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រោ ជនធី
េឆ សវណា
ណ ី
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១. នសចកាីន្ាើម
1.

សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (“សហរេធាវីនេ
ំ ខ”) រសន ើសំបនាន់ឱ្យអងគជំនំ
ជម្េះតលាកា កំពូេ (“អងគជំនំជម្េះ”) សរម្េឆរៅរេើសិទធិឆេបង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
កនរងកា រធវើជ្ញតំណាងរដាយម្បសិទធភាព និងជំនំជំម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌ រដាយបង្គគប់ឱ្យកា ិយាេ័យ
ដ្ឋបាេ (“OA”) រដ្ើេបី (i) ទទួេសាគេ់នូវអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ អនរលាេាេ វិធាន
១២សាួ នពី និង (ii) ធានអំពីធនធានសម្ាប់កា អនវតតកា ង្គ ម្គប់យាងសថ ិតកនរងអាណតតិ បស់ខួ ន
េ
ឆំរ ះរពេរវលាខដ្េរៅរសសសេ់ថ្នសំណំរ ឿង ០០២។

2.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សាគេ់ពីរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះ ខដ្េបានសរម្េឆរៅថ្ងៃទី ១៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០២១ ខដ្េបានបញ្ជាក់ថ្ន អងគជំនំជម្េះេិនានយាតធិកា រៅរេើរសឆកតីសរម្េឆ
ដ្ឋបាេរៅកនរងខដ្នថ្នសិទធិអំណាឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ ើយ1 ។ ក៏បខនត បញ្ជាខដ្េបានរេើក
រ ើងរៅកនរងសំរណើរនះ េិនានោ ិតេកខណៈជ្ញ ដ្ឋបាេរនះរទ។ វា ក់ព័នធរៅនឹងសិទធិជ្ញសំខាន់
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអនរលាេាេវិធានថ្្ាកនរង។ កា កា

សិទធទ
ិ ង
ំ រនះ និងកា ជំនំជំ

ម្េះកតីរដាយភាពយតតិធេ៌កនរងអំ រងរពេបណតឹងសាទកខសថិតកនរង ងវង់ (និងទំងម្សរង) រៅកនរងយាតធិ
កា បស់អងគជំនំជម្េះាេេូេរហតខដ្េម្តូវបានពនយេ់ដ្ូឆខ្នកទី ២ ខាងរម្កាេ ។
3.

ាេរសឆកតីសរម្េឆឆះថ្ងៃទី ០១ ខខ តលា (េូេរហតខដ្េបាន្តេ់រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ តលា)
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កំណត់កា យេ់រឃើញខបបឆរងអៀត និងេិនម្តឹេម្តូវឆំរ ះអាណតតិ បស់សហ
រេធាវីនេ
ំ ខ។

ខ្អកាេកា បកម្សាយខដ្េយេ់ម្ឆ ំឆំរ ះកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណីអនរលាេាេវិធានថ្្ាកនរង

កា ិយាេ័យដ្ឋបាេបានកាត់បនថយធនធាន បស់សហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ រដាយបញ្ច ប់កា ង្គ បស់ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិខដ្េជ្ញអនកបានរធវើកា ង្គ រៅកនរងរពេ
ជំនំជម្េះកតី និងកា អនវតតសំណង។ ឆំរ ះកា ទទួេសាគេ់ឧបសគកង វិកា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិន ំ
េខ បានរសន ើេរធោបាយរដាយថ្ន ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិអាឆបនតកា ង្គ រដាយខ្អករេើេូេដាឋនឆំណាយ

អពោម្កឹតយ ដ្ូរឆនះម្ករេកា ង្គ អាឆ កាធនធានរដ្ើេបីបំរពញកា ង្គ សនូ េបនតរទៀត។ សំរណើរនះម្តូវ
បានបដ្ិរសធរោេ។ កា បាត់បង់ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិរនះ

នឹងកាត់បនថយសេតថ ភាពកា ង្គ បស់

ម្ករេកា ង្គ យាងខាេង
ំ រហើយរធវើឱ្យកា តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយម្បសិទធភាព (ក៏ដ្ូឆជ្ញ

1

ឯកសា F69/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនាន់ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរសន ើសំដាក់សា ណា

េួយភាសា និងកា ពរនេឿនកាេវិភាកដាក់សា ណា, ថ្ងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០២១, ទំព័ ២ ។

3
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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កា ជំនជ
ំ ម្េះកតីរដាយភាពយតតិធេ៌) េិនអាឆរៅ ួឆរ ើយ។ កា បកម្សាយរដាយយេ់ម្ឆ ំ បស់កា
ិយេ័យ ដ្ឋបាេឆំរ ះអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ

ក៏រធវើឱ្យសំរណើសំទក់ទងធនធានរ្ងង

រទៀត ានកា សងង័យ្ងខដ្ ។ របើរទះបីជ្ញកា ដាក់សា ណាបណតឹងសាទកខបានបញ្ច ប់រៅកតី ក៏
អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ ម្តូវកា ោំបាឆ់សម្ាប់ជំហានបនត រហើយទំងរនះទេទ ឱ្យាន
កម្េិតធនធានអបបប ាេួយ និងកា ឆងោំ ួេ។
4.

រសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

គឺខ្អករេើកា យេ់ខសរៅរេើអាណតតិ បស់សហ

រេធាវីនេ
ំ ខ (ខ្នកទី ៦) បដ្ិរសធធនធានោំបាឆ់សម្ាប់រធវើជ្ញតំណាងរដាយម្បសិទធភាពេិនសេ
រហត្េ (ខ្នកទី ៧) និង ំរលាេរេើកា ំពឹងទកម្សបឆាប់ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ (ខ្នកទី ៨)
។
5.

សហរេធា វីនេ
ំ ខ ានភាពសាាក់រសា ើ កនរ ងកា ដាក់ឯកសា រនះ រដាយដ្ឹងអំពីបនារកកា ង្គ ខដ្េអងគ
ជំនំជម្េះម្តូវម្បឈេ។

រទះជ្ញយាងណាក៏រដាយ

សហរេធាវីនេ
ំ ខគ្មមនជរម្េើសណា

េួយខដ្េម្តូវបាន្តេ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរនះរទ ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងរសឆកតីជូនដ្ំណឹងដ្៏
ខេី

ក់ព័នធរៅនឹងរសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

និង្េបះ េ់ខដ្េេិនអាឆសាត

រ ើង វិញបានរៅរេើម្បសិទធភាពថ្នកា តំណាង បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
២. អង្គនេតុ
6.

បឆចរបបនន សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវបានគ្មំម្ទរដាយទីម្បឹកាខ្នកឆាប់អនត ជ្ញតិានក់ ( ហូតដ្េ់ថ្ងៃទី
៣១ ខខតលា ឆ្នំ២០២១) និងបគគេិកជ្ញតិពី នក់2។

7.

រៅថ្ងៃអង្គគ ទី២១ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ (“ILCL”) បានដាក់សំរណើសំ
ធនធានម្បោំម្តីាស បស់ខួ េនរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

(“អនសង ណៈទីេួយ បស់សហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ”) រដាយពនយេ់ពីបនារកកា ង្គ បស់ខួ េន និងតម្េូវកា ខ្នកធនធានសម្ាប់ម្តីាស
បនាប់

2

និង យៈរពេរសសសេ់ថ្នសំណំរ ឿង3។

របើរទះបីជ្ញសា ណាបណតឹងសាទកខម្តូវបាន

ធនធានទីម្បឹកាខ្នកឆាប់ជ្ញន់ទបអនត ជ្ញតិ យៈរពេខេីបខនថេ ម្តូវបាន្តេ់ជន
ូ សម្ាប់ យៈរពេដ្៏េាញឹកកនរងអំ រងរពេ

ដ្ំរណើ កា នីតិ វិធប
ី ណតឹងសាទកខ កនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ខដ្េអំ រងរពេឆងរម្កាយ គឺសម្ាប់ខខកកកដា-សីហា ឆ្នំ២០២១។
3

ឧបសេព័នធ ក ៖ អនសង ណៈទីេួយ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ឆះថ្ងៃទី២១ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១ (“អនសង ណៈទីេួយ
បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ”)។

4
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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បញ្ច ប់កតី រហើយភាគីដ្ថ្ទអាឆពំសូវ វេ់កតី សម្ាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ ទំហំកា ង្គ សំខាន់ៗខដ្េ
រៅរសសសេ់ ម្តូវបនតរធវើ ួេាន ៖ (i) កិឆចម្បជំជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (ii) កា ដាក់សំរណើ
សំរធវើឆំណាត់ថ្ននក់ឯកសា រ ើង វិញ (iii) កា ដាក់សំរណើសំរេើកា អនវតតសំណង (iv) សកេមភាព
ទក់ទងនឹងរក ិ៍ដ្ត ំខណេ

ួេានកា ឆូេ ួេជ្ញេួយសហអនករធវើ បាយកា ណ៍

សត ីពីេខង្គ ខដ្េ

រសសសេ់ទក់ទិនរៅនឹងជន ងរម្គ្មះ “សហអនករធវើ បាយកា ណ៍”4 និងកា ធានបាននូវព័ត៌ាន
ម្តឹេម្តូវទក់ទងនឹងកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅរេើរគហទំព័ បស់តលាកា
កា ពិនិតយរ ើង វិញ និងកា កាទកឯកសា បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខកនរងបណា
ណ សា

(v)

( ួេទំងកា

វាយតថ្េេអំពីបពវសិទធិ វិជ្ញាជីវៈ្េូវឆាប់)។ ងវីរបើយាងរនះកតី ានកា បញ្ជាក់យាងឆាស់ឆំរ ះសហ
រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខថ្ន ខេួនម្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងកាត់បនថយធនធានជ្ញ ួេ។ ម្សបាេកា ពិភាកា
ពីេនជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខបានរសន ើឱ្យបនតកា ង្គ បស់ទីម្បឹកា
ខ្នកឆាប់ បស់ខួ ន
េ រទះបីរាងរធវើកា បស់ខួ ន
េ ម្តូវបានកាត់បនថយក៏រដាយ។ រនះជ្ញេរធោបាយដ្៏
ានម្បសិទធតថ្េេេួយកនរងកា បរងកើនធនធានខដ្េាន ដ្ូរឆនះ កា ង្គ សំខាន់ៗខដ្េអាក់សកេម អាឆ
ម្តូវបានរដាះម្សាយ។ ហូតេកដ្េ់រពេរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានគ្មំម្ទ វិធីសាន្រសត រនះ5។
8.

រៅថ្ងៃម្ពហសបតិ៍ ទី ២៣ ខខ កញ្ជា កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរ្េើយតបរដាយអនសង ណៈេួយ
(“អនសង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)6។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានយេ់ម្សបថ្ន កា
ង្គ រធវើឆំណាត់ថ្ននក់ឯកសា រ ើង វិញ និងកា រធវើ បាយកា ណ៍អំពីកា អនវតតសំណង គឺសថិតរៅកនរង
អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ បខនតបានបញ្ជាក់ពីទសងនៈបរណា
ត ះអាសនន បស់ខួ ន
េ ថ្ន ភា កិឆចរ្ង
ងៗរទៀតខដ្េបានរ ៀបរាប់រៅកនរងអនសង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

េិនសថ ិតរៅកនរង

អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរ ើយ រហើយដ្ូរឆនះេិនគួ ្តេ់ម្បាក់កថ្ម្េរទ។ អនសង ណៈទីេួយ
បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ក៏បានរោទសួ ្ងខដ្

ថ្នរតើកា ង្គ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ គួ ម្តូវ

បានខបងខឆក វាងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ និងទីម្បឹកាខដ្ ឬយាងណា ជ្ញពិរសស

ក់ព័នធរៅ

នឹងកា ពិតខដ្េថ្ន រេធាវីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី “អាឆជួយកា ង្គ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខបាន”

4

សូេរេើេឧបសេព័នធ ខ ៖ រសឆកតីអំ វនវឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណក្តេ់រយាបេ់សតីពេ
ី ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ខដ្េ ក់ព័នធ

នឹងជន ងរម្គ្មះរៅអងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ាកនរងតលាកា កេពរជ្ញ (អ.វ.ត.ក)។
5
6

សូេរេើេរសឆកតីេេអតិខាងរម្កាេរៅម្តង់ឆំណឆទី ៨ ។
ឧបសេព័នធ គ ៖ អនសង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០១៩ (“អនសង ណៈទីេួយ បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)។

5
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានរសន ើឱ្យសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ្តេ់ទសងនៈ បស់ខួ េនរេើបញ្ជាទំង
រនះ។
រៅថ្ងៃពធ ទី ២៩ ខខ កញ្ជា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខបានរ្ញើអនសង ណៈេួយបខនថេរទៀតរៅ

9.

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

រដាយរ្េើយតបរៅនឹងបញ្ជាខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងអនសង ណៈទីេួយ

បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ (“អនសង ណៈទីពី បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ”)7។
10.

រៅលាៃឆ ថ្ងៃសម្ក ទី ០១ ខខ តលា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ម្តូវបានជូនដ្ំណឹងរដាយ
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានសរម្េឆ្តេ់រាងបំរពញកា ង្គ

ដ្េ់ខួ េនរម្ឆើន

ជ្ញងរាង ខដ្េបានរសន ើសំ បខនតម្តូវបញ្ឈប់តំខណងទីម្បឹកា បស់ខួ ន
េ ៖
១. ឆំនន
ួ រាងបំរពញកា ង្គ អតិប ា បស់រលាក/រលាកម្សី ម្តូវបានអនេ័ត ហូតដ្េ់ ១០០%
សម្ាប់ខខតលា វិឆិកា
េ
និងខខធនូ។ សកេមភាព្ងពវ្ាយ ខដ្េម្តូវបានរធវរើ ើងកនរងកា ពិរម្គ្មះ
រយាបេ់ជ្ញេួយ និងកនរងកា សម្េបសម្េួេដ្េ់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសកេមភាពខដ្េទក់ទ
ងនឹងកា តំណាង គឺអាឆទទួេបានម្បាក់កថ្ម្េ។ ម្បសិនរបើាន សកេមភាពទំងរនះម្តូវខតបញ្ជាក់
េេអិតឱ្យបានឆាស់លាស់រៅកនរងារាងរាងបំរពញកា ង្គ បស់រលាក/រលាកម្សី។

កា ង្គ

ខដ្េទក់ទងនឹងរគហទំព័ កា បិទបញ្ច ប់/កា កាទកកនរងបណណ សា និង“រក ដ្ំខណេ” ( េ
ួ ទំង
កា រ្េើយតបរៅនឹងសហរៅម្កេ បាយកា ណ៍សតីពជ
ី ន ងរម្គ្មះ) េិនទទួេបានកថ្ម្េរនះរទ។
២. ទីម្បឹកាខ្នកឆាប់ម្តូវបានបនតរៅរម្កាេេកខខណឌខតេួយ ខដ្េយាងយូ បំ្ត គឺរៅម្តឹេខខតលា។
៣.

ភាពោំបាឆ់ថ្នកា គ្មំម្ទខ្នកឆាប់បខនថេដ្េ់សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវានភាពសេរហត្េ

រឆ្ពះរៅេខ

រដាយរយាងាេតំ វូ កា ខ្នកតលាកា ជ្ញក់ខសត ងទក់ទងនឹងអាណតតិ បស់សហ

រេធាវីនេ
ំ ខ។ កា គ្មំម្ទកនរងទម្េង់ជ្ញទីម្បឹកា អាឆម្តូវបាន្តេ់ជូនរដាយខ្អករេើេូេដាឋនខដ្េ
បានកំណត់ (ខដ្េអាឆ្តេជ
់ ូនបាន) អាម្ស័យរេើយតតិកេមម្គប់ម្គ្មន់8។

11.

ភាេេៗរនះ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានរសន ើសំកា បញ្ជាក់បំេេឺ ជ្ញពិរសសថ្នរតើានកា ្តេ់
ម្បឹកាងមីខដ្ ឬរទ របើរទះបីជ្ញរៅកនរងេកខខណឌរ្ងងកតី ឬថ្នរតើធនធានសម្ាប់កា ្តេ់ម្បឹកា នឹង

7

ឧបសេព័នធ ឃ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី២៩ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១ (“អនសង ណៈទីពី បស់

សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ”)។
8

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័

៣-៤ (អីខេេពី

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ្ញើជូនសហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី១ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។

6
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ម្តូវបញ្ច ប់រៅខខតលា ឬយាងណា9។ សំរណើសំកា រ្េើយតបបខនថេេួយរទៀត ម្តូវបានរ្ញើរៅថ្ងៃឆនា
ទី០៤ ខខ តលា10។ គ្មមនកា រ្េើយតបណាេួយម្តូវបានទទួេរនះរ ើយ។
12.

រៅថ្ងៃអង្គគ ទី០៥ ខខ តលា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខបានរ្ញើអនសង ណៈេួយបខនថេរទៀតរៅ
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រដាយខសវ ង កកា ពិោ ណារ ើង វិញ (“អនសង ណៈទីបី បស់សហរេធាវី
អនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ”)11។ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានកត់សាគេ់ថ្ន កនរងក ណីានកា រ្េើយតប
ខបបអវិជាាន

ម្បកា ោំបាឆ់គឺម្តូវរេើកយកបញ្ជារនះេកពិភាការៅកនរងអងគជំនំជម្េះ

និងថ្ន

រពេរវលាសម្ាប់រដាះម្សាយបញ្ជារនះ គឺខេីណាស់។ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខបានរសន ើសំឱ្យ
ានកា រ្េើយតប និង្តេ់រហត្េសេម្សបរៅម្តឹេថ្ងៃសម្កទី០៨ ខខ តលា។
13.

រៅលាៃឆថ្ងៃទី០៥ ខខតលា េន្រនតីថ្នកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ខដ្េទទួេខសម្តូវបានរ្េើយតបរដាយ
បញ្ជាក់ថ្ន គ្មត់ “ ំពឹងថ្ននឹងានកា រ្េើយតបឆំរ ះ [សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ] រៅសបាតហ៍
រម្កាយ”12។

14.

រៅថ្ងៃទី០៦ ខខតលា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានរ្ញើអីខេេជ្ញងមីេតងរទៀត រដ្ើេបីខសវ ង កកា
បញ្ជាក់បំេយា
េឺ ងខេី ថ្នរតើធនធានសម្ាប់កា ្តេ់កា ម្បឹកា បស់គ្មត់ម្តូវបានបញ្ច ប់ ឬយាងណា
រដាយ ង់ោំរហត្េរពញរេញ រដ្ើេបីឱ្យគ្មត់អាឆរ ៀបឆំកា ង្គ ម្ករេ បស់គ្មត់ឱ្យបានសេម្សប
បំ្ត13។ គ្មមនកា រ្េើយតបណាេួយម្តូវបានទទួេរនះរ ើយ។

15.

រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ តលា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានរ្ញើអីខេេរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេតង
រទៀតរដាយបញ្ជាក់ថ្ន សហរេធាវីនេ
ំ ខ ានបំណងដាក់ឯកសា រៅអងគជំនំជម្េះ និងរោទសួ

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័ ៣ (អីខេេពីសហរេធាវី

9

នំេខអនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆះថ្ងៃទី២ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។
10

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័ ២-៣ (អីខេេពីសហ

រេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆះថ្ងៃទី៤ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។
11

ឧបសេព័នធ ឆ ៖ អនសង ណៈទីបី បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ឆះថ្ងៃទី៥ ខខតលា ឆ្នំ២០២១ (“អនសង ណៈទីបី បស់សហ

រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ”)។
12

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ទំព័ ២ (អីខេេពីកា ិយាេ័យ

ដ្ឋបាេ រ្ញើជូនសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ឆះថ្ងៃទី៥ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។
13

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ទំព័ ១-២ (អីខេេពីសហរេ

ធាវីអនត ជ្ញតិ នំេខ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆះថ្ងៃទី៦ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។

7
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ថ្ន រតើកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេយេ់ម្ពេ កាទកខធនធានទីម្បឹកាកនរ ងអំ រងរពេានភាពឆម្េូងឆម្ា
ស់ ឬយាងណា។ រៅកនរងអីខេេដ្ខដ្េរនះ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានបញ្ជាក់ថ្ន កា ខកខាន
កនរងកា ផ្លេស់បូត កាេៈរទសៈទំងរនះ រៅម្តឹេថ្ងៃឆនា ខេួននឹង្តេ់ភា កិឆចដ្េ់ទីម្បឹកា បស់ខួ េនរដាយ
បិទបញ្ច ប់ រហើយរ ៀបឆំអីខេេ និងឯកសា បស់គ្មត់ ម្ពេទំងរសន ើឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបញ្ជាក់
ថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនឹង្តេ់ម្បាក់កថ្ម្េដ្េ់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខកនរងកា កា ដ្ឹកនំ និង
ម្តួតពិនិតយភា កិឆចរនះ14។ គ្មមនកា រ្េើយតបណាេួយម្តូវបានទទួេរនះរ ើយ។
16.

រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០២១ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរ្ញើអនសង ណៈេួយរដាយ្តេ់រហត
្េសម្ាប់រសឆកតីសរម្េឆរៅថ្ងៃទី ១ ខខ តលា និងបដ្ិរសធកនរងកា ពិោ ណាេតងរទៀត (“អន
សង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)15។

17.

រៅលាៃឆថ្ងៃទី ១២ ខខ តលា សហរេធាវីនេ
ំ ខបានដាក់សំរណើបនាន់ បស់ខួ ន
េ រដាយសំដាក់ឯក
សា ខតេួយភាសា និងសំកា ពរនេឿនកាេប ិរឆេទដាក់ឯកសា រហើយបានរ្ញើឆាប់ឆេេងជូនរៅអងគ
ជំនំជម្េះ និងភាគី16។

18.

រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ តលា អងគជំនំជម្េះបានរឆញរសឆកតីសរម្េឆបដ្ិរសធសំរណើរោេ17។

19.

ដ្ូឆគ្មនខដ្ រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ តលា ទីម្បឹកា បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានទទួេអីខេេេួយ
រដាយជូនដ្ំណឹងេកគ្មត់ថ្ន គ្មត់នឹងម្តូវបញ្ច ប់កា ង្គ រៅថ្ងៃទី ៣១ ខខ តលា។ សហរេធាវីអនត
ជ្ញតិនេ
ំ ខ េិនបានទទួេកា រ្េើយតបណាេួយរៅនឹងអីខេេ បស់ខួ ន
េ រៅថ្ងៃទី ២, ៤, ៦ និងទី ៨
ខខតលា ឆ្នំ ២០២១ រនះរ ើយ។

14

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ទំព័ ១ (អីខេេពីសហរេធាវី

អនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ រ្ញើជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆះថ្ងៃទី៨ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។
15

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខតលា ឆ្នំ២០២១ (“អនសង ណៈទីពី បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ”)។
16

ឯកសា F69 សំរណើបនាន់ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី សំដាក់ឯកសា ខតេួយភាសា និងសំកា ព

រនេឿនកាេប ិរឆេទដាក់ឯកសា ឆះថ្ងៃទី១២ ខខតលា ឆ្នំ២០២១។ សំរណើរនះម្តូវបានជូនដ្ំណឹងរៅថ្ងៃទី១៣ ខខតលា ឆ្នំ២០២១។
17

ឯកសា F69/1 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើបនាន់ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរសន ើសំដាក់សា ណា

េួយភាសា និងកា ពរនេឿនកាេវិភាកដាក់សា ណា, ថ្ងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០២១, ទំព័ ២ ។

8
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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៣. ម្កបខ័
20.

ឌ គតិយុតាិ

ក់ព័នធ

សហរេធាវីនេ
ំ ខ ពឹងខ្អកជ្ញពិរសសរៅរេើ វិធាន ១២ សាួ នពី

វិធាន ២៣ (៣) និង វិធាន ១២

ខដ្េកំណត់ពីម្កបខ័ណដសម្ាប់កា រធវើជ្ញតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងទំនក់ទំនង បស់

សហរេធាវីនេ
ំ ខ ជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។
៤. សិទិធិអំណាចរបស់អង្គជំនុំជម្មោះកនុង្ការកំ
21.

