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គចក្ោកបញ្ចបផ់ែនការ អ.វ.ត.ក. ក្តូវបានផកសក្មួលចរៀករាល់មួយក្តីោសមតក កនុកចគាលបំណកចរៀបចផំែនការ។ ោតិកាននគចក្ោកចនះ 
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ចរលចវលាផែលចក្គាកទ្ កទំកឡាយមិនឆ្ះុបញ្ច កំតក្មូវការត្តមែ្ូវចាប់ចៅចល៊ើក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ខ សៗគាន នឹកក្តូវសចក្មចចៅចរល
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ចយាបល់រីការិយាល័យត លាការទកំអស់។ 
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សេចក្្តេម្ងេប 

គចក្ោកបញ្ចប់ផែនការសក្ោប់អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកនុកត លាការកមពជុា (“អកគជំន ំជក្មះ”) ក្តូវបាន 

ចរៀបចំច ៊ើកជាចល៊ើកែំបូកចៅផខមី  ឆ្ន ំ២០១៤ ចោយឆ្កកាត់ការរិចក្គាះរិភាកាចយាបល់រីសំណាក់ 

ការិយាល័យរែឋបាល ជាមួយនឹកចៅក្កមននអកគជំន ំជក្មះចែេកៗ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និកសហ 

ក្រះរាជអាជាា ទក់ទ្ិននឹកការទ្ទ្ួលខ សក្តូវរបស់រួកគាត់។ ចនះគឺជាការចធវ៊ើបចចបុបននភារក្បចំក្តីោសទ្ ី

២០ ននគចក្ោកបញ្ចប់ផែនការចនះផែលបញ្ចបច់ៅនងៃទ្ី៣១ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។  

ចៅកនុកកំ ុកក្តីោសចនះ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កម កនុកសំណ ំចរឿក

០០២/០២ ជាបីភាសាការងារ កាលរីនងៃទ្ី២៨ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។ ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ សំចៅ

បកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិ ចៅជាភាសាអក់ចគ្ស និកសំចៅបក

ផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិ ជាភាសាផខែរ ក្តូវបានជូនែំណឹក

កាលរីផខក មភៈ កនក្ចៅចនះ។  

គចក្ោកបញ្ចប់ផែនការចនះក្តូវបានចធវ៊ើបចចបុបននភារ កនុកចគាលបំណកចែ៊ើមបីឆ្ះុបញ្ច កំអំរីសាា នភារ នន 

ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត លាការគិតក្តឹមនងៃទ្ី៣១ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។  



Original EN: 01615601-01615611   3 

I.  សេចក្្តសែតើរ 

1 អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកនុងតុលាការកម្ពជុា (“អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ”)វ បាន្ចាប់ពែតើម្ែំពណើរការរបស់

ខ្លួន្ពៅផខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០០៦ ន្ិងបាន្ែំពណើរពេញពលញបន្ទា ប់េីការអន្ុម្័តវេសានន្ផ្ែាកនុងពៅកនុងផខ្ម្ិថុន្ទ 

ឆ្ន ំ២០០៧។ អណតិតរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ គឺពែើម្បីកាត់ពសចកតី “ពម្ែឹកន្ទជំាន្់ខ្ពស់កម្ពជុារបជា

ធិបពតយ្យ ន្ិងជន្ទងំឡាយ្ផែលទទួលខុ្សរតូេខ្ពស់បំែុតចំព ះឧរកិែឋកម្ម ន្ិងការរំពលាភយ៉ា ងធងន្់ធងរ

ពៅពលើចាប់រេហ្មទណឌ កម្ពជុា ការរំពលាភពៅពលើចាប់ម្ន្ុសសធម្ ៌ ន្ិងទាល ប់អន្តរជាតិ រេម្ទងំការ

រំពលាភពលើអន្ុសញ្ញញ អន្តរជាតិ ផែលរបពទសកម្ពជុាទទួលមគ ល់ ពហ្ើយ្ផែលបាន្របរេឹតតកនុងអំឡុងផ្ថងទី

១៧ ផខ្ ពម្ម ែល់ផ្ថងទី០៦ ផខ្ម្ករា ឆ្ន ំ១៩៧៩”1។  

2 គពរាងបញ្ចប់ផែន្ការពន្ះបាន្បរសាយយ្យ៉ា ងលម្អិតពោយ្អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញកនុងបរសាបទផ្ន្ចសចកតី

