អង្គជំនុំជម្រះវិសា្ញ្ញក្នុងតុលាការក្្នុ ជា
អ.វ.ត.ក

សាលដីកាសដងខេបរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
មបកាសថ្ងៃទី ២៣ ចែ វិែ្ិកា ឆ្្ ំ ២០១៦
សំណុំដរឿង ០០២/០១
នួន ជា និង ដែៀវ សំផន

ី របេ់អខគជំៃុំជម្រះតុលាការក្ំពូល
សេចក្តីេសខេបនៃសាលដកា
សលើបណ្តឹខសាទុក្េក្នុខេំណ្ុំសរឿខ ០០២/០១
នងៃទី ២៣ ខែ វិចកា
ិ ឆ ឆ្នំ ២០១៦
1. រៅនងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក្. បាៃរចញសាលម្ក្រ
បស់ែួ ៃ
ល ក្នុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ៃិងបាៃ ក្រ

ើញថា ជៃជាប់រោទ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ មាៃ

ពិ ទធភាពពីបទសមាលប់ ង្គគល ( ួរបញ្ចូ លបទរៃសសឃាត) បទរ្វើទក្េបក្ររនញរោយរូលរេតៃរោ
បាយ ៃិងអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀត (មាៃដូចជា កា ផ្លលស់ទីលំរៅរោយបងេំ កា រ្វើឱ្យបាត់ែួ ៃ
ល
រោយបងេំ ៃិងកា បះពាល់ដល់រសចក្តីនងលងូ ន បស់រៃសស)។
2. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ

ើញថា បទឧម្ក្ិដឋទង
ំ រៃះម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃ

ម្ពឹតិកា
ត ណ៍ចំៃួៃ ៣ ខដលជាក្រមវតថនុ ៃសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដូចជា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅ
ម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញភាលរៗប្ទាបប់ពីកា ដួល លំទីម្ក្ុងរៅនងៃទី ១៧ ខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥
(រៅថា កា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ) ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ
ខដលបាៃរក្ើតរឡើងពីចរ្លះឆ្នំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្នំ ១៩៧៧ (រៅថា កា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់
កាលទីពី ) ៃិងកា សមាលប់អតីតទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជក្នុង
រែតតរពា្ិ៍សាត់រៅចងខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ

ើញថា របើរទះបីជា

ជៃជាប់រោទទំងពី ពំបាៃម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដណា
ឋ
រួយរោយផ្លទាបល់ក្៏រោយ ក្៏ជៃជាប់រោទម្តូវបាៃោក្់
ឱ្យទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំចំរពាះបទឧម្ក្ិដទ
ឋ ង
ំ រៃះ

រោយខផែក្រលើទម្រង់នៃកា ទទួលែសម្តូវ

ខដលរៅថា “សេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ” ម្ពរទំងរោយសា ជៃជាប់រោទបាៃរ ៀបចំខផៃកា

ញុះញង់

ជួយៃិងជំ ញ ៃិង ចំរពាះជៃជាប់រោទ ៃួៃ ជា ខតមានក្់ទក្់ទងរៅៃឹងកា បញ្ជារៅក្នុងកា ម្បម្ពឹតត
ឧម្ក្ិដក្
ឋ រមទង
ំ រៃះ។
3. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

បាៃសរម្រចផត្ទាបរទសជៃជាប់រោទមានក្់ៗោក្់ពៃធ្គា អស់រួយជី វិត។

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃទទួលយក្ខផនក្ែលះនៃសំរណើសំទរទ សំណងផលូវចិតត

ៃិងសរូេភាព

រោយបាៃសរម្រចផតល់សំណងចំៃួៃ ១១ ដល់រដើរបណតឹង ដឋបបរវណីទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ។
4. ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ម្ពរទំងសេម្ពះរាជអាជាាបាៃោក្់សា ណាបណតឹងសាទក្េ ៃិងសា ណាតប
រ ៀងៗែលួៃ។ រដើរបណតឹង ដឋបបរវណីក្៏បាៃោក្់សា ណាជាលាយលក្េណ៍អក្ស ផងខដ ។ អងគជំៃំជម្រះ
តលាកា ក្ំពូលបាៃរបើក្សវ្កា រៅនងៃទី ០២ ទី ០៣ ៃិង ទី ០៦ ខែ ក្ក្កោ ឆ្នំ ២០១៥ រដើរបីសួ
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សាក្សីចំៃួៃ ៣ ូបបខៃថររទៀត។ រៅនងៃទី ១៧ ខែ វិចិកា
ឆ ឆ្នំ ២០១៥ ៃិង ោប់ពីនងៃទី ១៦ ដល់ ១៨ ខែ
ក្រភៈ ឆ្នំ ២០១៦ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃរបើក្សវ្កា សាតប់សា ណាផ្លទាបល់មាត់រលើបណតឹង
សាទក្េ។

ប្ទាបប់រក្

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃោប់រផតើរពិភាក្ាសរម្រចរលើបណតឹងសាទក្េ

រៃះ។
5. រៅនងៃរៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលៃឹងរចញសាលដីការពញរលញរលើបណតឹងសាទក្េទង
ំ បី ខដល
មាៃអាៃភាពផលូវចាប់។ រដើរបីជួយដល់សាធា ណជៃឱ្យយល់ចាស់អំពីកា សរម្រច បស់តលាកា
សូរសរងេបៃូវសំអាងរេត

ៃិងខផនក្សរម្រចរសចក្តី បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល

ែាំុ

បខៃតរសចក្តី

សរងេបរៃះ រិៃខរៃជាខផនក្រួយនៃសំអាងរេតសម្មាប់កា សរម្រចរៃះរឡើយ។
6. បណតឹងសាទក្េ បស់ ៃួៃ ជា មាៃទឡហីក្ ណ៍ចំៃួៃ ២២៣ រេើយ រែៀវ សំផៃ មាៃចំៃួៃ ១៤៨ ខដល
មាៃលក្េណៈម្តួតគានជារម្ចើៃ។ រោយសា រូលរេតរៃះ ែាំស
ុ ូរសរងេបបណតឹងសាទក្េទង
ំ ពី រៃះ ួរគាន
ដូចមាៃរៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។ ចំរពាះបណតឹងសាទក្េ បស់សេម្ពះរាជអាជាា ែាំស
ុ ូរសរងេប
ោច់រោយខឡក្។
7. ែាំស
ុ ូរបញ្ជាក្់ថា រោយសា ទឡហីក្ ណ៍រៅក្នុងបណតឹងសាទក្េមាៃចំៃួៃរម្ចើៃ ដូចរៃះែាំស
ុ ូរសរងេបចំរពាះ
ខតកា យល់រ

ើញទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍ណាខដលមាៃភាពចម្រូងចម្មាស ឬមាៃសា ៈសំខាៃ់ ឬ

មាៃអតថម្បរោជៃ៍ចំរពាះសាធា ណជៃបរណា
ណ ះ។

ជាក្់ខសតង

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃ

ពិោ ណារលើទឡហីក្ ណ៍ទង
ំ អស់នៃបណតឹងសាទក្េខដលបាៃរលើក្រឡើងរ្ះ
តលាកា ក្ំពូលបាៃផតល់កា យល់រ

ើញចំរពាះទឡហីក្ ណ៍ទង
ំ រៃះ

រេើយអងគជំៃំជម្រះ

រៅក្នុងសាលដីការពញរលញម្តឹរ

ម្តូវជាលាយលក្េណ៍អក្ស បស់ែួ ៃ
ល ខដលៃឹងម្តូវជូៃដំណឹងដល់ភាគីក្នុងរពលឆ្ប់ៗប្ទាបប់ពីសវ្កា
រៃះម្តូវបាៃបញ្ច ប់។
១.បណ្តឹខសាទុក្េរបេ់ ៃួៃ ជា ៃិខ ស ៀវ េំផៃ
8. ទឡហីក្ ណ៍នៃបណតឹងសាទក្េខដល ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ បាៃរលើក្រឡើង បាៃខបងខចក្ជាម្បាំម្បរ្ទ
ជាក្់លាក្់ដូចខាងរម្ការ៖
១.១.ភាពម្តឹរម្តូវនៃក្ិចដ
ច រំ ណើ កា ៃីតិ វ្
ិ ី
9. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្អំណះអំណាងរួយចំៃួៃ

ជំទស់រៅៃឹងភាពម្តឹរម្តូវនៃក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ី

ខដលបាៃអៃវតតចំរពាះពួក្គាត់។ ក្នុងខផនក្រៃះ មាៃពី ចំណចទក្់ទងរៅៃឹងអំណះអំណាងនៃបណតឹង
សាទក្េរៃះ។
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១.១.១.សិទធទ
ិ ទួលបាៃកា ជំៃជ
ំ ម្រះរោយតលាកា ឧម្ក្ិដក្
ឋ រមឯក្រាជយឥតលររែៀង
10. ជាកា ក្ត់សមាគល់ ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងថា សិទធិ បស់ពួក្គាត់ក្នុងកា ទទួលបាៃកា ជំៃំជម្រះ
រៅចំរពាះរែតលាកា ឯក្រាជយឥតលររែៀង ម្តូវបាៃ ំរលា្បំពាៃ។
11. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើអំណះអំណាងខដលបាៃរោទម្បកាៃ់ថា
លាដំបូងមាៃភាពលររែៀងតារ យៈអវីខដលបាៃបង្គាញឱ្យរ
មាៃក្ំេសរ្ះ។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញ ដូចជាកា យល់រ

អងគជំៃំជម្រះសា
ើញពំម្តឹរម្តូវ ៃិង

ើញថា តារ យៈក្ិចចសមាភសៃ៍ បស់រលាក្ម្សី

រៅម្ក្រ Cartwright ក្នុងឆ្នំ ២០១៣ ពំបាៃបង្គាញថា រលាក្ម្សីមាៃភាពលររែៀងរឡើយ។ ចំរពាះអំ
ណះអំណាងអំពីក្ងវះឯក្រាជភាព

រោយខផែក្រលើកា រលើក្រឡើងរៅក្នុងរសៀវរៅ បស់អតីតសេ

រៅម្ក្ររសើបអរងកត Marcel LEMONDE អងគជំៃំជម្រះក្ត់សមាគល់ថា រតិរោបល់ទង
ំ រ្ះ គឺ
ម្គាៃ់ខតជាលក្េណៈទូរៅ រេើយរិៃជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងសំណំរ ឿង ០០២ រ្ះរទ។ ទក្់ទងរៅៃឹងកា
រោទម្បកាៃ់ បស់ រងត សរបតតិ ខដលថា សាក្សីសកាតៃពលពំបាៃរក្ផតល់សក្េីក្រមរោយសា បា រភពី
សៃតិសែរ្ះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់ថា របើរទះបី រៃះជាកា រោទម្បកាៃ់គួ ឱ្យរជឿក្៏
រោយ ក្៏កា រោទម្បកាៃ់រៃះពំជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងបញ្ជាខដលថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងែវះឯក្រាជ
ភាពរ្ះខដ ។

ចំរពាះអំណះអំណាងខដលថា

សំអាងរេត បស់រៅម្ក្រជាតិសរម្រចរិៃរកាះរៅ

រេង សំ ិៃ រក្រ្វើជាសាក្សី បាៃបង្គាញអំពីក្ងវះឯក្រាជភាពរ្ះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
ពិោ ណារ

ើញថា ពំមាៃភាពចាស់លាស់ក្នុងកា សៃនិោឋៃបាៃោងដូរោនះរឡើយ រម្ពាះសក្េីក្រមខដល

ំពឹងទក្រ្ះអាចពំមាៃកា ជាប់ពាក្់ព័ៃ។
ធ
១.១.២.សិទធទ
ិ ទួលបាៃកា កា ពា ែលួៃរោយម្បសិទធភាព
12. ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ បាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរដើរបីគាម្ំ ទអំណះអំណាងខដលថា សិទធិ បស់ពួក្
គាត់ក្នុងកា ទទួលបាៃកា កា ពា រោយម្បសិទធភាពម្តូវបាៃ ំរលា្បំពាៃ ខដលមាៃដូចជាកា សរម្រច
រិៃរកាះរៅសាក្សីរួយចំៃួៃ។
13. ទក្់ទងរៅៃឹងសាក្សី រេង សំ ិៃ ខដល ៃួៃ ជា បាៃរសនើសំជារម្ចើៃដងឱ្យរកាះរៅសាក្សី ូបរៃះរក្
ផតល់សក្េីក្រម

ខដលក្នុងរ្ះ

ក្៏មាៃរៅចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងផងខដ ។

អងគជំៃំជម្រះ

សាលាដំបូងពំអាចទទួលបាៃរតិភាគរម្ចើៃរលើសលបសម្មាប់កា រកាះរៅសាក្សី រេង សំ ិៃ រក្រ្វើ
សក្េីក្រមបាៃរឡើយ។ របើរទះបីជារៅម្ក្របី ូបបាៃយល់រ

ើញថា កា រកាះរៅរៃះពំមាៃភាពោំបាច់

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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ក្៏រោយ ក្៏រៅម្ក្រពី ូបរទៀតបាៃយល់រ

ើញថា សាក្សី រេង សំ ិៃ គឺជាសាក្សីពាក្់ព័ៃខធ ដលគបបី

រកាះរៅ។
14. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ើញថា

កា រម្បើម្បាស់ឆ្ទាបៃសិទធិ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលា

ដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងសាក្សី រេង សំ ិៃ ពំមាៃលក្េណៈសររេតផលរ្ះរទ។ ជាកា ក្ត់សមាគល់
រៅម្ក្របី ូបខដលបាៃយល់រ