ត់នលើបញ្ហ
ា ននោះ

កនរងក ណីណាក៏រដាយ វាឆាស់ណាស់ថ្ន អងគជំនំជម្េះបានរេើកយកក ណីខដ្េានសិទធិអំណាឆ
និងភា កិឆចជ្ញប់ ក់ព័នធកនរងកា ធានកា ជំនំជម្េះរដាយយតតិធេ៌។

វាម្តូវបានបរងកើតរ ើងយាងេអ

ទំងតលាកា រនះ18 និងតលាកា ម្ពហមទណឌដ្ថ្ទរទៀត19 ខដ្េអំណាឆរនះ ួេានរដាះម្សាយបញ្ជា
ថ្នកា ្តេ់ធនធាន ខដ្េរនះាន្េបះ េ់ដ្េ់សិទធិទទួេបានកា ជំនជ
ំ ម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌ និង
/ឬភាពម្តឹេម្តូវថ្នដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់ភាគី។ រៅ អ.វ.ត.ក សិទធិអំណាឆរនះម្តូវបានអនវតតដ្

សូេរេើេជ្ញពិរសស ៖ សំណរំ ឿង ០០៤ - ឯកសា D304/1 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រអា អាន សំបង្គគប់ឱ្យអងគភាព

18

គ្មំ

កា កា

កតី្េ
ត ់ធនធានបខនថេ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ ៦-៧។ សំណរំ ឿង ០០៤-ឯក

សា D304/4 ដ្ីកាសរម្េឆខងេរទៀតរេើសំរណើ បស់ រអា អាន សំបង្គគប់ឱ្យអងគភាពគ្មំ

កា កា

កតី្េ
ត ់ធនធានបខនថេ ឆះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ ១៨។ ស.ឆ.ស បានរេើករយាងដ្េ់រសឆកតីសរម្េឆខដ្េ ក់ព័នធពី
តលាកា ICTY។ សូេរេើេជ្ញពិរសស ៖ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Šešelj សំណំរ ឿងរេខ IT-03-67-R33B សំរៅរកាស
េបជ្ញសាធា ណៈថ្ន“រសឆកតីសរម្េឆសត ីពីសា ណា បស់តលាកា ដ្ឋបាេ អនរលាេាេ វិធាន ៣៣(ខ) ទក់ទងនឹងរសឆកតី
សរម្េឆ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងរេើង វិការេធាវីកា

កតី” ខដ្េរឆញរៅថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្នំ២០១១ ឆះថ្ងៃទី១៧ ខខឧស

ភា ឆ្នំ២០១១ កថ្នខណឌ ១៩-២០។ រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Karadžić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-5-1- PT រសឆកតីសរម្េឆរេើ
ញតិ បស់ជនជ្ញប់រោទរសន ើសំេរធោបាយម្គប់ម្គ្មន់ និងសេភាពថ្នរគ្មេកា ណ៍តទេ់កតី៖ អនទីម្បឹកាឆាប់ ឆះថ្ងៃទី២៨ ខខេក
រា ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ១២។
19

បខនថេរៅរេើកសំណំរ ឿងរៅតលាកា ICTY ខដ្េបានដ្កម្សង់ខាងរេើ សូេរេើេឧទហ ណ៍: SCSL, ដ្ឋអាជ្ញញ ទទេ់នឹង

Brima, SCSL04-16-PT, Brima - រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់អនកដាក់ កយសំម្បឆ្ំងនឹងកា បដ្ិរសធរដាយអនកកា

កតី

សំខាន់សតីទី រដ្ើេបីបញ្ចូ េកិឆចសនោសម្ាប់កា ង្គ បស់ទីម្បឹកា ឆះថ្ងៃទី ៦ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៤ កថ្នខណឌ ២៩-៧១ ។ ដ្ឋអាជ្ញញ

តទេ់នឹង Sesay, Kallon និង Gbao, SCSL-04-15-T, រសឆកតីសរម្េឆរេើ កយសំទី I បស់ខ្នកកា បា កតី Sesay - ធនធាន
េសភា ឆះថ្ងៃទី២៤ ខខេករា ឆ្នំ២០០៧ ទំព័ ៣-៤។ តលាកា ICTY ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Šešelj, IT-03-67-PT, រសឆកតី
សរម្េឆរេើហិ ញ្ាវតថរថ្នខ្នកា

កតី បស់ជនជ្ញប់រោទ ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខកកកដា ឆ្នំ២០០៧ កថ្នខណឌ ៣៣-៣៧។ តលាកា ICC

ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Bemba Gombo

ច្បាប់កោសលុប

,

ថ្ន “រសឆកតីសរម្េឆរេើជំនួយកា ខ្នកឆាប់សម្ាប់ជនជ្ញប់រោទ” ICC-

01/05-01/08-567-Red ឆះថ្ងៃទី ២៦ ខខវិឆិកា
េ ឆ្នំ២០០៩ កថ្នខណឌ ១០៦។

9
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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ខដ្េៗរដាយសហរៅម្កេរសើបអរងកត (“ស.ឆ.ស”) កនរងអំ រងរពេដ្ំណាក់កាេេនជំនំជម្េះ20
។ រៅកនរងសំណំរ ឿងបឆចរបបនន អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូងក៏បានរេើករ ើងពីបញ្ជាថ្នកា ្តេ់ធនធាន
ដ្េ់រេធាវីកា

កតីជ្ញេួយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ្ងខដ្

រដ្ើេបីធានពីកា ជម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌21

។
សំណំរ ឿង ០០២/០២ គឺរៅឆំរ ះេខអងគជំនំជម្េះ។ វិធានថ្្ាកនរងខដ្េអនវតតបានឆំរ ះអងគជំនំ

22.

ជម្េះសាលាដ្ំបូង កនរងក ណីសេម្សប គឺអាឆអនវតតបានឆំរ ះអងគជំនំជម្េះ22។ សិទធិអំណាឆ
ខដ្េានជ្ញប់េកជ្ញេួយ រដ្ើេបី កាសិទធិ បស់ភាគី និងភាពម្តឹេម្តូវថ្នដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី ខដ្េ ស
.ឆ.ស យេ់រឃើញថ្នពួកគ្មត់ានកនរងអំ រងរពេរសើបអរងកត23 បឆចរបបននក៏អងគជំនំជម្េះម្តូវាន
្ងខដ្ ។ ជ្ញកា ពិត អងគជំនំជម្េះបានទទួេសាគេ់

20

គ្មំ

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ថ្ន “អងគជំនំ

សូេរេើេ ជ្ញពិរសស ៖ សំណរំ ឿង ០០៤ - ឯកសា D304/1 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ រអា អាន សំបង្គគប់ឱ្យអងគភាព
កា កា

កតី្េ
ត ់ធនធានបខនថេ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេីន ឆ្នំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ ៦-៧។ សំណរំ ឿង ០០៤-ឯក

សា D304/4 ដ្ីកាសរម្េឆខងេរទៀតរេើសំរណើ បស់ រអា អាន សំបង្គគប់ឱ្យអងគភាពគ្មំ

កា កា

កតី្េ
ត ់ធនធានបខនថេ ឆះ

ថ្ងៃទី២៦ ខខរេសា ឆ្នំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ ១៨។ សំណរំ ឿង ០០៤-ឯកសា D304/7 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ
បស់រអា អាន សំបង្គគប់ឱ្យអងគភាពគ្មំ

កា កា

កតី្េ
ត ់ធនធានបខនថេ ឆះថ្ងៃទី៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៦។ សំណរំ ឿង ០០៤-

ឯកសា D312/1 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើបនាន់ បស់ យឹេ ទិតយ ទក់ទិននឹងធនធាន បស់ម្ករេរេធាវីកា

កតី ឆះថ្ងៃទី៧ ខខេិង

ន ឆ្នំ២០១៦។ សំណរំ ឿង ០០៤-ឯកសា D312/4 ដ្ីកាសរម្េឆទី ២ រេើសំរណើបនាន់ បស់ យឹេ ទិតយ ទក់ទងនឹងធនធាន
បខនថេ បស់រេធាវីកា

កតី ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៦។ សំណរំ ឿង ០០៤-ឯកសា D304/11 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ

បនាន់ បស់ រអា អាន សំបនត្េ
ត ់ធនធានោំបាឆ់ ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦។ សំណរំ ឿង ០០៤-ឯកសា D321/1 ដ្ីកា
សរម្េឆ រេើសំរណើបនាន់សតីពីកា បំរពញកា ង្គ ពីឆាៃយ ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៦ ជ្ញពិរសសរៅម្តង់កថ្នខណឌ ៩។
21

ឯកសា E320/1 អនសង ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង៖ រសឆកតីសរម្េឆបនាប់ពីកិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា កាេពីថ្ងៃទី

២៨ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ ឆះថ្ងៃទី៣១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ ៧។ ឯកសា E369 អនសង ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលា
ដ្ំបូង៖ សំរណើសំកា បំេេឺអំពីធនធានបខនថេសម្ាប់ម្ករេរេធាវីកា
២០១៥។ ឯកសា

កតីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ជា ឆ្នំ

E369/2 អនសង ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង៖ សំរណើសំកា បំេេឺអំពីធនធានបខនថេសម្ាប់ម្ករេ

រេធាវីកា

កតីកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឆះថ្ងៃទី១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥។ ឯកសា E363/3 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់

រេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធនឹងកាតពវកិឆចដាក់បង្គាញឯកសា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ ឆះថ្ងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៥

កថ្នខណឌ ៣៨។
22

វិធាន ១០៤ សាួ ន ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

23

សូេរេើេដ្ីកាសរម្េឆខដ្េបានរយាងខាងរេើរៅកនរងរជើងទំព័ ១៨។
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សំរណើសំដ្កា
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ជម្េះានភា កិឆចធានថ្ន សិទធិ បស់ពួកគ្មត់ម្តូវបានរគ្ម ព រដ្ើេបីកា

សឆ ិតភាពថ្នកិឆដ្
ច ំរណើ

កា នីតិ វិធីទង
ំ េូេ”24។
23.

បខនថេពីរេើសិទធិអំណាឆខដ្េានជ្ញប់េកជ្ញេួយ បស់អងគជំនំជម្េះ

ទក់ទងនឹងសិទធិទទួេបាន

កា ជំនជ
ំ ម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌ ានកា កំណត់រ ើងយាងម្តឹេម្តូវ្ងខដ្ ថ្ន រៅកនរងតលាកា ឧម្កិដ្ឋ
កេមអនត ជ្ញតិ

អងគជំនំជម្េះានសិទធិពិនិតយរ ើង វិញ

និងបដ្ិរសធរោេរសឆកតីសរម្េឆ ដ្ឋបាេ

ខដ្េអនករធវើរសឆកតីសរម្េឆ ៖
(ក) ខកខានពំបានម្បតិបតតិាេ […] េកខខណឌគតិយតតិ […] ឬ
(ខ) ខកខានពំបានរគ្ម ពឆាប់េូេដាឋនណាេួយថ្នយតតិធេ៌ធេមជ្ញតិ ឬរធវើសកេមភាពម្បកបរដាយ
ភាពយតតិធេ៌ខាងនីតិ វិធីឆំរ ះបគគេខដ្េ ង្េបះ េ់រដាយរសឆកតីសរម្េឆរនះ ឬ
(គ) បានពិោ ណារៅរេើសាា ៈខដ្េេិន ក់ព័នធ ឬខកខានពបា
ំ នពិោ ណារៅរេើសាា ៈខដ្េ
ក់ព័នធ ឬ
(ឃ) សរម្េឆថ្ន ពំអាឆានជនខដ្េានសេវិនិឆ័យ
េ ណាានក់ ខដ្េបានរដាះម្សាយបញ្ជារនះឱ្យ
បានម្តឹេម្តូវរនះរ ើយ (េកខណៈវិនិឆយ
័ េ “េិនសេរហត្េ”) [វង់ម្តរកៀបរដ្ើេ]25។

24.

សហរេធាវីនេ
ំ ខទទួេសាគេ់ថ្ន ឆំរ ះេខតលាកា េួយឆំនួន កា រេើកខេងរៅរេើសិទធិអំណាឆ
ថ្នកា ជម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌ បស់អងគជំនំជម្េះខដ្េបានរេើករ ើង ានរៅាេរវទិការ្ងងរទៀត
(ឧទហ ណ៍ អាណតតិម្បធានធិបតី) ម្តូវបាន្តេ់ជូនយាងឆាស់លាស់ជ្ញេួយនឹងយាតធិកា រេើ
ម្បរេទបញ្ជាជ្ញក់លាក់ ៖ កនរងក ណី អងគជំនំជម្េះខដ្េបានរេើករ ើង អាឆម្តឹេខតរធវើអនតរាគេន៍
បរណា
ណ ះ បនាប់ពីសំណងទំងអស់រ្ងងរទៀត ម្តូវបានរម្បើម្បាស់អស់26 ។ រៅ អ.វ.ត.ក វិវាទ
ទក់ទងនឹងកា ្តេ់ធនធានដ្េ់រេធាវីកា

24

កតី ជ្ញញឹកញាប់ម្តូវបានរដាះម្សាយរដាយ “រៅម្កេ

ឯកសា F65 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសំកា ពនោ រពេសវនកា រេើ ប

ណតឹងសាទកខ និងរសឆកតីបង្គគប់ ក់ព័នធរៅនឹងកាេប ិរឆេទសវនកា បណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេិងន ឆ្នំ២០២១ កថ្នខណឌ
៥១។
25

រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញតទេ់នឹង Karadžić សំណំរ ឿងរេខ IT-95-5/18-T រសឆកតីសរម្េឆរេើកា រសន ើសំរសើរ ីរ ើង វិញនូវរសឆកតី

សរម្េឆ បស់ម្បធានកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសំកា ម្ោនរោេទំងម្សរង ឆះថ្ងៃទី៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ៤។
26

តលាកា ICTY ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Blagojević, IT-02-60-AR73.4 រហត្េជ្ញសាធា ណៈ និងរកាសេបសម្ាប់រសឆ

កតីសរម្េឆរេើបណតឹងសាទកខ រដាយ Vidoje Blagojević រដ្ើេបីជំនួសម្ករេកា

កតី បស់គ្មត់ ឆះថ្ងៃទី ៧ ខខ វិឆិកា
េ ឆ្នំ ២០០៣។

STL, ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Ayyash et al., STL-11-01/PT/PTJ រសឆកតីសរម្េឆរេើរវទិកាពិនិតយរសឆកតីសរម្េឆ បស់េន្រនតីឆះបញ្ា ី
ទក់ទងនឹងកា ោត់ាំងធនធានេនសងកនរងម្សរក ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខវិឆកា
េ ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ២៩។

11
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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ដ្ឋបាេ” ខដ្េម្តូវបានខតងាំងជ្ញពិរសស27 ។ រទះយាងណាក៏រដាយ នីតិ វិធីរនះានខឆងរៅ
កនរងម្បកា ថ្នកិឆចសនោរសវាកេមឆាប់ ខដ្េជំនួយកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសម្ាប់កា ជំនំជម្េះ
ខខម ម្កហេ ឆះកិឆចសនោជ្ញេួយសហរេធាវីកា

កតីអនត ជ្ញតិ28 ។ គ្មមនកិឆចសនោរសវាកេមឆាប់

សេេូេសម្ាប់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខរនះរ ើយ។ ដ្ូរឆនះ ម្បសិនរបើអងគជំនំជម្េះេិនម្តូវ
បាន្តេ់សិទធិអំណាឆរដ្ើេបីរដាះម្សាយបញ្ជារនះរទ សហរេធាវីនេ
ំ ខ នឹងពំទទួេបានសំណងរនះ
រទ។ េទធ្េអាឆថ្ន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបានម្តួតពិនិតយ សូេបីខតអវីខដ្េខេួនកំពងខតបក
ម្សាយខសរៅរេើអាណតតិ បស់ភាគី រម្កាេវិធានថ្្ាកនរងរៅកនរងេរធោបាយខបបរនះ រម្ ះវារធវើឱ្យ
អនតរាយដ្េ់កា តំណាងរដាយម្បសិទធភាព

និងកា ជំនំជម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌។

ដ្ូឆរៅតលាកា

ពិរសសឆំរ ះក ណី Sierra Leone បានពនយេ់ថ្ន ដ្ំរណាះម្សាយខបបរនះគួ ខតម្តូវបាន
បដ្ិរសធរោេ

ពីរម្ ះវានឹង្តេ់អេ័យឯកសិទធិខ្នក ដ្ឋបាេ បស់តលាកា ម្បកបរដាយម្បសិទធ

ភាព រហើយានន័យថ្នេិនានយនតកា ណាេួយរដ្ើេបីពិនិតយ និងទប់សាកត់អំរពើបំ ន កា ម្បម្ពឹតត ឬ
កា សរម្េឆខដ្េរធវើរ ើងរដាយេន្រនតី ដ្ឋបាេ បស់រយើងរនះរ ើយ29។
៥. សិទិធិរបស់នដើមប

ា ឹង្រដឋបបនវ

ីកនុង្ការទិទិួលបានភាពយុតាិ្ម៌ និង្ការតំណាង្ម្បកបនដាយ
ម្បសិទិធភាព

25.

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺជ្ញភាគីថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី បស់ អ.វ.ត.ក30 និងានសិទធិទទួេបាន
ភាពយតតិធេ៌រៅកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីទង
ំ រនះ ម្សបាេាម្ា ១៤(១) ថ្នកតិកាសញ្ជាអនត

27

សូេរេើេឧទហ ណ៍៖ រៅម្កេ ដ្ឋបាេអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សំណំរ ឿងរេខ UNAKRT/UNAJ/SCC/2019/1 រសឆកតី

សរម្េឆរេើបណតឹងឧទធ ណ៍ជ្ញបនាន់ បស់សហរេធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគភាពគ្មំ

កា កា

កតី ខដ្េបដ្ិរសធកា រម្ជើសរ ីសទីម្បឹកាខ្នកឆាប់អនត ជ្ញតិ (កំ ិត ៣) ឆូេជ្ញធ ានោប់ពីថ្ងៃទី១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៩ ឆះថ្ងៃទី
៣០ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩។
28

ាម្ា ១១.១ ថ្នកិឆចសនោរសវាកេមឆាប់។ សូេរេើេ ឯកសា រយាងខាងរេើរនះ កថ្នខណឌ ២៨។ ឆាប់ឆេេងថ្នគំ ូកិឆចសនោ

រសវាកេមឆាប់រឃើញានរៅកនរងសំណំរ ឿង ជ្ញឯកសា E320/2//2/1.1។
29

SCSLរ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Brima, SCSL04-16-PT, Brima - រសឆកតីសរម្េឆរៅរេើសំរណើអនកដាក់ កយសំម្បឆ្ំង

រៅនឹងកា បដ្ិរសធរដាយអនកកា

កតីឆេបងសត ីទី រដ្ើេបីបញ្ចូ េកិឆចសនោរសវាកេម្ូ វេ ឆាប់សម្ាប់កា ោត់ាំងទីម្បឹកា ឆះថ្ងៃទី

០៦ ខខឧសភា ឆ្នំ២០០៤ កថ្នខណឌ ៦៧ ។
30

វិធានថ្្ាកនរង វិរសាធនកេមរេើកទី៩ សនានម្កេ។ សំណរំ ឿង ០០១-ឯកសា F28 សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី៣ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១២

កថ្នខណឌ ៤៨៨។

12
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

F70

01679900

០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ជ្ញតិសតីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និងសិទធិនរយាបាយ31។ នរពេងមីៗរនះ អងគជំនជ
ំ ម្េះបាន ំេឹករ ើង វិញថ្ន
“រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីគឺជ្ញភាគីសូ ន េថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធី រហើយតលាកា គបបីធានថ្ន សិទធិ
បស់ពួកគ្មត់ម្តូវបានរគ្ម ព”32។
26.

កនរងឆំរណាេសិទធិទទួេបានកា ជំនំជម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺសិទធិទទួេ
បានកា តំណាងាេ្េូវឆាប់33។ សិទធិរនះ ួេបញ្ចូ េទំងេកខខណឌតម្េូវ ខដ្េថ្នកា តំណាងខបប
រនះានម្បសិទធភាព 34។

27.

កា តំណាងរដាយម្បសិទធភាព ទេទ ឱ្យានធនធានម្គប់ម្គ្មន់រដ្ើេបីអនវតតកា ង្គ សំខាន់ៗ និង
បំរពញនូវកាតពវកិឆច វិជ្ញាជីវៈ។ ្េបះ េ់ថ្នកា សរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺបនថយពី
េនសងពី នក់រៅេួយនក់ រៅកនរងម្ករេសហរេវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ រដាយដ្កសាជិកសនូ េ ខដ្េជ្ញ
អនកបានបំរពញកា ង្គ ជូនម្ករេាំងពីដ្ំណាក់កាេជំនំជម្េះកតី និងនីតិ វិធីសំណងេក។ ាេរហត
្េខដ្េបានពនយេ់ខាងរម្កាេ កា កាត់បនថយធនធានេនសងរនះ នឹងរធវើឱ្យេិនអាឆរៅ ួឆរ ើយ
សម្ាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ និងរេធាវីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរ ងកា អនវតតកា ង្គ សំខាន់ៗទំង

ឯកសា F26/2/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសំបខនថេរពេរវលា បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញ និងសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេ

31

បណតឹង ដ្ឋបបរវណីសម្ាប់សួ រដ្ញរដាេសាកងី SCW-5 ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៥ កថ្នខណឌ ៧។
ឯកសា F65 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសំកា ពនោ រពេសវនកា រេើ ប

32

ណតឹងសាទកខ និងរសឆកតីបង្គគប់ ក់ព័នធរៅនឹងកាេប ិរឆេទសវនកា បណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី១០ ខខេិងន ឆ្នំ២០២១ កថ្នខណឌ
៥១។
33

សំណរំ ឿង ០០១-ឯកសា F28 សាេដ្ីកា ឆះថ្ងៃទី៣ ខខកេាៈ ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ៤៨៨-៤៨៩។

34

សូេរេើេឧទហ ណ៍ ៖ តលាកា សិទធិេនសងអឺ ៉ប រ ឿងកតី Artico តទេ់នឹង អីាេី សំណំរ ឿងរេខ ៦៦៩៤/៧៤ សាេម្កេ

ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៨០ កថ្នខណឌ ៣៣ (អតថបទដ្កម្សង់ពីសំណំរ ឿងកនរងឯកសា F40/1.1.1.5)។ “តំណាងម្បកប
រដាយម្បសិទធភាព”

ក៏ជ្ញសត ង់ដា ខដ្េម្តូវបានរម្បើរៅកនរងគរម្ាងជំនួយខ្នកឆាប់ បស់រេធាវីកា

កតី្ងខដ្ ។

សូេរេើេ

ឧបសេព័នធ ជ ៖ គរម្ាងជំនួយខ្នកឆាប់រៅ អ.វ.ត.ក (រធវើ វិរសាធនកេមកនរងខខធនូ ឆ្នំ២០១៤) កថ្នខណឌ ឃ(១) និងឆ(១៤)។ សូេ
រេើេ្ងខដ្ កថ្នខណឌ ង(១) ខដ្េសំរៅរៅរេើ “កា កា

កតីម្បកបរដាយម្បសិទធភាព”។ រៅកនរងប ិបទថ្ន រសឆកតីសរម្េឆ

បស់រៅម្កេ ដ្ឋបាេនរពេងមីៗរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ (អងគភាពគ្មំ
ខសម្តូវ បស់ខួ េនរៅកនរងប ិបទថ្នកា ្តេ់ធនធាន
រៅខ្នកកា

កតី) ហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេសាគេ់ថ្ន កា ទទួេ

គឺរដ្ើេបីធានឱ្យានកា តំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាពយាងរហាឆណាស់

កតី ៖ សូេរេើេរៅម្កេ ដ្ឋបាេអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សំណំរ ឿងរេខ UNAKRT/UNAJ/SCC/2019/1 រស

ឆកតីសរម្េឆរេើបណតឹងឧទធ ណ៍ជ្ញបនាន់ បស់សហរេធាវីកា
កា

កា កា

កតី រខៀវ សំ្ន ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគភាពគ្មំ

កា

កតី ខដ្េបដ្ិរសធកា រម្ជើសរ ីសទីម្បឹកាខ្នកឆាប់អនត ជ្ញតិ (កម្េិត ៣) ឆូេជ្ញធ ានោប់ពីថ្ងៃទី១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៩

ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៨៥។

13
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

F70

01679901

០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
អស់ខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់កា តំណាងរដាយម្បសិទធភាពាំងពីេន និងរម្កាយរពេខដ្េសាេដ្ីកា
សាថព រឆញ ួេានកា ង្គ សម្េបសម្េួេជ្ញេួយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ធានឱ្យ
ានកា ម្បជំជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងាេដានព័ត៌ានខដ្េជ្ញេទធ្េពីកា ម្បជំ

រហើយអនវតតកា ង្គ ដាក់សា ណាសំខាន់ៗ។
៦. កំេុសឆ្គង្ផ្្នកអង្គចាប់កនុង្នសចកាីសនម្មចរបស់កា រិយាល័យរដឋបាល
28.

ម្បព័នធខតេួយគត់ថ្ន អ.វ.ត.ក សម្ាប់កា តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺម្តូវបានបរងកើតរ ើង
រដាយវិធានថ្្ាកនរង ជ្ញពិរសសវិធាន ១២ សាួ នពី និង វិធាន ២៣ (៣)។ ទំនក់ទំនង វាងសហ
រេធាវីនេ
ំ ខ និងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺានខឆងរៅកនរ ង វិធាន ១២ ។ រសឆកតីសរម្េឆ បស់
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ានកា យេ់ខសរៅនឹង វិសាេភាព និងេកខណៈថ្នម្បព័នធរនះ រៅកនរង បី
ម្បកា ។ កា ដាក់ជូនឆំណឆខាងរម្កាេរនះ ពនយេ់អំពីកំហស្គងនីេួយៗ និងពី របៀបខដ្េកំហស
្គងទំងរនះរធវើឱ្យអនតរាយដ្េ់សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា តំណាងរដាយម្បសិទធភាព
និងកា ជំនំជម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌។
ក. ទំនក់ទន
ំ ង វាងសហរេធាវីនេ
ំ ខ និងរេធាវីតណា
ំ
ងរដ្ើេបណតង
ឹ ដ្ឋបបរវណី

29.

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេហាក់ទទួេសាគេ់ថ្ន សហរេធាវីនេ
ំ ខ
បខនតម្បកាន់រគ្មេជំហ ថ្ន

ានកិឆចកា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េម្តូវរធវើ35

ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិគឺេិនោំបាឆ់រនះរទ

រម្ ះអាឆពឹង ក់រេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីបាន។ ដ្ូរឆនះ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើងថ្ន
“រយាងាេកំណត់ម្ា បស់រយើង

សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវបានគ្មំម្ទរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេប

ណតឹង ដ្ឋបបរវណី ១៨ នក់ ខដ្េ ៩ នក់ជ្ញរេធាវីប រទស”36 និងសួ ថ្ន “រហតអវីម្ករេរេធាវី
តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទង
ំ រនះ...េិនអាឆ្តេ់រសវាគ្មំម្ទបានម្គប់ម្គ្មន់”37។

35

តម្េូវកា រ ៀបឆំដាក់ឯកសា សត ីពីកា ោត់ឆំណាត់ថ្ននក់រ ើង វិញ និងកា អនវតតសំណង និងតម្េូវកា រ ៀបឆំ និងម្តួតពិនិតយ

ដ្ំរណើ កា ថ្នកិឆចម្បជំជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ហាក់ដ្ូឆជ្ញម្តូវបានទទួេយក ៖ ឧបសេព័នធ ង៖ សា រអ ិឆម្តូនិឆរ្េើយ្េង
វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ទំព័ ៣-៤ (សា រអ ិឆម្តូវនិឆពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រ្ញើជូនសហ
រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ឆះថ្ងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០២១)។
36

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ៨។

37

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ៩។

14
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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30.

កនរងអនសង ណៈទីពី បស់ខួ េន

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខបានពនយេ់ពីភាពខសគ្មន វាងកា រ្ា

កា ង្គ ឱ្យទីម្បឹកា និងកា ខសវ ង កធាតឆូេពីរេធា វីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អនរលាេាេ
វិធាន ១២សាួ នពី (៦) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង38៖
ទំនក់ទំនង បស់ខជ្ញ
ញរំ េួយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដ្ូឆានខឆងកនរង វិធានថ្្ាកនរង េិន
ខេនជ្ញកា ោត់ាំងរនះរទ។ ខញរំអាឆេិនដាក់កិឆចកា ឱ្យពួករគ រហើយពួករគេិនានភា ៈទទួេ
ខសម្តូវឆំរ ះ ូបខញររំ ើយ។

រនះជ្ញទំនក់ទន
ំ ងេួយខដ្េខសខបេកពីទំនក់ទន
ំ ង បស់ខជ្ញ
ញរំ េួយទី

ម្បឹកាខដ្េរធវើកា កនរងខ្នករនះ រម្ ះថ្ន ទីម្បឹកាទំងរនះម្តូវទទួេខសម្តូវឆំរ ះ ូបខញរំ រេើ
កា ង្គ បស់ពួករគ។

31.