សចក្មចរបស់ម្ហាសន្និបាតអងគការសហ្របជាជាតិ A/RES/68/247B ផែលកនុងចំពោម្បញ្ញា

ពែសងៗពទៀត បាន្កំណត់អាណតតិរបស់អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញឲ្យពរៀបចំយុ្ទធមស្តសតបញ្ចប់ ពោយ្ាន្

ផែន្ទីបង្ហា ញែលូេចាស់លាសម់្ួយ្។ ឯកមរពន្ះពធើវពឡើងពោយ្អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញពោយ្ាន្ការ

េិពរោះពយបល់តាម្រយ្ៈការសាយល័យ្រែឋបាលជាម្ួយ្ពៅរកម្អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះមលា

ែំបូង ន្ិងអងគជំន្ុំជរម្ះតុលាការកំេូល សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេត ន្ិងសហ្រេះរាជអាជាា អំេីការទទួល

ខុ្សរតូេរបស់េួកពគ។ អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ ពធវើបចចបុបន្នភាេផែន្ការបញ្ចប់ពន្ះពរៀងរាល់រតីាស។ 

ឯកសារចនះគឺជាកំផណចល៊ើកទ្ី២០ ចហ៊ើយបានបញ្ចូលនូវការផកតក្មូវ   ចោយផែែកចល៊ើការវិវតតនន 

ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត្តមែ្ូវត លាការផែលកំរ កក្បក្រឹតតចៅកនុករវាកនងៃទ្ី០១ ផខមករា ែល់នងៃទ្ី៣១ 

ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។ 

3 ឯកមរពន្ះពតត តជាេិពសសពលើការេសាេតតន្៍ន្ទពេលថមីៗពន្ះ ពៅកនុងសំណុំពរឿងផែលចៅចសសសល់ទងំបី

ផែលបចចបុបននកំេុងសាិតពៅចំព ះម្ុខ្ អ.េ.ត.ក ន្ិងែតល់ន្ូេេ័ត៌ាន្អំេីរបពភទផ្ន្ពរឿងកតី រេម្ទងំ

មា ន្ភាេផ្ន្សំណុំពរឿងទងំពន្ទះ រេម្ទងំជំហាន្ន្ទន្ទផែលរតូេបំពេញ ម្ុន្ពេលកិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធី

តាម្ែលូេតុលាការទក់ទិន្ន្ឹងសំណុំពរឿងកំេុងរង់ចាបំចចបុបន្នពៅចំព ះម្ុខ្អកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ បញ្ចប់

                                                           
1 កិចចរេម្ពរេៀងរវាងអងគការសហ្របជាជាតិ ន្ិងរាជរោឋ ភិបាលកម្ពជុាទក់ទងន្ឹងការកាត់ពសចកីតពៅពរកាម្ចាប់កម្ពជុា ន្ូេឧរកិែឋកម្ម

ផែលបាន្របរេឹតតពឡើងពៅកនុងរយ្ៈកាលផ្ន្កម្ពជុារបជាធិបពតយ្យ នងៃទី្៦ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០០៣។ 
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ជាមា េរតាម្ែលូេចាប់។ សហក្រះរាជអាជាា បានផងក្ជាសាធារណៈថា នឹករ ំោនសំណ ំចរឿកបផនាម

ចទ្ៀតចទ្ ប ា ប់រីសំណ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤2។ ចហត ចនះ សំណ ំចរឿកផែលោន ចរលចនះគឺជា 

សំណ ំចរឿកសរ បផែល អ.េ.ត.ក. ក្តូវចត់ការត្តមនីតិវិធី។ 

4 សំណ ំចរឿក០០១ ក្បឆំ្កនឹក កាកំ ចហគចអា៊ា វ (ចៅ ឌ ច) គឺជាសំណ ំចរឿកែំបូកផែលជំន ំជក្មះចៅ 

ចំច ះម ខអកគជំន ំជក្មះ អ.េ.ត.ក. ។ ចៅនងៃទ្ី០៣ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១២ អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល 

បានក្បកាសសាលែីការបស់ខួ្នចៅកនុកបណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ំជក្មះសាលា

ែំបូក ចធវ៊ើឲ្យសំណ ំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ចប់សាា ររ។ ជនជាប់ចចទ្ក្តូវបានែត ា ចទសោក់រនធ គារ

អស់មួយជីវិត។ 

5 អងគជំន្ុំជរម្ះបាន្បំផបកបទពចាទពៅកនុងសំណុំពរឿង ០០២ ពៅជាសេន្ទការតូចៗចំន្ួន្២។ អកគជំន ំ 