ើញថា សាក្សី រេង សំ ិៃ ពំគបបីរកាះរៅរ្ះ បាៃបញ្ជាក្់ថា កា

រកាះរៅរៃះអាចបណា
ត លឱ្យមាៃកា ពៃា រពលោងរម្ចើៃ។
រ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់

ើញថា រៃះគឺជាក្ំេស រម្ពាះតារក្ំណត់ម្តាក្ៃលងរក្ ពំមាៃកា បង្គាញថា សាក្សី រេង សំ ិៃ

បាៃបដិរស្ក្នុងកា ចូលែលួៃរក្ផតល់សក្េីក្រមរឡើយ ម្បសិៃរបើមាៃកា រកាះរៅរ្ះ។ បខៃថររលើរៃះ
រទៀត សំរណើសំរកាះរៅសាក្សី រេង សំ ិៃ បាៃរ្វើរឡើងតាំងពីដំណាក្់កាលដំបូងនៃក្ិចចដំរណើ កា
ៃីតិ វិ្ី រេើយម្បសិៃរបើមាៃបញ្ជាអវីរក្ើតមាៃខរៃក្៏រោយ ក្៏រិៃបាៃបង្គាញឱ្យរ

ើញថា ម្តូវបាៃរោះ

ម្សាយរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ីរៅចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងរឡើយ។
15. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃផតល់កា សៃនិោឋៃដូចខាងរលើរៃះទក្់ទងរៅៃឹងសាក្សី អក្ បៃរ

ឿៃ

ខដល ៃួៃ ជា ក្៏បាៃរសនើសំឱ្យសាក្សី ូបរៃះរក្ផតល់សក្េីក្រមផងខដ ។
16. ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជាប្ទាបប់ខដលអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលម្តូវរោះម្សាយគឺ

ថារតើជៃជាប់រោទ

ជាក្់ខសតងបាៃទទួល ងផលបះពាល់រោយសា ក្ំេស បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង
ណា។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់រ

ខដ

ឬោង

ើញថា សាក្សីទង
ំ ពី ូប

រៃះ ទំៃងជាមាៃព័ត៌មាៃរោះបៃទាបក្
ុ ជាសកាតៃពលដូចសាក្សីដនទរទៀតខដ ។ ចំរពាះកា បញ្ជាក្់រៅក្នុង
បទសមាភសៃ៍ បស់ រេង សំ ិៃ ពីដំបូងខដលបាៃរ្វើរឡើងទក្់ទងរៅៃឹងរគាលៃរោបាយ បស់ខែម
ម្ក្េររៅរលើទហាៃនៃ បបសាធា ណ ដឋខែម

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា ក្ំណត់

ម្តានៃបទសមាភសៃ៍រៃះ ពិតជាបាៃបង្គាញអំពីបញ្ជាខដលអាចបំ្ឺតា
ល រ យៈសក្េីក្រមរៃះបាៃ។ រទះជា
ោងរៃះក្តី ក្ំណត់ម្តានៃបទសមាភសៃ៍រៃះ មាៃរៅចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង ួចរេើយ ៃិង
អាចយក្រក្ពិោ ណាបាៃ។ ស បរសចក្តីរក្ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ
បង្គាញថា កា សរម្រចរិៃរកាះរៅសាក្សី រេង សំ ៃ
ិ ៃិង អក្ បៃរ

ើញថា ពំមាៃកា

ឿៃ បាៃបណា
ត លឱ្យមាៃ

“លទធផលែសឆគង្ៃៃ់្ៃ រៅក្នុងក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ី” ខដលតម្រូវឱ្យបដិរស្កា សរម្រចោក្់ពិ ទធ ភាព
រលើជៃជាប់រោទរឡើយ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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17. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្បញ្ជាជារម្ចើៃរទៀតទក្់ទងរៅៃឹងភាពម្តឹរម្តូវនៃក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ី ៃិងបាៃ
អះអាងអំពីអ្រមៃញ្ញភាពនៃវិធាៃនផទាបក្នុងផងខដ ។ រោយបាៃពិោ ណារលើសា ណា បស់ភាគី អងគជំៃំ
ជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃសរម្រចបដិរស្អំណះអំណាងទំងអស់រ្ះ

រោយខផែក្រលើសំអាងរេត

ខដលបាៃរ ៀបរាប់រៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។
១.២. វិ្សា
ី ្សតទទួលយក្្សតតា
ុ ង បស់អងគជៃ
ំ ជ
ំ ម្រះសាលាដំបង
ូ
18. រៃះជាខផនក្ទីពី អំពីទឡហីក្ ណ៍រៅក្នុងបណតឹងសាទក្េទក្់ទងរៅៃឹង វិ្ីសា្សតទទួលយក្្សតតា
ុ ង បស់
អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង ៃិង ំឭក្ថា កា សរងេបរៃះក្ម្រិតម្តឹរខតបញ្ជារួយចំៃួៃខដលសំខាៃ់បំផត
បរណា
ណ ះ។
១.២.១.កា ក្ម្រិតឱ្កាសសម្មាប់កា រសប
ើ សួ ក្នុងរពលជំៃជ
ំ ម្រះ
19. ជៃជាប់រោទបាៃអះអាងថា

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសរោយសា បាៃក្ម្រិតឱ្កាស

សម្មាប់កា រសើបសួ ក្នុងរពលជំៃំជម្រះ។
20. បញ្ជាទីរួយគឺ ថារតើអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសក្នុងកា បញ្ជាក្់ថា ភាគីកា ពា ក្តីពំមាៃសិទធិ
រ្វើកា រសើបសួ ខដ ឬោងណា។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា របើរទះបីជាម្ក្បែ័ណំ

ខផនក្ៃីតិ វិ្ី បស់ អ.វ.ត.ក្. ពំបាៃខចងអំពីកា រសើបសួ រពញរលញខដលម្តូវរ្វើរឡើងរោយភាគីកា ពា
ក្តីក្៏រោយ ក្៏ពំមាៃរូលោឋៃនៃលក្េៃិក្
ត ៈ ឬរេតផលជាក្់ខសតងណារួយខដលគួ ឱ្យរជឿជាក្់ បាៃហារ
ឃាត់ភាគីកា ពា ក្តីក្នុងកា របើក្ក្ិចចរសើបសួ រម្ការលក្េែណំរួយចំៃួៃ

ក្នុងរគាលបំណងខសវង ក្្សតុ

តាងពាក្់ព័ៃរធ ្ះរឡើយ ជាពិរសស ក្នុងកា អៃញ្ជញតឲ្យភាគីកា ពា ក្តីអាចរ្វើសំរណើដល់អងគភាព្្
បស់ អ.វ.ត.ក្.ឲ្យរបើក្កា រសើបសួ បខៃថរ។
21. បញ្ជាទីពី គឺ ថារតើអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេស ខដ ឬោងណា ក្នុងកា សរម្រចរលើសំរណើសំ
របើក្ក្ិចចរសើបសួ ។

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា វិ្ីសា្សតទូរៅ បស់អងគជំៃំជម្រះ

សាលាដំបូងមាៃលក្េណៈសររេតផល ៃិងថា ភាពែសឆគងខផនក្ៃីតិ វិ្ីណារួយក្នុងអំឡុងរពលនៃក្ិចច
រសើបសួ ម្តូវបាៃរោះម្សាយ ួចរេើយ តារ យៈដីកាដំរណាះម្សាយ ។
១.២.២.កា អៃញ្ជញតឱ្យសាក្សីពៃ
ិ ត
ិ យចររលយ
ើ ពីរៃ បស់ែួ ៃ
ល រដើរបីបញ្ជាក្់ែរ
លឹ សា
22. បញ្ជាប្ទាបប់គឺ ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា សរម្រច បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងខដលអៃញ្ជញតឱ្យសាក្សីពិៃិតយ
ចររលើយពីរៃ បស់ែួ ៃ
ល រៅរៃរពលសាក្សីចូលរក្ផតល់សក្េីក្រម។
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23. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា កា អៃរ័តយក្ៃីតិ វិ្ីខបបរ្ះ បាៃរ្វើឱ្យមាៃភាពរិៃសី

សង្គវក្់គានជារួយកា អៃវតត បស់ក្រពជា
ុ ។ រទះជាោងណាក្តី អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល ក្ពំរ
ថា

ើញ

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ំរលា្រលើឆ្ទាបៃសិទធិ បស់ែួ ៃ
ល រៅក្នុងកាលៈរទសៈនៃរ ឿងក្តីរៃះរឡើ

យ។
១.២.៣.កា ទទួលយក្ ៃិងកា រម្បើម្បាស់្សតតា
ុ ងជាលាយលក្េណអ
៍ ក្ស ជំៃស
ួ សក្េក្
ី រមផ្លទាបល់មាត់
24. ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹង វិ្ីសា្សត បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង ក្នុងកា រម្បើម្បាស់ចររលើយជា
លាយលក្េណ៍អក្ស ជំៃួសសក្េីក្រមផ្លទាបល់មាត់។ ជាពិរសស អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសរម្រចថា
ក្នុងកាលៈរទសៈរួយចំៃួៃ ្សតតា
ុ ងក្នុងទម្រង់ជាចររលើយលាយលក្េណ៍អក្ស ឬម្បតិោ ឹក្ អាចទទួល
យក្បាៃ របើរទះបីជាភាគីកា ពា ក្តីពំមាៃឱ្កាសសួ រដញរោលសារីជៃជាមាចស់ចររលើយរៃះក្៏រោយ។
ជាលទធផល

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃទទួលយក្ចររលើយ

ៃិងម្បតិោ ឹក្ជាលាយលក្េណ៍អក្ស

ចំៃួៃ ១.១២៤។
25. ដំបូង អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ
ោច់ខាតរ្ះរឡើយ។

ើញថា សិទធិក្នុងកា សួ រដញរោលសាក្សី ពំមាៃលក្េណៈ

កា ផតល់សិទធិទូលំទូលាយគាមៃក្ម្រិតក្នុងកា សួ សាក្សីម្បឆ្ំងៃឹងជៃជាប់រោទ

អាចមាៃហាៃិ្័យបះពាល់ដល់លទធភាព បស់តលាកា ក្នុងកា ផតល់យតតិ្រ៌រៅក្នុងរ ឿងក្តីរួយ

ខដល

មាៃទំេំ្ំរ្ង ៃិងមាៃភាពសមគ
ុ សាមញដូចរ ឿងក្តីបចចប
ុ បៃនរៃះ។
26. ទីពី

ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងទរៃៃ់ខដលអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃផតល់រៅរលើចររលើយជា

លាយលក្េណ៍អក្ស ។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់ថា ចររលើយជាលាយលក្េណ៍អក្ស ជា
ទូរៅម្តូវខតផតល់តនរលជា្សតតា
ុ ងក្នុងក្ម្រិតទប រោយសា ភាគីពំបាៃសួ រដញរោលសាក្សីខដលបាៃផត
ល់ចររលើយរៃះ។ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពិតជាបាៃបញ្ជាក្់ថា អងគជំៃំជម្រះបាៃពិោ ណារលើរគាល
កា ណ៍រៃះរៅក្នុងកា វាយតនរល្សតតា
ុ ង ដូរចនះពំមាៃក្ំេសពាក្់ព័ៃៃ
ធ ឹងបញ្ជារៃះរឡើយ។ រទះជាោង
ណាក្តី បញ្ជាខដលកាៃ់ខតសមគ
ុ សាមញជាងរៃះគឺ ថារតើអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងោងខាលង
ំ រៅ
រលើចររលើយរម្ៅតលាកា ខដ ឬោងណា ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា យល់រ
តលាកា ក្ំពូលៃឹងម្តូវពិោ ណារលើបញ្ជារៃះទក្់ទងរៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់ែួ ៃ
ល រ្ះ។ អងគជំៃំជម្រះ
ើញជាក្់លាក្់រ្ះ។

១.២.៤.កា សំអាងរៅរលើ្សតតា
ុ ង បស់រដើរបណតង
ឹ ដឋបបរវណី
27. ទឡហីក្ ណ៍ប្ទាបប់ខដលម្តូវរលើក្រឡើង គឺពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា សំអាង បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងរលើ
្សតតា
ុ ងខដលបាៃផតល់រោយរដើរបណតឹង ដឋបបរវណី។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល

6 of 28

អំណះអំណាងខដលបាៃរលើក្រឡើងរោយជៃជាប់រោទ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះរឡើយ។ ដំបូង របើ
រទះបីជារដើរបណតឹង ដឋបបរវណីមាៃសិទធិពិរសសរៅក្នុងក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ីក្៏រោយ ក្៏រៃះពំខរៃមាៃ
ៃ័យថា រដើរបណតឹង ដឋបបរវណីពំអាចផតល់សក្េីក្រមបាៃរ្ះខដ ។ ទរៃៃ់ខដលបាៃផតល់រៅរលើសក្េីក្រម
បស់រដើរបណតឹង ដឋបបរវណីៃឹងម្តូវវាយតនរលរោយខផែក្រលើក្ ណីជាក្់ខសតងៃីរួយៗ រោយពិោ ណា
ួរគានផងខដ ជារួយៃឹងបញ្ជាខដលថា រដើរបណតឹង ដឋបបរវណីពំបាៃតម្រូវឱ្យរ្វើសរបងរ្ះ។
28. បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំមាៃក្ំេសក្នុងកា សំអាងរៅរលើរសចក្តីខងលងអំពីទក្េរសាក្
ឬសក្េីក្រមអំពីផលបះពាល់ បស់ជៃ ងរម្គាះ រោយសា មាៃកា បង្គាញចាស់លាស់ថា ទំងរៃះអាច
មាៃព័ត៌មាៃរួយចំៃួៃពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងពិ ទធភាព បស់ជៃជាប់រោទ។
29. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្អំណះអំណាងរួយចំៃួៃរផសងរទៀតទក្់ទងរៅៃឹង វិ្ីសា្សតទទួលយក្្សតុ
តាង បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង ដូចជា កា សំអាងរៅរលើសាក្សីជំ្ញ ៃិងកា អៃវតតរួយចំៃួៃ
រៅក្នុងបៃទាបប់សវ្កា រៅរពលសាក្សីរៃះម្តូវបាៃរសនើសំឱ្យផតល់រោបល់រលើឯក្សា ។ អំណះអំណាង
ទំងអស់រៃះ
យល់រ