ទ ីក
ហ ណ៍រនះ ហាក់េិនម្តូវបានពិោ ណាដ្ិតដ្េ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរនះរទ។ កា ិយាេ័
យ ដ្ឋបាេរ្េើយតបថ្ន “្ារយពីកា រេើករ ើង បស់អនក ខដ្េថ្ន វិធានថ្្ាកនរងេិន្តេ់តួនទីឱ្យសហ
រេធាវីនេ
ំ ខ ោត់ាង
ំ រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី វិធាន ១២សាួ នពី (៦) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង
តម្េូវឱ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខ

“សម្េបសម្េួេសកេមភាព បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី កនរងទម្េង់ជ្ញ [...] កា គ្មំម្ទ” [កា គូសបញ្ជាក់ម្បេពរដ្ើេ]39។ ដ្ូរឆនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបា
េឆង់ានន័យថ្ន កា សម្េបសម្េួេគឺរសម ើនឹងកា ម្តួតម្ា។ រនះជ្ញកា យេ់ម្ឆ ំឆំរ ះទំនក់
ទំនង វាងសហរេធា វីនេ
ំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
32.

សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនបានម្តួតម្ា ឬបង្គគប់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ។ វិធាន
១២សាួ នពី (៦) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង ខឆងថ្ន កា គ្មំម្ទ ម្តូវ “ានកា ម្ពេរម្ពៀងគ្មន”។

33.

ឆំណឆរនះានន័យថ្ន សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនអាឆបង្គគប់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឱ្យ
រធវើសកេមភាពេួយ ដ្ូឆជ្ញ កា រ ៀបឆំរសឆកតីម្ ង ឬកា ខសវ ង កឯកសា កនរង Zylab បានរ ើយ។
រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីអាឆយេ់ម្ពេជួយ រៅរពេពួករគទំរន

បខនតឆំណឆរនះគឺ

ខសគ្មនពីកា ានសាជិកម្ករេានក់ ខដ្េានកាតពវកិឆចរធវើកា ង្គ រៅាេកា តម្េូវ។ កនរងកា អន
វតត សហរេធាវីនេ
ំ ខសម្េបសម្េួេជ្ញេួយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរដ្ើេបីខសវ ង ក
កា ម្ពេរម្ពៀងរៅរេើកា ដាក់សា ណា។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ ក៏ឆូេ ួេថ្ អង្គគសងវិកា និងសម្េប
សម្េួេជ្ញេួយអងគភាពគ្មំ

ជន ងរម្គ្មះរដ្ើេបីរ ៀបឆំកា ម្បជំរដ្ើេបណ្តឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េរសា ើ

38

ឧបសេព័នធ ឃ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ កថ្នខណឌ ៣១។

39

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសា ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១០។

15
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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ខតកា ម្បជំទំងអស់ម្តូវបានអនវតតរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋរបបវណី

រដាយានកា្តេ់

ជូននូវសា គនេឹះៗ និងបណតរំថ្នេតិរយាបេ់ និងកា ខណនំពីសហរេធាវីនេ
ំ ខ។ តួនទីខដ្េអនវតត
រដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ានេកខណៈសំខាន់ឆំរ ះកា បំរពញេខង្គ តំណាង
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

បខនតវាេិនដ្ូឆគ្មនរៅនឹងតួនទីខដ្េអនវតតរដាយទីម្បឹកាឆាប់អនត ជ្ញតិរៅ

កនរងម្ករេកា ង្គ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរនះរ ើយ។
34.

រម្ៅពីរនះ ានរហត្េឆាស់លាស់ខដ្េបញ្ជាក់ថ្នរតើរហតអវរី េធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវ
ណីណាានក់

(ឬសាជិកម្ករេានក់)

េិនអាឆរដ្ើ តួនទីសេេូេនឹងទីម្បឹកាបាន។

កា ជួយ

រម្ជ្ញេខម្ជងរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អនរលាេាេ វិធាន ១២សាួ នពី (៦)ថ្ន
វិធានថ្្ាកនរង

ជ្ញកា បរម្េើឱ្យ្េម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

ាេន័យជ្ញក់ខសត ង

រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អាឆរេើករ ើងនូវ វិធីសាន្រសត េួយសត ីពីកា ដាក់ឯកសា
រគ្មេជំហ
ណា

ឬ

ឬបង្គាញទសងនៈ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះបញ្ជាណាេួយ។ រទះជ្ញយាង

រគ្មេជំហ រនះ ក់ព័នធនឹងកូនកតីជ្ញក់លាក់ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។

ដ្ូរឆនះ រទះបីជ្ញបគគេានក់កនរងម្ករេរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីណាេួយ អាឆ និងាន ្
នាៈជួយរម្ជ្ញេខម្ជងជ្ញម្បោំរេើកិឆចកា បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏រដាយ ក៏បញ្ជាគឺថ្នរតើឆំណឆរនះ
នឹងរធវើឱ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខ

ង្គករៅ ករគ្មេជំហ បស់អនម្ករេណាេួយថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ឬរទ។ វិធីសាន្រសត ដ្៏យតតិធេ៌េួយ គឺកា តម្េូវឱ្យានកា ខបងខឆករសម ើគ្មននូវឆំនួនរេធាវី
តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឱ្យបំរពញតួនទីរនះ។ បញ្ជាម្បឈេជ្ញក់ខសត ងកនរងកា ម្គប់ម្គងរស
ណា ីយូរនះ

ួេទំងកា ខ្អកាេកាតជ្ញក់ខសត ងខដ្េនឹងរេើកេកបង្គាញកនរងកថ្នខណឌខាងរម្កាេ

ានទំហំធំរធង។
35.

ាេពិត

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើេ ំេងឆំណឆខដ្េកិឆចកា សម្េបសម្េួេេិនជួយសនង ំរពេ

រវលាដ្ូឆកា រ្ា កិឆចកា ។ ្ារយរៅវិញ កា សម្េបសម្េួេទេទ រពេរវលា។ កា ខសវ ង ក ទ
សងនៈយេ់រឃើញ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ជ្ញសកេមភាពេួយខដ្េឆំណាយ

រពេរវលា បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ។ កិឆចកា រនះទេទ កា រ ៀបឆំឯកសា និងទំនក់ទំនងរដ្ើេបី
ពនយេ់ពី វិធីសាន្រសត ខដ្េរសន ើរ ើង កា រ្េើយ្េងេតិរយាបេ់ាេអីខេេ និងកា រ្ញើសា កា សម្េប
សម្េួេាេខេវ ងរាង

និងានបគគេិកពហភាសារដ្ើេបីរ ៀបឆំកិឆចម្បជំអនោញ

ខដ្េជ្ញញឹ

កញាប់ អនកឆូេ ួេានកា េំបាកកនរងកា បកខម្ប និងកិឆចពិភាកាថ្្ាកនរងជ្ញបនតបនាប់សតីពី របៀប
រដាះម្សាយកា ខខវងរយាបេ់គ្មន។ ឆាស់ណាស់ថ្ន រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីានក់េិន
16
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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អាឆបំរពញកា ង្គ សម្េបសម្េួេខបបអពោម្កឹតរនះបានរ ើយ។ បខនតឆំណឆសំខាន់គឺ វិធីសាន្រសត
ខដ្េរសន ើរ ើងរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

ខដ្េថ្នកា ង្គ សនូ េ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវបាន

បំរពញរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

នឹងតម្េូវឱ្យកា សម្េបសម្េួេយាងរម្ឆើន

អរនក។ វិធីសាន្រសត រនះេិនបានជួយសម្ាេបនារកកា ង្គ យាងរម្ឆើន បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរនះ
រទ បខនតវាបានបខនថេបនារកកា ង្គ រៅវិញ។
36.

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ក៏បាន្តេ់ជូនកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនូវរហត្េជ្ញក់ខសត ងបខនថេរទៀត
ពីអវីខដ្េរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
បឆចរបបននរដាយទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ
បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

េិនសថ ិតកនរ ងតួនទីខដ្េម្តូវបានអនវតតកនរងរពេ

ួេទំងកា ខវះខាតធនធាន បស់ពួករគ40។

អនសា ណៈទីពី

ទត់រោេកា ពិោ ណាជ្ញក់ខសត ងទំងរនះរដាយសា វាេិន ក់ព័នធ។

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរោទសួ សំណួ ថ្នរតើាន “អសេតថភាពខដ្េេិនអាឆម្គប់ម្គងបានកនរង
កា ្តេ់រសវាគ្មំម្ទ41” ខេនរទ រហើយរេើករ ើងថ្ន “កម្េិតថ្នកា ្តេ់ង វិកា បស់រេធាវីតំណាង
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី គឺេិន ក់ព័នធរៅនឹងកា វាយតថ្េេតួនទី បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណីខដ្េកំណត់កនរង វិធានថ្្ាកនរង ៖ រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទទួេខសម្តូវដ្ូឆគ្មន
ឆំរ ះអងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ា និងកូនកតី បស់ពួករគរដាយេិនគិតពីកម្េិតថ្នម្បាក់ឈួ ន េ បស់ពួករគ
រ ើយ42”។
37.

វិធីសាន្រសត ខដ្េបានបង្គាញកនរងអំណះអំណាងទំងរនះគឺជ្ញកា និេមិត។

វិធីសាន្រសត រនះសនមតថ្ន

រដាយសា ខតរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានខតងាំង

រគអាឆម្ោនរោេតងភាព

ជ្ញក់ខសត ង។

រនះជ្ញ វិធីសាន្រសត ខដ្េតលាកា សិទធិេនសងបានបដ្ិរសធរោេកនរងកា រេើករ ើងថ្ន

សិទធិទទួេបានភាពជ្ញតំណាងម្សបឆាប់ ម្តូវខតានម្បសិទធភាព និងេិនខេនម្តឹេខតជ្ញម្ទឹសតីរនះ
រទ។ កនរងរ ឿងកតី Artico តទេ់នឹង អីាេី អីាេីរេើករ ើងថ្ន កា ខតងាំងរេធាវីកា

កតីានក់

បានកំណត់ពីកាតពវកិឆច បស់រេធាវីរនះ។ តលាកា សិទធិេនសងអឺ ៉ប បានពនយេ់ថ្ន ៖
...[អនសញ្ជាអឺ បសត
៉
ព
ី ីសិទធេ
ិ នសង] គ្មមនរគ្មេបំណងធានសិទធិខដ្េជ្ញម្ទឹសតី ឬជ្ញកា បំភាន់រនះ
រទ បខនតានរគ្មេបំណងធានសិទធិខដ្េជ្ញក់ខសត ង និងានម្បសិទធភាព។ រនះជ្ញកា ពិតសម្ាប់

40

ឧបសេព័នធ ឃ៖ អនសា ណៈទីពី បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ កថ្នខណឌ ៣២-៣៤ ។

41

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសា ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១០ ។

42

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសា ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១១ ។

17
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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សិទធិ បស់រេធាវីកា

កតី ខ្អកាេរគ្មេកា ណ៍ដ្៏សខា
ំ ន់កនរងសងគេម្បជ្ញធិបរតយយេួយ ាេ

យៈសិទធិទទួេបានកា ជំនជ
ំ ម្េះកតីរដាយយតតិធេ៌

ខដ្េពួករគទទួេបាន...។

ដ្ូឆអវខី ដ្េម្បតិេូ

បស់គណៈកេមកា រនះបានគូសបញ្ជាក់យាងម្តឹេម្តូវ ាម្ា ៦ កថ្នខណឌ ៣ (ាម្ា ៦-៣-គ)
រេើករ ើងពី “ជំនួយ” េិនខេន “កា ខតងាំង” រនះរទ។ ជ្ញងមីេតងរទៀត កា ខតងាំងេិនធាននូវ
ជំនួយខដ្េានម្បសិទធភាពរ យ
ើ រម្ ះរេធាវីខដ្េម្តូវបានខតងាំងឱ្យ្តេជ
់ ំនយ
ួ ្េូវឆាប់ អាឆ
ទទួេេ ណភាព ឈឺធន
ៃ ់ ម្តូវបានរារាំងកនរង យៈរពេយូ េិនឱ្យបំរពញតួនទី ឬរគឆរវសពីភា
កិឆច បស់ខួ ន
េ ។ ម្បសិនរបើម្តូវបានជូនដ្ំណឹងអំពីសាថនភាពរនះ អាជ្ញញធ ម្តូវផ្លេស់បូត រេធាវីងមី ឬ
ជំ ញឱ្យរេធាវីរនះបំរពញកាតពវកិឆច បស់ខួ ន
េ ។ កា អនវតតកា បកម្សាយខបប តតតបិត បស់ ដាឋ
េិបាេ

នឹងនំរៅ កេទធ្េខដ្េេិនសេរហត្េ

និងេិនសីសង្គវក់គ្មននឹងខេឹេសា កនរងកថ្ន

ខណឌ ង (គ) (ាម្ា ៦-៣-គ) និង ឆនសេពន
័ ធថ្នាម្ា ៦ (ាម្ា ៦) ទំងេូេ។ កនរងក ណីជ្ញ
រម្ឆើន ជំនួយ្េូវឆាប់រដាយេិនយកម្បាក់កថ្ម្េអាឆខម្បជ្ញអសា បង់រៅ វិញ43។

38.

ដ្ូរឆនះ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេានកា យេ់ម្ឆ ំកនរងខ្នកជ្ញរម្ឆើន ក់ព័នធនឹងតួនទី បស់រេធាវី

តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ ទីេួយ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេភាន់ម្ឆ ំកនរងកា អះអាងថ្ន សហ
រេធាវីនេ
ំ ខានអំណាឆកនរង្េូវឆាប់
កា ង្គ ឱ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខ។ ទីពី

កាតជ្ញក់ខសត ង

កនរងកា តម្េូវឱ្យរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរធវើ
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានម្បម្ពឹតតកំហសកនរងកា ម្ោនរោេ

ក់ព័នធខដ្េបង្គាញថ្ន រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេិនអាឆរដ្ើ តួនទីដ្ូឆ

ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិកនរងម្ករេ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ និងថ្ន កា បនបងពឹងខ្អករេើរេធា វីតំណាង
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងបខនថេបនារកកា ង្គ

និងរម្បើម្បាស់ធនធានយាងរម្ឆើន បស់ម្ករេសហ

រេធាវីនេ
ំ ខ។
ខ. ម្ពំខដ្នកំណត់ថ្នអាណតតិ ឬកា ្តេធ
់ នធានខដ្េ ក់ពន
័ ធនង
ឹ កា ខណនំខ្នកតលាកា
39.

រសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេោត់ទកថ្ន កិឆចកា េួយឆំនួនសថ ិតរៅរម្ៅអាណតតិ បស់
សហរេធាវីនេ
ំ ខ (ឬយាងរហាឆណាស់ េិនម្តូវទទួេបានធនធាន44) រម្ ះកិឆចកា ទំងរនះេិន

43

តលាកា សិទធិេនសងអឺ ៉ប រ ឿងកតី Artico តទេ់នឹង អីាេី សំណំរ ឿងរេខ ៦៦៩៤/៧៤ សាេម្កេ ឆះថ្ងៃទី១៣ ខខឧសភា

ឆ្នំ១៩៨០ កថ្នខណឌ ៣៣ (អតថបទដ្កម្សង់ពីសំណំរ ឿង កនរងឯកសា F40/1.1.1.5)។
44

េិនឆាស់ ១០០% រនះរទថ្នរតើកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្បកាន់យកជរម្េើសេួយណា។ អនសង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋ

បាេោត់ទកថ្ន កា ង្គ រធវើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើង វិញសថ ិតកនរងអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ (កថ្នខណឌ ៦) បខនតអន

18
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សំរណើសំដ្កា
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ក់ព័នធនឹងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធត
ី លាកា

ឬរសឆកតីខណនំជ្ញក់លាក់។ ឆំណឆរនះខសត ងរ ើងាេ

ពី វិធីរ្ងងៗគ្មន ៖
(១) ានកា រេើករ ើងថ្ន េិនគួ ្តេ់ធនធានសម្ាប់កិឆចកា ខដ្េ “្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយខេួនឯង
ឬានេកខណៈបនតជ្ញប់ និងគ្មមនកាេប ិរឆេទកំណត់ខ្នកតលាកា ”45 និង
(២) ទីពី តួនទី បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខម្តូវបានរេើករ ើងថ្ន “កម្េិតម្តឹេកា អនវតតកិឆចដ្ំរណើ
កា នីតិ វិធី” រម្កាេកា ម្តួតពិនិតយរដាយអងគជំនំជម្េះ ក់ព័នធ46” ឬ “កម្េិតម្តឹេកា ង្គ
តលាកា ជ្ញក់ខសត ង”47។

១) កា ង្គ “ខដ្េ្តួឆរ្តេ
ើ រ ង
ើ រដាយខេួនឯង”
40.

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេទំនងជ្ញយេ់រឃើញថ្ន
កា ង្គ ខដ្េេិនម្តូវបានបង្គគប់យាងឆាស់លាស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនគួ ្តេ់ធនធានសម្ាប់
និងជ្ញក់លាក់រដាយអងគជំនំជម្េះ

(ឬម្តូវបាន

តម្េូវាេកា សនមត ជ្ញក់លាក់ និងឆាស់លាស់រដាយ វិធានថ្្ាកនរងណាេួយ ជ្ញជ្ញង វិធាន ១២សាួ ន

ពី ថ្នវិធានថ្្ាកនរង)48។

ក់ព័នធនឹងកា រធវើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើង វិញ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

រេើករ ើងថ្ន “កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនទទួេបានកា ជូនដ្ំណឹងពីអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេសត ី
ពីកា ង្គ ខដ្េម្តូវបានរសន ើរ ើងរដាយភាគី រៅរពេរនះរទ”49។
41.

រគ្មេជំហ រនះគឺគ្មមនេូេដាឋន្េូវឆាប់រនះរទ

និងរធវើឱ្យានកា ម្ពួយបា េាយាងខាេង
ំ រេើ្េ

វិបាក បស់វា។ រគ្មេជំហ រនះបញ្ជាក់ថ្ន ធនធាននឹងេិនម្តូវបានរម្បើម្បាស់កនរងបណតឹងខដ្េ្តួឆរ្តើ
េរ ើងរដាយភាគីេួយរៅរពេខដ្េភាគីរនះយេ់ថ្នោំបាឆ់។ ឆំណឆរនះ្ារយម្ស ះពីកា អនវតត
នរពេបឆចប
ំ រេើេទធភាព បស់រេធាវីកនរង
រ បនន។ េោង វិញរទៀត រគ្មេជំហ រនះ តតតបិតយាងខាេង
កា ្តេ់ភាពជ្ញតំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាព។

សង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រេើករ ើងថ្នេិនធានកា ្តេ់ធនធានរនះរទ េួយខ្នករដាយសា ខតវាជ្ញ “កា ្តួឆ រ្តើ
េរ ើងរដាយខេួនឯង” និងេិនម្តូវបាន “រសន ើសំពីភាគីរដាយអងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេរៅរពេរនះ” (កថ្នខណឌ ១៥)។
45

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១៥។

46

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ២៥។

47

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ២៦។

48

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១៥។

49

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

19
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សំរណើសំដ្កា
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42.

កនរងសាលាកតីរ្ងងរទៀត

ានយនតកា សម្ាប់កា ដ្កយកកថ្ម្េ្តេ់ជំនួយខ្នកឆាប់

កនរងក ណី

ខដ្េអងគជំនំជម្េះេួយសរម្េឆថ្ន កា ដាក់ឯកសា ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយរេធាវីគឺ “ឥតបានកា
” ឬ “ជ្ញកា ំរលាេបំ នដ្ំរណើ កា ”50។ អំណាឆរនះជ្ញកា អនញ្ជាត ខដ្េអនវតតរដាយរៅម្កេ
និងម្តូវអនវតត “រដាយម្បរងម្បយ័តន”51។ អវីខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើង គឺហួសពីអវីខដ្េ
រេើករ ើងខាងរេើ។ កា រេើករ ើងរនះគឺ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអាឆដ្កយកធនធានកនរងកា ដាក់
ឯកសា ណាេួយ (ឬកា ង្គ រ្ងងរទៀត) ខដ្េ្តួឆរ្តើេរ ើងរដាយរេធាវី។ វាជ្ញកា េំបាកកនរង
កា បាន់ម្បាណថ្នរតើរេធាវីានក់អាឆបំរពញកាតពវកិឆចខ្នកម្កេសីេធេ៌
ម្បរយាជន៍ បស់កូនកតីកនរងកាេៈរទសៈទំងរនះបានខដ្

ឬរទ

ទេទ កា រេើករ ើងនូវបញ្ជាខដ្េអងគជំនំជម្េះេិនបានដ្ឹង

រដ្ើេបីបរម្េើ្េ

រម្ ះជ្ញញឹកញាប់

កា រធវើដ្ូរឆនះ

រដាយគ្មមនកា ដាក់ឯកសា ពីភាគី។

អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេទទួេសាគេ់ថ្ន ៖
...រនះជ្ញកាតពវកិឆច បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា កា

អតថម្បរយាជន៍ជន

ងរម្គ្មះ និងទញឆំណាប់អា េមណ៍ បស់អងគជំនជ
ំ ម្េះរៅរេើកា ំរលាេបំ នណាេួយ ឬកា រធវើ
ឱ្យបះ េ់ដ្េ់សិទធិម្តឹេម្តូវាេឆាប់ទង
ំ រនះ52។

43.

រម្ៅពីរនះ រដាយសា ខតកា ិយាេ័យសហម្ពះរាជអាជ្ញញ (“ក.ស.ព”) េិនជ្ញប់ជំ ក់នឹងបញ្ជាថ្ន
កា ្តេ់ម្បាក់ឈួ ន េាេរាងរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ
អតេយភាពយាងខាេង
ំ កនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីរនះ។

វិធីសាន្រសត រនះនឹងបរងកើតឱ្យាន

វិធីសាន្រសត រនះអាឆរធវើឱ្យានកា ពនោ រពេ

ម្បសិនរបើភាគី ង់ោំដ្ីកាជ្ញក់លាក់ េននឹងរេើកយកបញ្ជា បស់ខួ ន
េ ដាក់ជូនអងគជំនំជម្េះ រទះបីជ្ញ
ភាគីទង
ំ រនះដ្ឹងថ្ន កិឆចកា េួយឆំនួនគឺជ្ញកា ោំបាឆ់ក៏រដាយ។

50

សូេរេើេ ឧទហ ណ៍ វិធាន ៧៣ (ឃ) វិធាន បស់ ICTY សត ីពីនីតិ វិធី និងេ័សតរាង។ វិធាន ៧៣ (ឆ) វិធាន បស់ ICTR សត ី

ពីនីតិ វិធី និងេ័សតរាង។ វិធាន ១២៦ (្) វិធាន បស់ STL សត ីពីនីតិ វិធី និងេ័សតរាង។ វិធាន ៤៦ (គ) វិធាន បស់ RSCSL សត ីពី
នីតិ វិធី និងេ័សតរាង។
51

ICTR រ ឿងកតី ដ្ឋអាជ្ញញ តទេ់នឹង Kanyarukiga សំណំរ ឿងរេខ ICTR-2020-78-R11សាួ ន រសឆកតស
ី រម្េឆសត ីពស
ី ំរណើសំឱ្យ

ទទួេយក េ័សតរាងបខនថេ ថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៨ ឆះថ្ងៃទី១ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០០៨ កថ្នខណឌ ១២។
52

សំណរំ ឿង ០០៤/០២-ឯកសា E004/2/6 រសឆកតីសរម្េឆរេើសរំ ណើ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរសន ើសំអងគជំនំ

ជម្េះតលាកា កំពូេោត់ វិធានកា ោំបាឆ់រដ្ើេបីកា

សិទធិជ្ញេូេដាឋន បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

កនរងកា ទទួេបានតំណាង

្េូវឆាប់រៅឆំរ ះេខអងគជំនជ
ំ ម្េះកនរងសំណំរ ឿង ០០៤/០២ ឆះថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្នំ២០២០ កថ្នខណឌ ២៣។

20
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

F70

01679908

០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
44.

សហរេធាវីនេ
ំ ខ េិនបានដ្ឹងពីេូេដាឋន្េូវឆាប់ណាេួយរៅឆំរ ះេខតលាកា រនះ ឬកា អនវតត
បស់សាលាកតីអនត ជ្ញតិេួយរ្ងងរទៀតខដ្េគ្មំម្ទ វិធីសាន្រសត រនះរ ើយ។

២) កា ង្គ “រម្ៅតលាកា ”
45.

រេើសពីរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្បកាន់រគ្មេជំហ ថ្ន អាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ ម្តូវបាន
កំណត់ម្តឹេខត “កា ង្គ បស់តលាកា ”53។ រគ្មេជំហ រនះម្តូវបានរេើករ ើងរដ្ើេបីគ្មម្ំ ទរសឆកតី
សរម្េឆ បស់ខួ េនកនរងកា េិន្តេ់ធនធាន “កា ង្គ ខដ្េទក់ទងនឹងរគហទំព័

កា បិទបញ្ច ប/់ កា

កាទកកនរងបណណ សា និង“រក ិ៍ដ្ត ំខណេ” ( ួេទំងកា រ្េើយតបរៅនឹងសហអនករធវើ បាយកា ណ៍សតី
ពីជន ងរម្គ្មះ)” 54។
46.

