ត់សាគល់ពីភាពសំខាន្យ់ថ្ន្យការពណន្យេឿន្យដ្ំណណ្ើរការ។

សហណេធាវីនេ
ំ ុខខេួន្យឯង

ផ្លៃល់ បាន្យទទូឆជ្ញញឹក្ញាប់អំពីភាពោំបាឆ់ ក្នរងការណជៀសវងន្យូវការពន្យារណពល ដដ្លេិន្យោំបាឆ់
នន ណៅក្នរងសំណ្ំណុ រឿងណន្យះ។ ណទាះជ្ញដបបណន្យះក្តី តុលាការនណពលណន្យះ រតូវរបឈេជ្ញេួយសាថន្យ
ភាពេួយ ដដ្លេិន្យធាេប់ាន្យពីេុន្យេក្ ណៅក្នរងអាណ្តតិការង្គររបស់ខួ ន្យ
េ ។ ការបន្យតណបើក្សវនការណៅ

31
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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ក្នរងដខឧសភា ន្យឹងតរេូវឱ្យតុលាការណ្វើការណរជើសណរីស រវងការកាត់បន្យថយយាងណរឆើន្យ ន្យូវតថ្េេថ្ន្យសវ
នការបណ្តឹងសាទុក្ខ ណដាយដ្ំណណ្ើរការសវនការ ភាគណរឆើន្យពីឆាៃយ ឬរតូវបន្យតជ្ញេួយរពឹតតិការណ្៍
ដដ្លាន្យការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ ដដ្លាន្យហាន្យិេ័យឆំណ ះសុខភាព ន្យិងសុវតថិភាពរបស់អនក្ឆូល
រួេ ណហើយក្នរងណពលជ្ញេួយោនណនះ ណ្វើឱ្យខូឆខាតណៅដ្ល់សាររបស់រាជរដាឋេិបាលក្េពរជ្ញ ឆំណ ះ
សុខភាពសាធារណ្ៈជ្ញរួេ។ ណដាយសារដតជណរេើសណន្យះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខណេើលណឃើញថ្ន ជ្ញការ
េិន្យអាឆណជៀស្ុតណ ើយ

ដដ្លសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ

ន្យឹងរតូវណ្វើណ ើងេួយដ្នក្្ំ

ាេរយៈ

េណ្ាបាយពីឆាៃយ ណដាយេិន្យាន្យការណរតៀេណរៀបឆំរគប់រោន្យ់ ណហើយអាឆបណា
ត លឱ្យាន្យការ
ពន្យារណពល ន្យិងការផ្លែក្ណៅនទីឆុងណរកាយ ការលំបាក្ក្នរងការទំនក្់ទំន្យង ឬបញ្ហាថ្ឆដ្ន្យយដ្នក្
បណឆចក្ វិទាដដ្លគួរឱ្យអាាស់។

សវនការន្យឹងរបដហលជ្ញបាត់បង់ន្យូវតថ្េេដដ្លាន្យជ្ញណរឆើន្យ

សរាប់អងគជំន្យុំជរេះ ភាគី សាធារណ្ជន្យ ន្យិងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី។
68.

្ៃរយណៅវិញ ាេរយៈការពន្យារណពលយាងណហាឆណាស់ពីរដខ គឺរបដហលជ្ញាន្យលទធភាពណដាយ
សេណហតុ្លដដ្លថ្ន ការឆូលរួេណដាយផ្លៃល់ អាឆណ្វើណ ើងណដាយសុវតថិភាព។ បុដន្យតក្៏អាឆាន្យ
ណពលណវលារគប់រោន្យ់្ងដដ្រ ណដ្ើេបីបណងកើតន្យូវដបបបទឱ្យបាន្យរតឹេរតូវសរាប់ការឆូលរួេពីឆាៃយ
ដដ្លជ្ញការោំបាឆ់ណនះ។

69.