ជក្មះសាលាែំបូកបានចចញសាលក្កមពៅកនុងសេន្ទការែំោក់កាលទីមួ្យ្ផែលអកគជនំ ំជក្មះវិសាមញ្ញ 

កំណត់ព ម្ ះសំណុំពរឿងថា សំណុំពរឿង០០២/០១ ចៅនងៃទ្ី ០៧ ផខសីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ក្បឆំ្កនឹក នួន 

ជា និក ចខៀវ សំែន។ ជនជាបច់ចទ្រីរ ក់ចទ្ៀតចៅកនុកចរឿកកតី គឺ ចអៀក សារី ទ្ទ្ួលមរណភារចៅ

នងៃទ្ី ១៤ ផខ មី  ឆ្ន ំ ២០១៣ និក ចអៀក ធីរិទ្ធ បានទ្ទ្ួលមរណភារចៅ និកនងៃទ្ី ២២ ផខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៥ ចហត ចនះចហ៊ើយ កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធីក្បឆំ្កនឹករួកចគក្តូវបានរំលត់។ អកគជំន ំជក្មះសាលា

ែំបូកបានរកច ៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែឋក្បឆំ្កនឹកមន សេជាតិ ផែល 

បានក្បក្រឹតតកនុកអំ ុកនងៃទ្ី១៧ ផខចមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ែល់នងៃទ្ី៦ ផខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ និកក្តូវបានែត ា ចទស

ោន ក់ៗឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជីវិត។ ទកំ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន បានោក់បណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្ក

នឹកសាលក្កមសាលាែំបូក។ សហក្រះរាជអាជាា ក៏បានោក់បណត ឹកសាទ្ កខកក្មិតក្តឹមផតចសន៊ើស ំចសចកតី

                                                           
2 ចសចកតីក្បកាសរត័៌ោនរបស់សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិសតីទី្៖ អំរីការោក់ជូននូវែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរងែីៗ ចំនួន ២ 

ចចញែាយនងៃទី្៨ ផខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០០៩ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_

Sep_2009_(Eng).pdf)។ ចសចកតីផងក្ការណ៍សាធារណៈចោយសហក្រះរាជអាជាា ទក់ទិ្ននឹកការចស ៊ើបអចកេតកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ 

ចចញែាយនងៃទី្៥ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០១២ (www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%

202012%20En.pdf) និកចសចកតីផងក្ការណ៍ចោយសហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិទក់ទិ្ននឹកបនាកុការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ចចញែាយ

នងៃទី្២៦ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៤ (http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccc-

caseload)។ 

http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_Sep_2009_(Eng).pdf)
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC_Act_Int_Co_Prosecutor_8_Sep_2009_(Eng).pdf)
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%202012%20En.pdf
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/media/ECCC%20OCP%205%20June%202012%20En.pdf
http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccc-caseload
http://www.eccc.gov.kh/en/articles/statement-international-co-prosecutor-regarding-eccc-caseload
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ក្បកាសជាក្បចយាជន៍ចៅចល៊ើការអន វតតទ្ក្មក់ទ្ូលាយបំែ ត ននសហឧក្កិែឋកមែ រួមផែលចៅថា JCE 
III ជាទ្ក្មក់ទ្ទ្ួលខ សក្តូវមួយចៅចំច ះម ខអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញ។ ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីបណត ឹកសាទ្ កខ

កនុកសំណ ំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី២៣ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៦ ចោយោនការក្បកាសសាលែីកា

អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល និកបិទ្ែ្ូវតវា៉ា ។ អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូលតមេល់សាលក្កមសាលា

ែំបូកផែលែត ា ចទសជនជាប់ចចទ្ទកំរីរោក់រនធ គារអស់មួយជីវិត។  

6 ការជំន ំជក្មះទ្ីរីរកំរ កែំចណ៊ើរការកនុកចរលបចចបុបននចនះ ផែលអកគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ញោក់ច ែ្ ះថា 

សំណ ំចរឿក ០០២/០២ បានចតត តចល៊ើជចក្ម៊ើសតំណាកបទ្ចចទ្មួយចំនួនផែលចៅសល់ក្បឆំ្កនឹកជន

ជាបច់ចទ្ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន។ បទ្ចចទ្ទកំច ះរួមោន៖ អំចរ៊ើក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែឋកមែ 

សង្គ្ងាគ ម និកឧក្កិែឋកមែក្បឆំ្កមន សេជាតិចល៊ើក្បធានបទ្ ការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម ចវៀតណាម 

