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1.

អងគជំន្ំជរេះតលាការក្ំរូ ននអងគជំនុំជរមះ ិសាមញ្ាកនុងតុលាការកមពជា
ុ

ព ើមបីកាត់ពែចកតី

ឧរកិ ក
ឋ មមស េររររឹតពត ្បើងពៅកនុងអំឡុងពរេននរររកមពជា
ុ ររជាធិរពតយយពៅចព្លះរីនងៃ្ី

១៧

សែ

ពមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ េ់នងៃ្ី ០៦ សែ មករា ឆ្នំ ១៩៧៩ (“អងគជំនុំជរមះតុលាការកំរូេ” ឬ“អងគជំនុំជរមះ”
និង

“អ. .ត.ក”

នីមួយៗ)

បាន្្ួេ“ែំព

ើររែ់ែហររះរាជអាជាាែុំដាក់មួយភាសា”

ើែុំ”)1។

(“ែំព

ក្. របវតតិន្ីតិ វិធី
2.

ពៅនងៃ្ី ០៨ សែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២១ អងគរុពរជំនុំជរមះបានពចញពែចកតីែពរមចរួមពេើែំព

ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិ និងែហពមធា ីការោរកតី មាែ មុត ោក់រ័នពធ ៅនឹងកិចច ំព
ែំ
3.

ើររែ់

ើរការនីតិ ិធីកនុង

ំពុ រឿង ០០៣ (“ពែចកតីែពរមចរួមររែ់អងគរុពរជំនុំជរមះ”)2។
ពៅនងៃ្ី ១៤ សែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២១ ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិបានរញ្ជូ នែំព

ការជូន ំ

ឹងជាសាធារ

ើែុំពនះ ឱ្យមាន

ៈ 3។

ខ. សារណា
4.

ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិពែនើែុំការអនុញ្ញាតរីអងគជំនុំជរមះតុលាការកំរូេដាក់សារណាជាភា

សាអង់ពលលែពៅនងៃ្ី ០៨ សែ តុលា ឆ្នំ ២០២១ និងភាសាសែមរដាក់តាមពរកាយមិនឱ្យហួែរីនងៃ្ី ១៨ សែ
តុលា ឆ្នំ ២០២១ ស េការដាក់សារណាពនះមានរយៈពរេ ៣០ នងៃលិតចារ់រីនងៃជូន ំ

ឹងពែចកតីែពរមច

រួមររែ់អងគរុពរជំនជ
ុំ រមះ4។ ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិបានពេើកពឡើងថា សារណាខាងមុែពនះោក់រ័នធ
ពៅនឹង“ការរញ្ច រ់ែកមមភារ្្ររែ់អងគរុពរជំនុំជរមះ”កនុងែំ
1
2

ែំព

ើររែ់ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិែុំដាក់មួយភាសា ចុះនងៃ្ី ១៤ សែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២១។

ពែចកតីែពរមចរួមែតីរីែំព

កិចច ំព

ំពុ រឿង ០០៣5។ សារណាពនះ លឺកនុង

ើរការនីតិ ិធីកនុងែំ

ើែុំររែ់ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិ និងែហពមធា ីការោរកតី មាែ មុត ោក់រ័នធ ពៅនឹង
ំពុ រឿង ០០៣ (“ពែចកតីែពរមចរួមររែ់អងគរុពរជំនុំជរមះ”) ចុះនងៃ្ី ០៨ សែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២១

ឯកសារពេែ D271/5 និង D272/3។
3

ែំព

ើ ចុះនងៃ្ី ១៤ សែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២១។

4

ែំព

ើ កថាែ ឌ ១។

5

ែំព

ើ កថាែ ឌ ២។

ពែចកតីែពរមចពេើែពំ

ើែុំដាក់មួយភាសា
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ពោេរំ

ងពតតតពៅពេើការពែនើែុំការរំភ្ឺ ល និងភារជាក់លាក់សននកចារ់ោក់រ័នពធ ៅនឹងការរញ្ច រ់ ំព

ការនីតិ ិធីពៅ ំណាក់កាេមុនការជំនុំជរមះកនុងែំ

ំពុ រឿង

០០៣

ជំហានរ្ារ់ននែំ

ំពុ រឿងពនះ

ើរ
និង

តរមូ ការចាំបាច់កនុងការពោររតាមែុច រិតភារភារននរករែ័ ឌ ចារ់ អ. .ត.ក.6។ ែហររះរាជអាជាា
អនតរជាតិបានអះអាងថា កនុងករ