សំណ្ំណុ រឿង ០០២ បាន្យោប់ណ្តើេណ ើងណៅថ្ងៃទី១៨ ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០០៧52 គឺរបដហលជិត១៤ឆ្នំេុន្យ។
ាន្យេន្យុសសជ្ញណរឆើន្យ

(រួេទាំងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី្ងដដ្រ)

ដដ្លោត់ទុក្ថ្នសំណ្ំណុ រឿងណន្យះ

ឆំណាយណពលណវលាយូរណពក្។ ក្៏បុដន្យត ណៅក្នរងបរិបទថ្ន្យណពលណវលាណពញណលញ ថ្ន្យសំណ្ំណុ រឿងណន្យះ
រយៈណពលបដន្យថេរបដហលពីរដខ េិន្យដេន្យជ្ញការពន្យារណពលដ្៏ណរឆើន្យណនះណ ើយ ណដាយដ្ែក្ណលើកាលៈ
ណទសៈបឆចរបបន្យន។ ភាពសេរសបថ្ន្យការពន្យារណពល ោំបាឆ់រតូវវយតថ្េេ ដ្ែក្ណលើអដវី ដ្លសណរេឆ
បាន្យ ាេរយៈការពន្យារណពលណនះ៖ ក្នរងក្រណ្ីណន្យះ គឺណ្វើឱ្យតុលាការ អាឆដ្ំណណ្ើរការសវនការ
បណ្តឹងសាទុក្ខ របក្បណដាយអតថន្យ័យ ដដ្លអាឆន្យឹងេិន្យដ្ំណណ្ើរការណៅបាន្យ ណដាយសារដតហាន្យិេ័យ
ឆំណ ះអាយុជី វិត ន្យិងសុខភាពេន្យុសស្។

52

ឯក្សារ E465 សាលរក្េសំណ្ំណុ រឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី១៦ ដខ វិឆិកា
េ (សំអាងណហតុរតូវបាន្យជូន្យដ្ំណ្ឹងណៅថ្ងៃទី២៨ ដខេីន ឆ្នំ

២០១៩ ក្ថ្នខណ្ឌ ២។

32
សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១
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70.

របសិន្យណបើសវនការរតូវបាន្យពន្យារណពល ណពលណវលាណន្យះោំបាឆ់រតូវណរបើរបាស់ ណដាយរបសិទធិភាព
ណដ្ើេបីធានន្យូវការណរតៀេណរៀបឆំរគប់រជរងណរជ្ញយ។

ដ្ំណណ្ើរការសរាប់ការបណងកើតណោលការណ្៍

ដណ្នំ សរាប់សវនការ ោំបាឆ់រតូវោប់ណ្តើេភាេេៗ ណដាយដ្ែក្ណលើណសឆក្តីណសន ើជ្ញក្់លាក្់ ដដ្ល
ភាគីទាង
ំ អស់អាឆ្តល់ធាតុឆូល។ ការណន្យះគួរណ្វើណ ើងក្នរងលក្ខណ្ៈេួយ ដដ្លាន្យការងេឹងដងេងរវង
ភាពោំបាឆ់ក្នរងការពណន្យេឿន្យ

ណ្ៀបន្យឹងតាេភាពន្យិងសិទធិ

របសិន្យណបើោត់ទុក្ថ្នជ្ញការសេរសប
ទំនក្់ទំន្យងោនទាំងអស់ណន្យះ

ន្យិង្លរបណយាជន្យ៍របស់ភាគីទាង
ំ អស់។

ក្នរងការរបេូលធាតុឆូលាេរយៈសារណអ ិឆរតូន្យិក្

គួរដតណ្វើណ ើងជ្ញពីរភាសាជ្ញសាធារណ្ៈនណពលបនៃប់។

ការ

ធាតុឆូល

របស់អនក្ជំនញពីខាងណរៅ ដដ្លការិយាល័យរដ្ឋបាលបាន្យទទួល គួររតូវដឆក្រំដលក្ជ្ញេួយភាគី
ណដ្ើេបីណ្វើឱ្យការទំនក្់ទំន្យងកាន្យ់ដតរបណសើរ។
71.