សហករណ៍ក្ត្តកំក់ (រួមទកំមនាីរសនតិស ខក្កាកំត្តចន់និកការក្បក្រឹទ្ធចល៊ើរ ទ្ធសាសនិក) ការោឋ នទ្ំនប់

១មករា ការោឋ នសាកសក់ក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្ន ំក មនាីរសនតិស ខអូរកផនេក ភ្នំចក្កាល និកស-២១ 

ការចបាសសោែ តនែាកនុក និកការោក់បទ្បញ្ជ ចល៊ើអា ហ៍រិ ហ៍។ សវ ការចល៊ើភ្សតតុ្តកចប់ចែត៊ើម

ចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ចហ៊ើយបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៧។ អកគជំន ំជក្មះសាលា 

ែំបូកបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កមចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០២ ជាបីភាសាការងារ កាលរីនងៃទ្ី២៨ 

ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក រកច ៊ើញថា ចខៀវ សំែន និក នួន ជា ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្

ក្បល័យរូជសាសន ៍ ឧក្កិែឋកមែសង្គ្ងាគ ម ឧក្កិែឋកមែក្បឆំ្កមន សេជាតិ ចហ៊ើយបានែត ា ចទសជាប់

រនធ គារមួយជីវិត3។  

7 ចៅនងៃទ្ី២៧ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក បានចចញចសចកតីសចក្មចបញ្ចប់កិចចនីតិវិធី 

 ក់រ័នធនឹកអកគចហត ផែលោនផចកចៅកនុកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលមិនោន 

បញ្ចូលចៅកនុកសំណ ំចរឿក០០២/០១ ឬ០០២/០២។ ចហត ែូចចនះ ែំចណ៊ើរការនីតិវិធីត លាការកនុកសំណ ំ

ចរឿក០០២ នឹកក្តូវបញ្ចប់ចៅចរលសាលក្កមសំណ ំចរឿក០០២/០២ ចូលជាសាា ររ។ 

                                                           
3 សំណុំពរឿងពលខ្ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អេតក/អសែ មលរកម្កនុងសំណុំពរឿង០០២/០២ នងៃទី្១៦ ផខវេសាចិិកា ឆ្ន ំ២០១៨ 

សាធារណៈ (https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/case-00202-judgement)។ 
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8 កិចចចស ៊ើបសួរចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតួចចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា

អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរ ចៅកនុកឆ្ន ំ២០១៩ ចហ៊ើយនឹកចក្កាយចរលចចញ

ែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរបផនាម។ ចក្កាយមក សំណ ំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជា

សំណ ំចរឿកចំនួនបីចោយផ ករីគាន  ច លគឺ សំណ ំចរឿក ០០៤/០១  ក់រ័នធនឹក អ ឹម ផចម សំណ ំចរឿក 

០០៤/០២  ក់រ័នធនឹក ចអា អាន និកនឹកសំណ ំចរឿកផែលចៅចសសសល់នឹកសំណ ំចរឿក ០០៤ គឺ ក់រ័នធ

នឹក យឹម ទ្ិតយ។ 

9 ចៅនងៃទ្ី១០ ផខកកេោ ឆ្ន ំ២០១៧ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយ ចោយោន 

សោែ កចហត ចរញចលញចល៊ើកផលកចចទ្ក្បកាន់សំណ ំចរឿក ០០៤/០១ ក្បឆំ្កនឹក អ ឹម ផចម។ សហ្

រេះរាជអាជាា អន្តរជាតិ បាន្ោក់បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកាែំពោះរមយ្ពៅមុ្ខ្អងគបុពរជំនំុ្ជរម្ះ។ 

ពៅផ្ថងទី២៩ ផខ្មិ្ថុន្ទ ឆ្ន ំ២០១៨ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ បាន្សពរម្ចពលើបណត ឹងឧទធរណ៍ពលើយុ្តាត ធិការ

បុគគល កនុងពន្ទះរួម្ាន្ ន្ីតិេសាធីតុលាការកនុងសំណុំពរឿងពន្ះែងផែរ។ ពសចកតីសពរម្ចរបស់សហ្ពៅ

រកម្ ពសុើបអពងេតផែលថា អងគជំនំុ្ជរម្ះេសាមម្ញ្ញម្មិ្ន្ាន្យុ្តាត ធិការពលើ អឹុម្ ផចម្ ចាត់ទុកជាបាន្ការ