តលាកា អនវតតកា ង្គ បស់ខួ ន
េ េិនម្តឹេខតាេ យៈកា ដាក់ឯកសា
រឆញរសឆកតីសរម្េឆ បស់តលាកា បរណា
ណ ះរទ

កា របើកសវនកា

និងកា

បខនតខងេទំងសកេមភាពខដ្េ ក់ព័នធ្ងខដ្ ។

កា ង្គ ទំងរនះ ួេបញ្ចូ េទំងកា ្តេ់ព័ត៌ានសាធា ណៈ និងអវីខដ្េរគរៅថ្ន កា គ្មំម្ទ “រម្ៅ
តលាកា ” សម្ាប់ជន ងរម្គ្មះ។ រទះយាងណា កា ខញកឱ្យដាឆ់ណាត់ពីគ្មន វាងសកេមភាព បស់
តលាកា និងសកេមភាពរម្ៅតលាកា គឺជ្ញរ ឿងសិបបនិេមិត។ តលាកា គឺជ្ញសាថប័នជំនំជម្េះកតី។
កា របើកសវនកា គឺជ្ញកា ង្គ ោំបាឆ់ឆំរ ះអាណតតិរនះ បខនតកា ង្គ ្ងពវ្ាយជ្ញសាធា ណៈ
សត ីពីសវនកា

និងេទធ្េថ្នកា ជំនំជម្េះក៏ោំបាឆ់្ងខដ្ ។ ដ្ូឆគ្មនរនះខដ្

េខង្គ រ្ងងរទៀត

ខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់សវនកា កា ដាក់ឯកសា និងកា រឆញរសឆកតីសរម្េឆ គឺពិបាកបំខបករឆញ
ពីកា ង្គ រនះណាស់ ៖ ដ្ំរណើ កា េូេដាឋនទិននន័យសំណំរ ឿង កា ម្គប់ម្គងេនាី ឃំឃង
ំ ឬកា
ខងទំអគ្ម តលាកា

អាឆម្តូវបានពិពណ៌នកនរង វិសាេភាពេួយថ្នជ្ញកា ង្គ

“ បស់តលាកា ”

ាេ របៀបខដ្ កា ង្គ ទំងរនះម្តូវបានអនវតតរដ្ើេបីឱ្យភាគី និងរៅម្កេរធវើកា ដាក់សា ណា និង
រឆញរសឆកតីសរម្េឆ។ កា ង្គ ទំងអស់រនះម្តូវបានរគសនមតថ្នោំបាឆ់សម្ាប់កា អនវតតអាណតតិ
បស់តលាកា របើេិនដ្ូរោនះរទពួកគ្មត់នឹងេិនទទួេបានម្បាក់កថ្ម្េរ ើយ។

53

ឧបសេព័នធ ្ ៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១៥, ២៥-២៦។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឧបសេព័នធ គ៖ អន

សង ណៈទីេួយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ៤,៧។
54

ឧបសេព័នធ ង ៖ កា រ្េើយ្េងអីខេេ វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ទំព័

៣-៤ (អីខេេពី

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ្ញើជូនសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ឆះថ្ងៃទី១ ខខតលា ឆ្នំ២០២១)។ សូេរេើេ្ងខដ្ ឧបសេព័នធ ្ ៖ អន
សង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ២៤-២៧។

21
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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47.

រទះបីជ្ញអាឆខញកពីភាពខសគ្មន វាងកិឆចកា ខដ្េទក់ទងយាងជិតសន ិទធរៅនឹងសកេមភាព “ បស់
តលាកា ” និងសកេមភាពរ្ងងរទៀតក៏រដាយ ក៏សហរេធាវីនេ
ំ ខ េិនទទួេយកថ្ន អាណតតិ បស់
ខេួនម្តូវបានកំណត់ម្តឹេខតជ្ញកា ង្គ បស់តលាកា រនះខដ្ ។

រៅរពេសននិដាឋនរដាយសេរហត

្េ វិធីសាន្រសត រនះានន័យថ្ន សហរេធាវីនេ
ំ ខ នឹងេិនម្តូវបាន្តេ់របៀវតង ៍សម្ាប់រពេរវលា
ខដ្េបានរម្បើកនរងកា ទក់ទងជ្ញេួយអងគភាពគ្មំ

ជន ងរម្គ្មះ (“VSS”) រេើបញ្ជារដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

បបរវណី ឬរដាះម្សាយបញ្ជា ដ្ឋបាេជ្ញេួយខ្នករ្ងងៗ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ដ្ូឆជ្ញ ខ្នកកំពយូ
ទ័ រសវាកេមទូរៅ កា រធវើដ្ំរណើ ធនធានេនសង ឬសនតិសខ។
48.

ខ្នកេួយ ខដ្េម្តូវបានកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេកំណត់ថ្នជ្ញកា ង្គ “រម្ៅតលាកា ” ទក់ទងនឹងេខ
ង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់តលាកា
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

និង “រក ិ៍ដ្ត ំខណេ” ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា ង្គ បស់

ានកា ជ្ញប់ ក់ព័នធនឹងធាតឆូេកនរងកិឆចពិភាកា វាងរាជ ដាឋេិបាេកេពរជ្ញ

និងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិសម្ាប់រសឆកតីម្ ងថ្នកិឆចម្ពេរម្ពៀង សត ីពីេខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់
ខដ្េម្តូវបានអនេ័តរដាយេហាសននិបាតរៅថ្ងៃទី៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០២១ (“រសឆកតីម្ ងថ្នកិឆចម្ពេ
រម្ពៀង”)55។ កា ង្គ រនះក៏ ក់ព័នធនឹងកិឆព
ច ិភាកាអំពីកា ខងទំ និងកា ឆូេពិនិតយរេើេបណណ សា
បស់ អ.វ.ត.ក។ ទំងរនះគឺជ្ញបញ្ជា្េម្បរយាជន៍ដ្៏សំខាន់ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ ជ្ញកា
ពិត គរម្ាងសំណងេួយថ្នគរម្ាងសំណងជ្ញរម្ឆើនកនរ ងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ខសវ ង កកា បរងកើន
េទធភាពទទួេបានសាា ៈ អ.វ.ត.ក ជ្ញសាធា ណៈ56។ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីក៏ានកា ោប់
អា េមណ៍ឆាស់លាស់កនរងកា ធានថ្ន ានម្បព័នខធ ដ្េកំពងដ្ំរណើ កា រដ្ើេបីកា

និងម្ទម្ទង់

សេិទធ្េ បស់តលាកា ខដ្េជ្ញឆំណឆសនូ េថ្នកិឆចពិភាកាទក់ទងនឹង “រក ិ៍ដ្ត ំខណេ”។

55

រសឆកតីម្ ងបខនថេរៅនឹងកិឆចម្ពេរម្ពៀង វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ

និងរាជ ដាឋេិបាេកេពរជ្ញទក់ទងនឹងកា កាត់រទស

រម្កាេឆាប់កេពរជ្ញថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េបានម្បម្ពឹតតកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិបរតយយសត ីពីកា រ ៀបឆំអនត កាេ
កា ង្គ បស់អងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ា

និងកា បញ្ច ប់

ឧបសេព័នធថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់េហាសននិបាតអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិរេខ

75/257,

A/RES/75/257 B, រសឆកតីសរម្េឆខដ្េេហាសននិបាតបានអនេ័តរៅថ្ងៃទី៧ ខខកកកដា ឆ្នំ២០២១ អងគជំនំជម្េះ វិសាេញ្ាកនរង
តលាកា កេពរជ្ញ េខង្គ បនាប់បនង។
ំ
56

ឯកសា E465 សាេម្កេ កថ្នខណឌ ៤៤២៩, ៤៤៦១ (“អងគជំនំជម្េះយេ់ម្សបជ្ញេួយសហរេធាវីនេ
ំ ខថ្ន កា បំរពញ

ឆិតតជ្ញសំណង ួេបញ្ចូ េទំង “កា បញ្ជាក់កា ពិត កា បង្គាញកា ពិតរពញរេញ និងជ្ញសាធា ណៈ កា ំេឹក និងកា រគ្ម ពដ្េ់
ជន ងរម្គ្មះ និងកា ដាក់បញ្ចូ េកា ពិពណ៌នដ្៏ម្តឹេម្តូវអំពីឧម្កិដ្ឋកេមទង
ំ ោយរៅកនរងសាា អប់ ំរៅម្គប់កម្េិត”។ ឯកសា
E457/6/2/1

បណតឹងទេទ ឆងរម្កាយ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីសម្ាប់សំណងរៅកនរងសំណំ

រ ឿង ០០២/០២ ភាាប់ជ្ញេួយឧបសេព័នធសាៃត់ ឆះថ្ងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៧ កថ្នខណឌ ៤៧-៤៩។

22
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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49.

រៅថ្ងៃទី១ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១ សហអនករធវើ បាយកា ណ៍ បានរឆញ្ាយកា អំ វនវេួយសឱ្
ំ យ
ឆូេ ួេ្តេ់គំនិត

ក់ព័នធនឹងេខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ ក់ព័នន
ធ ឹងជន ងរម្គ្មះ57។ កា អំ វនវ

រនះបានពនយេ់ថ្ន សហអនករធវើ បាយកា ណ៍ម្តូវបានរសន ើរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រដ្ើេបីរាយ
កា ណ៍រៅម្តឹេថ្ងៃទី១ ខខធនូ ឆ្នំ២០២១។ សហអនករធវើ បាយកា ណ៍ បានអំ វនវរសន ើសំធាតឆូេ
សម្ាប់រគ្មេបំណងបរងកើត បាយកា ណ៍រនះ។ គំនិត្តួឆរ្តើេរនះានកា
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី58។

ក់ព័នខា
ធ េង
ំ រៅនឹងរដ្ើេ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីានឆំណាប់អា េមណ៍ពិរសសេួយឆំនួនរៅរេើ វិធី

ខដ្េអនវតតេខង្គ ខដ្េរសសសេ់ បស់

អ.វ.ត.ក

ក់ ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គ្មះ។

អា េមណ៍ទង
ំ រនះ ួេានទំងកា ធានថ្ន

ឆំណាត់កា ខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើង

ឆំណាប់

េិនរារាំងដ្េ់តថ្េេ

បស់គរម្ាង្តេ់សំណង និងកា ជំ ញឱ្យានគំនិត្តួឆរ្តើេនន រដ្ើេបីបនតរធវើឱ្យគរម្ាង្តេ់
សំណងខដ្េកំពងដ្ំរណើ កា ាននិ នត ភាព (ដ្ូឆជ្ញតួនទី បស់េជឃេណឌេតេកេ់ឯកសា ឆាប់)
។ ដ្ូឆរៅនឹងជន ងរម្គ្មះទំងអស់ខដ្ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីោប់អា េមណ៍រេើ របៀបខដ្េេខង្គ
ខដ្េរសសសេ់ណាេួយម្តូវបានរធវើរ ើង ដ្ូឆជ្ញ វិធីខដ្េរគ្ម ពាេកា ឆង់បាន បស់ពួករគ និង
សខាេភាព និងភាពឯកជន បស់ពួករគ និងឆំណាប់អា េមណ៍រៅរេើកា ណ៍ខដ្េបញ្ជាទំងរនះ
ម្តូវបានរគទទួេដ្ឹងឮ។

សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរធវើរសឆកតីសននិដាឋន្េូវកា េួយរៅកាន់សហ

រៅម្កេ បាយកា ណ៍59។

57

រទះជ្ញយាងណា

រសឆកតីសននិដាឋនរនះអាឆានកម្ាស់ខតពី ទំព័

ឧបសេព័នធ ខ៖ កា អំ វនវឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណកជ្ញគំនិត េខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់អងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ាកនរង

តលាកា កេពរជ្ញ ក់ (.ក.ត.វ.អ) ព័នធជន ងរម្គ្មះ។
58

សហអនករធវើ បាយកា ណ៍រេើករ ើងយាងឆាស់ថ្ន អាណតតិ បស់ពួករគេិនកំណត់ម្តឹេរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ បខនត ួេ

បញ្ចូ េទំងជន ងរម្គ្មះទំងអស់។ រទះជ្ញយាងណា រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទង
ំ អស់គឺជ្ញជន ងរម្គ្មះ របើរទះជ្ញជន ងរម្គ្មះ
ទំងអស់េិនខេនជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកតី។

សហរៅម្កេ បាយកា ណ៍រសន ើជ្ញពិរសសសំឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណកនន

“រដាយពនយេ់ថ្ន រតើគំនិត្តួឆរ្តេ
ើ ខដ្េរសន ើរ ើងានអតថន័យ និងជ្ញជំនួយ យៈរពេខវងរដាយ របៀបណាឆំរ ះរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី ជន ងរម្គ្មះថ្ន បបខខម ម្កហេ និងសាធា ណជនទូរៅ”) (គូសបញ្ជាក់បខនថេ)។
59

ឧបសេព័នធ ឈ៖ រសឆកតីសននិដាឋន បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (CPLCLS) រ្ញើរៅកាន់សហរៅម្កេ

បាយកា ណ៍អំពេ
ី ខង្គ ខដ្េរសសសេ់ ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គ្មះ ឆះថ្ងៃទី៥ ខខតលា ឆ្នំ២០២១។

23
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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បរណា
ណ ះ60 រហើយានធាតឆូេសំខាន់រ្ងងរទៀត ខដ្េានកា សងឃឹេថ្ននឹងម្តូវបាន្តេ់ជូនាេ
យៈេរធោបាយរ្ងងរទៀត។
50.

វាក៏ទំនង្ងខដ្ ថ្ន កា ឆូេ ួេ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខកនរងដ្ំរណើ កា រនះានតថ្េេឆំរ ះសហអនក
រធវើ បាយកា ណ៍ (រហើយដ្ូរឆនះក៏ានតថ្េេ្ងខដ្ ឆំរ ះកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ)។ រៅកនរងតលាកា
សហរេធាវីនេ
ំ ខសថ ិតកនរងឆំរណាេេនសង

ខដ្េានឆំរណះដ្ឹងពិរសស ក់ព័នធនឹងម្បធានបទ

រនះ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ េិនម្តឹេខតបានម្បេូេព័ត៌ានពីជន ងរម្គ្មះ (ខដ្េជ្ញរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណី) អំពីគំនិត្តួឆរ្តើេ បស់តលាកា ខដ្េពួករគនឹង្តេ់តថ្េេ សហរេធាវីនេ
ំ ខ (រហើយជ្ញ
ពិរសសទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ បស់រគ) ខងេទំងសថ ិតរៅឆំណឆកណា
ត េថ្នដ្ំរណើ កា សំណង និង
ានកា យេ់ដ្ឹងសីជរម្ៅអំពដ្
ី ំរណើ កា រនះខដ្េអនវតតរៅទីរនះ្ងខដ្ ។
51.

សកេមភាព “រម្ៅតលាកា ” េួយរ្ងងរទៀត បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គឺកា ្តេ់ព័ត៌ានជូនសា
ធា ណៈជនអំពីតលាកា ាេ យៈរគហទំព័ បស់តលាកា ។

រគហទំព័ រនះ ួេានព័ត៌ានទូរៅ

អំពី អ.វ.ត.ក បខនតក៏ានព័ត៌ានអំពីម្បធានបទជ្ញក់លាក់្ងខដ្ ដ្ូឆជ្ញអំពីរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ជ្ញរដ្ើេ។ ោប់ាំងពីឆ្នំ២០១៩ េក សហរេធាវីនេ
ំ ខ បានរ ៀបឆំខ្នកា រធវើបឆចរបបននភាព និងរធវើ
ព័ត៌ានរនះឱ្យកាន់ខតសីជរម្ៅ រដ្ើេបីឱ្យម្បជ្ញជនខសវ ងយេ់អំពីតួនទី បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
និងអាឆឆូេរេើេព័ត៌ានអំពីកា ឆូេ ួេឆំខណក បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះ អ.វ.ត.ក។
52.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សាគេ់ថ្ន ទំងអស់រនះគឺជ្ញសកេមភាព បស់ អ.វ.ត.ក។ ទំងអស់រនះបះ
េ់រដាយផ្លាេ់ដ្េ់ឆំណាប់អា េមណ៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីទក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក ។ ដ្ូរឆនះ
សហរេធាវីនេ
ំ ខោត់ទកថ្ន

វាសថ ិតកនរងអាណតតិ បស់ខួ ន
េ កនរងកា ឆូេ ួេជ្ញេួយតលាកា

ក់ព័នធ

នឹងបញ្ជាទំងរនះ។ តួនទី្ារយ នឹងានន័យថ្ន វាេិនខេនជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ង្គ បស់រដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណី កនរងកា ឆូេ ួេជ្ញេួយសកេមភាព បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេណាេួយ ខដ្េេិន ក់ព័នធ
នឹងកា ដាក់ឯកសា ឬសវនកា រទះបីជ្ញសកេមភាព បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបះ េ់ដ្េ់សិទធិ
ខដ្េានសា ៈសំខាន់ បស់ភាគីក៏រដាយ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ នឹងេិនម្តូវបាន្តេ់ធនធាន និង្តេ់
ម្បាក់ឈួ ន េសម្ាប់ឆំណាត់កា ននដ្ូឆជ្ញ៖

60

កា សម្េបសម្េួេជ្ញម្បោំជ្ញេួយអងគភាពគ្មំ

ឧបសេព័នធ ខ៖ កា អំ វនវឱ្យានកា ឆូេ ួេឆំខណកជ្ញគំនិត េខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់អងគជំនំជម្េះវិសាេញ្ាកនរង

តលាកា កេពរជ្ញ ក់ (.ក.ត.វ.អ) ព័នធជន ងរម្គ្មះ។ (“កា ឆូេ ួេឆំខណកគួ ួេាន៖ ទម្េង់ ួេទូលាយ (២) េិនរេើសពីពី )
ទំព័ ជ្ញភាសាអង់រគេស និងឬ បី/ទំព័ ជ្ញភាសាខខម ”...)។

24
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ជន ងរម្គ្មះ កា ខកតម្េូវកា រាយកា ណ៍ថ្នរសឆកតីខងេងកា ណ៍កិឆចកា សាធា ណៈ61 កា តសូេតិ
ក់ព័នធរៅនឹងកា ម្គប់ម្គងសាា ៈ ឯកសា
បានឯកសា

ក់ព័នធនឹងកូនកតី បស់ពួករគ)

ក់ព័នធនឹងកូនកតី បស់ពួករគ ( ួេទំងេទធភាពទទួេ
និងកា ទក់ទងគ្មនម្បោំថ្ងៃជ្ញេួយបគគេិក បស់

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអំពីកា ិយាេ័យ ឧបក ណ៍បរឆចក វិទោព័ត៌ានវិទោ កា ដ្ឹកជញ្ាូ ន ។េ។។
53.

វិធីសាន្រសត ខបបរនះ

គឺសិបបនិេមិតយាងពិតម្បាកដ្។

ភាគីឆូេ ួេជ្ញម្បោំកនរងទិដ្ឋភាពថ្នកា ង្គ

“រម្ៅតលាកា ” បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ ជ្ញកា ពិត រយើងម្តូវបាន កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រសន ើ
សំឱ្យរធវើខបបរនះ៖ ជ្ញឧទហ ណ៍ ាេ យៈកា ឆូេ ួេកនរងសននិសីទសា ព័ត៌ាន ឬកា ួេឆំខណក
កនរងកា ដាក់រសន ើង វិកា និង បាយកា ណ៍ម្បោំម្តីាស។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានខសវ ង កយាងពិត
ម្បាកដ្នូវធាតឆូេពីសហរេធាវីនេ
ំ ខ (កនរងឆំរណាេអនករ្ងងរទៀត) រដ្ើេបីជួយរធវើខ្នទី ឯកសា
បស់ អ.វ.ត.ក សម្ាប់រគ្មេបំណងរក ដ្ំខណេ62។ វិធីសាន្រសត រនះពិតជ្ញម្តឹេម្តូវ។ ជំហាន
ជ្ញក់លាក់ ខដ្េម្តូវអនវតតរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ានកា

ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

រហើយពួកគ្មត់គួ ម្តូវបានតំណាងរេើបញ្ជាទំងរនះ។
54.

អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ទក់ទងនឹងភាព្ារយគ្មនរេើរគ្មេជំហ បស់ខួ ន
េ ាេ
យៈកា ខញកកា ង្គ ខដ្េម្តូវបានរសន ើរ ើងរដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រឆញពីកា ង្គ រ្ងងរទៀត។
កា ង្គ ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរសន ើរ ើង គឺទទួេបានរបៀវតង ៍ ឆំខណកកា ង្គ រ្ងងរទៀត េិន
ទទួេបានរបៀវតង ៍រ ើយ។ កា រធវើខបបរនះេិនរអើរពើថ្ន សា ៈសំខាន់ថ្នកា ង្គ បស់សហរេធា វី
នំេខ

គឺជ្ញតំណាង្េូវឆាប់

រហតដ្ូរឆនះរហើយកា ង្គ រនះរផ្លតតរេើកា រេើកកេពស់ថ្ន្េ

ម្បរយាជន៍ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញជ្ញងកា ង្គ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ កា ង្គ ម្តូវខត
ទទួេបានរបៀវតង ៍ រដាយខ្អករេើថ្នរតើវាោំបាឆ់ និងសេម្សបសម្ាប់កា តំណាងឱ្យរដ្ើេបណតឹង
ដ្ឋបបរវណីម្បកបរដាយម្បសិទធភាពខដ្ ឬរទ រដាយេិនគិតពីថ្នរតើវាម្តូវបានរសន ើរ ើង ឬោត់ទកថ្ន
ជ្ញកា ឆង់បាន បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។

61

ម្បកា រនះតម្េូវឱ្យានរដាយសវ ័យភាព បស់សហ

ជ្ញឆំណាត់កា េួយខដ្េម្តូវបានរធវើរ ើងនរពេងមីៗរនះរដាយសហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ៖ ឧបសេព័នធ ញ៖ សូេរេើេ

រសឆកដីម្បកាសព័ត៌ាន បស់សហម្ពះរាជអាជ្ញញអនត ជ្ញតិ ឆះថ្ងៃទី៨ ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១។
62

ឧបសេព័នធ ដ្ ៖ អនសង ណៈពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កា រធវើខ្នទីឯកសា រ ៀបឆំកនរងកិឆចម្បជំ បស់ អ.វ.ត.ក ឆះថ្ងៃទី២០ ខខ

កញ្ជា ឆ្នំ២០១៩។

25
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
រេធាវីនេ
ំ ខ ខដ្េានខឆងកនរង វិធាន ១២ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង និងរដាយរគ្មេកា ណ៍ទូរៅថ្នឯករាជយ
ភាព បស់រេធាវី63។
55.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សាគេ់ថ្ន

កា ទទួេសាគេ់ថ្នសកេមភាពជ្ញក់លាក់ណាេួយសថ ិតរៅកនរ ង

អាណតតិ បស់ខួ ន
េ េិននំឱ្យានកា សននិដាឋនថ្ន សកេមភាពខបបរនះម្តូវ្តេ់ម្បាក់កថ្ម្េរដាយគ្មមន
ខដ្នកំណត់រនះរទ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅខតអាឆកំណត់ពីទំហកា
ំ ង្គ ខដ្េោំបាឆ់ និងសេ
ម្សបសម្ាប់កា រធវើតំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាព។ រទះយាងណា កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ អាឆ
នឹងេិនបដ្ិរសធនូវកា ្តេ់ធនធានទំងអស់សម្ាប់កា ង្គ ខបបរនះ រដាយកំណត់េិនម្តឹេម្តូវនូវ
អាណតតិសហរេធាវីនេ
ំ ខរនះរ ើយ។
គ. េកខណៈថ្នកាតពវកិឆចម្កេសីេធេ៌ និងទំនក់ទន
ំ ងជ្ញេួយកា ្តេធ
់ នធាន
56.

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ក៏ពោយាេបម្ងួេ វិសាេភាពថ្នអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរដាយរេើក
រហត្េថ្ន (i) សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនានជ្ញប់កា តពវកិឆច រេធាវី-កូនកតី ជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ
បបរវណីរ ើយ (ii) ងវីរបើសហរេធាវីនេ
ំ ខជ្ញប់ ក់ព័នធ អនរលាេាេកាតពវកិឆចរនះ វាគឺជ្ញកា
សរម្េឆឆិតតឯកឯង ជ្ញជ្ញងអវីខដ្េានភាពោំបាឆ់ រហើយដ្ូរឆនះេិនោំបាឆ់តម្េូវឱ្យានធនធាន្ត
េ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ ើយ។ អំណះអំណាងទំងពី រនះ គឺខសខតេតង។

១) ទំនក់ទន
ំ ង បស់ រេធាវី-កូនកតី រកើតាន វាងសហរេធាវីនេ
ំ ខ និងរដ្ើេបណតង
ឹ ដ្ឋបបរវណី
57.

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើងថ្ន

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេិនខេនជ្ញកូនកតី បស់សហរេធាវីន ំ

េខ64 ជ្ញក់ខសត ង រដ្ើេបីម្បកាន់ជំហ ថ្ន សហរេធាវីនេ
ំ ខ េិនានកាតពវកិឆចសីេធេ៌ឆំរ ះរដ្ើេប
ណតឹង ដ្ឋបបរវណីរនះរទ65។ ឆំណឆរនះានសា ៈសំខាន់ រដាយសា រគ្មេជំហ បស់កា ិយាេ័យ

63

សូេរេើេបខនថេរៅ ាម្ា ៥ ថ្នម្កេសីេធេ៌ វិជ្ញាជីវៈរេធាវី បស់គណៈរេធាវីថ្នម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ (ដ្កម្សង់រៅរេើ

សំណំឯកសា E314/5/1.1.1) រគ្មេកា ណ៍អនត ជ្ញតិសតីពីម្កេវិជ្ញាជីវៈ រគ្មេកា ណ៍ ១ [ឯកសា ភាាប់ ១] ។
64

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសា ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ២២ បានបញ្ជាក់ថ្ន “កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនទទួេ

យកគំនិតខដ្េថ្នរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ក៏ដ្ូឆជ្ញាំងពីឆំណឆោប់រ្តើេ េិនខេនជ្ញកូនកតី បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរ ើយ”
[បញ្ជាក់ម្បេពឆាប់រដ្ើេ] ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនយេ់ពីកា រយាងរៅ កយ “ឆំណឆោប់រ្តើេ” រនះរទ។
65

ឆំណឆម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងកា រយាងរៅរេើខ្នកថ្នអនសា ណាៈទីពី បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខខដ្េនិយាយពី

កាតពវកិឆច វិជ្ញាជីវៈខដ្េឆងភាាប់រៅនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរដាយសហរេធាវីនេ
ំ ខ។ ឧបសេព័នធ ្៖ អនសា ណៈទីពី បស់

26
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ដ្ឋបាេ

គឺធាេប់្តេ់ទ ីក
ហ ណ៍ថ្ន

សកេមភាពជ្ញក់លាក់ទង
ំ ោយេិនោំបាឆ់កា ង្គ ្េូវឆាប់ពី

សហរេធាវីនេ
ំ ខរ ើយ រហើយដ្ូរឆនះេិនម្តូវកា ានធនធានរនះរទ។
58.