ីរិពែែ ការដាក់ឯកសារមួយភាសាជាមុនែិនអាចពធវើពៅបាន ពដាយ

សារសារណាររែ់ោត់ស ងស េតរមូ ឱ្យមានការរសា រជា ែុីជពរៅោក់រ័នពធ ៅនឹងរញ្ញាែមល
ុ សាមញ និង
ជាមូេដាឋនែំខាន់ែរមារ់ការនតេ់យុតិធ
ត ម៌រតឹមរតូ និងេអររពែើរ7។ ែហររះរាជអាជាាក៏បានពេើកពឡើង
នងស រថា
រុ

នងៃឈរ់ែរមាកនលូ ការររែ់អងគការែហររជាតិ

និងររះរាជាណាចរកកមពជា
ុ ែរមារ់ ិធី

យភ្ជំរ
ុ ិ ឌ ពៅនងៃ្ី ០៦ និង ០៧ សែ តុលា ឆ្នំ ២០២១ ខាងមុែពនះ មានសារៈែំខាន់ែរមារ់ររជាជន

កមពជា
ុ រលរ់ៗរូរ

ររមទំងអនករកសររនងស រននការិយាេ័យែហររះរាជអាជាា

ចំពណាមព្ះរតូ បានអនុញ្ញាតឈរ់ែរមាកមួយែបាតហ៍ពរញែរមារ់រិធីរុ

ស េមានមានក់កនុង

យពនះ8។ ពយាងតាមែំអាង

ពហតុពនះ ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិពែនើែុំអងគជំនុំជរមះ អនុញ្ញាតដាក់សារណាសតមួយភាសាែិន និងែុំ
ការែពរមចពេើរញ្ញាពនះឱ្យបានឆ្រ់តាមស េអាចពធវើពៅបាន

ពដាយការជូន ំ

ឹងជាមុនតាមរយៈ

អុីសម៉ែេ9។

គ. ចាប់ជ្ញធរមាន្
5.

មារតា ៧.១ ននពែចកតីស

្ំអនុ តតែីរ
ត ីការដាក់ឯកសារពៅចំពោះមុែ(“ពែចកតីស

្ំអនុ តត”)

សចងថា “រាេ់ឯកសាររតូ ដាក់ជាភាសាសែមរ និងអង់ពលលែ ឬបារាំង”។
6.

មារតា

៧.២

ននពែចកតីស

្ំអនុ តតែីរ
ត ីការដាក់ឯកសារសចងថា

“កនុងកាេៈព្ែៈរិពែែ

ែហពៅរកមពែុើរអពងេត ឬអងគជំនុំជរមះនន អ. .ត.ក. អាចអនុញ្ញាឱ្យភាលីដាក់ឯកសារជាភាសាបារាំង
ឬអង់ពលលែជារឋមបាន រ៉ែុសនតរ្ារ់មក ភាលី រតូ ដាក់ឯកសារជាភាសាសែមរស េបានរកសរររួចឱ្យបាន
ឆ្រ់រហ័ែរំនុត”។

6

ែំព

ើ កថាែ ឌ ៣។

7

ែំព

ើ កថាែ ឌ ៤។

8

ែំព

ើ កថាែ ឌ ៥។

9

ែំព

ើ កថាែ ឌ ៦។

ពែចកតីែពរមចពេើែពំ

ើែុំដាក់មួយភាសា
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ឃ. ការរិភាក្ា
7.