ផែលជាការបញ្ចប់ែំពណើរ ការន្ីតិេសាធីតុលាការកនុងសំណុំពរឿងពន្ះ។ 

10 កិចចចស ៊ើបសួរផែលកំរ កបនតកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ០០៤/០២ និក ០០៤ ោនែូចតចៅ៖ 

ក- ចៅនងៃទ្ី២៨ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតបានចចញែីកាែំចណាះក្សាយចំនួន

រីរចែេកគាន  កនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ក្បឆំ្ក ោស ម ត ជាភាសាចធវ៊ើការរបស់ចៅក្កមនីមួយៗ (ផខែរ 

និកអក់ចគ្ស) ផែលការបកផក្បនឹកោក់ត្តមចក្កាយ។ ចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិចចទ្ក្បកាន់ ោស 

ម ត រីបទ្ក្បល័យរូជសាសន៍ ឧក្កិែឋកមែក្បឆំ្កមន សេជាតិ ឧក្កិែឋកមែសង្គ្ងាគ ម និក បទ្ចលែ៊ើសជាតិ។ 

សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិបានទ្ោ្ក់ការចចទ្ក្បកាន់ចោយមូលចហត ខវះយ ត្តត ធិការប គគល។ ែីកា 

សំចណាះក្សាយទកំរីរោនអមចោយចសចកតីសចក្មចចល៊ើ កយស ំរបស់ចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណី។ 

សំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិជាភាសាអក់ចគ្ស ក្តូវបានជូន

ែំណឹកចៅនងៃទ្ី១ ផខក មភៈ ចំផណកសំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត

អនតរជាតិជាភាសាផខែរ ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី៦ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩។ ចសចកតីជូនែំណឹកអំរីបណត ឹក

ឧទ្ធរណ៍ ក្តូវបានោក់ចោយសហចមធាវី ោស ម ត សហក្រះរាជអាជាា ជាតិ និកសហក្រះរាជអាជាា
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អនតរជាតិបានោក់កាលរីផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ និកក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩។ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានរាករណ៍ថានឹក

អាចចចញសាលែីកាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី៤ កនុក

ឆ្ន ំ២០១៩។ 

ខ- ពៅផ្ថងទី១៦ ផខ្សីហា ឆ្ន ំ២០១៨ សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពចញែីកាែំពោះ រមយ្

ចំន្ួន្េីរពែសងោន កនុងសំណុំពរឿង០០៤/០២ របឆំ្ងន្ឹង ពអា អាន្ ជាភាមផែលពៅរកម្ពធវើការ (អង់

ពគលស ន្ិងផខ្មរ) ពហ្ើយ្ការបកផរបន្ឹងោក់ជូន្តាម្ពរកាយ្។ សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិ 

សពរម្ចពចាទរបកាន្់ ពអា អាន្ េីបទរបល័យ្េូជមសន្៍ ឧរកិែឋកម្មរបឆំ្ងម្ន្ុសសជាតិ ន្ិងបទពលមើស 

ជាតិមួ្យ្ចំនួ្ន្ពទៀត។ សហ្ពៅរកម្ជាតិ បាន្ទាល ក់ការពចាទរបកាន់្ពោយ្ពហ្តុខ្វះយុ្តាត ធិការបុគគល។ 

ែីកាែំពោះរមយ្ាន្អម្ពោយ្ពសចកតីសពរម្ចពលើសំពណើសុំរបស់ពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី។ សំចៅ 

បកផក្បជាភាសាផខែរនិកអក់ចគ្សននែីកាែំចណាះក្សាយក្តូវបានជូនែំណឹក ចៅនងៃ ទ្៣ី០ ផខត លា និក 

នងៃទ្ី៥ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៨។ ចសចកតីសននិោឋ នចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្តូវបានោក់ ចោយសហចមធាវ ី

ការ រកតី ចអា អាន ចៅផខត លា ឆ្ន ំ២០១៨ ោក់ចោយសហក្រះរាជអាជាា ជាតិ និក សហក្រះរាជ 

អាជាា អនតរជាតិ ផតមួយភាសា ចៅកនុកក្តីោសទ្ី៤ កនុកឆ្ន ំ២០១៨ ចោយសំចៅបកផក្បបានោក់

ចៅនងៃទ្ី២៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៩។ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានរាករណ៍ថានឹកចចញសាលែីកាចល៊ើបណត ឹក

ឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី៤ កនុកឆ្ន ំ២០១៩។ 

គ- ចៅនងៃទ្ី ៥ ផខ កញ្ញ  ឆ្ន ំ ២០១៧ កិចចចស ៊ើបសួរ ចៅកនកុសំណ ំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបញ្ចប់ 