ម្តូវបាៃអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលវាយតនរលរោយម្បុងម្បយ័តន

ើញ បស់ែួ ៃ
ល រៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។ ខាងរម្ការរៃះ ជាកា យល់រ

រេើយបាៃផតល់កា
ើញអំពីែលឹរសា នៃ

សំណំរ ឿងពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងបទឧម្ក្ិដខឋ ដលជៃជាប់រោទម្តូវបាៃសរម្រចោក្់ពិ ទធភាព។
១.៣.កា យល់រ ញ
ើ ពាក្់ពៃ
័ រធ ៅៃឹងបទឧម្ក្ិដខឋ ដលជៃជាប់រោទម្តូវបាៃសរម្រចោក្់ពិ ទធភាព
30. ដូចបាៃរលើក្រឡើងពីដំបូង បទរោទរៅក្នុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងបទឧម្ក្ិដខឋ ដល
បាៃរោទម្បកាៃ់រៅក្នុងអំឡុងរពលនៃម្ពឹតិកា
ត ណ៍ចំៃួៃ ៣ គឺ កា ជររលៀសរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ សំរៅ
រលើកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ កា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃខដលោប់រផតើររៅពាក្់ក្
ណា
ត លចងរម្កាយក្នុងឆ្នំ ១៩៧៥ េូតដល់ក្នុងឆ្នំ ១៩៧៧ រៅថា កា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់
កាលទីពី ៃិងកា សមាលប់អតីតទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ។ អងគ
ជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ

ើញថា

មាៃកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដរ
ឋ ួយចំៃួៃរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំង

រៃសសជាតិរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃម្ពឹតិកា
ត ណ៍ទង
ំ រៃះ។ ដូចបាៃរលើក្រឡើងខាងរលើ ជៃជាប់រោទទំង
ពី ពំបាៃម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដទ
ឋ ំងរៃះរោយផ្លទាបល់រ្ះរទ។

រោងតារអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

រទះបីជាបទឧម្ក្ិដទ
ឋ ង
ំ រៃះម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងរោយខែម ម្ក្េរដនទរទៀតក្៏រោយ

របើ

ក្៏ជៃជាប់រោទ

ទំងពី ម្តូវបាៃោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវចំរពាះបទឧម្ក្ិដទ
ឋ ង
ំ រៃះខដ ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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31. ជាលទធផល

កា ពិោ ណាអំពីកា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំ បស់ជៃជាប់រោទអាចម្តូវបាៃខបង

ខចក្ជាពី ោងទូលំទូលាយគឺ ទីរួយ បទឧម្ក្ិដជា
ឋ ក្់ខសតងខដលខែម ម្ក្េរបាៃម្បម្ពឹតត ៃិងទីពី ថារតើ
ជៃជាប់រោទអាចម្តូវោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំចំរពាះបទឧម្ក្ិដទ
ឋ ង
ំ រៃះបាៃ ខដ

ឬោង

ណា។
១.៣.១.កា រ្វរ
ើ ៃសសឃាត
១.៣.១.១.កា ក្ំណត់ៃយ
ិ រៃ័យធាតផសំអតតរ្រ័តនៃបទរៃសសឃាត
32. ទក្់ទងរៅៃឹងបទរៃសសឃាត បញ្ជាទីរួយខដលម្តូវរលើក្រឡើងចំរពាះអងគចាប់គឺ កា ក្ំណត់ៃិយរ
ៃ័យនៃធាតផសំអតតរ្រ័ត។

ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងថា

លក្េែណំនៃអំរពើរៃសសឃាតរៅក្នុង

ឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ ក្ំណត់ថា ោ ីបាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្ផ្លទាបល់ក្នុងកា រ្វើរៃសសឃាត ក្នុង
ៃ័យថា រគាលបំណង បស់ោ ីគឺ រ្វើឱ្យជៃដនទរទៀតសាលប់។ មាៃកា រលើក្រឡើងថា អងគជំៃំជម្រះ
សាលាដំបូងមាៃក្ំេសក្នុងកា ក្ំណត់ៃិយរៃ័យធាតផសំអតតរ្រ័ត

ពីរម្ពាះបាៃ ួរបញ្ចូ លកា រ្វើ

រៃសសឃាតរោយម្បរោល (Reckless Murder) ឬរបើតារពាក្យរពចៃ៍ក្នុងចាប់សី វិល រៃសសឃាត

រោយម្បរោល (dolus eventualis)។
33. ប្ទាបប់ពីបាៃពិៃិតយរលើយតតិសា្សតពាក្់ព័ៃធ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា អងគជំៃំជម្រះ

សាលាដំបូងពំមាៃក្ំេសទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះរទ។ អាម្ស័យរេតរៃះ ក្៏អាចោក្់ឱ្យទទួលែស
ម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំពីបទរៃសសឃាតបាៃខដ របើរទះបីជាោ ីពំមាៃរចត្ផ្លទាបល់ក្៏រោយ។
១.៣.១.២.ក្ំេសខផនក្អងគរេតទក្់ទងរៅៃឹងអំរពើរៃសសឃាត
34. ទឡហីក្ ណ៍ដនទរទៀតនៃបណតឹងសាទក្េគឺ

ជាប់ពាក្់ព័ៃជា
ធ ចរបងរៅៃឹងសំអាងរេត បស់អងគជំៃំជម្រះ

សាលាដំបូងអំពីរេតកា ណ៍នៃកា រ្វើរៃសសឃាត

ខដលបាៃម្បម្ពឹតរត ៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទី

លំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយគឺ កា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ ៃិងរេតកា ណ៍នៃ
កា រ្វើរៃសសឃាតរៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ។
35. រទះជាោងណាក្តី អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលម្តូវរោះម្សាយរលើបញ្ជា ថារតើអងគជំៃំជម្រះសាលា
ដំបូង ម្តូវបង្គាញអំពីរេតកា ណ៍ៃីរួយៗនៃកា សមាលប់ឱ្យេួសពី វិរតិសងស័យ ខដ ឬោងណា ខដល
ជាសំណួ រួយម្តូវបាៃអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលរឆលើយតបជាវិជាមាៃ។
បង្គាញថា

ខែម ម្ក្េរបាៃម្បម្ពឹតអ
ត ំរពើរៃសសឃាតរ្ះ

អាម្ស័យរេតរៃះ

រដើរបី

ខដលក្ ណីនៃកា សមាលប់ៃីរួយៗម្តូវខត

បង្គាញឱ្យេួសពី វិរតិសងស័យ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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36. ខផែក្រលើរូលោឋៃរៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃពិៃិតយរោយម្បុងម្បយ័តនរលើកា យល់រ
អងគរេតខដលជៃជាប់រោទបាៃជំទស់។

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលសៃនិោឋៃថា

ើញខផនក្

កា យល់រ

ើញ

រួយចំៃួៃអំពីកា សមាលប់ ពំម្តូវបាៃបង្គាញរោយសររេតផល រម្ពាះជាចរបងបាៃខផែក្រលើ្សតតា
ុ ង
រម្ៅតលាកា ឬ្សតតា
ុ ងខដលពំមាៃតនរលម្គប់ម្គាៃ់។ រទះជាោងណាក្តី មាៃក្ ណីរួយចំៃួៃទក្់ទង
ៃឹងកា សមាលប់ម្តូវបាៃបង្គាញរោយសររេតផល

ខផែក្រលើ្សតតា
ុ ងខដលមាៃរៅចំរពាះរែអងគជំៃំ

ជម្រះសាលាដំបូង។ អាម្ស័យរេតរៃះ ជាកា សររេតផលក្នុងកា សៃនិោឋៃថា បទរៃសសឃាតក្នុង
ឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ

ម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទី

ម្ក្ុង្នំរពញ ៃិងម្បម្ពឹតរត ៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ។
១.៣.២.កា សមាលប់ ង្គគល
37. ទក្់ទងរៅៃឹងបទសមាលប់ ង្គគល

មាៃទឡហីក្ ណ៍ជារម្ចើៃនៃបណតឹងសាទក្េ

ក្ំណត់ៃិយរៃ័យចាស់លាស់នៃបទឧម្ក្ិដរឋ ៃះ។
រ
ឱ្យរ

ទីរួយ

ជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា

ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា សម្មាប់ធាតផសំអតតរ្រ័តនៃបទឧម្ក្ិដរឋ ៃះ កា បង្គាញ
ើញពីរចត្ម្បរោល គឺជាកា ម្គប់ម្គាៃ់។

38. អំណះអំណាងរៃះមាៃរូលោឋៃម្តឹរម្តូវ។ ប្ទាបប់ពីពិៃិតយរលើយតតិសា្សតពាក្់ព័ៃធ អងគជំៃំជម្រះតលា
កា ក្ំពូលសៃនិោឋៃថា ែសខបលក្ពីបទរៃសសឃាត បទសមាលប់ ង្គគលតម្រូវឱ្យមាៃកា បង្គាញអំពីរចត្

ផ្លទាបល់ក្នុងកា សមាលប់ម្ទង់ម្ទយ្ំ។ ដូរចនះ កា ក្ំណត់ៃិយរៃ័យ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងអំពីធាត
ផសំអតតរ្រ័តនៃបទសមាលប់ ង្គគល មាៃលក្េណៈពំម្តឹរម្តូវរោយខផនក្។
39. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងផងខដ ថា រៅក្នុងម្ពឹតិកា
ត ណ៍្្ ក្៏មាៃម្បជាជៃជារម្ចើៃបាៃសាលប់ផង
ខដ ៃិងថា ពំមាៃកា បង្គាញថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ ចំៃួៃនៃ
កា សាលប់រលើសអម្តារ ណភាព្រមតារឡើយ។

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបដិរស្អំណះអំណា

ងរៃះ រោយរេតថា តារកា បញ្ជាក្់ បស់តលាកា

ICTY ម្បសិៃរបើោ ីបងកពយសៃក្រមដល់ជៃ ង

រម្គាះ រ្ះោ ីជាអនក្ទទួលែសម្តូវចំរពាះជៃ ងរម្គាះ។
40. អាម្ស័យរេតរៃះ
សៃនិោឋៃថា

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ើញថា

ជាកា ពំសររេតផលក្នុងកា

ធាតផសំសតាៃរ័តអំពី“ទំេំ្”ំ នៃបទសមាលប់ ង្គគលម្តូវបាៃបង្គាញថា

មាៃអតថិភាព

ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ។ រោយខផែក្រលើ្សតតា
ុ ងរៅចំរពាះរែ
អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង មាៃខតកា សាលប់រួយចំៃួៃតូចបរណា
ណ ះខដលអាចោត់ទក្ថា ម្តូវបាៃបង្គាញ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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េួសពី វិរតិសងស័យ។ រោយសា ្សតតា
ុ ងរែាយរៅចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង រទើបពំអាច
សៃនិោឋៃបាៃថា កា សមាលប់បាៃរក្ើតរឡើងក្នុងម្ទង់ម្ទយ្ំរឡើយ។ បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃំជម្រះសាលា
ដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើសញ្ជញណរចត្ម្បរោល (dolus eventualis) ដូចបាៃពៃយល់ខាងរលើ ខដល
រៃះពំមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់សម្មាប់បទសមាលប់ ង្គគលរឡើយ។
41. ចំរពាះកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ើញថា

មាៃរេតកា ណ៍នៃកា សមាលប់រួយចំៃួៃម្តូវបាៃបង្គាញរោយសររេតផល។ រទះជាោងណាក្តី ពំ
មាៃ្សតតា
ុ ងម្គប់ម្គាៃ់ខដលអាចឱ្យអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងសៃនិោឋៃរោយសររេតផលថា កា រ្វើ
រៃសសឃាតបាៃរក្ើតរឡើងក្នុងម្ទង់ម្ទយ្ំ ដូចលក្េែណំតម្រូវនៃកា សមាលប់ ង្គគលរឡើយ។ បខៃថររលើ
រៃះរទៀត កា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំបាៃបង្គាញថា ោ ីបាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្

ផ្លទាបល់ក្នុងកា សមាលប់ម្ទង់ម្ទយ្ំ បខៃតបាៃបញ្ជាក្់ថា ោ ីបាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្ម្បរោល (dolus
eventualis) ដូចបាៃក្ត់សមាគល់ខាងរលើ ខដលរៃះពំមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់សម្មាប់បទសមាលប់ ង្គគល
រ្ះរទ។
42. រោងតារសំអាងរេតទំងរៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលសៃនិោឋៃថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង
មាៃក្ំេសក្នុងកា យល់រ

ើញថា បទសមាលប់ ង្គគលម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទី

លំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ ៃិងទីពី ។
43. រទះជាោងណាក្តី

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា

ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ

ដំណាក្់កាលទីរួយ អងគជំៃំជម្រះបាៃយល់ម្សបថា មាៃបទរៃសសឃាតម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើង។ ទក្់
ទងរៅៃឹងដំណាក្់កាលទីពី របើរទះបីជាបទសមាលប់ ង្គគលពំម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងក្៏រោយ ក្៏អងគរេត
ខដលអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ

ើញថា មាៃអតថិភាព ៃិងទទួលសាគល់រៅដំណាក្់កាលបណតឹង

សាទក្េរៃះ បាៃបំរពញតារលក្េែណំធាតផសំទង
ំ អស់នៃបទរៃសសឃាតខដ អាម្ស័យរេតរៃះ អងគ
ជំៃំតលាកា ក្ំពូលសរម្រចោក្់ពិ ទធភាពខផែក្រលើរូលោឋៃរៃះ។
44. ទក្់ទងរៅៃឹងម្ពឹតិកា
ត ណ៍រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគ

ជំៃំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា ោងរហាចណាស់ មាៃទហាៃចំៃួៃ ២៥០ ្ក្់នៃ បបសាធា ណ ដឋ
ខែម ម្តូវបាៃសមាលប់ក្នុងខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើអំណះអំណា
ងទំងរៃះរឡើយ រោយសា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃបង្គាញចំៃួៃអបបប មានៃកា សាលប់ រោយ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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ម្សបតាររគាលកា ណ៍ វិរតិសងស័យម្តូវបាៃជាម្បរោជៃ៍ដល់ជៃជាប់រោទ។ ដូចគានរៃះខដ មាៃភាព
ចាស់លាស់ថា ក្ ណីរៃះ ោ ីបាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្ផ្លទាបល់ក្នុងកា សមាលប់ម្ទង់ម្ទយ្ំ។
45. ស បរសចក្តីរក្ កា សាលប់ ៃិងកា សមាលប់ខដលបាៃរក្ើតរឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជា
ជៃដំណាក្់កាលទីរួយ

ៃិងទីពី

ម្តូវោត់ជាបទរៃសសឃាតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។

ចំខណក្កា សមាលប់រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ ម្តូវោត់ជាអំរពើសមាលប់ ង្គគល។
១.៣.៣.អំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀត
46. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ
ទីរួយ ៃិងទីពី

ើញថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាល

ពិតជាមាៃកា ម្បម្ពឹតអ
ត ំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសស

ជាតិរម្ការទម្រង់នៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅរោយបងេំ

ៃិងកា បះពាល់ដល់រសចក្តីនងលងូ ន បស់រៃសស។

បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ

ើញថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជា

ជៃដំណាក្់កាលទីពី បទឧម្ក្ិដម្ឋ តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងរម្ការទម្រង់នៃកា រ្វើឱ្យបាត់ែួ ៃ
ល រោយបងេំ។
១.៣.៣.១. វិ្សា
ី ្សត បស់អងគជៃ
ំ ជ
ំ ម្រះសាលាដំបង
ូ រៅរលើបទអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀត
47. ជាដំបូង អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់ថា វិ្ីសា្សត បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងចំរពាះ
អំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ

រ្វើឱ្យមាៃកា ភាៃ់ម្ចឡំម្តង់ថា

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃក្ំណត់ៃិយរៃ័យនៃធាតផសំកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃរោយបងេំ ៃិងកា
រ្វើឱ្យបាត់ែួ ៃ
ល រោយបងេំ ហាក្់បីដូចជាមាៃអតថិភាពក្នុងម្បរ្ទបទឧម្ក្ិដោ
ឋ ច់រោយខឡក្ពីគាន។ ផទាបយ
ុ រៅ
វិញ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងគបបីរផ្លតតរលើបញ្ជា ថារតើរៅរពលពិោ ណាជា ួរ អំរពើម្បម្ពឹតរត ៃះមាៃ
លក្េណៈ្ៃៃ់្ៃ ម្បហាក្់ម្បខេលគានរៅៃឹងបទឧម្ក្ិដដ
ឋ នទរទៀតខដលបាៃទទួលសាគល់រៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រម
ម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ ខដ ឬោងណា។ បញ្ជារៃះតម្រូវឱ្យមាៃកា ពិោ ណាជា ួរ ៃិងរលើក្ ណីជាក្់
លាក្់ៃីរួយៗ ដូចខដលអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃរ្វើរឡើងរៅរលើបណតឹងសាទក្េ។
១.៣.៣.២. កាលៈរទសៈក្នង
ុ អំឡង
ុ រពលនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរយ
ួ ៃិងអៃីតាៃក្ូ
លភាពនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅរៃះ
48. ជៃជាប់រោទ

បាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងលក្េ

ែណំ ៃិងកា រម្បើម្បាស់អំរពើេិងា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ។
អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ើញថា ជាទូរៅ កា យល់រ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល

ើញមាៃលក្េណៈសររេតផល
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របើរទះបីជាកា យល់រ

ើញទូរៅរួយចំៃួៃពំសររេតផល

ៃិងពំមាៃ្សតតា
ុ ងគាំម្ទម្គប់ម្គាៃ់រៅ

ចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងក្៏រោយ។
49. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់ថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសក្នុងកា ក្ំណត់ទក្់ទង
រៅៃឹងកា រ្វើយតតិក្រមចំរពាះកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ។ ជាទូរៅ អំណះអំណាង បស់
ជៃជាប់រោទបាៃបង្គាញម្តឹរខតជាជរម្រើសនៃកា បក្ម្សាយអំពី្សតតា
ុ ងបរណា
ណ ះ

ខដលរៃះជាកា ពំ

សររេតផលរឡើយ។
១.៣.៣.៣.កាលៈរទសៈក្នង
ុ អំឡង
ុ រពលនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី ៃិងអៃីតាៃក្ូល
ភាពនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅរៃះ
50. ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា

ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី ។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា
រៃះ កា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី

ួរមាៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃរៅក្នុងខផនក្រផសងៗ

នៃម្បរទសក្រពជា
ុ
ៃិងក្នុង យៈរពលយូ ។ ខផែក្រលើអងគរេតរៃះ កា យល់រ
អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំមាៃលក្េណៈសររេតផល

ើញទូរៅរួយចំៃួៃ បស់

រោយសា បាៃខផែក្រលើរូលោឋៃនៃ្សតតា
ុ ង

ខដលមាៃក្ម្រិតរែាយ។ រទះជាោងណាក្តី ជាកា សររេតផលក្នុងកា យល់រ

ើញថា ជាទូរៅកា

ែវះរសបៀងអាហា ទឹក្ សមាភ អ្រ័យ ម្ពរទំងកា ែវះថានំរពទយ ៃិងជំៃួយខផនក្រវជាសា្សត ៃិងមាៃ្
សតតា
ុ ងម្គប់ម្គាៃ់រៅចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងកា យល់រ

ើញថា ម្បជាជៃរួយចំៃួៃម្តូវ

បាៃបាត់ែួ ៃ
ល ៃិងម្បជាជៃដនទរទៀតបាៃសាលប់រោយសា លក្េែណំនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅរៃះ។ ផទាបយ
ុ រៅ
វិញ ជាកា ពំសររេតផលក្នុងកា យល់រ
ជររលៀសរ្ះជា“ម្បជាជៃងមី”

ើញខដលថា “ម្បជាជៃភាគរម្ចើៃរលើសលប”ខដលម្តូវបាៃ

ខដលជាអតីតអនក្ទីម្ក្ុង

រោយសា មាៃ្សតតា
ុ ងបង្គាញឱ្យរ

ើញថា

ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅរៃះ ក្៏មាៃ“ម្បជាជៃោស់”ផងខដ ។
១.៣.៣.៤.ថារតើកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរយ
ួ ៃិងទីពី ម្តូវោត់ជាអំរពើអរៃសស្រ៌
រផសងៗរទៀតរៅក្នង
ុ កាលៈរទសៈរៃះ ខដ ឬោងណា
51. ដូចបាៃរលើក្រឡើងខាងរលើ អាម្ស័យរលើអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្នុងកា វាយតនរលរលើបញ្ជា ថារតើ
កា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ ៃិងទីពី

ម្តូវោត់ជាអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅ

ក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ ខដ ឬោងណា។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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52. ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ
មាៃកា បង្គាញឱ្យរ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា

ើញថា ោងរហាចណាស់មាៃម្បជាជៃចំៃួៃ ២ លាៃ្ក្់ ម្តូវបាៃផ្លលស់ទីលំរៅ

រោយបងេំរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញរោយគាមៃកា ជូៃដំណឹងជារៃ

ៃិងរម្ការកាលៈរទសៈគួ ឱ្យ្័យខាលច

ៃិងេិងា។ មាៃកា បង្គាញផងខដ ថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ មាៃកា សមាលប់
ៃិងកា សាលប់រោយសា លក្េែណំខដលបាៃបងករៅរលើម្បជាជៃ។
ពិោ ណារ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល

ើញថា ក្នុងកាលៈរទសៈរៃះ កា ផ្លលស់ទល
ី ំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញបាៃបងកឱ្យ

មាៃកា ងទក្េ ៃិងពយសៃក្រម្ៃ
ៃ ់្ៃ ខផនក្ ូបកាយ ៃិងផលូវចិតត ៃិងរ្វើឱ្យបះពាល់ដល់ម្បជាជៃជារម្ចើៃ្
ក្់។ អាម្ស័យរេតរៃះ រៃះគឺជាអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។
53. ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី

ោងរហាចណាស់

៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ ្ក្់ម្តូវបាៃបងេំឱ្យផ្លលស់ទីលំរៅ។ កា យល់រ

មាៃម្បជាជៃពី

ើញរៃះម្តូវោត់ទក្ជាបាៃ

កា រៅដំណាក្់កាលបណតឹងសាទក្េ។ បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលទទួលយក្កា យល់
រ

ើញខដលថា ម្បជាជៃខដលម្តូវបាៃផ្លលស់ទីលំរៅទំងរ្ះ បាៃទទួល ងៃូវលក្េែណំ្ៃៃ់្ៃ ខដលប

ណា
ត លរក្ពីកា ែវះរសបៀងអាហា ទឹក្ ៃិងសមាភ អ្រ័យ។ ម្គួសា ែលះម្តូវបាៃបំខបក្រចញពីគាន ៃិង
ែលះបាៃសាលប់រៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅរ្ះ។
រ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណា

ើញថា កាលៈរទសៈខដលបាៃរ្វើឱ្យបះពាល់ដល់ម្បជាជៃជារម្ចើៃរៃះ ពិតជាមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់

អាចោត់ជាបទអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។
១.៣.៤.កា រ្វទ
ើ ក្េបក្ររនញ
54. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ

ើញថា បទរ្វើទក្េបក្ររនញរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ

ម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ

ៃិងទីពី

ម្ពរ

ទំងរៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ។ ជៃ ងរម្គាះនៃបទរលមើសរៃះគឺ ជាទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋ
ខែម ម្ពរទំងជៃសី វិលខដល ស់រៅក្នុងទីម្ក្ុង្នំរពញក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ ខដល
រៅថា “ម្បជាជៃ ១៧ ររសា” ឬ“ម្បជាជៃងមី”។
១.៣.៤.១.ៃិយរៃ័យនៃកា រ្វទ
ើ ក្េបក្ររនញ
55. ជៃជាប់រោទ
បក្ររនញ។

បាៃជំទស់រៅៃឹងកា ក្ំណត់ៃិយរៃ័យ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងអំពីកា រ្វើទក្េ
រោងតារអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

ម្ក្ុរខដលជាក្រមវតថនុ ៃកា រ្វើទក្េបក្ររនញអាច ួរ
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បញ្ចូ លផងខដ ៃូវម្ក្ុរខដលសមាជិក្ បស់ែួ ៃ
ល ពំម្បកាៃ់ទសសៃៈៃរោបាយ ួរណារួយ

បខៃតម្តូវបាៃ

រ្វើទក្េបក្ររនញរោយសា កា ជំ ញទឹក្ចិតត ឬក្រមវិ្ីៃរោបាយ បស់ោ ី។
56. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំមាៃក្ំេសទក្់ទងរៅៃឹង

បញ្ជារៃះរទ។ អងគជំៃំជម្រះ ំឭក្ពីកា យល់រ

ើញ បស់ែួ ៃ
ល ក្នុងរ ឿងក្តី ឌច ថា ជៃ ងរម្គាះម្តូវខតជា

ម្ក្ុរខដលអាចក្ំណត់បាៃចាស់លាស់ម្គប់ម្គាៃ់រោយោ ី រោយខផែក្រលើរូលរេតៃរោបាយ ពូជ
សាសៃ៍ ឬសាស្។ ជាពិរសស ម្ក្ុរអាចកាលយជាក្រមវតថនុ ៃកា រ្វើទក្េបក្ររនញ រម្ពាះោ ីបាៃក្ំណត់
ពួក្រគជារៃថា ជាអនក្ម្បឆ្ំងសកាតៃពល ឬជាឧបសគគចំរពាះកា អៃវតតក្រមវិ្ីៃរោបាយ។
ុ ខដលអាចក្ំណត់បាៃចាស់លាស់ម្គប់ម្គាៃ់
១.៣.៤.២.“ម្បជាជៃងម”ី គឺជាម្ក្រ
57. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងបខៃថររទៀតថា “ម្បជាជៃងមី” ពំខរៃជាម្ក្ុរខដលអាចក្ំណត់បាៃចាស់
លាស់ម្គប់ម្គាៃ់ ៃិងថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃក្ំណត់ៃិយរៃ័យពំសីសង្គវក្់គាន។ អងគជំៃំជម្រះ
តលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើអំណះអំណាងទំងរៃះរឡើយ រោយសា “ម្បជាជៃងមី” បាៃ ួរបញ្ចូ លអនក្
ខដលក្ំពង ស់រៅក្នុងទីម្ក្ុង្នំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រោយពំគិតថា ពួក្គាត់បាៃ ស់
រៅក្នុងទីម្ក្ុង យៈរពលយូ ឬរទើបខតរក្សានក្់រៅងមីៗរ្ះរទ។
១.៣.៤.៣.កា រ្វទ
ើ ក្េបក្ររនញក្នុងអំឡង
ុ រពលនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរយ
ួ
58. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណាបខៃថររទៀតថា ម្បជាជៃទីម្ក្ុង្នំរពញទំងរូលម្តូវបាៃោក្់ឱ្យ
សថិតរម្ការកា ផ្លលស់ទីលំរៅ (រោយសា អនក្ទំងអស់រៃះ ម្តូវបាៃោត់ទក្ជា“ម្បជាជៃងមី”)។ រទះជា
ោងណាក្តី រៃះពំខរៃមាៃៃ័យថា ជាកា ក្ំណត់រគាលរៅរោយរិៃរ ីសរែ ៃិងរិៃអាចោត់ជាកា
រ្វើទក្េបក្ររនញបាៃរ្ះរទ

