សំណុំរ�ឿង ០០២/០១
បណ្តឹងសាទុក្ខ

សំណំរុ �ឿង ០០២/០១ គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីវគ្គទី ១ នៅក្នុងសំណំរុ �ឿង ០០២ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ជា
ពុ (អ.វ.ត.ក)
ដែលគេស្គា ល់ជាទូទៅថាជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។ ខ�ៀវ សំផន និង នួន ជា គឺជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងរ�ឿងក្តីនេះ។ សំណំរុ �ឿង ០០២/០១ បានចាប់ផ្តើមជំនុំជម្រះក្តីនៅថ្ងៃទី

២១ ខែ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ ២០១១ ហ�ើយសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។ ទាំងសហព្រះរាជអាជ្ញា ទាំងមេធាវីការពារក្តី
បានប្តឹងសាទុកជ
្ខ ំទាស់នឹងសាលក្រមនេះ។ លទ្ធផលនៃបណ្តឹងសាទុកទា
្ខ ង
ំ នេះនឹងត្រូវអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ ២០១៦។

សវនាការមានចំនួន

២២២ ថ្ងៃ

នៅក្នុងសំណំរុ �ឿង ០០២/០១

សក្ខីកម្មចំនួន

៩២

សាធារណជនចំនួន

១០៤ ៤៤៤

នាក់

បានចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់

ត្រូវបានស្តា ប់ដោយ
អង្គជំនុំជម្រះ

សាលាដំបូងក្នុងនោះ

២១២ ថ្ងៃ

-សាក្សីចំនួន ៥៨ នាក់

ថ្ងៃសម្រាប់សវនាការ

-អ្នកជំនាញចំនួន ៣ រូប

សម្រាប់សវនាការល�ើភស្តា
តុ ង

១០

ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ច

៨៧%

សាធារណជនទូទៅ

១៣%

អ្នកផ្សេងទ�ៀត

-ដ�ើមបណ្ង
តឹ រដ្ឋប្បវេណី ៣១
សាធារណជនទូទៅ ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិចូល

ពិភាក្សាដេញដោល

រួមសវនាការ។ ក្រៅពីនេះ មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

អ្នកការទូត អ្នកសារព័ត៌មានតំណាងអង្គការក្រៅ
34 %

3%

63%

រដ្ឋាភិបាល និងដ�ើមណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

សាលក្រមបានសម្រេចអ្វីខ្លះ?

ត�ើមានបទចោទអ្វីខ្លះ?

បទចោទប្រឆាំ ងនឹង នួន ជា និង ខ�ៀវ សំផន

នៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះ

មនុស្សជាតិ៖

ខ�ៀវ សំផនមានពិរុទ្ធពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំ ង

ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំ ងនឹង

សាលាដំបូង បានរកឃ�ើញថា នួន ជា និង

-ការធ្វើមនុស្សឃាត
-ការសម្លា ប់រង្គាល

-ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូល
ហេតុនយោបាយ

-អំព�ើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទ�ៀតក្នុង

រូបភាពជាការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំ ការធ្វើ
ឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស
ជាតិ និងការបាត់ខលួ ្នដោយបង្ខំ

សាលក្រមឆ្នាំ ២០១៤ របស់អង្គជំនុំជម្រះ

សាលាដំបូងមិនទាន់ចូលជាស្ថាពរនៅឡ�ើយ
ទេ រហូតដល់មានការប្រកាសសាលដីកា

របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលល�ើបណ្តឹង
សាទុក្ខ។

នឹងមនុស្សជាតិ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត អង្គជំនុំ
ខ�ៀវ សំផន

នួន ជា

ជម្រះសាលាដំបូងបានរកឃ�ើញថា៖

-យ៉ា ងហោចណាស់មនុស្សចំនួន ២ លាន

ក�ើតនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្ក ដា
ឆ្នាំ ១៩៣១ នៅស្វា យរ�ៀង

ក�ើតនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ កក្ក ដា
ឆ្នាំ ១៩២៦ នៅបាត់ដំបង

នាក់ ត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅចេញពី

គាត់បានសិក្សានៅប្រទេសបារាំ ង និង
បានបោះពុម្ពផ្សាយនិក្ខេបបទថ្នា ក់បណ្ត
ឌិ
របស់គាត់សតីពី
្ “ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
និងឧស្សាហកម្មនៅកម្ជា
ពុ ”។