ជាចល៊ើកទ្ី២ ចក្កាយរីចោះក្សាយសំចណ៊ើបផនាមជាចក្ច៊ើនរីភាគី។ សំណ ំចរឿកចនះក្តូវបានបញ្ជូនចៅ 

សហក្រះរាជអាជាា  ចធវ៊ើចសចកតីសននិោឋ នសាា ររចៅនងៃទ្ី១ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៨។ សហ្រេះរាជអាជាា ជាតិ 

បាន្ោក់ែីកាសន្និោឋ ន្មា េរពៅផ្ថងទី៤ ផខ្ម្ិថុន្ទ ឆ្ន ំ២០១៨។ ចមធាវីការ រកតីបានោក់ចចម្៊ើយតបរួម 

ចៅនឹកែីកាសននិោឋ នសាា រររបស់សហក្រះរាជអាជាា ចៅនងៃទ្ី២៦ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ ។ ែីកាែំពោះ 

រមយ្កនុងសំណុំពរឿងពន្ះរំេឹងន្ឹងពចញរតឹម្រតីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៩។ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានរាករណ៍

ថានឹកចចញសាលែីកាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី១ កនុក

ឆ្ន ំ២០២០។ 
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១១ ពៅកនុងកំឡុងរតីាសពន្ះ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់មួយក្តូវបានសចក្មច ជាមួយនឹកការជូនែំណឹកននសាល

ក្កមកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០២ ជាបីភាសាការងារ កាលរីនងៃទ្ី២៨ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។ ក្រឹតតិការណ៍

សំខាន់មួយចទ្ៀតក្តូវបានសចក្មចចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ ជាមួយនឹកការោក់សំចៅបកផក្បែីកា

ែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិ ជាភាសាផខែរ  និកសំចៅបកផក្បែីកា

ែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមជាតិ ជាភាសាអក់ចគ្ស កាលរីផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩។ 

១២  ត្តមរយៈការវិវតតន៍កនុកក្តីោសច កចក្កាយចនះ គចក្ោកបញ្ចបផ់ែន្ការរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញ 

កំណត់ក្រឹតតិការណ៍សំខាន្់ចំន្ួន្៦សរាប់សណំុំពរឿងផែលអកគជំន ំជក្មះ  បានទ្ទ្ួល។ ក្រឹតតិការណ៍ 

សំខាន្់ផែលពៅពសសសល់ពៅកនុងសំណុំពរឿង០០២ ន្ិង ការេាករណ៍ ផែល ក់េ័ន្ធគឺ៖ 

(i) ពេលពេលាកំណត់ផ្ន្ការោក់បណត ឹងមទុកខរបឆំ្ងន្ឹងមលរកម្ កនុងសំណុំពរឿង០០២/០២

(រតីាសទី២ ឆ្ន ំ២០១៩) និក  

(ii) ការពចញមលែីកាពៅកនុងសំណុំពរឿង០០២/០២ ក្បសិនចប៊ើោនបណត ឹកសាទ្ កខ (រតីាសទី៤ 

ឆ្ន ំ២០២០)។ 

១៣ ពៅកនុងសំណុំពរឿង ០០៣ សំណ ំចរឿក០០៤/០២ និកសំណ ំចរឿក០០៤ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ោច់ពោយ្ផឡក 

រតូេបាន្កំណត់សរាប់ែំោក់កាលពសុើបសួរផែលពៅពសសសល់ពហ្ើយ្កនុងករណីាន្ការពចាទរបកាន់្ 

ពន្ទះនឹ្ងាន្ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់បផន្ាម្ពទៀតសរាប់ែំោក់កាលជំនំុ្ជរម្ះនិងបណត ឹងមទុកខ4។ ក្រឹតតិការណ ៍

សំខាន្់សរាប់ែំោក់កាលពសុើបអពងេតផែលបនតពៅពសសសល់ គឺ៖  

(iii) ចសចកតីសចក្មចចោយអកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ណាមួយ ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះ 

ក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចនីតិវិធីកនុកសំណ  ំ

ចរឿកច ះ (ក្តីោសទ្ី៤ ឆ្ន ំ២០១៩) ។ 

                                                           
4 ពោយ្មរមា ន្ភាេផ្ន្កិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធីបចចបុបន្ន ពៅពេលពន្ះពយ្ើងម្ិន្អាចេាករចំណចុពេលពេលាជាក់លាក់ទក់ទិន្ន្ឹងពរោង