រគ្មេបំណងសម្ាប់កា តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរៅ អ.វ.ត.ក គឺានេកខណៈដាឆ់រដាយ
ខ ក (sui generis) និងម្តូវបានបរងកើតរ ើងកនរងអំ រងរពេកា ង្គ បស់តលាកា ។ ជ្ញដ្ំបូង រដ្ើេ
បណតឹង ដ្ឋបបរវណី ម្តូវបានតំណាងរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខតេួយគត់។ សិទធិ
បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះកា តំណាង្េូវឆាប់រដាយម្បសិទធភាព ម្តូវបានអនវតតាេ យៈ
រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខតេួយគត់។ រៅកនរ ងវិរសាធនកេម វិធានថ្្ាកនរងរៅខខ កេាៈ ឆ្នំ
២០១០ បានខណនំអំពីម្បព័នធបឆចបបននថ្នកា តំណាង្េូវឆាប់ពី ជ្ញន់។ កា ផ្លេស់បូ ត ម្តូវបានរេើក
រ ើង រដ្ើេបីឱ្យានកា រេើកទឹកឆិតតរដាយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២
និងតម្េូវកា រដ្ើេបីឱ្យ “ានម្បសិទធភាព” ថ្នកា ឆូេ ួេ66។

59.

សំខាន់ វិរសាធនកេមទង
ំ រនះ ម្តូវបានបញ្ជាក់ជ្ញពិរសសថ្នានរគ្មេបំណង “រេើកកំពស់គណ
ភាពតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី”67 ។ ដ្ូរឆនះ វាម្តូវបានយេ់រឃើញថ្ន វិរសាធនកេមេិនបាន
បនថយសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ានតំណាង្េូវឆាប់រដាយម្បសិទធភាពរ ើយ។

វា

ឆខេេក ម្បសិនរបើកិឆចម្បជំរពញអងគបានខសវ ង ករដ្ើេបី “រធវើឱ្យកាន់ខតម្បរសើ រ ើង” កា តំណាង

ខដ្េេិនជ្ញប់កាតពវកិឆចសីេធេ៌ដ្ូឆគ្មនឆំរ ះ

រដាយខណនំ ឆនសេព័នធ្័ម្តថ្នសហរេធាវីនេ
ំ ខ

រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រនះ។ ម្បសិនរបើវាជ្ញក ណីខបបហនឹង រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីេិនអាឆពឹង
ខ្អករេើក ណីយទធសាន្រសត

កា ដាក់ឯកសា

និងកា តសូេតិខដ្េម្តូវបានអនវតតរៅកនរង្េ

ម្បរយាជន៍េអបំ្ត បស់ពួករគបានយូ រទៀតរនះរទ ម្ពេទំងរេធាវីរធវើកា សរម្េឆឆិតតកនរងនេពួក
រគ ក៏េិនជ្ញប់កាតពវកិឆច កាកា សាៃត់ខដ្ ។ រដ្ើេបីឱ្យានតួនទីកនរងកា សរម្េឆឆិតតរៅកនរងកា
តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី បានអនវតតរដាយរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េជ្ញអនក
េិនជ្ញប់កាតពវកិឆចរនះ នឹងអនតរាយខាេង
ំ រៅរេើសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះកា តំណាង

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ២២ និងរជើងទំព័ រេខ ៥១ ខដ្េរយាងរៅឧបសេព័នធ ឃ៖ អនសា ណាៈទីពី បស់សហ
រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ កថ្នខណឌ ២, ៧-៩ និង៣០។
66

ឧបសេព័នធ ឈ៖ រសឆកតីម្បកាសព័ត៌ាន បស់ អវតក អំពីកិឆចម្បជំរពញអងគរេើកទី៧ ថ្នកា រសឆកតីសននិដាឋន បស់ អវតក ឆះ

ថ្ងៃទី ៩ ខខកេាៈ ឆ្នំ ២០១០។ សូេរេើេ្ងខដ្ សាេម្កេសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ
១១០៩-១១១០។
67

ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ។

27
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សំរណើសំដ្កា
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
រដាយម្បសិទធភាព។ វាក៏អនតរាយដ្េ់ “តេយភាព វាងសិទធិ បស់ភាគី” ្ងខដ្ រៅរពេខដ្េជន
សងង័យ និងជនជ្ញប់រោទ ម្តូវបានទទួេសិទធន
ិ េ
ំ ខដ្េ់រេធាវីខដ្េឆងភាាប់ពួករគាេកាតពវកិឆច
រនះ68 ។
ដ្ូរឆនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខពិោ ណា ជ្ញពិរសសរៅរពេបានអានរៅកនរងខេឹេសា ថ្ន “កា តំណាង

60.

្េម្បរយាជន៍ បស់បណរត ំរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី”69 និង “ធានឱ្យានម្បសិទធភាពអំពីកា រ ៀបឆំ
កា តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី”70 រៅកនរង វិធានថ្្ាកនរង សំរៅរេើទំនក់ទំនងថ្នកា តំណាងាេ
្េូវឆាប់ វាងសហរេធាវីនេ
ំ ខ និងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក៏បាន
ម្បកាន់យកទសងនៈខដ្េថ្ន រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានតំណាងរដាយសហរេធាវីនេ
ំ ខ71 ។
កា សននិដាឋន ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខានទំនក់ទំនងថ្នកា តំណាង្េូវឆាប់ជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋ

61.

បបរវណី រហើយឆងភាាប់ពួករគនូវកាតពវកិឆចសីេធេ៌ គឺេិនម្តូវបានបះ េ់រដាយកា ពិតខដ្េថ្ន
ម្កបខ័ណឌឆាប់ បស់តលាកា

ក៏បាន ួេបញ្ចូ េតួនទីសម្ាប់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹ ដ្ឋបបរវណី

្ងខដ្ ។ ម្បព័នធខដ្េបានខបងខឆកកា តំណាងាេ្េូវឆាប់ គឺេិនម្តូវបានសាគេ់រ ើយ72 រហើយ
រៅកនរងម្បព័នធទង
ំ រនះ រេធាវីទង
ំ ពី ខ្នក គឺម្តូវបានឆូេ ួេកនរងកា តំណាងាេ្េូវឆាប់ជូនកូនកតី
រហើយក៏ជ្ញប់កាតពវកិឆច វិជ្ញាជីវៈជ្ញេួយកូនកតី្ងខដ្ ។

២) អនរលាេភាពជ្ញេួយកាតពវកិឆចសេ
ី ធេ៌ាេអាណតតិ និងាេខ្នកថ្នកា តំណាងរដាយម្បសិទធ
ភាព

68

វិធាន ២១ (១) (ក) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

69

វិធាន ១២ សាួ នពី (៥) (ក)។ សូេរេើេ្ងខដ្ វិធាន ២៣(៣) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

70

វិធាន ១២ សាួ នពី (១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរង។

71

ឯកសា E74 អនសា ណៈ បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង, ឆរេេើយតប បស់អងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបងរៅនឹងសំរណើសរំ េខ

E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង E73 រម្កាយកិឆចម្បជំរ ៀបឆំសវនកា ថ្ងៃទី ០៨ ខខ រេសា ឆ្នំ ២០១១
ទំព័ ២។
72

សូេរេើេឧទហ ណ៍ពីតួនទី បស់រេធាវីរៅកនរងម្បព័នធ អង់កូ េ ខដ្េជ្ញធេមាទទួេអំណាឆរដ្ើេបីរធវើសកេមភាពាេ យៈ

រេធាវីខដ្េទទួេសិទធិតំណាងរដាយអាណតតិជូនកូនកតី។ កា ខបងខឆកតួនទីរៅកនរងកា តំណាងខ្នកឆាប់រនះ ានរម្ឆើនរៅកនរង
យាតធិ បស់ ដ្ឋឯករាជយ ួេានរៅឆម្កម្កេពអង់រគេស រអៀក ង់ អូន្រសាតេី ញូហងឺខេន អាម្ហិកខាងតបូង និងហងកង។

28
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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62.

កា រសន ើសំធនធាន បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានបាន់ម្បាណរៅរេើបនារកកា ង្គ រដាយ
ពិោ ណារេើសកេមភាពខដ្េតម្េូវឱ្យរធវើសម្ាប់កា អនរលាេាេកាតពវកិឆច វិជ្ញាជីវៈ។ អនសង
ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេម្បកាន់រគ្មេជំហ ថ្ន៖
ម្បសិនរបើសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខានទសងនៈថ្ន

កា ង្គ េួយឆំនន
ួ ានភាពោំបាឆ់រដាយ

សា កាតពវកិឆច វិជ្ញាជីវៈ បស់ពក
ួ រគឆំរ ះកា យា
ិ េ័យ បស់ខួ ន
េ រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រេធាវី
តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ឬអងគជំនជ
ំ ម្េះវិសាេញ្ា ពួករគរធវើសកេមភាពខបបរនះរៅាេ
្នានសិទធផ្ល
ិ ា េ់ បស់ខួ ន
េ ។ រទះជ្ញយាងណា កា ឆំណាយ រេើសកេមភាពខបបរនះេិនអាឆរធវបា
ើ ន
រ ើយ

ម្បសិនរបើសកេមភាពទំងរនះេិនសថ ិតរៅកនរងខដ្នកំណត់ថ្នកា ោត់ាំង បស់ពក
ួ រគ

ដ្ូឆខដ្េម្តូវបានកំណត់រដាយកិឆចម្បជំរពញអងគ។ [កា គូសបញ្ជាក់ម្បេពរដ្ើេ]73

63.

រគ្មេជំហ រនះេិនរអើរពើនឹងឆំណឆខដ្េថ្ន កាតពវកិឆចម្កេសីេធេ៌ជ្ញរម្ឆើនខដ្េរេើករ ើងរនះ ក៏
ជ្ញខ្នកជ្ញក់លាក់េួយថ្នម្កបខ័ណឌឆាប់ បស់ អ.វ.ត.ក ្ងខដ្ ។ ឧទហ ណ៍ម្តូវបានរេើករ ើង
រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

គឺជ្ញកា រយាង បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខអំពីកាតពវកិឆចថ្នកា

កាកា សាៃត់74។ កាតពវកិឆចរនះក៏ានកនរង វិធានថ្្ាកនរង ២២(៣) ្ងខដ្ រហើយដ្ូឆរនះ “ម្តូវបាន
ខឆងយាងឆាស់រដាយកិឆចម្បជំរពញអងគ”។
64.

បខនតជ្ញេូេដាឋន

សហរេធាវីនេ
ំ ខានកតីបា េារដាយសា កា យេ់ខសអំពីតួនទី បស់ពួករគ។

កា បំរពញកាតពវកិឆច វិជ្ញាជីវៈទំងអស់ កនរងនេជ្ញអនកតំណាងខ្នកឆាប់ឱ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

គឺជ្ញ ខដ្នកំណត់ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ។ សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកា ទទួេបានកា
តំណាងម្បកបរដាយម្បសិទធភាព នឹងកាេយជ្ញកា របាកបរញ្ជេត ម្បសិនរបើកា ធាន វិជ្ញាជីវៈេួយ
ឆំនួនខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើងរដ្ើេបីរធវើឱ្យកា រធវើជ្ញតំណាងានម្បសិទធភាព េិនម្តូវបានោត់ទកថ្ន
ជ្ញខ្នកេួយថ្នកា ង្គ បស់រេធាវីខដ្េតំណាងឱ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។
65.

ដ្ូរឆនះ កិឆចកា េួយឆំនួន (ដ្ូឆជ្ញកា រ ៀបឆំខ្នកា កា កាទកឯកសា កនរងបណណ សា និងសកេម
ភាពបិទបញ្ច ប់ រដ្ើេបីធានកា សាៃត់ថ្នឯកសា បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី អនរលាេាេរគ្មេ
កា ណ៍បពវសិទធិ ឬភាពសាៃត់ វិជ្ញាជីវៈ) សថ ិតកនរងអាណតតិរនះ ពីរម្ ះកិឆចកា ទំងរនះានភាព

73

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ២៨។

74

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រជើងទំព័ ៦២ ខដ្េសំរៅដ្េ់ ឧបសេព័នធ ឃ៖ អនសង ណៈទីពី

បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ កថ្នខណឌ ២៤។

29
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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ោំបាឆ់សម្ាប់កា តំណាងម្កេសីេធេ៌ វិជ្ញាជីវៈម្បកបរដាយម្បសិទធភាព។ កិឆចកា ទំងរនះគឺជ្ញ
កិឆចកា ម្គប់ម្គង និងកា កាទកឯកសា

(រហើយដ្ូរឆនះ ធានបានកា ម្បគេ់ជូនដ្៏សេម្សបនូវ

កំណត់ម្ាខដ្េរធវើរ ើងរដាយសាជិកម្ករេកា ង្គ ខដ្េម្តូវោករឆញពីតំខណង)។
ឃ. ឥទធព
ិ េថ្នកំហស្គងទំងរនះរៅរេើសទ
ិ ធ ិ បស់រដ្ើេបណតង
ឹ ដ្ឋបបរវណី
66.

កំហស្គងខដ្េបានបកម្សាយខាងរេើ

បានរធវើឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេកាត់បនថយបនារកកា ង្គ

ខដ្េម្តូវបានអនវតតកនរងនេឱ្យរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ខណៈខដ្េកា បានសាមនរេើធនធានខដ្េ

ានហួសពីកា ពិត (រដាយសនមត់ថ្នសេតថភាពកនរងកា ទេទ
តំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី)។

និងម្តួតពិនិតយខដ្េ្តេ់ពីរេធាវី

ាេ យៈថ្នកំហស្គងទំងរនះ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបាន

សននិដាឋនរដាយេិនម្តឹេម្តូវថ្ន បនាក
ំ ខ អាឆម្តូវបានអនវតតជ្ញេួយ
រ កា ង្គ បស់សហរេធាវីនេ
ម្ករេខដ្េបានកាត់បនថយបាន

រហើយរដាយគ្មមនកា ឆងោំខដ្េ កាទក បស់ទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ។

រនះវាេិនជ្ញក ណីរនះរទ សម្ាប់េូេរហតខដ្េម្តូវបានរ ៀបឆំបខនថេដ្ូឆខាងរម្កាេ។
៦. ការបដិនស្នន្នធានចំបាច់នដាយគ្មាននេតុ្ល
67.

សហរេធាវីនេ
ំ ខរៅខត កាជំហ ថ្ន ធនធានននខដ្េបានរសន ើសំ គឺានភាពោំបាឆ់ និងសេ
ម្សបសម្ាប់កា ធ្វើជ្ញតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីយាងានម្បសិទធភាព។
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ អាឆនឹងរជឿជ្ញក់ថ្ន បនារកកា ង្គ

របើរទះបីជ្ញ

ម្តូវកាត់បនថយជ្ញសវ ័យម្បវតតិរៅដ្ំណាក់

កាេនីតិ វិធីបឆចរបបននក៏រដាយ ក៏ខួ ន
េ េិនអាឆសនមត់ថ្ន ក ណីរនះវារកើតរ ើងឆំរ ះម្គប់ភាគីរនះខដ្
។ បនារកកា ង្គ រៅខតានរម្ឆើន។ រម្ៅពីបញ្ជាននខដ្េបានរ ៀបរាប់េេអិតខាងរេើ រៅាន
កា ង្គ ធំៗជ្ញរម្ឆើនរទៀតខដ្េម្តូវបំរពញកនរងឆ្នំ២០២១ និងឆ្នំ២០២២ ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ
ហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេសាគេ់ថ្ន វាសថ ិតរៅកនរងអាណតតិកា ង្គ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ។ កា ង្គ ទំង
រនះ ួេាន៖ (១) កា ជួបម្បជំឱ្យបានរម្ឆើនាេខដ្េអាឆរធវើបានជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ឆំនួន ៣៨៦៥ នក់ ឬសាជិកម្គួសា បស់ពួករគខដ្េ ស់រានានជី វិត រៅាេកាេប ិរឆេទ
កំណត់ោប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០២១75 (២) កា ពិនិតយរៅរេើសាា ៈកនរងសំណំរ ឿង

75

សហរេធាវីនេ
ំ ខ និងអងគភាពគ្មំ

ក់

ជន ងរម្គ្មះ បាននិងកំពងរធវើកា ជ្ញេួយគ្មនអស់ យៈរពេ ១ខខ រដ្ើេបីធានឱ្យានងវិកាពី

ខាងរម្ៅរដ្ើេបីម្បជំជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

និងរដ្ើេបីពិភាការេើសំណួ គនេឹះៗជ្ញេួយពួករគ

ួេទំងកា ខឆក ំខេក

ព័ត៌ានបឆចរបបននភាពអំពីបណតឹងសាទកខ និងខសវ ង កគំនិតអំពីព័ត៌ានផ្លាេ់ខួ ន
េ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីណាខដ្េ រសើបខដ្េ
ានរៅកនរងសំណំរ ឿង។ កា ្តេ់ង វិកាម្តូវបានធាន រហើយសហរេធាវីនេ
ំ ខកំពងសម្េបសម្េួេកា ម្បជំឆំនួន ១៣ កខនេង

30
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

F70

01679918

០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ព័នធនឹងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងសា ណានន ក់ព័នន
ធ ឹងកា រធវើឆំណាត់ម្បរេទរ ើង វិញរៅរេើ
សាា ៈទំងរនះ (៣) កា ម្បេូេ្តំរ និងកា បញ្ចូ េព័ត៌ានសត ីពីកា អនវតតគរម្ាង្តេ់សំណង
រដ្ើេបីរាយកា ណ៍ជូនអងគជំនំជម្េះ76។ កា កាត់បនថយអាណតតិ និងធនធាន បស់អងគភាព នំឱ្យាន
្េវិបានជ្ញក់ខសត ងរៅរេើសិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ឆំរ ះកា តំណាងរដាយម្បសិទធភា

ព។ កា ង្គ រនះេិនអាឆអនវតតរៅបានរដាយពំានកា ឆូេ ួេជ្ញម្បោំពីេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិបាន
រ ើយ។
68.

ព័ត៌ានបខនថេរទៀតសត ីពីកាតពវកិឆច ក់ព័នធនន ានបញ្ចូ េរៅកនរងអនសង ណៈទីេួយ បស់សហ
រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ77 រហើយនឹងេិនរេើករ ើងជ្ញងមីរទៀតរទ។ រទះជ្ញយាងណាកតី

ក់ព័នធនឹង

អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រយើងសូេរេើករ ើងនូវឆំណឆេួយឆំនួនដ្ូឆជ្ញ៖
(i)

កា ង្គ ានរម្ឆើន។ សម្ាប់ភាគីអនត ជ្ញតិ ានកា ង្គ រម្ឆើនដែលបគគេិកដែានក់មិនអាច

បំធេញអស់។ ជ្ញ ួេ ានកា ង្គ រម្ឆើនដែលបគគេិកបួននក់ក៏មិនអាចបំធេញអស់។ សាថនភាពធនេះ
រៅខតរកើតានដ្ខដ្េ រទះបីានកា ពនោ ងិ រវលារដ្ើេបីបំរពញកា ង្គ ក៏រដាយ។ រគ្មេរៅគឺ
ម្តូវបំរពញរៅាេកាតពវកិឆចទង
ំ អស់េនរពេរឆញសាេែីកាសាថព ។ កា ង្គ រនះេិនអាឆបញ្ច ប់
រៅបានរដាយគ្មមនេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិរ ើយ។
(ii)

កាតពវកិឆចទង
ំ រនះតម្េូវឱ្យានជំនញរ្ងងៗ។

កា វិភាគខ្នកឆាប់ កា ាក់ខតងរសឆកតីម្ ងឯកសា

ជំនញទំងរនះ ួេាន៖

យទធសាន្រសត

កា អានឯកសា រ ើង វិញ ជំនញភាសា

ខសគ្មន សម្ាប់រេធាវីឆំនួន ៨ ូប រដ្ើេបីជួបកូនកតីឆំនន
ួ ២៦០ ូប ខដ្េនឹងអនវតតពីថ្ងៃទី ២៩ ខខ តលា ហូតដ្េ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០២១។ អងគភាពសហរេធាវីនេ
ំ ខ ជ្ញអនកម្តួតពិនិតយកា ឆះរបសកកេមទង
ំ រនះ រ ៀបឆំព័ត៌ានសំខាន់ៗរដ្ើេបីខឆក ំខេកជូន
រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី និងម្បេូេបញ្ចូ េគ្មននូវេទធ្េខដ្េទទួេបានពីកា ម្បឹកាជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី រដ្ើេបីកំណត់
ពីយតតិសាន្រសត រឆ្ពះរៅេខបនត។
76

កា រាយកា ណ៍ របៀបរនះម្តូវបានរធវើរ ើងរៅកនរងសំណំរ ឿង ០០២/០១។ ឯកសា E218/7/9 សា ណា បស់សហរេធាវីន ំ

េខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

ក់ព័នធនឹងកា អនវតតសំណងាេ្េូវតលាកា សម្ាប់សំណំរ ឿង ០០២/០១ ឆះថ្ងៃទី០១ ខខេី

ន ឆ្នំ២០១៧។ ឯកសា E218/7/10 អនសង ណៈពីសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ្ញើជូនរៅម្កេ និេ ណន
ម្បធានអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង

និងរៅម្កេថ្នអងគជំនំជម្េះសាលាដ្ំបូង ក់ព័នធនឹងកា រធវើបឆចរបបននភាពអំពស
ី ំណងរៅកនរង

សំណំរ ឿង ០០២/០២ គម្ាងទី១៖ ទិវាជ្ញតិថ្នកា ឆងោំ និងគរម្ាងទី៣៖ កា សាងសង់សូ ត បរៅរាជធានីេនំរពញសម្ាប់ េេឹក
ដ្េ់ជន ងរម្គ្មះរដាយសា កា ជរេេៀសរដាយបងខំ ឆះថ្ងៃទី២៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៨។
77

ឧបសេព័នធ ក៖ អនសង ណៈទី១ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័ ២-៧។ ឧបសេព័នធ ឆ៖ អនសង ណៈទី៣ បស់សហ

រេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័ ២-៣។

31
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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01679919

០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
អង់រគេស/ខខម /បារាំង កា ម្គប់ម្គងព័ត៌ាន កា ម្សាវម្ជ្ញវ ខ្នកទំនក់ទំនងជ្ញេួយាចស់ជំនួយ កា
សម្េបសម្េួេថ្ដ្គូ រៅេូេដាឋន កា សម្េបសម្េួេ បស់រេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
ខ្នកេសតរ ភា

និងកិឆចកា រ្ងងៗរទៀត។ សាជិករ្ងងៗកនរងម្ករេកា ង្គ ានជំនញរ្ងងៗគ្មន។

រហតរនះ សម្ាប់កា ង្គ រពញរាង បគគេិកពី នក់បំរពញកា ង្គ ានម្បសិទធភាពជ្ញងបុគ្គលិក
ខតានក់។
(iii)

ដ្ូឆគ្មនរនះខដ្

កាតពវកិឆចទង
ំ រនះសេម្សបឆំរ ះសាជិកម្ករេកា ង្គ ខដ្េានកម្េិត

អតីតភាពខសៗគ្មន។ ម្បសិទធ្េជ្ញអតិប ា និងកា ឆំណាយងវិកាសាធា ណៈម្បកបរដាយកា
ទទួេខសម្តូវ គឺសំរៅរឆ្ពះរៅធានថ្ន កា ង្គ តូឆាឆននេិនម្តូវបំរពញរដាយសាជិកម្ករេ
កា ង្គ ខដ្េានអតីតភាពយូ រទ

រហតរនះគួ កាទកឱ្យានសាជិកក្កុមកា ង្គ ខដ្េាន

កម្េិតខសៗគ្មន (ទំងកា ធក្បើក្ាស់ភាសាខខម និងភាសាអង់រគេស)។
69.

កា វាយតថ្េេ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខឆំរ ះធនធានខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់កា ង្គ រនះ
ែម្មៃដបបអេិ កង។

ជាការវាយ

ពួករគបានដាក់សំរណើេួយខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេអាឆទទួេយកបាន

រទះបីវាអាឆឆំណាយរពេខេះក៏រដាយ។ កា ពិត រដាយសា ធនធានានភាពខវះខាត សហរេធាវី
នំេខានកា េំបាកកនរងកា អនវតតខ្នកខេះថ្នអាណតតិកា ង្គ បស់ខួ ន
េ រៅរពេបំរពញកា ង្គ រៅ
កនរងដ្ំរណើ កា បណតឹងសាទកខ78។ កា ង្គ រនះម្តូវោំ ហូតដ្េ់កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធីរេើបណតឹងសា
ទកខឆប់សពវម្គប់។ នរពេរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរសន ើសំបំរពញកា ង្គ រនះ រៅរពេកំពង ង់
ោំសាេដ្ីកា។ រទះជ្ញយាងណាកតី សហរេធាវីនេ
ំ ខេិនអាឆសរម្េឆធៅាេរគ្មេរៅរនះបាន
រទ ម្បសិនរបើគ្មមនេន្រនតីម្បឹកាខាងភាគីអនត ជ្ញតិ។
70.

សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏ពិោ ណារឃើញថ្ន ជ្ញកា ោំបាឆ់ខដ្េម្តូវបរញ្ច ញម្បតិកេមរៅនឹងកំហស្គង
ននថ្នកា ្តេ់សំអាងរហត បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

ក់ព័នធនឹងធនធានោំបាឆ់

រដ្ើេបីរដាះ

ម្សាយបនារកកា ង្គ រនះ ដ្ូឆខាងរម្កាេ៖
ក. ធនធានខាងភាគីជ្ញតិ

78

ឆំណឆរនះហាក់ដ្ូឆជ្ញទទួេយករដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ៖ ឧបសេព័នធ គ៖ អនសង ណៈទី១ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្ន

ខណឌ ៥។
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71.

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេានកំហស្គងកនរងកា រេើករ ើងថ្ន

ភាពខវះខាតខ្នកធនធានម្តូវបានរដាះ

ម្សាយរដាយកា ឆូេ ួេ ក់ព័នធ បស់ភាគីជ្ញតិ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើករ ើងរដាយម្បរយាេ
ថ្ន

សំរណើសំធនធាន បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខេុំានគ្ិែែល់ភាគីជ្ញតិរៅកនរងម្ករេសហ

រេធាវីនេ
ំ ខរទ រដាយសា ពួករគ “ពំបានទទួេកា ជូនដ្ំណឹងរៅកនរងេិខិតម្បាម្ស័យទក់ បស់
[រលាកម្សី]”79។ ឆំណឆរនះេិនម្តឹេម្តូវរទ។ ធនធាន បស់ភាគីជ្ញតិក៏ម្តូវបានទទួេកា យកឆិតត
ទកដាក់ខដ្

រដាយសនមតថ្នានម្គប់ម្គ្មន់រហើយ។

សំរណើ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ

សម្ាប់ម្តីាសរនះ ម្ពេទំងសំរណើទង
ំ អស់ពីេនៗេក ម្តូវបានដាក់ជូនម្តឹេខត UNAKRT
បរណា
ណ ះ

ទក់ទិននឹងធនធានននខដ្េោំបាឆ់សម្ាប់ភាគីអនត ជ្ញតិ

រដាយានកា សនមតថ្ន

្នធានខាងភាគីជ្ញតិេុំមានកា ខម្បម្បួេរទ។
72.