ជារឋម អងគជំនុំជរមះតុលាការកំរូេរញ្ញជក់ថា ែមាែភារជាតិ និងអនតរជាតិននកិចច ំព

ការនីតិ ិធីតាមនលូ តុលាការ មានេកណ
ពៅររែ់ អ. .ត.ក.
ែរមារ់ពោេរំ

ូចបានកំ

ើរ

ៈចាំបាច់ ូចោនកនុងការចូេរួមកនុងកិចចែហការ ព ើមបីែពរមចពោេ

ត់ជាក់លាក់ពៅកនុងរករែ័ ឌ ចារ់ និងពរែកកមមររែ់ អ. .ត.ក.។

ងពនះ ភាលីរតូ ែិតែំរំពរញតាមេកណែ ឌ ្ូពៅននការដាក់ឯកសារជារីរភាសាកនុងពរេ

សតមួយ។ ការដាក់ភាសាណាមួយនលូ ការររែ់ អ. .ត.ក. មានអានុភារពែមើោន

ូចមានសចងកនុងមារតា

២៦(២) ននកិចចររមពររៀង មារតា ៤៥ ងមី ននចារ់ែីរ
ត ីការរពងេើត អ. .ត.ក. និងមារតា ៧.១ ននពែច
កតីស
8.

្ំអនុ តត។
ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិបានពែនើែុំការអនុញ្ញាតរីអងគជំនុំជរមះតុលាការកំរូេ

ដាក់សារណា

ភាសាអង់ពលលែមិនឱ្យហួែរីនងៃ្ី ០៨ សែ តុលា ឆ្នំ ២០២១ និងដាក់ភាសាសែមរតាមពរកាយពៅនងៃ្ី ១៨ សែ
តុលា ឆ្នំ ២០២១10។ ែហររះរាជអាជាាបានពេើកពឡើងថា កនុងកាេៈព្ែៈរិពែែ តរមូ ឱ្យោត់រតូ ដាក់
មួយភាសាែិន
សរររីរ្ក់11។

ពដាយសារសារណាររែ់ោត់ស ង

និងរតូ រកសររចំណាយពរេរបាំនងៃពដាយអនករក

អនករកសរររតូ ឈរ់ែរមាកែរមារ់រិធីរុ

យភ្ជំរ
ុ ិ ឌ

និងបានអនុញ្ញាឱ្យឈរ់ែរមាក់

រួចពហើយ12។
9.

អងគជំនុំជរមះតុលាការកំរូេរិចារណាព

ព្ែៈរិពែែ” ូចបានកំ
លរបីរ ពិ ែធែំព

ើញថា

ត់កនុងមារតា ៧.២ ននពែចកតីស

ពហតុនេទំងពនះមិនអាចចាត់្ុកជា“កាេៈ
្ំអនុ តតព្ះព្។ ពហតុ ូពចនះ អងគជំនុំជរមះ

ើែុំររែ់ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិស េពែនើែុំដាក់ជារឋមនូ ឯកសារជាភាសាអង់

ពលលែសតមួយ។
10.

ពែចកតីែពរមចពនះពធវើពឡើងពដាយរុំរ៉ែះោេ់ េ់ការដាក់សារណាមួយពៅពរេអ្លត

ស េរតូ

ដាក់ជារីរភាសា សែមរ និងអង់ពលលែ កនុងពរេសតមួយពឡើយ។

10

ែំព

ើ កថាែ ឌ ១។

11

ែំព

ើ កថាែ ឌ ៤។

12

ែំព

ើ កថាែ ឌ ៥។

ពែចកតីែពរមចពេើែពំ

ើែុំដាក់មួយភាសា
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សំណរំ ឿងរេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ត.ក
ឯកសារពេែ

ង. ផ្ននក្េសរេចសេចក្តី
ពយាងតាមែំអាងពហតុខាងពេើ អងគជំនុំជរមះតុលាការកំរូេែពរមច៖
បដ្ិសេធ ែំព

ើររែ់ែហររះរាជអាជាាអនតរជាតិ

បង្គគប់ថា សារណាព្ះរតូ ដាក់ជារីរភាសាកនុងពរេសតមួយ។

រាជធានីភ្ំពន រញ នងៃ្ី ២២ សែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០២១
របធាន្អងគជំន្ំជរេះតលាការក្ំរូ

គង់ រេុីេ

ពែចកតីែពរមចពេើែពំ

ើែុំដាក់មួយភាសា
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