ជ្ញឆុងណរកាយ សហណេធាវីនេ
ំ ុខណសន ើដ្ល់អងគជំន្យជ
ុំ រេះ បង្គគប់ដ្ល់កា រិយាល័យរដ្ឋបាល ឱ្យោត់
រាល់ វិធាន្យការោំបាឆ់នន ណដ្ើេបីសរេបសរេួលដ្ល់ការឆូលរួេរបស់ណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ណៅ
ក្នរងសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ

ណដាយទទួលសាគល់ឋាន្យៈពួក្ោត់ជ្ញភាគីថ្ន្យក្ិឆចដ្ំណណ្ើរការន្យីតិ វិ្ី

ទាំងអស់ណន្យះ។
72.

អារស័យណហតុណន្យះ សហណេធាវីនេ
ំ ុខណសន ើដ្ល់អងគជំន្យជ
ុំ រេះ ណេាត៖
(១) ពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ យាងណហាឆណាស់រហូតដ្ល់ដខក្ក្កដា ឆ្នំ២០២១។
(២) ខិតខំរបឹងដរបងដ្ំណណ្ើរការសវនការណដាយផ្លៃល់ ឱ្យអស់ពល
ី ទធភាព ដតាន្យជណរេើសក្នរងការ
ផ្លេស់បូតរណៅជ្ញសវនការពីឆាៃយទាំងរសរង ឬេួយដ្នក្ ក្នរងក្រណ្ីោំបាឆ់។
(៣)

បង្គគប់ដ្ល់កា រិយាល័យរដ្ឋបាល

ឱ្យដឆក្រំដលក្ដ្ល់ភាគីនន

ន្យូវការវយតថ្េេណដាយអនក្

ជំនញនន ដដ្លខេួន្យទទួលបាន្យ។
(៤) បង្គគប់ដ្ល់កា រិយាល័យរដ្ឋបាល ឱ្យោត់រាល់ វិធាន្យការនន ណដ្ើេបីធានន្យូវវតតាន្យរបស់ណដ្ើេ
បណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី ណៅក្នរងសវនការ ណហើយ្តល់ដ្ំណ្ឹងដ្ល់សហណេធាវីនេ
ំ ុខ អំពីបញ្ហាទាំងអស់
ណន្យះ។ ន្យិង
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សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

F61

01668349

០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក្/អជតក្
(៥) បង្គគប់ដ្ល់កា រិយាល័យរដ្ឋបាល ឱ្យ្សពវ្ាយណសឆក្តីណសន ើ ក្់ព័ន្យធន្យឹងដបបបទ ន្យិងលក្ខខណ្ឌ
តរេូវដ្នក្េសតរ ភាជ្ញអបបបរា សរាប់ការឆូលរួេសវនការពីឆាៃយ ន្យិងរបេូល្តកា
ំរ រសណងកត
របស់ភាគីនន េុន្យណពលណឆញណសឆក្តីសណរេឆណលើដបបបទទាំងណនះ។

កាលបរិណឆេទ

ណ្
ម ះ

ទីក្ដន្យេង

ណពជ អងគ

រាជធាន្យីេនំណពញ

ថ្ងៃទី ២៣ ដខណេសា

សហណេធាវីនេ
ំ ុខជ្ញតិ

រពះរាជ្ញណាឆរក្ក្េពរជ្ញ

ឆ្នំ២០២០១

Megan HIRST

រាជធាន្យីេនំណពញ

សហណេធាវីនេ
ំ ុខអន្យតរជ្ញតិ

ហតថណលខា

រពះរាជ្ញណាឆរក្ក្េពរជ្ញ
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សំណណ្ើរបស់សហណេធាវីនេ
ំ ុខតំណាងណដ្ើេបណ្តឹងរដ្ឋបបណវណ្ី សុំឱ្យពន្យារណពលសវនការបណ្តឹងសាទុក្ខ
ដដ្លណរោងណ្វើណ ើងណៅថ្ងៃទី១៧-២១ ដខឧសភា ឆ្នំ២០២១