រទះបីភាគីជ្ញតិរដ្ើ តួនទីសំខាន់េិនអាឆខវះបានរៅកនរងម្ករេសហរេធាវីនេ
ំ ខកតី ខតេិនអាឆជំនួស
ភាពោំបាឆ់ខ់ ដ្េម្តូវមានេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិរនះរទ។

េួយខ្នករដាយសា ទំហំថ្នបនារកកា ង្គ

តម្េូវឱ្យានសាជិកជ្ញរម្ឆើនកម្េិតរៅកនរងម្ករេ។ រហើយក៏រដាយសា ខតតម្េូវកា ឱ្យានកម្េិត
ជំនញរ្ងងៗគ្មន្ងខដ្ ដ្ូឆបានពនយេ់ពីខាងរេើ។
ខ. កា រម្បៀបរធៀបជ្ញេួយ ក.ស.ព
73.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សាគេ់អំពីរសឆកតីខងេងកា ណ៍ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេខដ្េថ្ន

កា

និយាយរយាងរៅកា ង្គ ឬធនធាន បស់ ក.ស.ព “ពំានម្បរយាជន៍រទ”80។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
េិនយេ់ម្សបរទ។ ពិតរហើយខដ្េថ្ន ធនធាន បស់ ក.ស.ព ពំខេនជ្ញកាតកំណត់ រដាយសា ក.
ស.ព និង សហរេធាវីនេ
ំ ខានកាតពវកិឆចខសគ្មន។ ឧទហ ណ៍៖ ក.ស.ព ពំោំបាឆ់រធវើកា ថ្
អង្គគសងវិកាពីខាងរម្ៅ

ឬពោយាេសម្េបសម្េួេកា ជួបម្បជំជ្ញេួយេនសងរាប់ ន់នក់រនះ

រទ។ រទះជ្ញយាងណាកតី ឆំណឆរនះេិនខេនានន័យថ្ន កា ្តេ់ធនធាន និងកា ង្គ បស់ ក.ស.ព
េិន ក់ព័នធរនះរទ។ វិធាន ២១(១) ថ្នវិធានថ្្ាកនរងតម្េូវថ្ន ម្តូវ កាឱ្យានតេយភាព វាងភាគីន
ន។ របើភាគីេួយបានទទួេធនធានរដ្ើេបីបំរពញភា កិឆចណាេួយ (ឧទហ ណ៍ កា រធវើឆំណាត់

79

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសង ណៈទី២ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ៨។

80

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសង ណៈទី២ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១២។
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ម្បរេទឯកសា រ ើង វិញ ឬកា ដាក់ឯកសា កនរងបណណ សា

និងកា កាត់បនថយបគគេិក81) ខតភាគី

រ្ងងរទៀតខដ្េម្តូវបានបដ្ិរសធេិន្តេ់ធនធានរដ្ើេបីបំរពញភា កិឆចទង
ំ រនះ
កា រោទសួ

វានឹងបងកឱ្យាន

ក់ព័នធនឹងតេយភាពរនះេិនខាន។ ជ្ញងរនះរទៀត រទះបីភា កិឆចេួយឆំនួនានដ្ូឆគ្មន

វាង ក.ស.ព និង សហរេធាវីនេ
ំ ខ (ឬ ឆំរ ះបញ្ជារនះ ក៏ឆំរ ះរេធាវីកា

កតី) ឬយាងរហាឆ

ណាស់ក៏ម្សរដ្ៀងគ្មនក៏រដាយ ក៏អនករធវើរសឆកតីសរម្េឆមានសុភ វិនិច័យ
ឆ អាឆយេ់ថ្ន វាជ្ញសូឆនក
េួយខដ្េតម្េូវឱ្យ្តេ់ធនធានម្សរដ្ៀងគ្មនខដ្ សម្ាប់កិឆចកា ង្គ ទំងរនះ។
គ. ទសងនៈ “សហ”
74.

កា ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេសំអាងរៅរេើទសងនៈ “សហ” គឺគ្មមនសំអាងម្តឹេម្តូវរទ។ កា ណ៍
ខដ្េថ្ន

កា ខតងាំងសហរេធាវីនេ
ំ ខពី នក់ជ្ញេកខខណឌោំបាឆ់រនះ

េិនបានកំណត់ែល់

ធនធានខដ្េម្តូវខបងខឆកដ្េ់ពួករគរទ។ វាពំខេនជ្ញេូេរហតរដ្ើេបីបដ្ិរសធេិនឱ្យានបុគគេិក
ជំនួយរទ ជ្ញពិរសសធបើធោងធៅតាមអែថន័យថ្នវិធាន ១២សាួ នពី (៤) ថ្ន វិធានថ្្ាកនរង (“គ្មំ
រដាយបគគេិកេួយឆំនួនរទៀតាេកា ោំបាឆ់”) និង វិធាន ១២ ថ្នវិធានថ្្ាកនរង (ខដ្េតម្េូវឱ្យបរងកើត
ខ្នកេួយសម្ាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ)។ វាេិនសេរហត្េរទខដ្េធៅដែទទូឆថ្ន កា ង្គ ទំង

អស់ម្តូវបំរពញរដាយសហរេធាវីនេ
ំ ខ ឬសហរេធាវីគួ រធវើកា រពញរាងរនះរ ើយ។ ម្បសិន
ធបើានក ណីរនះខេន រគេិនដ្ឹងឆាស់ថ្នរហតអវីបានជ្ញ្តេ់ឱ្យានេន្រនតីម្បឹកាេកដ្េ់រពេរនះ
ឬេូេរហតអវីខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខបឆចរបបននបានទទួេម្បាក់កថ្ម្េរៅាេរាងបំរពញកា ង្គ
ោប់ាង
ំ ពីបានទទួេកា ខតងាំងេករនះ។ ខគគួ កត់សាគេ់្ងខដ្ ថ្ន ខ្នកា ្តេ់ជំនួយខ្នក
ឆាប់ដ្េ់កា កា

កតីបានទទួេសាគេ់យាងឆាស់ថ្ន សហរេធាវីេិនសទធខតបំរពញកា ង្គ រពញ

រាងរនះរ ើយ82។
ង. កា ឆងោំជ្ញ េ
ួ
75.

កា ពនោ រពេខដ្េបានបងករ ើង ាេ យៈកា បាត់បង់សាជិកសំខាន់ៗកនរងម្ករេកា ង្គ បានបងក
កា េំបាកដ្េ់សាលាកតីម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិនន រដាយសា ទំហំថ្នរ ឿងកតី និងងិ រវលាោំបាឆ់
រដ្ើេបីបនារំនឹងរ ឿងកតីទង
ំ រនះ

81

រហើយបញ្ជារនះអាឆកាន់ខតគួ ឱ្យកត់សាគេ់រៅរទៀត

រៅរពេ

រនះជ្ញឆំណឆខដ្េសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានរយាងរៅ ក.ស.ព។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ឃ៖ អនសង ណៈទី២ បស់

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ កថ្នខណឌ ២៥។
82

ឧបសេព័នធ ជ៖ ខ្នកា ្តេ់ជំនួយខ្នកឆាប់រៅ អ.វ.ត.ក (ម្តូវបានរធវើ វិរសាធនកេមរៅខខធនូ ឆ្នំ២០១៤) ខ្នក ក ឆំណឆ ៣។

34
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តលាកា ជិតបញ្ច ប់កា ង្គ របស់ខ្ួ ន
ៃ 83។ តលាកា អនត ជ្ញតិរ្ងងរទៀតបានរដាះម្សាយបញ្ជារនះរៅ
កនរងម្ករេកា

កតី និងម្ករេជន ងរម្គ្មះ រដាយអនញ្ជាតឱ្យរេធាវីានភាពបត់ខបនរម្ឆើនជ្ញងេន

កនរងកា ខបងខឆកធនធាន84។
76.

សំរណើសុំ្នធានធោយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ
បាឆ់

រដ្ើេបីកា

បានរេើករ ើងេតងរហើយេតងរទៀតពីភាពោំ

កា ឆងោំជ្ញ ួេរ ៀបឆំរដាយទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ85។

កា ង្គ េួយឆំនួន ដ្ូឆជ្ញកា រដាះម្សាយគរម្ាង្តេ់សំណង កា ម្សាវម្ជ្ញវ និងកា ម្គប់ម្គងកេម
វិធី Casemap ម្តូវបានបំរពញជ្ញឆេបងរដាយទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ។
77.

សហរេធាវីនេ
ំ ខដ្ឹងឆាស់ថ្ន ធោយេុំមានេន្រនតីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ កា ង្គ បស់ខួ ន
េ នឹងានភាពយឺត
យាវជ្ញងខាេង
ំ ជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងកា រាយកា ណ៍អំពីកា ្តេ់សំណង កា រធវើឆំណាត់ម្បរេទឯក
សា រ ើង វិញ និងកា ជួបម្បាម្ស័យទក់ទងជ្ញេួយរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី ដែលបទពិរសាធន៍ដ្៏
ទូេំទូលាយ បស់រលាកម្សី

បាន្តេ់គណម្បរយាជន៍យាងធំរធង។

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរដាះ

ម្សាយបញ្ជារនះ រដាយម្គ្មន់ខតអះអាងថ្ន “កា ឆងោំជ្ញ ួេគឺជ្ញសមិទ្ធ្េ បស់បគគេិកម្គប់ ូប
េិនខេនជ្ញ បស់បគគលិកជ្ញក់លាក់ណាមាាក់រទ”86 ជ្ញរសឆកតីខងេងកា ណ៍ខបបទូរៅ ខដ្េេិនយក
ឆិតតទកដាក់ដ្េ់ក ណីជ្ញក់ខសត ង។ ម្ករេសហរេធាវីនេ
ំ ខជ្ញម្ករេកា ង្គ តូឆេួយ រហើយពំាន
បគគេិកណារ្ងងខដ្េខឆក ំខេកឆំរណះដ្ឹង

និងជំនញពិរសស

ដ្ូឆេន្រនតីម្បឹការយាបេ់ បស់

រយើងរទ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខអាឆរធវើកា ង្គ ខដ្េខេួនអាឆរធវើបាន រដ្ើេបីខង កាកា ឆងោំ ាេ
យៈធ្វើការកំណត់រហតនន

ដែលមានដែបគគេិកខដ្េអាឆភាាប់ោ៉ាងឆាប់រហ័សរវាងកា ង្គ

បឆចប
រ បននរៅនឹងេទធ្េកា ង្គ ពីេនធទ្ ធទ្ើបមានចំធ
83

េះែឹងជាក់លាក់មួយចំនួន រដ្ើេបីអាចរម្បើ

សូេរេើេឧទហ ណ៍ រយាបេ់អំពកា
ី ពនោ រពេខដ្េបងករ ើងរដាយបញ្ជារនះរៅកនរង កា វាយតថ្េេ និង បាយកា ណ៍ បស់

រៅម្កេ Theodor Meron ម្បធានតលាកា ម្ពហមទណឌអនត ជ្ញតិសម្ាប់អតីតម្បរទសយូរហាគសាេ វី ខដ្េ្តេ់ជូនម្ករេម្បឹកាសនតិ
សខ អនរលាេាេកថ្នខណឌ ៦ ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់ម្ករេម្បឹកាសនតិសខរេខ ១៥៣៤ (ឆ្នំ២០០៤) ខដ្េម្គបដ្ណតប់រៅរេើ
ងិ រវលាពីថ្ងៃទី១៦ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៥ ដ្េ់ថ្ងៃទី១៦ ខខ វិឆិកា
េ ឆ្នំ២០១៥ ឯកសា រេខ S/2015/874 ឆះថ្ងៃទី១៦ ខខ វិឆិកា
េ ឆ្នំ
២០១៥ កថ្នខណឌ ១៥, ១៧។
84

សូេរេើេឧទហ ណ៍៖ តលាកា ICC កិឆចម្បជំពិរម្គ្មះរយាបេ់សតីពីរគ្មេនរយាបាយ្តេ់ជំនួយខ្នកឆាប់ ទំព័ ៥០ បនាត់

៨-១២ ឆះថ្ងៃទី០៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០១៨។
85

ឧបសេព័នធ ក៖ អនសង ណៈទី១ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័ ៧។ ឧបសេព័នធ ឃ៖ អនសង ណៈទី២ បស់សហ

រេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ កថ្នខណឌ ២៨(ក)។ ឧបសេព័នធ ឆ៖ អនសង ណៈទី៣ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទំព័ ៣។
86

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសង ណៈទី២ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កថ្នខណឌ ១៤។
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ម្បាស់ធនធានឱ្យានខតានម្បសិទធ្េ។ កា េិនគិតដ្េ់ឆំណឆរនះ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនយក
ឆិតតទកដាក់ដ្េ់កា ពិោ ណា ក់ព័នធេួយ។

រទះបីសហរេធាវីនេ
ំ ខដ្ឹងថ្ន

កា កាត់បនថយ

បគគេិកជ្ញកា ោំបាឆ់នរពេណាេួយក៏រដាយ ខតកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបានពនយេ់ថ្ន រហតអវី
បានជ្ញោំបាឆ់បងកឱ្យានពយសនកេមរនះដ្េ់កា ឆងោំ បស់ម្ករេកា ង្គ

ម្បសិនរបើអាឆ កាទក

េន្រនតីម្បឹការយាបេ់រដាយគ្មមនឆំណាយបខនថេរនះរទ (សូេរេើេខាងរម្កាេ)។
ឆ. អាឆនំឱ្យានកា ពនោ រពេ
78.

កា ង្គ េួយឆំនួនរបើេិនបញ្ច ប់នរពេរនះរទ ោំបាឆ់នឹងម្តូវបញ្ច បន
់ រពេណាេួយ អាឆរម្កាយ
រពេរឆញសាេដ្ីកាសាថព រទៀត្ង។ កា ពនោ រពេរធវើកា ង្គ រនះ បងកជ្ញហនិេ័យរដាយកា
អូសបនេយងិ រវលាកា ង្គ និងេខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់តលាកា ធលើសពីបីឆ្នំ ធៅតាម
ការរម្គ្មងទកកនរងរសឆកតីម្ ងម្នកិឆចម្ពេរម្ពៀង។

79.

រៅម្កេរៅកនរងតលាកា រនះបានពិោ ណារឃើញថ្ន បញ្ជាទំងរនះ ក់ព័នធរៅនឹងកា ្តេ់ធនធាន
ដ្េ់ម្ករេកា ង្គ បស់ភាគីនន។ ឧទហ ណ៍ រៅរពេសរម្េឆរៅរេើសំរណើសំធនធានសម្ាប់
ម្ករេរេធាវីកា

កតីថ្នសំណំរ ឿង ០០៤ ស.ឆ.ស អនត ជ្ញតិបានពនយេ់ថ្ន៖

... ធយើងរមៃឹកថា ជនក្ែូវធោទ្ធៅ អ.វ.ែ.ក មានសិទ្ធិជាមូលោានធែើមបីទ្ទ្ួលានធេល
ធវលាក្គ្ប់ក្ាន់ កាុងការធក្ែៀមធរៀបចំការការពារកតីរបស់ខ្ួ ន
ៃ ។ ទ្នទឹមនឹងធនេះ េួកាែ់មាន
សិទ្ធិជាមូលោានធែើមបីទ្ទ្ួលានការជំនជ
ុំ ក្មេះកាុងរយៈធេលសមក្សបមួយ។ សិទ្ធិទង
ំ ធនេះ
និងសិទ្ធិកាុងធេលធសុើបអធងេែផង

ែក្មូវឱ្យមានធមធាវីការពារកតីទ្ទ្ួលាន្នធាន

សក្មាប់ការពារកតី។ កាលណាការធសុើបអធងេែកាន់ដែយូរ ការចំណាយរបស់ អ.វ.ែ.ក
និង

រែាដែលជាមាាស់ជន
ំ ួយក៏កាន់ដែអស់ធក្ចើន។

បក្ងួញធេលធវលា

ែូធចាេះ

មានដែវិធានការដែលអាច

ដែលែក្មូវឱ្យធមធាវីការពារកតីចល
ូ រួមកាុងការធសុើបអធងេែតាម

ផៃូវែុលាការប៉ាធុ ណា
ណ េះ មានក្បធោជន៍ែល់ទង
ំ យឹម ទ្ិែយ អ.វ.ែ.ក និងសហគ្មន៍
អនតរជាែិទង
ំ មូល87។

80.

នាធេលធនេះ បញ្ហាក្បហាក់ក្បដហលាាធនេះានធកើែធ ើង ទក់ទ្ិននឹងការងារជាធក្ចើនពាក់េ័នធនឹង
ការបងាាញេ័ែ៌មានរបស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ

87

សំណរំ ឿង ០០៤ – ឯកសា D312/1 ែីកាសធក្មចធលើសំធ

ី

ដែលមិនគ្ួរផសេវផាយជាសាធារ

ៈ

(ការធ្វើ

ើបនាទន់របស់ យឹម ទ្ិែយ ទក់ទ្ិននឹង្នធានរបស់ក្កុមធមធាវី

ការពារកតី ចុេះម្ងៃទ្ី០៧ ដខ្មិងុនា ឆាាំ២០១៦ កថាខ្ ឌ ៥។
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ចំណាែ់ក្បធភទ្ធ ើង វិញ)។

ការងារធនេះនឹងក្ែូវបំធេញធៅែំណាក់កាលណាមួយ

ធៅធេលធនេះ មានដែធៅធក្កាយធេលធចញសាលែីកាសាថេរធលើសំ
សហធមធាវីនាម
ំ ុខ្យល់ធ

ើញថា

មានគ្ុ

ធបើមិនធ្វើ

ំធុ រឿង ០០២/០២។ ធហែុធនេះ

ក្បធោជន៍ោ៉ាង្ំធ្ងធបើបំធេញការងារធនេះធៅធេល

ធនេះ ធោយសារបញ្ហាធនេះធៅងមីៗ ធហើយខណៈរពេខដ្េសហធមធាវីនាម
ំ ុខ្មានមន្រនតីក្បឹកាដែលែឹង
ចាស់េីបញ្ហាទំងធនេះ។
81.

ការសធក្មចរបស់កា រិោល័យរែាាល

នឹងធ្វើឱ្យការងាររបស់សហធមធាវីនាម
ំ ុខ្មានភាេយឺែ

ោ៉ាវធោយសារ (i) ការកាែ់បនថយ្នធានមនុសសដែលខ្ៃួនមានោ៉ាង្ំធ្ង និង (ii) ការបងេឱ្យ
ាែ់បង់ការចងោំជារួមែូចានធលើកធ ើងខាងធលើ។

ធទេះបី្នធានដផាកក្បឹកាអាចនឹងមានធ ើង

វិញនាធេលអនាគ្ែកតី (ែូចានធសា ើធ ើងធោយការិោល័យរែាាល88) ដែចំ
ធោេះក្សាយេយសនកមមដែលបងេធ ើងឱ្យានធេញធលញធទ្។
០០២ េ័ែ៌មានរបស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ

ែំធ

ច
ុ ធនេះនឹងមិនអាច

ើរការឱ្យសាុធំ ៅនឹងសំ

ំធុ រឿង

ី និងការងាររបស់ែុលាការែក្មូវឱ្យចំណាយធេលធវលា

ជាធក្ចើន។
្. វិ្សា
ី ន្រសត ដបងដចកការងារដែលេុមា
ំ នក្បសិទ្ធផល
82.

ែូចដែលានេនយល់កាុងអនុសសរ

ៈនានារបស់សហធមធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ សំធ

សុំដបងដចកការងារនឹងធ្វើឱ្យែំធ

ើរការបំធេញភារកិចាមិនសូវសមុ ក្គ្សាមញ

មានការចំណាយែិច89។

សហធមធាវីអនត ជ្ញតិនាម
ំ ុខ្ែល់ធៅ
ធៅធលើង វិកាសាធារ

ជាជាងធោយមន្រនតីក្បឹកា
៥០%

ឬជាយុទ្ធសាន្រសត ធោយ

ការងារទំងអស់របស់ភាគ្ីអនតរជាែិក្ែូវបំធេញ

ការែក្មូវថា

ធោយសហធមធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ

ើរបស់ធលាកក្សី

ានបធងេើនអក្តាក្ាក់កម្ក្មរបស់

ដែលធ្វើឱ្យប៉ាេះពាល់ែល់ការក្គ្ប់ក្គ្ងោ៉ាងសមរមយ

ៈ េុំដមនធ្វើឱ្យក្បធសើរធ ើងធនាេះធទ្90។ ធនាេះមានន័យថា ភារកិចាជាមូលោាន

ជាធក្ចើន ជាេិធសសធៅធេលក្ែូវធរៀបចំឯកសារជាភាសាអង់ធគ្ៃស នឹងក្ែូវធ្វើធ ើងធោយសមាជិក

88

ឧបសេព័នធ ង៖ ការធ្ៃើយ្ៃងសារអុីដមលរវាងការិោល័យរែាាល និងសហធមធាវីនាម
ំ ុខ្អនតរជាែិ ទ្ំេ័រ ៣-៤ (សារអុីដមលេី

ការិោល័យរែាាល ធផញើជូនសហធមធាវីនាម
ំ ុខ្អនតរជាែិ ម្ងៃទ្ី០១ ដខ្ែុលា ឆាាំ២០២១)។ ឧបសេព័នធ ្៖ អនុសសរ

ៈទ្ី២ របស់

ការិោល័យរែាាល កថាខ្ ឌ ៣០។
89

ឧបសេព័នធ

៖ អនសង ណៈទី២ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ កថាខ្ ឌ ២៨(ខ្)។ ឧបសេព័នធ ច៖ អនសង ណៈទី៣ បស់

សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទ្ំេ័រ ៣។
90

សូមធមើល ឧបសេព័នធ ្៖ អនុសសរ

ៈទ្ី២ របស់កា រិោល័យរែាាល កថាខ្ ឌ ២៣, ២៨ ដែលធោងែល់សារៈសំខាន់ម្ន

ការបំធេញការងារធោយយកចិែតទ្ុកោក់ កាុងការក្គ្ប់ក្គ្ងងវិកាសាធារ

ៈ។
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ក្កុមការងារដែលទ្ទ្ួលក្ាក់កម្ក្មខ្ពស់ជាងធគ្កាុងក្កុមសហរេធាវីនេ
ំ ខ។

ភារកិចាទង
ំ ធនេះរួម

មាន៖ ការក្សាវក្ជាវធលើក្បេ័នធ Zylab ការទញយកព័ត៌ានរឆញ ឬបញ្ចូ េព័ត៌ានឆូេ កនរងឃេង
ំ
្ារកទិននន័យថ្្ាកនរង បស់កូនកតី ធរៀបចំនិងការេិនិែយធលើឯកសាររាប់ពាន់ ធែើមបីដសវ ងរកសមាារៈដែល
មានភាេរធសើបពាក់េ័នធែល់នីែិ វិ្ីម្នការធ្វើចំណាែ់ក្បធភទ្ធ ើង វិញ
ធមធាវីែំណាងធែើមប ត ឹងរែាបបធវ
ធៅកក្មិែការងារ្មមតា

ការសក្មបសក្មួលជាមួយ

ី និងដផាកាំពារជនរងធក្ាេះ សត ីេីដផាកភសតុ ភារ និងបញ្ហានានា

ការោក់បញ្ាូ លេ័ែ៌មានជាធក្ចើនសនធឹកសនាធប់ដែលទ្ទ្ួលានតាមរយៈ

ការជួបក្បជុំជាមួយធែើមប ត ឹងរែាបបធវ
រ ៀបឆំារាងបញ្ា ីឯកសា

ី ការក្សាវក្ជាវដផាកចាប់ ការអានឯកសារនានា កា

និងបញ្ា ីថ្នឯកសា ភាាប់សម្ាប់កា ដាក់ឯកសា

ការសក្មបសក្មួល

និងការតាមោនការងារជាមួយម្ែគ្ូគ្ធក្មាង និងការោក់ឯកសារជូនភាគ្ី ឬការធសា ើសុំបកដក្ប។
83.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកែ់សមាគល់ថា ធៅខាងការពារកតី ដផនការផតល់ជំនួយដផាកចាប់ហាមឃាែ់ធោយ
ផ្ទទល់នូវភារកិចាមួយចំនួនដែលក្ែូវបំធេញធោយសហធមធាវីការពារកតី និងកំ
ធនាេះគ្ួរដែបំធេញធោយមន្រនតីក្បឹកាចាប់ ឬមន្រនតីក្គ្ប់ក្គ្ងសំ
ការក្សាវក្ជាវដផាកចាប់

ការេិនិែយធលើភសតុ តាងបឋម

ែ់ថា ការងារទំង

ំធុ រឿង។ ភារកិចាទង
ំ ធនាេះរួមមាន៖

ការធរៀបចំសំ

ំឯ
ុ កសារ

ការធសា ើសុំ

ការបកដក្ប ការធក្បើក្ាស់ក្បេ័នធ zylab និង Casemap ការងែដសគ នឯកសារ និងការងារ
រែាាលនានា91។

េុំមានផតល់ធហែុផលណាមួយថា

ធហែុអវីានជា វិ្ីសាន្រសត ែូចាាធនេះ

គ្ួរយកមកអនុវែតចំធពាេះភាេជាែំណាងផៃូវចាប់របស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ
ជ. ការចំណាយដែលានកំ
84.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូមធលើកធ ើងថា

ធ៍ នេះ

ីធទ្។

ែ់
កតាតទំងអស់ខាងធលើក្ែូវដែផតល់ទ្មៃន់កាុងកក្មិែណាមួយ

ធៅធេលេិោរណាដផាកងវិកា ធោយសារងវិកាមានកំ
ឧទហរ

មិន

ែ់ជាោំាច់។ ធទេះជាោ៉ាងណាកតី ធៅកាុង

ការិោល័យរែាាលកំេុងសធក្មចធៅធលើ្នធាន

ដែលផទុយេីការធសា ើសុំរបស់

ធមធាវីឯករាជយ ដែលនឹងបងេឱ្យាែ់បង់្នធានមនុសស និងការចងោំជារួម ធហើយធសទ ើរដែនាំឱ្យ
មានការេនារធេល និងការចំណាយបដនថម ធទេះបីសហធមធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខានធសា ើសុំឱ្យមាន

ែំធណាេះក្សាយដែលចំណាយតាមការកំ

91

ែ់ក៏ធោយ។

ឧបសេព័នធ ជ៖ ដផនការផតល់ជំនយ
ួ ដផាកចាប់របស់ អ.វ.ែ.ក (ក្ែូវានធ្វើ វិធសា្នកមមធៅដខ្្ាូ ឆាាំ២០១៤) កថាខ្ ឌ ង(៨)

និង ង(៩)។
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
85.