ពីរម្ពាះថា

“ម្បជាជៃងមី”ម្តូវបាៃក្ំណត់រគាលរៅរោយសា ពួក្រគម្តូវ

បាៃសៃមត ៃិងោត់ទក្ថា ជាតំណាងឱ្យម្ក្ុររ្ះ។ អាម្ស័យរេតរៃះ អំណះអំណាង បស់ជៃជាប់
រោទទក្់ទងៃឹងបញ្ជារៃះម្តូវបដិរស្រោល។
១.៣.៤.៤.កា រ្វទ
ើ ក្េបក្ររនញក្នុងអំឡង
ុ រពលនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី
59. ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើ
កា រលើក្រឡើង បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា

មាៃ្សតតា
ុ ងបង្គាញថា

ជររលៀសភាគរម្ចើៃរលើសលប គឺជា“ម្បជាជៃងមី”រ្ះរទ។ ដូរចនះ ពំបាៃបង្គាញឱ្យរ

អនក្ខដលម្តូវបាៃ
ើញថា កា ផ្លលស់ទី

លំរៅរៃះគឺជាកា រ ីសរអើងរ្ះរឡើយ។ អាម្ស័យរេតរៃះ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសក្នុង
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កា យល់រ

ើញថា

កា រ្វើទក្េបក្ររនញម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅ

ម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី ។
១.៣.៥.ធាតផសំតារប ប
ិ ទនៃឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ
60. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល បដិរស្ទឡហីក្ ណ៍រៅក្នុងបណតឹងសាទក្េពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងធាតផសំតារប ិប
ទនៃឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។ ចំរពាះសំអាងរេតលរែិតសម្មាប់កា យល់រ

ើញរៃះ មាៃរៅក្នុង

សាលដីការពញរលញ។
១.៤.កា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំជាលក្េណៈបគគល
61. បញ្ជាទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍អំពីកា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំជាលក្េណៈបគគលគឺ

ថារតើជៃ

ជាប់រោទអាចោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវចំរពាះបទឧម្ក្ិដខឋ ដលបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើង ខដ ឬោងណា។
62. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ

ើញថា ជៃជាប់រោទម្តូវបាៃោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំ

រម្ការទម្រង់រូលោឋៃនៃសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ (រៅថា សេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរទម្រង់ I “JCE I”) ម្ពរទំង
ទទួលែសម្តូវចំរពាះកា រ ៀបចំខផៃកា

កា ញុះញង់ កា ជួយៃិងជំ ញ ៃិងចំរពាះជៃជាប់រោទ ៃួៃ

ជា ខតមានក្់ទក្់ទងរៅៃឹងកា បញ្ជារៅក្នុងកា ម្បម្ពឹតឧ
ត ម្ក្ិដក្
ឋ រមរៃះ ៃិងបាៃខផែក្រលើរូលោឋៃនៃកា
ទទួលែសម្តូវ បស់ថានក្់រលើ។
១.៤.១.សេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម រ
ួ
63. ជៃជាប់រោទ

បាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរៅក្នុងបណតឹងសាទក្េទក្់ទងរៅៃឹងកា ទទួលែសម្តូវ

បស់ែួ ៃ
ល រោយខផែក្រលើសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ។
១.៤.១.១.អតថភា
ិ ពនៃកា ទទួលែសម្តូវរោយខផែក្រលើសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម រ
ួ ទម្រង់ I រៅក្នង
ុ អំឡង
ុ រពល
ខដលជាប់ពាក្់ពៃ
័ ធ
64. ជាកា ក្ត់សមាគល់

ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងអតថិភាពនៃកា ទទួលែសម្តូវរោយខផែក្រលើសេ

ឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរទម្រង់ I។ ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងថា តារចាប់ទំរៃៀរទមាលប់អៃត ជាតិខដលមាៃ
អតថិភាពរៅរពលរ្ះ កា ទទួលែសម្តូវ ម្តូវបាៃក្ម្រិតម្តឹរខតកា ួរចំខណក្រៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមជាក្់
លាក្់ ៃិងថា ម្តឹរខតកា ួរចំខណក្រៅក្នុងកា អៃវតតរគាលបំណង ួរ ពំម្គប់ម្គាៃ់ក្នុងកា បរងកើតឱ្យ
មាៃកា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំជាលក្េណៈបគគលរឡើយ។
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65. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើអំណះអំណាងរៃះរឡើយ។
ក្រម ួរ”ម្តូវបាៃបរងកើតរឡើងរោយតលាកា

របើរទះបីជាពាក្យ“សេឧម្ក្ិដឋ

ICTY ក្៏រោយ ក្៏សញ្ជញណរូលោឋៃរៃះបាៃរក្ើតមាៃ ួច

រេើយរៅក្នុងយតតិសា្សតរម្កាយស្ង្គគររលាក្រលើក្ទីពី ។ ជាកា ក្ត់សមាគល់ រម្កាយស្ង្គគររលាក្
រលើក្ទីពី ោ ីម្តូវបាៃសរម្រចោក្់ពិ ទធភាពពីបទឧម្ក្ិដឋ្្ ខដលែលួៃពំបាៃម្បម្ពឹតរត ោយផ្លទាបល់រឡើយ
រោយរេតថា បទឧម្ក្ិដរឋ ៃះមាៃរៅក្នុងរគាលបំណងឧម្ក្ិដឋ ួរខដលោ ីបាៃ ួរចំខណក្។
66. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបញ្ជាក្់ថា រគាលបំណង ួរម្តូវខតមាៃច ិតលក្េណៈជាបទរលមើស។ រៃះ
មាៃៃ័យថា ជាកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដរ
ឋ ួយ ឬរម្ចើៃ ឬកា អៃវតតរគាលបំណង ួរខដលម្តូវខតជាប់ពាក្់
ព័ៃរធ ៅៃឹងកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដរ
ឋ ួយ ឬរម្ចើៃ។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
ក្ត់សមាគល់ថា

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើកា បរងកើត ូបរៃតរួយខដលែសខបលក្បៃតិច

ម្តង់ថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃក្ំណត់ ថារតើរគាលបំណង ួរក្នុងចំរណាររ្ះ បាៃបណា
ត លឱ្យ
មាៃកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដឋ ខដ ឬោងណា។ រៃះបង្គាញថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ

ើញ

ថា បទឧម្ក្ិដខឋ ដលជាទូរៅបណា
ត លរក្ពីកា អៃវតតរគាលបំណង ួរ អាចោក្់ឱ្យជៃជាប់រោទទទួល
ែសម្តូវបាៃ

របើរទះបីជាបទឧម្ក្ិដរឋ ៃះពំខរៃជាខផនក្នៃរគាលបំណង ួរក្៏រោយ។

តលាកា ក្ំពូលយល់រ

អងគជំៃំជម្រះ

ើញថា រៃះម្តូវោត់ជាកា ទទួលែសម្តូវរួយម្បរ្ទខដលជាកា ទទួលែសម្តូវ

ក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរទម្រង់ III ឬទម្រង់ទូលាយ។ ដូរចនះ បញ្ជាគឺ ថារតើតារចាប់ទំរៃៀរទមាលប់អៃត
ជាតិខដលមាៃអតថិភាពក្នុងឆ្នំ ១៩៧៥ ជៃជាប់រោទអាចម្តូវបាៃោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវ ខដ

ឬោង

ណា ចំរពាះបទឧម្ក្ិដខឋ ដលរក្ើតរចញខតពីកា អៃវតតរគាលបំណង ួរ បខៃតពំមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង
ួររ្ះ។
67. ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់

សរម្រច បស់អងគបរ ជំៃំជម្រះខដលថា

កា ទទួលែសម្តូវរៃះ

ៃិងយល់ម្សបជារួយៃឹងរសចក្តី

ពំមាៃអតថិភាពរៅរពលរ្ះរឡើយ។

រោយបាៃពិោ ណារលើយតតិសា្សតពាក្់ព័ៃធ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលសៃនិោឋៃបាៃថា ពិតជាពំមាៃ
រូលោឋៃតារចាប់ទំរៃៀរទមាលប់អៃត ជាតិសម្មាប់កា ទទួលែសម្តូវចំរពាះបទឧម្ក្ិដឋ

ខដលពំមាៃរៅ

ក្នុងរគាលបំណង ួរម្បាក្ដខរៃ។
68. រោងតារកា យល់រ

ើញរៃះ តម្រូវឱ្យមាៃកា បង្គាញពីលក្េណៈវិៃិច័យ
ឆ រដើរបីក្ំណត់ ថារតើបទឧម្ក្ិដឋ

ណាែលះខដលមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង ួររៃះ។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
យល់រ

ើញថា

រគាលបំណង ួរ“ម្តូវោត់ទក្ជា”កា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដឋ រៅរពលខដលបទឧម្ក្ិដរឋ ៃះ

សថិតក្នុងចំរណាររគាលរៅចរបងនៃរគាលបំណង ួរ។ ផទាបយ
ុ រៅវិញ រគាលបំណង ួរ“ជាប់ពាក្់ព័ៃ”ធ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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រៅៃឹងកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដឋ
បខៃតម្តូវបាៃ ក្រ

រៅរពលខដលបទឧម្ក្ិដរឋ ្ះពំខរៃជារគាលរៅផ្លទាបល់នៃក្ិចចម្បតិបតតិកា

ើញថា ជាររ្ាបាយរដើរបីសរម្រចរគាលរៅចងរម្កាយរួយ។ បញ្ជា ថារតើបទ

ឧម្ក្ិដឋ មាៃក្នុងរគាលបំណង ួរ ខដ ឬោងណារ្ះ ជាចរបង គឺជាបញ្ជានៃអងគរេត ឧទេ ណ៍
ដូចជា

ក្តាតពាក្់ព័ៃ្
ធ ្ខដលៃឹងកាលយជារគាលរៅទូរៅនៃរគាលបំណង ួរ

ៃិង្វៃីយភាពខដល

រគាលបំណង ួររៃះអាចសរម្រចបាៃ លះម្តាខតមាៃកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដទ
ឋ ង
ំ រ្ះ។
69. ស បរសចក្តីរក្

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសរៅក្នុងកា ក្ំណត់ៃិយរៃ័យអំពីធាតផសំខផនក្

ចាប់នៃកា ទទួលែសម្តូវក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ។ បញ្ជារៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលៃឹងរ្វើកា
វាយតនរលរលើបញ្ជា ថារតើធាតផសំនៃកា ទទួលែសម្តូវក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ ម្បសិៃរបើបក្ម្សាយឱ្យ
ម្តឹរម្តូវរ្ះ បាៃបំរពញតារលក្េែណំ ខដ ឬោងណា។
១.៤.១.២.កា ក្ំណត់ៃយ
ិ រៃ័យនៃរគាលបំណង រ
ួ
70. ទក្់ទងរៅៃឹងអំណះអំណាងប្ទាបប់

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណាថា

កា ទទួលែសម្តូវ

រម្ការទម្រង់ I នៃសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរតម្រូវថា រគាលបំណង ួរម្តូវខតមាៃច ិតជាបទរលមើស។ ផទាបយ
ុ រៅ
វិញ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ

ើញថា ជៃជាប់រោទបាៃយល់ម្សបរៅៃឹងរគាលបំណង ួរ

ខដលអងគជំៃំជម្រះោត់ទក្ថា ពំមាៃច ិតជាបទរលមើសរ្ះ គឺកា ក្សាងបដិវតតៃ៍សងគរៃិយរោងឆ្ប់
េ័សក្នុងម្បរទសក្រពជា
ុ ។
71. រទះជាោងណាក្តី

រគាលបំណង ួររៃះម្តូវខតពិៃិតយររើលរៅក្នុងប ិបទនៃរគាលៃរោបាយខែម

ម្ក្េរក្នុងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ
ធា ណ ដឋខែម ។

ៃិងរគាលៃរោបាយក្ំណត់រគាលរៅរលើទហាៃនៃ បបសា

រោងតារអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

រគាលៃរោបាយទំងរៃះម្តូវបាៃរម្បើម្បាស់

រដើរបីជំ ញបដិវតតៃ៍សងគរៃិយរក្នុងម្បរទសក្រពជា
ុ ឱ្យទទួលបាៃខផលផ្លក។ របើរទះបីជាអងគជំៃំជម្រះសា
លាដំបូងពំបាៃបញ្ជាក្់ថា រគាលៃរោបាយទំងរៃះជាក្់ខសតង គឺជាខផនក្នៃរគាលបំណង ួរក្៏រោយ ក្៏
រៅខតមាៃភាពចាស់លាស់ថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃោត់ទក្រគាលៃរោបាយរៃះ ជាររ្ា
បាយសម្មាប់ក្សាងបដិវតតៃ៍សងគរៃិយរ។ ដូរចនះ របើរទះបីជាកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសា

លាដំបូងអាចសៃមតថា ែវះភាពជាក្់លាក្់ក្៏រោយ ក្៏រៅខតចាស់លាស់ថា មាៃទិដភា
ឋ ពរលមើសនៃរគាល
ៃរោបាយទំងពី ខដលជាសនូលនៃសំណំរ ឿង ០០២/០១។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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72. រោងតាររេតផលរៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបដិរស្អំណះអំណាង បស់ជៃជាប់រោទខដល
ថា រគាលបំណង ួរខដលអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ

ើញរៃះពំខរៃជាបទរលមើស ដូរចនះពំអាច

បង្គាញថា មាៃកា ទទួលែសម្តូវក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួររ្ះរឡើយ។
១.៤.១.៣.អតថភា
ិ ព ៃិងែលរ
ឹ សា នៃរគាលៃរោបាយផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃ
73. ទឡហីក្ ណ៍នៃបណតឹងសាទក្េរួយចំៃួៃបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

ទក្់ទងរៅៃឹងអតថិភាព ៃិងែលឹរសា នៃរគាលៃរោបាយផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង ៃិងទី ួរ
រែតត្្រៅកាៃ់ទីជៃបទ ៃិងពីតំបៃ់រួយរៅតំបៃ់រួយរផសងរទៀត។
74. ទក្់ទងរៅៃឹងរគាលៃរោបាយជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង ៃិងទី ួររែតត្្ អងគជំៃំជម្រះតលា
កា ក្ំពូល ក្ពំរ

ើញក្ំេសណារួយ

រគាលៃរោបាយម្តូវបាៃបង្គាញឱ្យរ

រៅក្នុងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា

ើញក្នុងចំរណាររ្ះ តារ យៈលំ្ស
ំ ីសង្គវក្់គាននៃកា ជររលៀស

ម្បជាជៃ ជាពិរសសរោយសា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំបាៃបញ្ជាក្់ថា កា ផ្លលស់ទីលំរៅទំងអស់
រៃះ បាៃរ្វើរឡើងតារវិ្ីសា្សតដូចៗគានរៅក្នុងម្បតិបតតិកា រ្ះរឡើយ។
75. ទក្់ទងរៅៃឹងរគាលៃរោបាយផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃពីតំបៃ់រួយរៅតំបៃ់រួយរផសងរទៀត
ជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

អងគជំៃំ

ើញថា អំណះអំណាង បស់ជៃជាប់រោទពំមាៃរូលោឋៃម្គប់ម្គាៃ់រឡើយ

រេើយទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ មាៃពៃយល់លរែិតរៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។
១.៤.១.៤.ឧម្ក្ិដក្
ឋ រមខដលមាៃរៅក្នង
ុ រគាលបំណង រ
ួ ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់
កាលទីរយ
ួ ៃិងទីពី
76. បញ្ជាប្ទាបប់ខដលម្តូវរោះម្សាយគឺ

បទឧម្ក្ិដណា
ឋ
ែលះខដលជាក្់ខសតងមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង ួរទក្់

ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីរួយ។
77. រសចក្តីសរងេបរៃះ

រផ្លតតខតរលើកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលទក្់ទងរៅៃឹងបទ

រៃសសឃាត រោយសា បទរោទរៃះមាៃភាពចម្រូងចម្មាសខាលង
ំ ។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់
រ

ើញថា រគាលបំណង ួរមាៃ ួរបញ្ចូ លកា សមាលប់អក្
ន ដឋកា ជាៃ់ែពស់នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម

មាៃកា ជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា សាលប់ខដលបណា
ត លរក្ពីលក្េែណំ

ៃិង

ខដលបាៃរ្វើរឡើងរៅក្នុងអំឡុង

រពលនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ ៃិងកា សមាលប់ជៃសី វិល ៃិងអតីតទហាៃនៃ បបសាធា ណ ដឋខែម
។ រៃះគឺរោយសា ក្នុងកាលៈរទសៈរ្ះ សមាជិក្នៃសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរបាៃដឹងអំពីលក្េែណំចំរពាះ
អនក្ខដលម្តូវជររលៀសៃឹងម្តូវទទួល ង ៃិងដឹងថា អនក្ខដលង្គយទទួល ងរម្គាះបំផតទំៃងជាៃឹងសាលប់

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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រោយសា លក្េែណំរៃះ។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា កា ផ្លលស់ទីលំរៅ គឺជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅ
ៃឹងម្បជាជៃក្នុងទីម្ក្ុង្នំរពញទំងរូលខដលរក្ើតរឡើងក្នុង យៈរពលែលី ៃិងក្នុង ដូវម្បាំងខដលរៅតបំផត។
78. ទក្់ទងរៅៃឹងកា សមាលប់ជៃសី វិល ៃិងទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម អងគជំៃំជម្រះ
តលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់ថា កា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញម្តូវបាៃរ្វើរឡើងក្នុង យៈរពល
រួយោងែលី ៃិងតារ យៈក្ងទ័ពម្បោប់រោយអាវ្្ៃ្ៃៃ់។ កាលៈរទសៈរៃះបង្គាញឱ្យរ
ម្បរោលថា

រគាលបំណង ួរមាៃ ួរបញ្ចូ លកា ំពឹងទក្ថា

ើញរោយ

ៃឹងរម្បើអំរពើេិងាដល់អាយជី វិតពី

សំណាក្់ក្ងទ័ពខដលទទួលបាៃកាតពវក្ិចចក្នុងកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ ម្បសិៃរបើមាៃ
កា ម្បឆ្ំងកា ចរចស ឹង ូសណារួយរ្ះ។

រៃះគឺជាក្ ណីខដលពំជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងបញ្ជា

ថារតើ

មាៃកា ោក្់បទបញ្ជាជាក្់លាក្់ឱ្យសមាលប់ ខដ ឬោងណា ៃិង ថារតើៃ ណាជាអនក្រចញបទបញ្ជារៃះ
ម្ពរទំង ថារតើបទបញ្ជារៃះម្តូវបាៃរចញចំរពាះខតក្ងទ័ពរៅរម្ការររបញ្ជាកា រួយចំៃួៃ ខដ

ឬ

ោងណារ្ះរឡើយ។
79. បញ្ជាប្ទាបប់រទៀតគឹ ថារតើកា រ្វើរៃសសឃាតសថិតក្នុងចំរណារបទឧម្ក្ិដខឋ ដលមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង
ួរ ខដ ឬោងណា ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក្់កាលទីពី ។ ខផែក្រលើកាលៈរទ
សៈនៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃរៃះ ពំមាៃកា បង្គាញថា មាៃរគាលៃរោបាយផតល់កា យក្ចិតទ
ត ក្
ោក្់ម្គប់ម្គាៃ់ចំរពាះអនក្ខដលម្តូវបាៃជររលៀស

ឬកា ពា ពួក្រគពីកា ំរលា្បំពាៃ្្រ្ះរឡើយ។

អាម្ស័យរេតរៃះ កា សាលប់ខដលបាៃរក្ើតរឡើងចំរពាះអនក្ខដលម្តូវបាៃជររលៀសរ្ះ រេើយទំៃងជា
ជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងសមាជិក្នៃសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរក្នុងកា អៃវតតរគាលបំណង ួររ្ះ។ ដូរចនះ រគាល
ៃរោបាយផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ មាៃ ួរបញ្ចូ លរោយម្បរោលៃូវបទរៃសសឃាតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រម
ម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។
១.៤.២.អតថភា
ិ ព ៃិងែលរ
ឹ សា នៃរគាលៃរោបាយក្ំណត់រគាលរៅ
80. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ

ើញថា

ខែម ម្ក្េរមាៃរគាលៃរោបាយក្ំណត់រគាលរៅរលើ

អតីតទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម
សមាលប់រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ។

ខដលរគាលៃរោបាយរៃះពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើរសចក្តីខងលងកា ណ៍ បស់ខែម

ម្ក្េរ ៃិងបទបញ្ជា ម្ពរទំងអតថិភាពនៃលំ្ស
ំ ីសង្គវក្់គាននៃកា សមាលប់។ ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់
រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពាក្់ព័ៃៃ
ធ ឹងបញ្ជារៃះ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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81. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់ថា

ទក្់ទងរៅៃឹងលំ្នំ ៃកា សមាលប់ខដលមាៃអតថិភាពរៅ

រៃខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃរផ្លតតជាសំខាៃ់រៅរលើកា សមាលប់រៅឧដងគក្នុង
ឆ្នំ ១៩៧៤។ រទះជាោងណាក្តី ដូចបាៃពៃយល់រៅក្នុងសំអាងរេតនៃសាលដីកា បស់ែួ ៃ
ល អងគជំៃំ
ជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ
កា យល់រ

ើញថា ្សតតា
ុ ងក្នុងសំណំរ ឿងមាៃលក្េណៈរែាយរពក្ពំអាចគាំម្ទ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងរៃះបាៃរឡើយ។

្សតតា
ុ ងដនទរទៀតនៃកា សមាលប់រៅ

រៃឆ្នំ ១៩៧៥ ក្៏មាៃលក្េណៈរែាយផងខដ ។
82. ចំរពាះ្សតតា
ុ ងនៃកា សមាលប់រៅក្នុងអំឡុងរពលភាលរៗ រៃ ៃិងរម្កាយម្ពឹតិកា
ត ណ៍រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ
អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ើញថា ជាទូរៅក្៏មាៃក្ម្រិតរែាយខដ

កា ណ៍ពី ឬបីបរណា
ណ ះ។ ម្បហាក្់ម្បខេលគានរៃះខដ

រលើក្ខលងខតរេត

ទក្់ទងរៅៃឹងកា សមាលប់រៅចងឆ្នំ ១៩៧៥

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរលើ្សតតា
ុ ងខដលជាញឹក្ញាប់មាៃក្ងវះព័ត៌មាៃលរែិត

ៃិងជា

ចរបង ជាចររលើយរម្ៅតលាកា ខដលពំមាៃកា បញ្ជាក្់បខៃថររឡើយ។
83. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើ្សតតា
ុ ងដនទរទៀតម្បហាក្់ម្បខេលគានរៃះខដ ខដលអងគជំៃំ
ជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើរ្ះ ដូចជាសៃទាប ក្ថា រសចក្តីខងលងកា ណ៍អំពីរគាលៃរោបាយ
ៃិងរសចក្តីខណ្ំ្្ បស់ខែម ម្ក្េរ។
84. ស បរសចក្តីរក្ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ
សាលាដំបូងពំមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់

ើញថា ្សតតា
ុ ងរៅចំរពាះរែអងគជំៃំជម្រះ

ក្នុងកា ផតល់រូលោឋៃគាំម្ទសររេតផលដល់កា យល់រ

ើញ

ខដលថា រៅក្នុងអំឡុងរពលនៃម្ពឹតិកា
ត ណ៍រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ មាៃរគាលៃរោបាយសមាលប់ទហាៃនៃ
បបសាធា ណ ដឋខែម ។ ្សតតា
ុ ងភាគរម្ចើៃ គឺជាចររលើយរម្ៅតលាកា ខដលមាៃតនរល្សតតា
ុ ងទប។
បខៃថររលើរៃះរទៀត អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំបាៃពិោ ណារលើ្សតតា
ុ ងរួយចំៃួៃខដលរោទជាបញ្ជា
ដល់អតថិភាពនៃរគាលៃរោបាយជា ួរក្នុងកា សមាលប់។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល ំឭក្រៅក្នុងប ិប
ទរៃះថា រោយសា លទធផលនៃកា បំខបក្ក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ីក្នុងសំណំរ ឿង ០០២ រទើប វិសាលភាព
នៃសំណំរ ឿង ០០២/០១ ម្តូវបាៃ ឹតតបិតម្តង់ចំណចពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងរគាលៃរោបាយក្ំណត់រគាលរៅ
ចំរពាះម្ពឹតិកា
ត ណ៍រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅក្នុងចងខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ជាលទធផល
បាៃរ្វើឱ្យកា ពិោ ណាទទួល ងកា បះពាល់រោយសា កា ក្ម្រិតរពលរវលារៃះ ខដលបណា
ត លឱ្យ្សតុ
តាងរួយខផនក្្ំខលងមាៃភាពពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងរពលរវលា រោយរេតថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំ
អាចបង្គាញ ថារតើរូលរេតអវីបាៃជារសចក្តីខណ្ំ្្ោក្់រចញក្នុងឆ្នំ ១៩៧៦ ៃិងរម្កាយរក្ ខប
ជា បញ្ជាក្់ពីអតថិភាពរគាលៃរោបាយក្នុងខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅវិញ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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85. រោងតាររេតផលខាងរលើ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា ខផែក្រលើ្សតតា
ុ ងរៅចំរពាះ

រែអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង ពំមាៃលក្េណៈសររេតផលក្នុងកា យល់រ
ក្នុងកា សមាលប់ទហាៃ

ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម

ើញថា រគាលៃរោបាយ

មាៃអតថិភាពរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃ

ម្ពឹតិកា
ត ណ៍រៅទួលរពា្ិ៍នម្ជរទ។ អាម្ស័យរេតរៃះ ជៃជាប់រោទពំអាចោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវខផនក្
ម្ពេមទណំចំរពាះបទឧម្ក្ិដនឋ ៃឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិខដលបាៃម្បម្ពឹតរត ៅទួលរពា្ិ៍នម្ជរឡើយ។

១.៤.៣.បទោឋៃគតិយតតទក្់ទងរៅៃឹងកា រ
ួ ចំខណក្រៅក្នង
ុ រគាលបំណង រ
ួ
86. ទក្់ទងរៅៃឹងបទោឋៃគតិយតតទក្់ទងរៅៃឹងកា ួរចំខណក្រៅក្នុងរគាលបំណង ួរ
បាៃរលើក្រឡើងថា

អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំបាៃបង្គាញថា

ជៃជាប់រោទ

ែលួៃមាៃកា ួរចំខណក្ក្នុងកា ម្បម្ពឹតត

អំរពើរលមើស បខៃតម្គាៃ់ខតថា មាៃកា ជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងសក្រមភាពជាទូរៅក្នុងរគាលបំណងក្សាង
បដិវតតៃ៍សងគរៃិយររៅក្រពជា
ុ បរណា
ណ ះ។

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ើញថា

អងគជៃ
ំ ំ

ជម្រះសាលាដំបូងជាទូរៅបាៃបញ្ជាក្់អំពីបទោឋៃគតិយតតម្តឹរម្តូវ ម្តង់ថា កា ួរចំខណក្ បស់ជៃ
ជាប់រោទម្តូវខត“សំខាៃ់
ដំបូងបាៃយល់រ

បខៃតពំោំបាច់សំខាៃ់ េូតដល់ែវះរិៃបាៃរ្ះរទ”។

អងគជំៃំជម្រះសាលា

ើញម្តឹរម្តូវផងខដ ថា កា ួរចំខណក្ក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរអាចរ្វើរឡើងតារទម្រង់

ជារម្ចើៃ។ របើសូរបីសក្រមភាពខដលតាររសចក្តីបញ្ជាក្់ដំបូងពំជាប់ពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដឋ
ក្៏រោយ ក្៏អាចយក្រក្ពិោ ណាបាៃខដ
សំខាៃ់ ខដ

រៅរពលក្ំណត់ ថារតើជៃជាប់រោទបាៃ ួរចំខណក្ោង

ឬោងណារ្ះ។ អាម្ស័យរេតរៃះ កា ក្ំណត់ជាៃិចចកាលគបបីខផែក្រលើកា វាយតនរល

រាល់សក្រមភាពទំងអស់ បស់ជៃជាប់រោទខដលអងគជំៃំជម្រះយល់រ
87. ស បរសចក្តីរក្ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា មាៃអតថិភាពរ្ះ។

ើញថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំមាៃក្ំេស

រឡើយ ក្នុងកា ពិោ ណារលើសក្រមភាព បស់ជៃជាប់រោទ ខដលតារ ូបភាពខាងរម្ៅ ពំរ

ើញមាៃ

រគាលរៅម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដជា
ឋ ក្់លាក្់រឡើយ។
១.៤.៤.កា រ
ួ ចំខណក្ បស់ ៃួៃ ជា រៅក្នង
ុ កា អៃវតតរគាលបំណង រ
ួ
88. អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃក្ំណត់កា ួរចំខណក្ បស់ ៃួៃ ជា ជាពី ម្បរ្ទក្នុងកា អៃវតតរគាល
បំណង ួរ។ ទីរួយ គឺកា ជាប់ពាក្់ព័ៃធ បស់គាត់រៅក្នុងកា រ ៀបចំខផៃកា នៃរគាលបំណង ួរ ៃិងទីពី
គឺតួ្ទី បស់គាត់រៅក្នុងសក្រមភាពទក្់ទងរៅៃឹងកា រឃាស្

កា បណតុះបណា
ត លអប់ ំជាសាធា

ណៈ។ ៃួៃ ជា បាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរៅក្នុងបណតឹងសាទក្េម្បឆ្ំងៃឹងកា យល់រ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល

ើញរៃះ។

21 of 28

89. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបដិរស្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរៅក្នុងបណតឹងសាទក្េ រោយសា ពំមាៃសកាត
ៃពលអាច្ំឱ្យរមា

ៈសាលម្ក្រ

ខដលមាៃដូចជា

កា ជំទស់រៅៃឹងកា ោក្់ង្គ ជាបង្ំទីពី ។

ទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍ដនទរទៀតរៅក្នុងបណតឹងសាទក្េ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា

ៃួៃ ជា បាៃម្តឹរខតផតល់កា បក្ម្សាយរួយខបបរផសងរទៀតរៅរលើ្សតតា
ុ ងបរណា
ណ ះ។ ជាពិរសស
បញ្ជារៃះពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា យល់រ

ើញខដលថា គាត់មាៃឥទធិពលខាលង
ំ រលើរគាលៃរោបាយរោធា ៃិង

ថា គាត់មាៃសិទធិអំណាចរ្វើរសចក្តីសរម្រចចងរម្កាយរៅក្នុងបក្ស ដូច បល ពត ខដ ។
90. ផទាបយ
ុ រៅវិញ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា

ពំមាៃ្សតតា
ុ ងម្គប់ម្គាៃ់ក្នុងកា បង្គាញ

រោយសររេតផលថា ៃួៃ ជា ទទួលបៃទាបក្
ុ ខាងោក្់ វិៃ័យ បស់បក្សរឡើយ។ បខៃត អងគជំៃំជម្រះ
តលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា ក្ំេសរៃះពំមាៃឥទធិពលរលើរសចក្តីសៃនិោឋៃ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលា

ដំបូងខដលថា ៃួៃ ជា បាៃ ួរចំខណក្ោងសំខាៃ់រៅក្នុងកា អៃវតតរគាលបំណង ួររ្ះរឡើយ។
១.៤.៥.កា រ
ួ ចំខណក្ បស់ រែៀវ សំផៃ រៅក្នង
ុ កា អៃវតតរគាលបំណង រ
ួ
91. ទក្់ទងរៅៃឹងកា ួរចំខណក្ បស់ រែៀវ សំផៃ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃក្ំណត់សក្រមភាពដូចត
រៅ៖ ទីរួយ រែៀវ សំផៃ បាៃចូល ួរក្ិចចម្បជំ បស់គណៈអចិន្ៃតយ៍ ៃិងគណៈរជឈិរ ៃិងសមាជបក្ស
ម្ពរទំងក្ិចចម្បជំផសពវផាយរគាលៃរោបាយខែម ម្ក្េររៅដល់ក្មាម្ិបាលថានក្់រម្ការ។ ទីពី រែៀវ
សំផៃ បាៃចូល ួររៅក្នុងក្ិចចកា រសដឋក្ិចចរៅក្នុង បបក្រពជា
ុ ម្បជា្ិបរតយយ។ ទីបី គាត់បាៃរ្វើរសចក្តី
ខងលងជាសាធា ណៈគាំម្ទរគាលបំណង ួរ ៃិងរគាលៃរោបាយ បស់ខែម ម្ក្េរ។ ចងរម្កាយ គាត់
បាៃបរម្រើកា ជាអនក្កា ទូតក្នុងកា រគៀងគ កា គាំម្ទពីខាងរម្ៅខែម ម្ក្េរ។ រែៀវ សំផៃ បាៃរោទ
ម្បកាៃ់ក្ំេសរួយចំៃួៃរៅក្នុងកា យល់រ
92. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង។
កា យល់រ

ើញភាគរម្ចើៃរៃះម្តូវបាៃរ្វើរឡើងរោយសរ

រេតផល។ រទះជាោងណាក្តី ជាកា ពំសររេតផលក្នុងកា យល់រ

ើញថា រែៀវ សំផៃ បាៃចូល

ួរក្ិចចម្បជំក្នុងខែ រិង្ ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដលក្នុងរពលរ្ះមាៃកា ពិភាក្ាអំពីកា ជររលៀសម្បជាជៃ
រចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញរឡើយ រោយរេតថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពំបាៃពៃយល់ពីរូលរេតខដលែលួៃ
បាៃសរម្រចបដិរស្សក្េីក្រមលរែិត បស់ ៃួៃ ជា ខដលបាៃរលើក្រឡើងផទាបយ
ុ ពីកា យល់រ

ើញ បស់អងគ

ជំៃំជម្រះសាលាដំបូង។ ម្បហាក្់ម្បខេលគានរៃះខដ អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងក្៏មាៃក្ំេសខដ ក្នុង
កា ោត់ទក្សៃទាប ក្ថាខដលបាៃរ្វើរឡើងក្នុងឆ្នំ ១៩៧៦ ថា ជា បស់ រែៀវ សំផៃ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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93. របើរទះបីជាកា យល់រ

ើញរៃះមាៃក្ំេសក្៏រោយ ក្៏អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា រស

ចក្តីសៃនិោឋៃទូរៅ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងកា ួរចំខណក្ បស់ រែៀវ សំផៃ ជា
កា សររេតផល រោយពិោ ណារលើសក្រមភាពទំងរូល បស់គាត់។
១.៤.៦.កា យល់រ ញ
ើ ថា ប.ក្.ក្. ជាបក្សខដលមាៃលក្េណៈ ប
ួ រ
ួ ៃិងមាៃឋា្ៃម្ក្រ ៃិងថា ក្ង
ុ ្នរំ ពញ មាៃលក្េណៈ ប
ទ័ពខដលបាៃចូល រ
ួ ក្នង
ុ កា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទម្ី ក្ង
ួ រ
ួ គាន
94. ជៃជាប់រោទបាៃអះអាងថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសក្នុងកា យល់រ

ើញថា ប.ក្.ក្. ជា

បក្សខដលមាៃលក្េណៈ ួប ួរ ៃិងមាៃឋា្ៃម្ក្រ រោយសា ខត តាំងពីដំបូងរក្ បក្សរៃះបាៃបំខបក្
ជាម្ក្ុរតូចៗដ៏មាៃអំណាច ខដលរម្កាយរក្ក្៏បាៃរ្វើកា បះរបា ម្បឆ្ំងៃឹងបក្ស។ ជៃជាប់រោទបាៃ
រលើក្រឡើងថា ពំមាៃតលាកា អងគរេតសររេតផលណារួយអាចសៃនិោឋៃបាៃថា បល ពត ៃិង ៃួៃ
ជា

បាៃ ួរចំខណក្ក្នុងរគាលបំណង ួរជារួយៃឹងររដឹក្្ំ្ូរិភាគរួយចំៃួៃខដលរ្វើកា បះរបា

ម្បឆ្ំងៃឹងពួក្គាត់បាៃរ្ះរឡើយ។
95. អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំរជឿជាក្់រលើអំណះអំណាងរៃះរឡើយ។ អងគជំៃំជម្រះ ំឭក្ថា ជៃជាប់
រោទម្តូវបាៃ ក្រ

ើញថា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំរោយខផែក្រលើសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ។ អាម្ស័យ

រេតរៃះ ម្បសិៃរបើថា ខផៃកា សមាៃត់ បស់ររដឹក្្ំ្ូរិភាគរួយចំៃួៃមាៃអតថិភាពក្៏រោយ ក្៏ពំ
ខរៃមាៃៃ័យថា

បទឧម្ក្ិដខឋ ដលជៃជាប់រោទម្តូវបាៃោក្់ឱ្យទទួលែសម្តូវរ្ះ

សមាជិក្ដនទរទៀតនៃសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរបាៃរ្ះរទ

ពំអាចោក្់រៅរលើ

ដរាបណារៅខតមាៃកា បង្គាញថា

មាៃរគាល

បំណង ួរ រេើយបទឧម្ក្ិដឋ គឺជាខផនក្នៃរគាលបំណង ួររៃះ។
១.៤.៧.ក្ំេសអងគចាប់ទក្់ទងរៅៃឹងរចត្តម្រូវ
96. ទក្់ទងរៅៃឹងរចត្តម្រូវសម្មាប់កា ទទួលែសម្តូវតារទម្រង់សេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ រែៀវ សំផៃ បាៃ
រលើក្រឡើងថា បទោឋៃម្តឹរម្តូវ គឺ “រចត្រ្វើឱ្យរគាលបំណង ួរមាៃម្បសិទធភាព”។ អងគជំៃំជម្រះ
តលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា កា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង គឺជាកា ម្តឹរម្តូវខដល

ថា រចត្ម្តូវម្គបដណតប់ទង
ំ រគាលបំណង ួរ ទំងបទឧម្ក្ិដឋ្្ខដលមាៃក្នុងរ្ះ។
97. រែៀវ សំផៃ បាៃអះអាងបខៃថររទៀតថា អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងមាៃក្ំេសក្នុងកា អៃវតតបទោឋៃ
ក្ម្រិតទប រម្ពាះអងគជំៃំជម្រះបាៃវាយតនរលរលើបញ្ជា ថារតើគាត់បាៃដឹងអំពី្វៃីយភាពែពស់នៃកា ម្ប
ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដឋ ខដ ឬោងណា។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញ

ថា “្វៃីយភាពែពស់” គឺពំខរៃជាបទោឋៃម្តឹរម្តូវរ្ះរទ។ រទះជាោងណាក្តី បទោឋៃម្តឹរម្តូវ

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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ោំបាច់ម្តូវក្ំណត់រោយខផែក្រលើបទឧម្ក្ិដជា
ឋ ក្់លាក្់ខដល ងកា រោទម្បកាៃ់រៃះ។

ជាឧទេ ណ៍

ចំរពាះបទរៃសសឃាតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ លក្េែណំតម្រូវនៃធាតផសំអតតរ្រ័ត គឺ
រចត្ផ្លទាបល់ ឬរចត្ម្បរោល។ ដូរចនះ ម្បសិៃរបើអំរពើរៃសសឃាតម្តូវបាៃម្បម្ពឹតរត ឡើងតារ យៈ
សេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ រៃះជាកា ម្គប់ម្គាៃ់ក្នុងកា បង្គាញថា ជៃជាប់រោទបាៃដឹងថា កា សាលប់ៃឹងរក្ើត
មាៃរោយសា ផលវិបាក្នៃកា អៃវតតរគាលបំណង ួរ បខៃតរៅខតបៃតអៃវតតរោយពំគិតពីអីរវ ក្ើតរឡើង
ៃិងបាៃទទួលយក្កា សាលប់ខដលអាចរក្ើតមាៃរ្ះ។