ការជំន្ុំជរម្ះកតីបាន្ពឡើយ្។  
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(iv) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ កនុក 

សំណ ំចរឿក០០៤/០២ ថាក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី (ក្តីោស 

ទ្ី៤ ឆ្ន ំ២០១៩)។  

(v) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយសំណ ំចរឿក០០៤ ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅ 

ជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៩) និក 

(vi) ចសចកតីសចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចៅចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ 

កនុកសំណ ំចរឿក០០៤ ថាចត៊ើបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ ឬក៏បញ្ចប់កិចចនីតិវិធី (ក្តីោសទ្ី១ ឆ្ន ំ 

២០២០)។ 

II. វិ សាននការផល អាចជួយប ច្ ប់កចិចលមំ្ែើដរដកាតីិិធាធបីានឆ្ប់រហ័េ 

១៤ ែំពណើរការរបកបពោយ្របសិទិធភាេរបស់អងគជំន្ុំជរម្ះវេសាមម្ញ្ញកន្លងពៅរតូេបាន្រំខាន្ ពោយ្ភារមិន

នឹកនផែនកហ្ិរញ្ញេតាផុែលពចះផតបន្តពកើតាន្ ផែលបោត លឲ្យបុគគលិកជាតិចំន្ួន្េីររូបបាន្ពបាះបង់

ការង្ហរកនុងអំឡុងឆ្ន ំ២០១៣ រេម្ទងំបុគគលិកពចញចូលេីម្ុខ្តំផណងពោយ្ម្ិន្សម្ពហ្តុែល។ 

ការអន ម័តរបស់ ម្ហាសន្និបាតពៅពលើឧបតាម្ភធន្សក្ោប់ឆ្ន ំសារចរ៊ើរនធ២០១៤-២០១៨ សរាប់ភាគី 

អន្តរជាតិផ្ន្ អ.េ.ត.ក គឺជាេសានន្ការែ៏សំខាន្់ផែលបាន្ពធវើឲ្យាន្សាិរភាេែល់មា ន្ភាេថេសាកានិកចធវ៊ើឲ្យ 

ោនការចតត តមូលចៅ ចល៊ើការចធវ៊ើឲ្យវិវតតចៅម ខននអាណតតិត លាការ។ ចំច ះភាគីជាតិ វិញ ការលំបាក 

ផែនកលំហូរសាច់ក្បាក់ បាន ឲំ្យោនការរនារចរលចប៊ើកក្បាក់ចបៀវតេសក្ោប់ប គគលិកជាតិចៅកនុក 

កំ ុក ក់កណាត ល ឆ្ន ំ២០១៥ ផែលប៉ាះ ល់ែល់ការចតត តអារមែណ៍ និកទ្ឹកចិតតបំចរញការងារ។ 

១៥ ចក្កាយរីោនការសផមតកនូវការគាកំ្ទ្រីសំណាក់រាជរោឋ ភិ្បាលកមពជុា មហាសននិបាតអកគការសហក្បជាជាតិ 

កនុកលកខណៈជាវិធានការរិចសស បានអន ញ្ញ តឲ្យអគគចលខាធិការសចក្មច កំណត់ទ្ឹកក្បាក់ចំនួនមិន 

ចល៊ើសរី ៧,៥ លានែ ល្ារ ចៅនងៃទ្ី២២ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ ចែ៊ើមបីបផនាមបង្គ្កគប់ធនធានងវិកាសែ័គចិតតរបស់ 

ភាគីអនតរជាតិនន អ.វ.ត.ក សក្ោប់រយៈចរលគិតចប់រីនងៃទ្ី០១ ផខមករា ែល់ នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ំ 

២០១៩។ សកមែភារទន់ចរលចវលាចនះជួយសក្មួលយា៉ា កចក្ច៊ើនែល់ក្បតិបតតិការចៅ អ.វ.ត.ក មិនឲ្យ 

រអាក់រអួលកនុកកំ ុក៧ផខែំបូកននឆ្ន ំ២០១៩ចោយចប៊ើកឱកាសឲ្យោនការនរអងាគ សងវកិាសែ័ក្គចិតតបនត
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ចទ្ៀត។ ជាកចនះចទ្ៀត ការសចក្មចរបស់រាជរោឋ ភិ្បាលកមពជុា កនុកការែតល់វិភាគទនចោយតា ល់ចំនួន 