គាត់បានសិក្សាច្បាប់នៅសាកល
វិទ្យាល័យ Thammasat
នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

ស្ថា នភាពគួរឲ្យភ័យខ្លា ច និងហិង្សា។

គាត់បានក្លា យជាប្រមុខរដ្ឋ
នៃរបបកម្ជា
ពុ ប្រជាធិបតេយ្យ។
គាត់បានធ្វើជាតំណាងកម្ជា
ពុ នៅក្នុង
សន្និសីទអន្តរជាតិសតីពី
្ កម្ជា
ពុ
នៅទីក្រុងប៉ារីស។
គាត់ត្រូវបានចាប់ខលួ ្ននៅ
ថ្ងៃទី១៩ ខែ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ ២០០៧។

គាត់បានក្លា យជាអនុលេខាបក្ស
កុម្មុយនីសក
្ត ម្ជា
ពុ នៅសម័យ
កម្ជា
ពុ ប្រជាធិបតេយ្យ។

គាត់នៅជាមួយខ្មែរក្រម ហ�ើយមាន
កិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាល
កម្ជា
ពុ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់នៅ
ជាប់ព្រំដែនថៃ។

គាត់ត្រូវបានចាប់ខលួ ្ននៅថ្ងៃទី១៩
ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧។

ភ្នំពេញ កាលពីខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ក្នុង
-យ៉ា ងហោចណាស់មនុស្សចំនួន ៣០០

នាក់ទៅ ៤០០ ០០០ នាក់ ត្រូវបានផ្លាស់ទី

លំនៅដោយបង្ខំក្ង
នុ ស្ថា នភាពលំបាកស្រដ�ៀង
គ្នានេះ ចាប់ពីខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់
ដ�ើមឆ្នាំ ១៩៧៧។

-យ៉ា ងហោចណាស់ទាហាន លន់ នល់

ចំនួន ២៥០ នាក់ ត្រូវបានស្លា ប់ក្រោយ
ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥។

សំណុំរ�ឿង ០០២/០១
បណ្តឹងសាទុក្ខ

បន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅក្នុងសំណំរុ �ឿង ០០២/០១ មក មេធាវីការពារក្តី និងសហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាម
ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ បន្ទាប់មក បណ្តឹងសាទុក្ខទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូ នទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល។ បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់មេធាវីការពារក្តី គឺផ្ក
អែ ទៅ

ល�ើការចោទប្រកាន់អំពីកំហុសអង្គច្បាប់ និងកំហុសអង្គហេតុ មានន័យថា មេធាវីការពារក្តី ប្តឹងតវ៉ា ថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងមានកំហុសនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ និង

អង្គហេតុដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង យកជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខលួ ្ន។ បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានស្នើសុំឲ្យកែប្រែសាលក្រមឡ�ើយ
ប៉ុន្តែ ស្នើសុំឲ្យប្រកាសថា ទម្រង់ទី ៣ នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម អាចអនុវត្តបាននៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។

១

២

ត�ើបណ្តឹងសាទុក្ខមានដំណ�ើរការនីតិ វិធីយ៉ា ងណា?

សាលក្រមត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គជំនុះជម្រះ
សាលាដំបូង។ បន្ទាប់មក មេធាវីការពារក្តី និង
សហព្រះរាជអាជ្ញា អាចដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខ។
មេធាវីការពារក្តី និងសហព្រះរាជអាជ្ញាបានដាក់
បណ្ង
តឹ សាទុករ្ខ ច
ួ ហ�ើយ។ មេធាវីការពារក្តីនិង
សហព្រះរាជអាជ្ញា ត្រូវដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខជូន
ទៅអង្គជំនុះជម្រះសាលាដំបូង បន្ទាប់មកបណ្តឹង
សាទុក្ខទាំងនោះត្រូវបញ្ជូ នទៅអង្គជំនុំជម្រះ
តុលាការកំពូល (អ.ជ.ត.ក)។

អ.ជ.ត.ក ពិចារណាអំពីភស្តា
តុ ងនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន
នានា ហ�ើយធ្វើការពិភាក្សាសម្រេច។ អ.ជ.ត.ក
ត្រូវតែសម្រេចថា ត�ើមានកំហុសអង្គច្បាប់ ឬ
អង្គហេតុដែលប៉ះពាល់ដល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំ
ជម្រះសាលាដំបូងដែរឬទេ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់មេធាវីការពារក្តី
នួន ជា ស្នើសុំឲ្យច្រានចោលសាលក្រម ហ�ើយឲ្យគាត់រួចផុតពីបទចោទទាំងអស់។