អាម្ស័យរេតរៃះ

កា សំអាង បស់អងគជំៃំ

ជម្រះសាលាដំបូងរលើបទោឋៃ“្វៃីយភាពែពស់”រៃះ តារ្រមតាពំខរៃជាក្ំេស បខៃតអាម្ស័យរលើបទ
ឧម្ក្ិដខឋ ដលពាក្់ព័ៃរធ ្ះ។
១.៤.៨.រចត្ បស់ ៃួៃ ជា
98. មាៃភាពចាស់លាស់ថា ៃួៃ ជា បាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្ផ្លទាបល់ ទក្់ទងរៅៃឹងអំរពើអរៃសស្រ៌រផស
ងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។ ជាកា ពិត ៃួៃ ជា ក្៏បាៃទទួលសាគល់ថា គាត់បាៃចូល
ួររៅក្នុងកា សរម្រចជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្ក្ុង្នំរពញ។
99. ទក្់ទងរៅៃឹងអំរពើរៃសសឃាត អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា ទក្់ទងរៅៃឹង“ជៃរហា

ក្បត់” ៃួៃ ជា បាៃទទួលសាគល់ជាក្់លាក្់ថា គាត់មាៃរចត្សមាលប់អក្
ន ទំងរៃះ។ ទក្់ទងរៅៃឹងកា
សាលប់

ៃិងកា សមាលប់ដនទរទៀតខដលបាៃរក្ើតរឡើងរ្ះ

អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

គាត់បាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្ម្បរោល រោយខផែក្រលើកា យល់រ

ើញថា

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង

ទក្់ទងរៅៃឹងកា ដឹង បស់គាត់អំពីកាលៈរទសៈខដលក្នុងរ្ះមាៃកា ផ្លលស់ទីលំរៅម្បជាជៃ។
១.៤.៩.រចត្ បស់ រែៀវ សំផៃ
100.រែៀវ

សំផៃ

បាៃជំទស់ផងខដ រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងអំពីរចត្

ម្បម្ពឹតប
ត ទឧម្ក្ិដឋ បស់គាត់។ ជាពិរសស គាត់បាៃអះអាងថា បក្សបាៃរ្វើម្បតិបតតិកា រម្ការរគាល
កា ណ៍ ក្ាកា សមាៃត់ ខដលរៃះបាៃរារាំង ូបគាត់រិៃឱ្យដឹងអំពីបទឧម្ក្ិដខឋ ដលបាៃម្បម្ពឹតរត ្ះ។
101.អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា រែៀវ សំផៃ ពំបាៃរលើក្រូលោឋៃគាំម្ទអំណះអំណាង

បស់ែួ ៃ
ល រឡើយ រោយរេតថា គាត់ពំបាៃពិៃិតយរលើសំអាងរេតោងទូលំទូលាយ បស់អងគជំៃំជម្រះ
សាលាដំបូងពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងកា ដឹង បស់គាត់អំពីបទឧម្ក្ិដឋ

ៃិងពំបាៃផតល់រូលោឋៃគាំម្ទអំពីផលបះ

ពាល់នៃក្ំេសចំរពាះកា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំ បស់ែួ ៃ
ល រឡើយ។

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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102.រែៀវ សំផៃ បាៃជំទស់រលើកា យល់រ

ើញជារម្ចើដនទរទៀត បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងពាក្់ព័ៃរធ ៅ

ៃឹងរចត្ បស់គាត់។ រទះជាោងណាក្តី អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា ភាគរម្ចើៃនៃអំ

ណះអំណាង បស់គាត់ពំបាៃបង្គាញអំពីភាពរិៃសររេតផលរ្ះរឡើយ។ បខៃតអងគជំៃំជម្រះសាលា
ដំបូងមាៃក្ំេសម្តង់ថា

ែលួៃបាៃសំអាងខតរៅរលើវតតមាៃ បស់គាត់រៅក្នុងសមាជពិរសសថានក្់ជាតិ

ខដលបាៃរ្វើរឡើងរៅក្នុងខែ ររសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បរណា
ណ ះ។
103.រទះជាោងណាក្តី របើរទះបីជាកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងរួយចំៃួៃមាៃក្ំេស

ក្៏រោយ ក្៏ពំមាៃភាពម្គប់ម្គាៃ់ខដលអាចរោទជាបញ្ជាដល់រសចក្តីសៃនិោឋៃទូរៅខដលថា រែៀវ សំផៃ
បាៃម្បម្ពឹតរត ោយរចត្តម្រូវរ្ះរឡើយ។
១.៤.១០.ទម្រង់ដនទរទៀតនៃកា ទទួលែសម្តូវ
104.អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ

ើញថា ជៃជាប់រោទមាៃកា ទទួលែសម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំចំរពាះ

បទឧម្ក្ិដខឋ ដលអងគជំៃំជម្រះបាៃ ក្រ

ើញថា មាៃអតថិភាពរោយខផែក្រលើកា ទទួលែសម្តូវចំរពាះកា

រ ៀបចំខផៃកា កា ញុះញង់ កា ជួយៃិងជំ ញ ៃិងចំរពាះជៃជាប់រោទ ៃួៃ ជា ខតមានក្់ទក្់ទងរៅៃឹង
កា បញ្ជារៅក្នុងកា ម្បម្ពឹតឧ
ត ម្ក្ិដក្
ឋ រមរៃះ។

ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍ជារម្ចើៃរៅក្នុងបណតឹង

សាទក្េទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជារៃះ។ រទះជាោងណាក្តី សំអាងរេតទក្់ទងៃឹងបញ្ជារៃះ មាៃពៃយល់
រពញរលញរៅក្នុងសាលដីកា

ៃិងរោយសា មាៃកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល

ទក្់ទងរៅៃឹងកា ទទួលែសម្តូវ បស់ជៃជាប់រោទក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ ួចរេើយ

ដូរចនះអងគជំៃំ

ជម្រះតលាកា ក្ំពូលពំោបា
ំ ច់ម្បកាសទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍ទង
ំ រៃះរឡើយ។
១.៥.កា ម្បកាសរទស
105.រែៀវ សំផៃ បាៃជំទស់ជាពិរសសរៅៃឹងកា សរម្រច បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងអំពីកា ម្បកាស
រទសរក្រលើែួ ៃ
ល ។
106.អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលយល់រ

ើញថា អំណះអំណាង បស់ រែៀវ សំផៃ ពំបាៃបង្គាញអំពី

ក្ំេសក្នុងកា រម្បើម្បាស់ឆ្ទាបៃសិទធិ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងរឡើយ។
107.ចងរម្កាយ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលបាៃពិោ ណារលើបញ្ជា ថារតើកា ខដលអងគជំៃំជម្រះបាៃ ក្
រ

ើញក្ំេសរៅក្នុងរសចក្តីសៃនិោឋៃ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងកា ទទួលែសម្តូវ

ខផនក្ម្ពេមទណំ បស់ជៃជាប់រោទរ្ះ ្ំឱ្យអងគជំៃំជម្រះខក្ខម្បកា ម្បកាសរទសខដលអងគជំៃំជម្រះ
សាលាដំបូងបាៃសរម្រចរ្ះ ខដ

ឬោងណា។ អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគល់ថា ភាព

សំណំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូល
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្ៃៃ់្ៃ នៃបទឧម្ក្ិដឋ

គបបីឆលះុ បញ្ជចង
ំ រៅក្នុងកា ម្បកាសរទសរៃះ។

រោយខផែក្រលើ ភាព្ំរ្ងនៃបទ

ឧម្ក្ិដឋ កា ែវះកា យក្ចិតទ
ត ក្ោក្់ទង
ំ ម្សុងរៅរលើវាស្ចងរម្កាយ បស់ម្បជាជៃក្រពជា
ុ ជាពិរសស
ម្ក្ុរខដលង្គយទទួល ងរម្គាះបំផត ៃិងជាកា ពិត បទឧម្ក្ិដរឋ ៃះពំខរៃជារេតកា ណ៍ោច់រោយខឡក្
រឡើយ បខៃតបាៃរក្ើតរឡើងក្នុង យៈរពលោងយូ
ខដល្ំឱ្យអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណារ

ៃិងរោយសា តួ្ទីោងសំខាៃ់ បស់ជៃជាប់រោទ
ើញថា កា ផត្ទាបរទសជៃជាប់រោទមានក្់ៗឱ្យជាប់

ពៃធ្គា អស់រួយជី វិត គឺជាកា សរម្សប។ អាម្ស័យរេតរៃះ គបបីតរកល់កា ម្បកាសរទសខដល
បាៃរ្វើរឡើងរោយអងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូង។
២.បណ្តឹខសាទុក្េរបេ់េហម្ពះរាជអាជាា
108.ខាងរម្ការរៃះគឺជារសចក្តីសរងេបកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពាក្់ព័ៃរធ ៅៃឹងប

ណតឹងសាទក្េ បស់សេម្ពះរាជអាជាា។
109.សេម្ពះរាជអាជាាបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ

ើញ បស់អងគជំៃំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា

កា

ទទួលែសម្តូវក្នុងសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរទម្រង់ III ពំអាចអៃវតតបាៃរៅក្នុងក្ិចចដំរណើ កា ៃីតិ វិ្ីចំរពាះរែ
អ.វ.ត.ក្.។ សេម្ពះរាជអាជាាបាៃរសនើសំ“ដំរណាះម្សាយឱ្យរ្វើកា ម្បកាស”ខតបរណា
ណ ះ ៃិងទទួល
សាគល់ថា លទធផលនៃបណតឹងសាទក្េ បស់ែួ ៃ
ល ពំមាៃឥទធិពលរលើកា សរម្រចោក្់ពិ ទធ ភាពជៃជាប់រោទ
រឡើយ។ រទះជាោងណាក្តី រដើរបីឱ្យបណតឹងសាទក្េអាចទទួលយក្បាៃ បណតឹងសាទក្េរៃះម្តូវខតរលើក្
រឡើងអំពីក្ំេសអងគចាប់ខដល្ំឱ្យរមា

ៈរសចក្តីសរម្រច។ ក្នុងក្ ណីខដលពំមាៃកា រលើក្រឡើងខបប

រៃះរទ បណតឹងសាទក្េរៃះពំអាចទទួលយក្បាៃរឡើយ។ រទះជាោងណាក្តី បណតង
ឹ សាទក្េខដលបាៃ
ោក្់រោយជៃជាប់រោទបាៃផតល់ឱ្កាសឱ្យអងគជំៃំជម្រះតលាកា ក្ំពូលពិោ ណា ួចរេើយ
សញ្ជញណនៃសេឧម្ក្ិដក្
ឋ រម ួរ

រៅរលើ

ួរទំងទិដភា
ឋ ពខដលជាប់ពាក្់ព័ៃផ្ល
ធ ទាប ល់រៅៃឹងបញ្ជាខដលបាៃរលើក្

រឡើងរោយសេម្ពះរាជអាជាា។
៣.ផ្ផនក្េសម្រចសេចក្តី
រោងតារសំអាងរេតខាងរលើ អខគជំៃុំជម្រះតុលាការក្ំពូលេសម្រច៖
សោយអៃុសលារតារ វិធាៃ ៤ (១)(ែ) នៃក្ិចចម្ពររម្ពៀង វាងអងគកា សេម្បជាជាតិ ៃិងរាជ ោឋ្ិ
បាលក្រពជា
ុ មាម្តា ១៤ ងមី(១)(ែ) ៃិងមាម្តា ៣៦ ងមីនៃចាប់ អ.វ.ត.ក្. ៃិង វិធាៃ ១១១ នៃវិធាៃនផទាប
ក្នុង
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ុ អំឡង
ុ រពលនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាល
ទីរយ
ួ
បដិសេធកា សរម្រចោក្់ពិ ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទសមាលប់ ង្គគលរៅក្នុងឧម្ក្ិដឋ
ក្រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ ៃិង
តរកល់កា សរម្រចោក្់ពិ ទធ ភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទរៃសសឃាត បទរ្វើទក្េបក្
ររនញរោយរូលរេតៃរោបាយ

ៃិងអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំង

រៃសសជាតិ
ពាក្់ពៃ
័ រធ ៅៃឹងអងគរេតខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅក្នង
ុ អំឡង
ុ រពលនៃកា ផ្លលស់ទល
ី រំ ៅម្បជាជៃដំណាក្់កាល
ទីពី
បដិសេធកា សរម្រចោក្់ពិ ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទសមាលប់ ង្គគល ៃិងបទរ្វើទក្េ
បក្ររនញរោយរូលរេតៃរោបាយរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ។
តរកល់កា សរម្រចោក្់ពិ ទធ ភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទអំរពើអរៃសស្រ៌រផសងៗរទៀត
រៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ ៃិងផ្ក្ផ្ម្បម្បរ្ទគតិយតតនៃបទរលមើសរោយសរម្រច ោក្់
ពិរុទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទរៃសសឃាតរៅក្នុងឧម្ក្ិដក្
ឋ រមម្បឆ្ំងរៃសសជាតិ វិញ
។
ពាក្់ពៃ
័ រធ ៅៃឹងអងគរេតខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅទួលរពា្ិ៍នម្ជ
បដិេធកា សរម្រចោក្់ពិ ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទសមាលប់ ង្គគល បទរៃសស
ឃាត ៃិងបទរ្វើទក្េបក្ររនញរោយរូលរេតៃរោបាយ
ម្បកាេតរកល់កា ម្បកាសរទសោក្់ពៃធ្គា អស់រួយជី វិតរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ បស់អងគ
ជំៃំជម្រះសាលាដំបូង
ម្បកាេបដិសេធបណតឹងសាទក្េ បស់សេម្ពះរាជអាជាាថា ពំអាចទទួលយក្បាៃ
បង្គគប់ថា ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ម្តូវសថិតក្នុងរៃទាបី
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