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខានធសា ើសុំនូវែំធណាេះក្សាយ បធងេើន្នធានដែលមានក្សាប់របស់ក្កុម
ការងារ ធោយាមនការចំណាយបដនថម។ ធគ្អាចធ្វើដបបធនេះាន ធោយមានការចូលរួមចំដ
ោ៉ាង្ំធ្ងធោយមន្រនតីក្បឹការបស់ក្កុមការងារ

ដែលអាចមានការចូលរួមចំដ

ក

កានែិចែួច

ក្បសិនធបើក្ែូវបំធេញធោយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ (ដែលអក្តាក្ាក់កម្ក្មខ្ពស់ជាង)92។ ឬធគ្
អាចធ្វើាន ធោយការផ្ទៃស់បូតរកិចាសនាការងាររបស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ
ទ្ទ្ួលានក្ាក់កម្ក្មក្បោំដខ្

ធែើមបីឱ្យក្សី

និងមានធសរីភាេកាុងការចុេះកិចាសនាធក្ជើសធរីសបុគ្គលិកឱ្យមក

បំធេញការងារ93។ ែំធណាេះក្សាយធនេះក៏នឹងធានាថា ភារកិចាបនាទប់បនស ំមិនក្ែូវានបំធេញធោយ
ការចំណាយមិនសមាមាក្ែធៅនឹងែុលាការធទ្ (សូមធមើលខាងធលើ ធៅក្ែង់ ៨៣-៨៤)។
86.

ធាៃប់មានការសធក្មចេីមុនមកថា

ការិោល័យរែាាលមិនគ្ួរបែិធស្សំធ

ប៉ាេះពាល់ែល់ដផាកហិរញ្ញវែថុរបស់ែុលាការធ ើយ

លុេះក្តាដែសំធ

ើសុំ្នធានដែលមិន

ើទង
ំ ធនាេះផទុយេី វិធានជាក់ដសត ង

និងសំខាន់៖
សំធ

ើរបស់ធមធាវីការពារកតី ដែលមិនធ្វើឱ្យ អ.វ.ែ.ក ខាែបង់អវី មិនគ្ួរក្ែូវាន

បែិធស្ ធលើកដលងដែវាមានការំធលាភវិធានជាក់លាក់ណាមួយ ដែលសំខាន់ធសម ន
ើ ឹងសិទ្ធិ
ជាមូលោានដែលក្ែូវានាំក្ទ្

និង

ការពារធោយបញ្ញែតិពាក់េ័នន
ធ ឹង្នធានដែល

ានធោយឥែចំណាយក្ាក់94។

87.

ធៅកាុងករ

ីធនេះ ការិោល័យរែាាលានសធក្មចចិែតដែលបងេឱ្យមានេយសនកមមចាស់លាស់ែល់

ភាេជាែំណាងរបស់ធែើមប ត ឹងរែាបបធវ
េុំមានផតល់ការេនយល់ថា

ី

និងដែលាមនផលក្បធោជន៍ដផាកហិរញ្ញវែថុអវីធទ្។

ធហែុអវីានជាែំធណាេះក្សាយដែលចំណាយតាមការកំ

ែ់ដែល

ានធសា ើធ ើងធោយសហធមធាវីនាម
ំ ុខ្ មិនអាចទ្ទ្ួលានការអនុម័ែធនាេះធ ើយ។
88.

សហធមធាវីនាម
ំ ុខ្សូមធលើកធ ើងថា បញ្ហានានាដែលានធលើកធ ើងធៅដផាក VII ក ែល់ ្ បងាាញ
ថា កាុងការធចញធសចកតីសធក្មចរបស់ខ្ួ ន
ៃ ការិោល័យរែាាលានេិោរណាធៅធលើចំ
ខដ្េមិនពាក់េ័នធ មិនានយកចិែតទ្ុកោក់ធលើចំ

ច
ុ នន

ច
ុ ពាក់េ័នធ និង ធ្វើការសធក្មចដែលអាកសធក្មច

92

ឧបសេព័នធ ច៖ អនសង ណៈទី៣ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទ្ំេ័រ ៣។

93

ឧបសេព័នធ ច៖ អនសង ណៈទី៣ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខអនត ជ្ញតិ ទ្ំេ័រ ៤។

94

សំណរំ ឿង ០០៤ – ឯកសា D312/1 ែីកាសធក្មចធលើសំធ

ើបនាទន់របស់ យឹម ទ្ិែយ ទក់ទ្ិននឹង្នធានរបស់ក្កុមធមធាវី

ការពារកតី ចុេះម្ងៃទ្ី០៧ ដខ្មិងុនា ឆាាំ២០១៦ កថាខ្ ឌ ៧។

39
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ធសចកតីមានសុភ វិនិច័យ
ឆ មិនគ្ួរធ្វើ។

ដផែកធលើមូលោានទំងធនេះ

ធសចកតីសធក្មចធនេះគ្ួរក្ែូវាន

បែិធស្ធោល។
៨. កាីរំពឹង្ម្សបចាប់៖ ការផ្លាស់បាូរផ្ដលគ្មានការពនយល់ នលើ វិ្ីសាតសា និង្ការបដិនស្ការ
សនារបស់កា រិយាល័យរដឋបាល
89.

េនរពេានអនសង ណៈរេើកទីេួយ

បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ

សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ថ្ន

សំរណើសំធនធាន បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ នឹងម្តូវបានអនញ្ជាត្តេ់ជូន រទះបីជ្ញអាឆ
ានកា កាត់បនថយរេើកម្េិតខពស់បំ្ត ថ្នរាងបំរពញកា ង្គ បស់ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ
កតី។ កា ំពឹងទករនះគឺខ្អករេើកាតឆំនួនពី ៖
១. វិធីសាន្រសត ខដ្េអនវតតកនេងេក រៅរេើសំរណើសំធនធានកនេងេកទំងអស់ ភាគរម្ឆើនគឺានេកខ
ណៈម្បហាក់ម្បខហេគ្មន និង
២. កា សនោជ្ញក់លាក់ខដ្េេន្រនតី កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានរធវើកនេងេក រហើយខដ្េសហរេធាវីន ំ
េខពឹងខ្អករេើកា សនោរនះ។
90.

ខាង UNAKRT តម្េូវឱ្យសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ដាក់សំរណើសំធនធានជ្ញរ ៀងរាេ់ម្តីា
ស។ ភា កិឆចជ្ញរម្ឆើនបានរេើករ ើងរៅកនរង សំរណើសំធនធាន

បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ

រម្ ះរបាះេិនានធនធានម្គប់ម្គ្មន់ ភា កិឆចទង
ំ អស់រនះ នឹងម្តូវកា រពេរវលាយាងរម្ឆើនរដ្ើេបីស
រម្េឆ។ ជ្ញឧទហ ណ៍ កា រាយកា ណ៍អំពីកា អនវតតសំណង គឺជ្ញខ្នកថ្នខ្នកា សកេមភាព និង
សំរណើសំធនធាន បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ាំងពីឆ្នំ២០១៩ ួេទំងខ្នកា រធវើបឆចរបបនន
ភាព ព័ត៌ានរគហទំព័ សម្ាប់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី។ កា ង្គ រនះេិនអាឆបំរពញឆប់សពវម្គប់
រ ើយ រម្ ះេិនានធនធានម្គប់ម្គ្មន់។ កា ោត់ឆំណាត់ថ្ននក់រ ើង វិញ និងកា ង្គ ជ្ញរក ិ៍ដ្ត ំខណេ
ក៏បានដាក់បញ្ចូ េរៅកនរងខ្នកា សកេមភាពជ្ញរម្ឆើន

បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ាំងពីខខ

េករា ឆ្នំ២០២១ និងខខសីហា ឆ្នំ២០២០។ រទះជ្ញខបបរនះកតី នរពេកនេងេកេិនានកា រេើក
រ ើងថ្ន ភា កិឆចទង
ំ អស់រនះ សថ ិតរម្ៅអាណតតិកា ង្គ

បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខរ ើយ។ រហើយក៏

េិនខដ្េានកា បដ្ិរសធ េិនទូទត់កថ្ម្េដ្េ់សហរេធាវីនេ
ំ ខ សម្ាប់កា ឆំណាយរពេរវលា
រេើភា កិឆចទង
ំ រនះខដ្ ។

40
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
91.

បខនថេរេើរនះ រហត្េជ្ញរម្ឆើនខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ្តេ់ សម្ាប់កា សរម្េឆ បស់ខួ េន គឺ
េិនខដ្េធាេប់បានរេើករ ើងកនេងេករទ។ កនេងេកេិនខដ្េានកា រេើករ ើងថ្ន សហរេធាវីន ំ
េខគួ រធវើម្បតិេូកេមកា ង្គ រៅឱ្យរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីរ ើយ។ រហើយក៏េិនខដ្េ
ានកា រេើករ ើងថ្ន េិនានភាពោំបាឆ់ខដ្េ UNAKRT ម្តូវ្តេ់ធនធានម្បឹការ ើយ រម្ ះ
សហរេធាវីនេ
ំ ខ អាឆពឹងខ្អករៅរេើខតធនធានពីខាងភាគីជ្ញតិក៏បាន។

92.

សហរេធាវីនេ
ំ ខទទួេសាគេ់ថ្ន ានខដ្នកំណត់រេើកម្េិតថ្នកា អនវតតកនេងេក ខដ្េអាឆយក
េករម្បើម្បាស់រដ្ើេបីបាន់ម្បាណ រេើសកេមភាពនរពេអនគត។ ក៏បខនតរបើកាេៈរទសៈផ្លេស់បូ ត
ជ្ញក់ខសត ង កា រនះតម្េូវឱ្យានកា ផ្លេស់បូ ត រេើ វិធីសាន្រសត ។ បខនតេិនរឃើញានកា ផ្លេស់បូ ត ជ្ញក់
ខសត ង រេើកាេៈរទសៈណាេួយបានរកើតរ ើងរ ើយ។

93.

បខនថេរេើរនះ កា េិនានម្កបខណឌជ្ញធ ានណាេួយ បានរធវើឱ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខ រដាយេិន
អាឆរជៀសវាងបាន ម្តូវពឹងខ្អករៅរេើកា អនវតត ខដ្េបានកត់សាគេ់ថ្នជ្ញសឆនក ថ្នអវីខដ្េ
ខេួនអាឆ ំពឹងទកពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ ្ារយពីរេធាវីកា
ម្កបខណឌជំនួយកា ្េូវឆាប់ និងបទបញ្ាតតិ បស់អងគភាពគ្មំ
េិនានកិឆចសនោ

កតី ខដ្េានកិឆចសនោរសវា្េូវឆាប់
កា កា

កតី សហរេធាវីនេ
ំ ខ

ឬឯកសា ដ្ឋបាេខដ្េម្គប់ម្គងរៅរេើធនធានខដ្េម្តូវ្តេ់ជូនម្ករេខេួន

រ ើយ95។ បខនថេរេើរនះានកា រឆញរសឆកតីសរម្េឆជ្ញរទៀងទត់រដាយផ្លាេ់ាត់ ឬាេសា រអ
ិឆម្តូនិកខេីៗ រដាយេិនានសំអាងរហត។ របើរទះបីជ្ញានសំរណើសំជ្ញក់លាក់ និងរម្ឆើនដ្ងកតី ពី
សំណាក់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ សម្ាប់សំអាងរហតជ្ញលាយេកខណ៍អកង ខដ្េខេួនគិតថ្ន
នឹងអាឆ្តេ់ជ្ញរគ្មេកា ណ៍ខណនំ

ក់ព័នធរសឆកតីសរម្េឆនអនគតកតី ក៏រៅខតានកា រនះរកើត

រ ើង96។ ជ្ញរ ឿងអកសេខដ្ ខដ្េកា រនះបណា
ត េឱ្យានសាថនភាពេួយ ខដ្េសហរេធាវីនេ
ំ ខ

95

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខម្តូវបាន្តេ់ជូននូវកិឆចសនោពិរម្គ្មះរយាបេ់សតង់ដា បស់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ ខដ្េជ្ញធេមា

ាន យៈរពេឆរនេះពីេួយខខរៅបីខខ។
96

សំរណើសំ្េ
ត ់រហត្េឆំរ ះរសឆកតីសរម្េឆអវិជាានណាេួយ ម្តូវបានបញ្ចូ េយាងជ្ញក់ឆាស់រៅកនរងអនសង ណៈរសន ើសំ

ធនធាន ខដ្េម្តូវបានបញ្ាូ នរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០២១, ថ្ងៃទី០៦ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២១ និងថ្ងៃទី២១
ខខេិងន ឆ្នំ២០២១។ រៅថ្ងៃទី១៤ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២១ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានស រស រៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេថ្ន៖
“ខញរំឆង់រសន ើជ្ញងមីេតងរទៀតថ្ន ម្បសិនរបើសំរណើសំធនធាន បស់ខញរំម្តូវបានបដ្ិរសធ ទំងម្សរងកតី ឬេួយខ្នកកតី ខញរំគួ ទទួេបានរហត
្េជ្ញលាយេកខណ៍អកង ឆំរ ះកា សរម្េឆឆិតតរនះ។ រនះេិនខេនម្គ្មន់ខតជ្ញកា គួ សេឆំរ ះខញរំរទ រដាយសា ខតខញរំក៏ម្តូវ្តេ់
រហត្េឆំរ ះសំរណើ បស់ខញរំខដ្ ។ ម្បសិនរបើខញរំបានដ្ឹងពីរហត្េ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ វានឹងានម្បរយាជន៍សម្ាប់

41
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
ោំបាឆ់ម្តូវពឹងខ្អករៅរេើកា អនវតត (និងកា សនោ) ម្ពេទំងកា ំពឹងទកខដ្េថ្ន កា ិយាេ័យ
ដ្ឋបាេ នឹងដ្ំរណើ កា ម្សបគ្មនជ្ញបនតបនាប់។
94.

កនរងសាថនភាពរនះ សហរេធាវីនេ
ំ ខពឹងខ្អកទំងរៅរេើកា អនវតត និងកា សនោជ្ញក់លាក់ឆំនួនពី
ខដ្េកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរធវើ

95.

ក់ព័នធ
ធ នធាននរពេអនគត សម្ាប់ភាគីអនត ជ្ញតិ។

ទីេួយ បនាប់ពីានសំរណើសំជ្ញបនតបនាប់ ពីសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ រេើធនធានទីម្បឹកាខដ្េ
ម្តូវ្តេ់ជូន រៅកម្េិតជ្ញន់ខពស់ ខដ្េម្តូវានកា ទូទត់ខពស់ កាេពី ក់កណា
ត េខខេករា ឆ្នំ
២០២១

រនះ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបាន្តេ់ដ្េ់

សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ

នូវជរម្េើស៖

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេយេ់ម្ពេរេើកា ្តេ់ តំខណងទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ និងកម្េិតជ្ញន់ខពស់ រហើយ
ទទួេបានអម្ាទូទត់ខពស់ បខនតតំខណងរនះនឹងម្តូវ្តេ់ជូនខតម្តឹេសវនកា បណតឹងសាទកខ រហើយ
បនាប់ពីរនះេកនឹងម្តូវបញ្ច ប់។ ជ្ញជរម្េើសេួយរ្ងងរទៀត សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ អាឆ
រម្ជើសរ ីសយកកា កាទក តួនទីទីម្បឹកាឆេបងអនត ជ្ញតិ រៅកម្េិតតំខណង និងអម្ាកា ទូទត់
បឆចរបបនន ខដ្េកនរងក ណីរនះ តួនទីទីម្បឹកានឹងម្តូវបនត ហូត រទះរម្កាយសវនកា បណតឹងសាទកខ។
ានកា ពិភាកាថ្ន សម្ាប់ជរម្េើសទីពី រនះ តួនទីទីម្បឹកាអាឆម្តូវកាត់បនថយ េកម្តឹេបំរពញ
កា ង្គ រម្ៅរាង បនាប់ពីបញ្ច ប់សវនកា បណតឹងសាទកខ បខនតកា រនះនឹងម្តូវសរម្េឆ រដាយ
រយាងរៅ កេកខខណឌតម្េូវកា ង្គ រៅរពេរនះ97។

សំរណើនរពេអនគត។ រហើយខណៈរពេខដ្េខញរំក៏ម្តូវកា រហត្េជ្ញលាយេកខណ៍អកង រដ្ើេបីរសន ើសំកា ពិនិតយ បស់អងគជំនំ
ជម្េះរៅរេើកា សរម្េឆឆិតត បស់រលាក ខញរំរជឿជ្ញក់ថ្ន ខញរំទំនងជ្ញេិនម្តូវកា នូវកា ពិនិតយខបបរនះរទ ម្បសិនរបើខញរំដ្ឹងពីរហត្េ
សេម្សបឆំរ ះសំរណើខដ្េម្តូវបានបដ្ិរសធ”។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ឌ្៖ សា រអ ិឆម្តូនិក បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិ នំេខ
រ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ, ធនធានសម្ាប់សវនកា បណតឹងសាទកខ ឆះថ្ងៃទី១៤ ខខឧសភា ឆ្នំ២០២១។ ពំបានទទួេឆរេេើយអវី
រទ។
97

កា សរម្េឆឆិតតរនះម្តូវបានបញ្ាូ នរដាយផ្លាេ់ាត់កនរងក ណីដ្ំបង
ូ

ខដ្េជ្ញកា អនវតតជ្ញទូរៅ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។

រទះជ្ញយាងរនះកតី កា អះអាងអាឆានរៅកនរងឆរេេើយតប បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅនឹងរសឆកតីសរងខបថ្នកិឆចពិភាកា ខដ្េ
ម្តូវបានបញ្ាូ នរដាយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ។ សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ឍ៖ សា រអ ិឆម្តូនិក បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរ្ញើរៅ
សហរេធា វីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ឆះថ្ងៃទី១៨ ខខេករា ឆ្នំ២០២១។ បញ្ជារនះម្តូវបានរដាះម្សាយយាងជ្ញក់ឆាស់រៅកនរងសំរណើសំ
ធនធានបនាប់ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ៖ ឧបសេព័នធ ណ៖ អនសង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ រ្ញើរៅ
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ, កេមវតថរ៖ ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខរេសា ដ្េ់ខខេិងន
ឆ្នំ២០២១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០២១ ទំព័ ៥។
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សំរណើសំដ្កា
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
96.

បនាប់ពីានកា ្តេ់ជូនរនះ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានរសន ើសំឱ្យានកា ម្បជំជ្ញេួយ អនក
សម្េបសម្េួេ បស់ UNAKRT។ កា ម្បជំរនះរធវើរ ើងាេ យៈ Zoom រៅថ្ងៃទី២៥ ខខេករា។
រៅកនរងកា ម្បជំរនះ អនកសម្េបសម្េួេបានបញ្ជាក់រ ើង វិញពីកា ្តេ់ជូន។ គ្មត់ក៏បានសនោ្ង
ខដ្ ថ្ន ម្បសិនរបើសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ សរម្េឆបនត កាទីម្បឹកា របើរទះបីជ្ញរៅកនរងកម្េិត
ទបកតី រៅរម្កាយរពេបញ្ច ប់សវនកា រៅរពេខដ្េានតម្េូវកា កាត់បនថយធនធាន គឺអាម្ស័យ
រៅរេើសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ កនរងកា សរម្េឆថ្នរតើម្តូវខបងខឆកបនមនរាង សម្ាប់សហ
រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ

និងបនមនរាងសម្ាប់ទីម្បឹកាឆេបង

រៅាេងវិកាខដ្េបានកំណត់

រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ បញ្ជារនះម្តូវបានពិភាកាេេអិតខេះៗ ពីរម្ ះសហរេធាវីអនត ជ្ញតិន ំ
េខ បានបញ្ជាក់រ ើង វិញពីសា សំខាន់សម្ាប់ម្ករេ បស់គ្មត់ កនរងកា កាទកទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ។
ានកា សនោយាងឆាស់លាស់ថ្ន ម្បសិនរបើោំបាឆ់ម្តូវកាត់បនថយងវិកា សហរេធាវីអនត ជ្ញតិន ំ
េខ អាឆ កាទីម្បឹកា រដាយកាត់បនថយរាងកា ង្គ បស់ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ វិញ។
រទះបីជ្ញកា សនោរនះរធវើរ ើងរដាយផ្លាេ់ាត់កតី (ខដ្េជ្ញកា អនវតត បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ)
សហរេធាវីនេ
ំ ខបានរយាងរៅ កកា សនោរនះ រៅកនរងសំរណើសំធនធាននរពេបនាប់ បស់ខួ ន
េ
រដ្ើេបីធានថ្នានកំណត់ម្ា98។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេេិនបាន្តេ់ កា រ្េើយតបណាេួយរដ្ើេបី
ជំទស់រគ្មេជំហ ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរង អនសង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខរ ើ
យ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សាគេ់ថ្ន អនសង ណៈទីពី បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ហាក់ដ្ូឆជ្ញ
ទទួេសាគេ់ថ្នានកា សនោ របើរទះបីជ្ញអនសង ណៈរនះ បាន្តេ់នូវអតថន័យ្ារយឆំរ ះកា
សនោរនះកតី (“រលាកម្សីម្តូវបានជូនដ្ំណឹងថ្ន ធនធានខដ្េម្តូវបានអនេ័ត សម្ាប់ខ្នក បស់
រលាកម្សី អាឆខបងខឆកាេេកខណៈខដ្េង្គយម្សួេសម្ាប់ម្បតិបតតិកា ។ បខនតរលាកម្សីម្តូវ
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ឧបសេព័នធ ត៖ អនសង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កេមតថរ៖ ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហ

រេធាវីនេ
ំ ខរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខកកកដា ដ្េ់ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១, ឆះថ្ងៃទី២១ ខខេិងន ឆ្នំ២០២១ ទំព័ ៥៖ “ខញរំពោក ថ្ន
រៅរពេណាេួយបនាប់ពីសវនកា រេើបណតឹងសាទកខ

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេនឹងានបំណងកាត់បនថយធនធាន បស់ខ្នកសហ

រេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីខេះៗ េកជ្ញកា បំរពញកា ង្គ រម្ៅរាង រដ្ើេបី្េរះបញ្ជចង
ំ ពីកា កាត់បនថយកា ង្គ
រដាះម្សាយវិវាទ ហូតដ្េ់កា រឆញសាេដ្ីកា បស់ អ.ជ.ត.ក។ ពីេន ខញរំម្តូវបានធានថ្ន រៅរពេបញ្ជារនះរកើតរ ើង ខញរំនឹងាន
ភាពបត់ខបនកនរងកា កំណត់ពី របៀបខដ្េធនធានខដ្េាននឹងម្តូវខបងខឆក វាង ូបខញរំផ្លាេ់ និងទីម្បឹកាឆាប់អនត ជ្ញតិ បស់ខញរំ។
ដ្ូឆខដ្េបានបញ្ជាក់ ួឆេករហើយ ខញរំរម្គ្មងរសន ើសំឱ្យទីម្បឹកាឆាប់អនត ជ្ញតិរធវើកា ង្គ រពញរាង ខណៈរពេខដ្េរាងកា ង្គ
បស់ខញរំអាឆម្តូវបានកាត់បនថយ រៅរពេខដ្េសេម្សប អាម្ស័យរៅាេបនារកកា ង្គ បស់រយើង”។
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ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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01679931

០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
បានជូនដ្ំណឹង្ងខដ្ ថ្ន ធនធានខដ្េបានរសន ើរ ើង ោំបាឆ់ម្តូវានយតតិកេមរពញរេញ99”)។ ាន
ភាពេិនឆាស់លាស់ថ្នរតើ ធនធានខដ្េម្តូវបានអនេ័ត សម្ាប់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ អាឆ
“ខបងខឆកាេេកខណៈខដ្េង្គយម្សួេ សម្ាប់ម្បតិបតតិកា ” រដាយ របៀបណា រដាយសា ខត
កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានសរម្េឆឆាស់លាស់ថ្ន ធនធានរនះនឹងម្តូវ្តេ់ជូន ខតឆំរ ះកា ង្គ
បស់ សហរេធាវីនេ
ំ ខ ឆំខណកទីម្បឹកាេិនានកា អនេ័តយេ់ម្ពេរ ើយ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបា
េ បានបដ្ិរសធយាងជ្ញក់លាក់ ឆំរ ះសំរណើ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ សំជរម្េើសរ្ងង
រដ្ើេបីខឆក ំខេកងវិការនះជ្ញេួយទីម្បឹកា រដ្ើេបី កាធនធានសម្ាប់កា ម្បឹកាខដ្េោំបាឆ់។ គួ
កត់សាគេ់្ងខដ្ ថ្ន របើរទះបីជ្ញបានបដ្ិរសធធនធាន សម្ាប់កា ម្បឹកាកតី បខនតកា ិយាេ័យ ដ្ឋ
បាេ បាន្តេ់រាងកា ង្គ រម្ឆើនជ្ញងអវី ខដ្េសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បានរសន ើសស
ំ ម្ាប់ខួ េន
គ្មត់ រៅម្តីាសរនះរៅរទៀត។ រៅខតានភាពេិនឆាស់លាស់ និងេិនានកា ពនយេ់ថ្ន រហតអវី
រទើបងវិកាសម្ាប់រាងបខនថេទំងអស់រនះ េិនអាឆរម្បើម្បាស់បាន សម្ាប់ទីម្បឹកា។
97.