ខ�ៀវ សំផន ស្នើសុំឲ្យច្រានចោលសាលក្រម ហ�ើយឲ្យគាត់រួចផុតពីបទចោទទាំងអស់។

ប�ើមិនដូច្នេះទេ គាត់ស្នើសុំឲ្យបន្ថយការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជី វិតរបស់គាត់
មកនៅត្រឹមរយៈពេលកំណត់មួយ។

៣

អ.ជ.ត.ក អាចប្រកាសសាលដីកាបាន លុះត្រាតែ
មានសំឡេងគាំទ្រពីចៅក្រមចំនួន ៥ រូបក្នុងចំណោម
ចៅក្រមសរុបចំនួន ៧ រូប គឺចៅក្រមជាតិ ៤ រូប
និងចៅក្រមអន្តរជាតិ ៣ រូប។ អ.ជ.ត.ក នឹង
ប្រកាសសាលដីកាល�ើបណ្តឹងសាទុក្ខ សំណំរុ �ឿង
០០២/០១ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែ វិចឆិកា
្ ឆ្នាំ ២០១៦។

សេចក្តីសង្ខេប
នៃបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា
សហព្រះរាជអាជ្ញា ស្នើសុំឲ្យ អ.ជ.ត.ក ប្រកាសថាទម្រង់ទូលាយនៃ

សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម (ទម្រង់ទី ៣) អាចអនុវត្តបាននៅចំពោះមុខអ.វ.ត.ក។

ត�ើបណ្តឹងសាទុក្ខមានមូលដ្ឋានជំទាស់ចំនួនប៉ុន្មា ន?

សហព្រះរាជអាជ្ញា ស្នើសុំឲ្យ អ.ជ.ត.ក សម្រេចថា អង្គជំនុំជម្រះសា

ខ�ៀវ សំផន មានមូលដ្ឋានជំទាស់ចំនួន ១៤៨ នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់គាត់។

ត្រូវល�ើសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម (ទម្រង់ទី ៣) មិនមែនជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់

នួន ជា មានមូលដ្ឋានជំទាស់ចំនួន ២២៣ នៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់គាត់។
ត�ើបណ្តឹងសាទុក្ខមានអ្វីខ្លះ?

-ទឡ្ហីករណ៍ទាក់ទងនឹងធម្មនុញភា
្ញ ពនៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក និងភាពយុតតិធម
្ ៌នៃ
ដំណ�ើរការនីតិ វិធី។

-ទឡ្ហីករណ៍ទាក់ទងនឹង វិធីសាស្ត្ររបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ចំពោះភស្តា
តុ ង។
-ទឡ្ហីករណ៍ទាក់ទងនឹងសំអាងហេតុរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងពាក់ព័នន
្ធ ឹង
ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជនជាប់ចោទត្រូវបានផ្តន្ទាទោស។

-ទឡ្ហីករណ៍ទាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់
ជនជាប់ចោទ។

-ខ�ៀវ សំផន ល�ើកឡ�ើងពីទឡ្ហីករណ៍ទាក់ទងនឹងការសម្រេចទោសចំពោះគាត់។

លាដំបូងមានកំហុសក្នុងការសម្រេចថា ទម្រង់ទូលាយនៃការទទួលខុស
ទំន�ៀមទម្លា ប់អន្តរជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៧៥ ទេ។
ឧទាហរណ៍?

-ជនជាប់ចោទបញ្ជាឲ្យ យោធាវ័យក្មេងយកនារីៗចេញពីផ្ទះដ�ើម្បីធ្វើ

ទារុណកម្ម ឬសម្លា ប់។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ មានស្ត្រី និងក្មេងស្រីត្រូវគេ
រំលោភផ្លូវភេទ។ ប្រសិនប�ើមានភស្តា
តុ ងបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោទបាន
ដឹងថាការរំលោភផ្លូវភេទអាចក�ើតឡ�ើងដោយសារតែផែនការឧក្រិដ្ឋ

របស់ខលួ ្ន តែយល់ឃ�ើញថាមិនអី ហ�ើយនៅតែបន្តបញ្ជាឲ្យធ្វើដូច្នេះទ�ៀត
ដូច្នេះគាត់អាចត្រូវដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទ។