សហរេធាវីនេ
ំ ខពឹងខ្អករេើកា សនោអស់ទង
ំ រនះ។ សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បដ្ិរសធកា ្ត
េ់ជូន នូវទីម្បឹកាជ្ញន់ខពស់ ឆាស់លាស់រម្ ះគ្មត់អាឆ ពឹងខ្អករៅរេើធនធានម្បឹកា ខដ្េម្តូវបនត
រទះជ្ញបញ្ច ប់សវនកា បណតឹងសាទកខ។ រៅកនរងអនសង ណៈថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០២១ សហ
រេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ពនយេ់ថ្ន៖
រៅកនរងអនសង ណៈម្បោំម្តីាសឆំនួនបីឆងរម្កាយ បស់ខញរំ គឺខខេិងន កញ្ជា និងខខធនូ ឆ្នំ
២០២០ ខញរំរសន ើសំឱ្យជំនួស ទីម្បឹកាខដ្េានតំខណងរសម ើកម្េិត P3 បស់ខ្នក ជ្ញេួយទី
ម្បឹកាខដ្េានកម្េិតរសម ើ P4 វិញ។ ពីដ្ំបូងខញទ
រំ ទួេបានព័ត៌ាន សំរណើទង
ំ អស់រនះេិន
អាឆអនេ័តបានរទ រដាយសា ខតកា បងកកកា រម្ជើសរ ីសបគគេិក រៅកនរងអងគកា សហ
ម្បជ្ញជ្ញតិ។ បនាប់ពីអនសង ណៈឆងរម្កាយ បស់ខញរំ ខញរំទទួេបានព័ត៌ានថ្ន ម្បសិនរបើខញរំ
រៅខតទទូឆរសន ើនូវសំរណើរនះ អាឆានកា ពិោ ណារៅរពេរនះ យាងរហាឆណាសម្តឹេ
រពេរវលាកំណត់េួយ ហូតដ្េ់សវនកា បណតឹងសាទកខ។
បខនតខញរំទទួេបានព័ត៌ានថ្ន សំរណើអាឆម្តូវបានពិោ ណា ម្តឹេខតរេើេូេដាឋនខដ្េថ្ន
កា រនះនឹងបណា
ត េឱ្យានកា បញ្ច ប់ទង
ំ ម្សរង
រម្កាយបញ្ច ប់សវនកា បណតឹងសាទកខ
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រៅរេើធនធានទីម្បឹកា បស់ខួ ន
េ

រៅ

រដាយេិនគិតថ្នានកា ង្គ អវខី ដ្េោំបាឆ់

ឧបសេព័នធ ្៖ អនសង ណៈទី២ កថ្នខណឌ ១៧។
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ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
សម្ាប់ខ្នករ ើយ រៅរម្កាយរពេបញ្ច បស
់ វនកា រនះ។ ្ារយរៅវិញ ខញទ
រំ ទួេបានកា
ធានថ្ន ម្បសិនរបើខញរំដ្កសំរណើសំបគគេិកកម្េិត P4 ខញរំនឹងម្តូវបានអនញ្ជាត ឱ្យ កា
ធនធានម្បឹកា ហូតដ្េ់រម្កាយរពេសវនកា បណតឹងសាទកខ

រហើយថ្នខញរំនឹងទទួេបាន

ភាពបត់ខបន (រដាយសេរហត្េ) កនរងកា សរម្េឆថ្ន កា ខបងខឆក “រាង” ឬទំហំ
កា ង្គ ខបបណា សម្ាប់ទីម្បឹកា និងសម្ាប់ខរញរំ ៅរពេរនះ។ រដាយសា ខតខញរំពិោ ណា

ថ្ន េិនានេទធភាពខដ្េថ្នខ្នកនឹងអាឆបំរពញអាណតតិកា ង្គ ខេួន រៅរម្កាយរពេសវ
នកា បាន ម្បសិនរបើេិនានធនធានទីម្បឹការទរនះ កា រនះរធវើឱ្យខញរំគ្មមនជរម្េើសអវី រម្ៅពី
ដ្កសំណំសំរ ើយ100។ (រដាយគូសបញ្ជាក់បខនថេ)
98.

រហតដ្ូរឆនះកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ បានដ្ឹងថ្ន សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ បំរពញកិឆចរដាយខ្អករៅ
រេើកា សនោរនះយាងឆាស់លាស់ រដ្ើេបីធានថ្ន ធនធានម្បឹកាខដ្េោំបាឆ់ សម្ាប់កា ង្គ បស់
សហរេធាវីនេ
ំ ខ នឹងអាឆបនតរៅរម្កាយសវនកា បណតឹងសាទកខ។ ខ្នករ្ងងរទៀតថ្នអនសង
ណៈ បានបង្គាញពីភា កិឆចខដ្េោំបាឆ់ម្តូវបំរពញ បនាប់ពីសវនកា ម្ពេទំងអងគរហតខដ្េថ្ន
ភា កិឆចទង
ំ រនះម្តូវម្បេូេ្តំគ្ម
រ ន រដាយសា ខតកងវះខាតធនធាន និងភាពោំបាឆ់កនរងកា រផ្លតតរៅ
រេើ កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិ វិធប
ី ណតឹងសាទកខ101។

99.

ជ្ញទូរៅ សហរេធាវីនេ
ំ ខានគរម្ាង និងកំណត់អាទិភាពកា ង្គ បស់ខេយន រដាយខ្អករេើកា
សនោទំងពី រនះ ខដ្េបញ្ជាក់យាងឆាស់ថ្ន ធនធានទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិនឹងម្តូវបនត។ សហរេធាវី
នំេខេិនបានកំណត់អាទិភាពឆំរ ះភា កិឆច ខដ្េទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ ម្តូវបំរពញជ្ញពិរសសរ ើយ។
សហរេធាវីនេ
ំ ខក៏េិនបានកំណត់ភា កិឆចទីម្បឹកា

រដ្ើេបីម្តួតពិនិតយរេើសា រអ ិឆម្តូនិក

និង

ម្កដាសសានេ បស់ខួ េន កនរងរពេបំរពញកា ង្គ ជិត៧ឆ្នំ រដ្ើេបី កាទកខនូវព័ត៌ានគនេឹះ ឬរម្តៀេ
រ ៀបឆំកំណត់ម្ាេេអិត រេើបញ្ជាខដ្េជ្ញកា ដ្ឹងឮផ្លាេ់ បស់គ្មត់ខដ្ ។ ភា កិឆចទង
ំ អស់រនះ គឺ
េិនអាឆបញ្ច ប់បានរ ើយ រៅកនរងខខតលា។

100

ឧបសេព័នធ ណ៖ ឧបសេព័នធ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កេមវតថរ៖ ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហ

រេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខរេសា ដ្េ់ខខេិងន ឆ្នំ២០២១ ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខេីន ឆ្នំ២០២១ ទំព័ ៥។
101

ដ្ូឆខាងរេើ ទំព័ ៦៖ “រៅខខេិងន ឆ្នំ២០២១ ខ្នកសហរេធាវីនេ
ំ ខតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីនឹងានទំហំកា ង្គ គួ

សេ ខដ្េម្តូវបានផ្លអកកនរងអំ រងរពេរ ៀបឆំសវនកា ។ រនះ ួេបញ្ចូ េជ្ញពិរសស (i) កា បញ្ច ប់កា ដាក់ឯកសា រៅរសសសេ់
ខដ្េទំនងជ្ញតម្េូវឱ្យានកា ង្គ រម្ឆើន (ii) កា សម្េបសម្េួេកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី (iii) កា បញ្ចូ េព័ត៌ាន
សត ីពីរក ដ្ំខណេ និងកា រធវើបឆចរបបននភាពរគហទំព័ ”។
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100.

រទះបីជ្ញានកា ឆងអរេបង្គាញជ្ញលាយេកខណ៍អកង ឆំនួនពី

រដាយសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ

រៅកនរងខខេីន និងខខេិងន ឆ្នំ២០២១ កតី ថ្នសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ំពឹងថ្ន នឹងានកា រគ្ម ព
រៅាេសនោកតី102 សញ្ជាដ្ំបូង អំពីរឆតន បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រេើកា បដ្ិរសធរនះ ម្តូវបាន
ទទួេរៅកនរងអនសង ណៈកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើកទីេួយ រៅថ្ងៃទី២៣ ខខកញ្ជា រហើយបនាប់េក
គឺរសឆកតីសរម្េឆាេសា រអ ិឆម្តូនិក រៅថ្ងៃទ១
ី ខខតលា។ កា ពោយាេសំកា បញ្ជាក់បំេេឺរេើ
សា រអ ិឆម្តូនិក រដ្ើេបីសរម្េឆថ្នរតើពិតជ្ញានរឆតន កនរងកា បញ្ច ប់ទីម្បឹកាខដ្ ឬអត់រនះ គឺ
េិនម្តូវបានទទួេនូវកា រ្េើយតបរ ើយ103។ េទធ្េគឺថ្ន សហរេធាវីនេ
ំ ខ និងទីម្បឹកាខេួនឯង
ផ្លាេ់ ានរពេរវលាដ្៏ខេីម្តឹេបីសបាតហ៍ កនរ ងកា ពោយាេរេើកា ម្បគេ់ និងកា រម្តៀេរ ៀបឆំកា
ោករឆញ បស់ទីម្បឹកា បនាប់ពីបំរពញកា ង្គ យៈរពេម្បាំពី ឆ្នំរៅ អ.វ.ត.ក។
101.

សហរេធាវីនេ
ំ ខកត់សាគេ់ថ្ន

រៅកនរងឆាប់ ដ្ឋបាេអនត ជ្ញតិ

អនករធវើកា សរម្េឆអាឆឆង

កាតពវកិឆចខួ ន
េ គ្មត់ ាេ យៈកា បរងកើតនូវ កតី ំពឹងទកខដ្េម្សបឆាប់ សម្ាប់អនកដ្ថ្ទ៖
“កតី ំពឹងទកខដ្េម្សបឆាប់ អាឆបណា
ត េឱ្យរកើតាននូវ កាតពវកិឆច្ូ េវឆាប់ ឬកាតពវកិឆច
កិឆស
ច នោ រៅរពេខដ្េភាគីេួយរធវើសកេមភាព កនរងេកខណៈេួយខដ្េជ្ញតំណាងឱ្យអំរពើ
ឬ កយសេតី ខដ្េានរឆតន ឬម្បខហេជ្ញអាឆជម្េរញរដាយសេរហត្េ ដ្េ់ភាគី
ដ្ថ្ទរទៀតឱ្យរធវើសកេមភាពកនរងេកខណៈេួយ រដាយពឹងខ្អករេើកា តំណាង និងថ្នភាគីដ្ថ្ទ
រទៀតនឹងរធវើដ្ូរោនះ"104

102

ដ្ូឆខាងរេើ ទំព័ ៥-៦។ ឧបសេព័នធ ត៖ អនសង ណៈ បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ កេមតថរ៖

ធនធានសម្ាប់ខ្នកសហរេធាវីនេ
ំ ខរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី - ខខកកកដា ដ្េ់ខខកញ្ជា ឆ្នំ២០២១, ឆះថ្ងៃទី២១ ខខេិងន ឆ្នំ
២០២១ ទំព័ ៥។
103

ឧបសេព័នធ ង៖ កា រ្េើយ្េងសា រអ ិឆម្តូនិក វាងកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ និងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ ទំព័ ១-៣ (សា រអ

ិឆម្តូវនិក បស់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខរ្ញើរៅកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅថ្ងៃទី០២ ខខតលា, ថ្ងៃទី០៤ ខខតលា, ថ្ងៃទី០៦ ខខ
តលា ឆ្នំ២០២១)។
104

UNDT សំណំរ ឿងរេខ UNDT/NY/2009/051/JAB/2008/098 រ ឿងកតី Sina តទេ់នឹងអគគរេខាធិកា អងគកា សហម្បជ្ញ

ជ្ញតិ សាេម្កេ សាេម្កេរេខ UNDT/2010/060, ឆះថ្ងៃទី០៩ ខខរេសា ឆ្នំ២០១០ កថ្នខណឌ ៣៥។
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102.

កា ំពឹងទករដាយម្សបឆាប់ អាឆរកើតរ ើងពី “កា រម្បើម្បាស់កា អនវតតទូរៅ ឬាេ យៈកា
សនោឆាស់លាស់”105។

103.

រៅឆំរ ះេខ UNDT កា សនោជ្ញទូរៅគួ រធវើរ ើងជ្ញលាយេកខណ៍អកង រដ្ើេបីបរងកើតនូវកា ំពឹង
ទករដាយម្សបឆាប់ បខនតកា សនោរដាយផ្លាេ់ាត់ បរងកើតបានជ្ញ “កា របតជ្ញញឆិតតេឹងាត់” ក៏អាឆ
ម្គប់ម្គ្មន់106។ រៅឆំរ ះេខរវទិកាដ្ថ្ទរទៀត ានកា កំណត់ឆាស់លាស់ថ្ន កា សនោផ្លាេ់ាត់
គឺអាឆម្គប់ម្គ្មន់107។ រទះជ្ញកនរងក ណីណាកតី រៅកនរងប ិបទរនះកា សនោទំងពី

ម្តូវបាន្េះរ

បញ្ជចង
ំ ជ្ញបនតបនាប់ រៅកនរងកា ទំនក់ទំនងជ្ញលាយេកខណ៍អកង ។
104.

រទះបីជ្ញានកា រកើតរ ើងជ្ញញឹកញាប់ រៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋបាេអនត ជ្ញតិ

ក់ព័នធជរាេះកិឆចសនោ

បគគេិកកតី ខតរគ្មេកា ណ៍ថ្នកា ំពឹងទករដាយម្សបឆាប់ េិនកម្េិតកំណត់សម្ាប់ប ិបទរនះ
រទ។ ានកា រកើតរ ើង្ងខដ្ រៅកនរង សាថប័នឆាប់ជ្ញតិនិងអនត ជ្ញតិនន108។ តលាកា ICTR ក៏
បានអនវតត្ងខដ្ ឆំរ ះ កា ំពឹងទករដាយម្សបឆាប់ បស់ជនជ្ញប់រោទ
រេធាវីកា

105

កតី109។

ទសងនៈរនះគឺ ក់ព័នធជ្ញេួយម្ទឹសតីខ្អករេើកា រជឿជ្ញក់

ក់ព័នធកា ខតងាំង
ដ្ូឆជ្ញកាេិនអាឆ

UNDT សំណំរ ឿងរេខ UNDT/NY/2011/073 រ ឿងកតី Candusso តទេ់នឹងអគគរេខាធិកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ សាេ

ម្កេ សាេម្កេរេខ UNDT/2013/090 ឆះថ្ងៃទី២៦ ខខេិងន ឆ្នំ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៩។
106

UNDT សំណំរ ឿងរេខ UNDT/NBI/2010/09/ UNAT/1582, រ ឿងកតី តទេ់នឹងអគគរេខាធិកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ

សាេម្កេ សាេម្កេរេខ UNDT/2010/197 កថ្នខណឌ ៥១។ (“ថ្នរតើបគគេិកានកា ំពឹងទកម្សបឆាប់ឬរទ គឺអាម្ស័យរៅ
រេើថ្នរតើ រគអាឆបង្គាញឱ្យរឃើញថ្ន អវីេួយម្តូវបាននិយាយ ឬរធវើរដាយ ដ្ឋបាេខដ្េានកា របតជ្ញញឆិតតេឺងាត់កនរងកា បនតកិឆច
សនោ រដ្ើេបីឱ្យបគគេិកអាឆ ំពឹងថ្ននឹងានកា បនតកិឆចសនោ រទះបីកិឆចសនោ បស់គ្មត់ខឆងដ្ូរឆនះក៏រដាយ។ រសឆកតីម្បកាស
ផ្លាេ់ាត់ បស់អនកម្គប់ម្គងខដ្េបង្គាញថ្ន

កា ង្គ នឹងម្តូវបានពនោ រពេរេើសពីកាេប ិរឆេទ្តកំណត់ខដ្េបានបញ្ជាក់

យាងឆាស់ ឧទហ ណ៍ ជ្ញទរងវើខដ្េនឹង្តេ់ឱ្យបគគេិកនូវកា ំពឹងទកម្សបឆាប់ថ្នកិឆចសនោ បស់គ្មត់នឹងបនត”)។
107

សូេរេើេ ឧទហ ណ៍៖ តលាកា ដ្ឋបាេ បស់អងគកា ILO, In re Geiser, សាេម្កេរេខ ៧៨២ (ឆ្នំ១៩៨៦) កថ្នខណឌ

១៖ “រទះបីជ្ញកា សនោានទម្េង់អវីក៏រដាយ វាេិនសំខាន់រទ៖ កា សនោអាឆជ្ញលាយេកខណ៍អកង ឬផ្លាេ់ាត់ ជ្ញក់ឆាស់ ឬ
បងកប់ន័យ។ អនកខដ្េរធវើកា សនោម្តូវបានឆងកាតពវកិឆចកនរងកា កាភាពរសាមះម្តង់ រទះបីជ្ញគ្មត់សនោរដាយផ្លាេ់ាត់កតី ឬ
រទះបីជ្ញកា សនោរនះម្គ្មន់ខតជ្ញកា សននិដាឋនខដ្េរកើតរឆញពីកាេៈរទសៈ ឬអាកបបកិ ិយា បស់គ្មត់កតី”។
108

សូេរេើេ L. Otis និង J. Boulanger-Bonnelly, “The Protection of Legitimate Expectations in Global

Administrative Law” រៅកនរង G. P. Politakis, T. Kohiyama and T. Lieby (eds), LO100 - Law for Social Justice (ហងឺ
ខណវ៖ កា ិយាេ័យពេកេមអនត ជ្ញតិ ឆ្នំ២០១៩) រេខ ៣៩៥ [ឯកសា ភាាប់រេខ ២]។
109

តលាកា ICTR រ ឿងកតី Akayesu តទេ់នឹង ដ្ឋអាជ្ញញ សំណំរ ឿងរេខ ICTR-96-4-A រសឆកតីសរម្េឆទក់ទងនឹងកា ោត់

ាំងរេធាវី ឆះថ្ងៃទី២៧ ខខកកកដា ឆ្នំ១៩៩៩ ទំព័ ៣។
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បដ្ិរសធសនោ (promissory estoppel) រហើយក៏អាឆរកើតរ ើង្ងខដ្ រៅរពេខដ្េកា ំពឹងទក
រកើតរឆញពី អាជ្ញញធ សាធា ណៈ រហើយានេកខណៈទូេំទូលាយ រដាយសា ខតវា ួេបញ្ចូ េទំង
កា ំពឹងទក ខដ្េខ្អករេើកា សនោឆាស់លាស់ និងកា ំពឹងទកខដ្េរកើតរ ើង រដាយសា ខតកា
អនវតតម្សបគ្មន110។
105.

សហរេធាវីនេ
ំ ខសូេរេើករ ើងថ្ន

ទសងនៈរនះគឺអាឆអនវតតបានឆំរ ះក ណីបឆចរបបនន។

កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានរធវើកា សនោេឹងាត់ ជ្ញក់លាក់ និងឆាស់លាស់ ឆំរ ះសហរេធាវីអនត
ជ្ញតិនេ
ំ ខ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខពឹងខ្អករេើកា សនោទំងអស់រនះ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេបានដ្ឹង
ឮយាងឆាស់ អំពីកា ពឹងខ្អកទំងរនះ។ ម្បសិនរបើអនញ្ជាតឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរធវើកា បដ្ិរសធ
នឹងានកា ខូឆខាតរកើតរ ើង។ សហរេធាវីនេ
ំ ខនឹងបាត់បង់ឱ្កាស កនរងកា រម្បើម្បាស់ទីម្បឹកា
សម្ាប់កា ង្គ ជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន រៅកនរងអំ រងរពេខដ្េ សហរេធាវីនេ
ំ ខានទីម្បឹកា រម្ ះ
សហរេធាវីនេ
ំ ខយេ់ថ្ន តំខណងទីម្បឹកានឹងម្តូវបនត។
106.

សាថនភាពរនះកាត់ខតឆាស់លាស់

រដាយសា កា ពិតខដ្េថ្ន

កា េិនរគ្ម ពសនោទំងអស់រនះ

បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រកើតរ ើងម្សបគ្មនជ្ញេួយ កា ង្គករឆញជ្ញក់ឆាស់ពី រសឆកតីសរម្េឆ
រេើធនធានកនេងេក បស់ខួ ន
េ
កា ង្គ

ក់ព័នភា
ធ កិឆចខដ្េម្តូវបានពិោ ណាថ្ន

សថ ិតរៅកនរងអាណតតិ

បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ និង វិធីសាន្រសត កនរងកា សរម្េឆរេើធនធាន។ សហរេធាវីនេ
ំ ខ

ានសិទធិ ំពឹងទកថ្ន ភា កិឆចខដ្េសថ ិតកនរងអាណតតិកា ង្គ ខេួន នឹងម្តូវបនតសថិតកនរងអាណតតិកា ង្គ ន
រពេរនះ។ សហរេធាវីនេ
ំ ខានសិទធិ ំពឹងទកថ្ន កា យេ់ដ្ឹង បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ រៅរេើ
ទំនក់ទំនង វាងសហរេធាវីនេ
ំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី នឹងរៅខតបនតរដាយ
គ្មមនកា ផ្លេស់បូត ។
107.

រហតដ្ូរឆនះរសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ គួ ម្តូវបានម្ោនរោេ រដាយសា ខត្ារយ
រៅនឹងកា ំពឹងទករដាយម្សបឆាប់

បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ ខដ្ខ្អករេើកា សនោឆាស់លាស់

និងពិតម្បាកដ្ទំងពី ។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេគួ ម្តូវបានតម្េូវ ឱ្យអនវតតាេសនោ បស់ខួ ន
េ រដ្ើេបី

110

កា ពិភាកាអំពីទំនក់ទំនង វាងសញ្ជាណទំងរនះ អាឆ កបានរៅកនរងសាេដ្ីកា បស់តលាកា កំពូេឥណា
ឌ រៅកនរងរ ឿងកតី ដ្ឋ

Jharkhand and Ors. តទេ់នឹង Brahmaputra Metallics Ltd. And Ors. សំណំរ ឿងរេខ 2021 (1) SCJ 131 កថ្នខណឌ ៣២៣៥ [ឯកសា ភាាប់រេខ ៣]។
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(ក) អនញ្ជាតឱ្យបនតធនធានម្បឹកា និង (២) អនញ្ជាតឱ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខ សរម្េឆរេើកា ខបង
ខឆកធនធានខដ្េាន សម្ាប់សហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ និងទីម្បឹកា។
108.

រដ្ើេបីកាត់បនថយជ្ញអតិប ា

នូវកា េំបាកខបបរនះនរពេខាងេខ

អងគជំនំជម្េះគួ ពិោ ណា

បង្គគប់ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឱ្យបរងកើតកិឆចសនោរសវា្េូវឆាប់ និងគរម្ាងជំនួយកា ្េូវឆាប់
សម្ាប់សហរេធាវីនេ
ំ ខ ខដ្េានេកខណៈម្បហាក់ម្បខហេជ្ញេួយអវី ខដ្េកំពងអនវតតជ្ញេួយ
រេធាវីកា

កតី។ រទះបីជ្ញតលាកា អាឆនឹងជិតដ្េ់រពេបញ្ច បកា
់ ង្គ ខេួនកតី ខតរនះេិនខេនជ្ញ

រហត្េសម្ាប់ កា បនតកា អនវតតខដ្េជម្េរញឱ្យាន កា សរម្េឆខដ្េេិនសីសង្គវក់គ្មន និងេិន
ានគណរនយយភាពរ ើយ។ កា េិនានម្បព័នធខដ្េានតាេភាព និងអាឆម្បរេើេរេើេបាន រៅ
ខតអាឆបណា
ត េឱ្យានទំនស់ និងបងក នូវកា ពនោរពេ និងឆំណាយបខនថេ សូេបីរៅកនរ ងអំ រង
រពេខដ្េរៅសេ់ បស់តលាកា និងអំ រងរពេេខង្គ រសសសេ់ បស់ខួ ន
េ កតី។
៩. សំន
109.

ើសុំ

សម្ាប់សំអាងរហតទំងអស់ដ្ូឆបានរ ៀបរាប់ខាងរេើ សហរេធាវីនេ
ំ ខរសន ើសំដ្េ់អងគជំនំជម្េះ
បញ្ជាក់អំពីអាណតតិ បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ

រហើយបង្គគប់ឱ្យកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ្តេ់ធនធាន

ោំបាឆ់សម្ាប់បំរពញកា ង្គ បស់ខួ ន
េ ។ រដ្ើេបីរជៀសវាងកា ពនោរពេបខនថេ សហរេធាវីនេ
ំ ខ
រសន ើដ្េ់អងគជំនំជម្េះ បង្គគប់ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឱ្យបនតធនធានទីម្បឹកាអនត ជ្ញតិ បស់សហ
រេធាវីនេ
ំ ខ និងរគ្ម ពាេកា ម្ពេរម្ពៀង បស់ខួ ន
េ រដាយអនញ្ជាតឱ្យសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ
សរម្េឆរេើកា ខបងខឆករាងបំរពញកា ង្គ

វាងសហរេធាវីអនត ជ្ញតិនេ
ំ ខ និងទីម្បឹកាអនត

ជ្ញតិ។
រហតដ្ូរឆនះសហរេធាវីនេ
ំ ខ រសន ើសរំ ដាយរគ្ម ពឆំរ ះ អងគជំនំជម្េះតលាកា កំពូេ៖
(១)

តេកេ់ សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណីឆំរ ះកា តំណាងរដាយម្បសិទធភាពអនរលាេាេ
វិធាន ១២ សាួ នពី និង វិធាន ២៣ (៣)

(២) ម្ោនរោេ រសឆកតីសរម្េឆ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរេើបញ្ជាធនធាន បស់ ម្ករេកា ង្គ
សហរេធាវីនេ
ំ ខ សម្ាប់ យៈរពេខាងេខ និង
(៣) បង្គគប់ ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឱ្យរធវើកា ពិោ ណារដាយម្តឹេម្តូវ រៅរេើកាត ក់ព័នធ រៅ
កនរងរសឆកតីសរម្េឆ បស់ខួ ន
េ រេើបញ្ជាធនធាន
49
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី
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០០២/២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក
(៤) បង្គគប់

ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឱ្យ្តេ់ធនធានម្គប់ម្គ្មន់

រដ្ើេបីបំរពញអាណតតិកា ង្គ

បស់សហរេធាវីនេ
ំ ខ
(៥) បង្គគប់

ដ្េ់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេឱ្យ្តេ់កា ជូនដ្ំណឹងម្គប់ម្គ្មន់

បញ្ជាធនធាន

ជ្ញលាយេកខណ៍អកង

រដ្ើេបីឱ្យសហរេធាវីនេ
ំ ខ

អំពីរសឆកតីសរម្េឆរេើ
អាឆរ ៀបឆំខ្នកា

សកេមភាព បស់ខួ ន
េ ខ្អកាេរនះ។

50
ី បង្គគប់បនាន់រដ្ើេបីកា
សំរណើសំដ្កា

សិទធិ បស់រដ្ើេបណតឹង ដ្ឋបបរវណី