៣,៩ លានែ ល្ារែូចផែលបានចធវ៊ើចៅកនុកឆ្ន ំ២០១៧ ចែ៊ើមបីចំណាយចៅចល៊ើក្បាក់ចបៀវតេ ប គគលិកជាតិ៦ 

ផខែំបូក ក៏ែូចជាចំណាយក្បតិបតតិការសក្ោប់ឆ្ន ំ២០១៩ គឺជាវិធានការែ៏សំខាន់ផែលជួយែល់ 

ក្បតិបតតិការបចចបុបននរបស់ភាគីជាតិននអ.វ.ត.ក។ ចោយរួមបញ្ចូលគាន ផបបចនះ វិធានការទកំចនះធា  

ថា ទ្ំហំការងារបចចបុបននរបស់ អ.វ.ត.ក បានបនតទ្ទ្ួលបាននូវការយកចិតតទ្ កោក់ជានិចច។  វិភាគទន

សែ័ក្គចិតត ត្តមការបា៉ា ន់ក្បោណគឺ ោនចំនួន ៦,៥ លានែ ល្ារ សក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ។ ភាគីជាតិ 

រំរឹកវិភាគទនរីោច ស់ជំនួយចំនួនមួយ។ ប៉ា ផនត ចំនួនវិភាគទនចនះមិនទន់បញ្ជ ក់បានចទ្។ ក្បការចនះ

ែាយុចៅនឹកងវិកាផែលបានអន ម័តចំនួន១៦,០១ លានែ ល្ារសក្ោប់ភាគីអនតរជាតិ និក ៥,៣៧ លាន

ែ ល្ារសក្ោប់ភាគីជាតិ។  វិភាគទនផែលបានបា៉ា ន់សាែ ន ទកំចនះភាគីអនតរជាតិបានទ្ទ្ួល២,៧

លានែ ល្ារមកែល់ចរលចនះ។ ត លយភាររំរឹកចៅកនុកឆ្ន ំចនះ។ 

១៦ ចៅផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ កិចចក្បជ ំចរញអកគនន អ.វ.ត.ក បានអន ម័តវិចសាធនកមែចៅចល៊ើវិធាននែាកនុក 

ផែលអន ញ្ញ តឲ្យោនការកាត់បនាយចទចល៊ើវិសាលភារកិចចចស ៊ើបសួរលគឹកណាវិសាលភារចស ៊ើបអចកេត

ផែលបានកាត់បនាយជាតំណាកឲ្យបទ្ចចទ្ និកការទ្ទ្ួលខ សក្តូវក្រហែទ្ណឌ របសជ់នសកេ័យត្តមការ

ចចទ្ក្បកាន់5។ សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានកាត់បនាយវិសាលភារននកិចចចស ៊ើបសួរ ក់រ័នធនឹក 

ោស ម ត កនុកសំណ ំចរឿក០០៣, ចអា អាន កនុកសំណ ំចរឿក០០៤/០២ និក យឹម ទ្ិតយ កនុក សំណ ំចរឿក 

០០៤ អន ចលាមត្តមបទ្បញ្ញតតិចនះ។ ក្សចែៀកគាន ចនះផែរ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកោនសិទ្ធិអំណាច 

កាត់បនាយវិសាលភារននការជំន ំជក្មះកតីមួយចោយមិនរួមបញ្ចូលអកគចហត ជាក់លាក់មួយចំនួនផែលោន 

ផចកចៅកនុកែីកាបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះែរាបណាអកគចហត ផែលចៅសល់ផែលក្តូវជក្មះ គឺជាតំណាក 

 វិសាលភារននែីកាបញ្ជូនចរឿកចៅជក្មះ6។ ឈរចល៊ើមូលោឋ នចនះ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបានបញ្ចប់ 

កិចចនីតិវិធី ក់រ័នធនឹកអកគចហត ផែលោនផចកកនុកសំណ ំចរឿក០០២ ផែលមនិោនបញ្ចូលចៅកនុកសំណ ំចរឿក 

០០២/០១ ឬ០០២/០២។  

                                                           
5  វិធាន៦៦សាួន ។ ចសចកតីសចក្មចចក្ប៊ើវិធាន៦៦សាួនគឺតក្មូវចោយចាប់ផែលនឹកចធវ៊ើចៅែំណាក់កាលជូនែំណឹករីការបញ្ចប់កិចចចស ៊ើប

សួរ។ 

6  វិធាន៨៩សាួន៣។ 
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១៧ កនុកចគាលបំណកបចកេ៊ើនសមតាភារចស ៊ើបអចកេតរបស់ការិយាល័យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតក្កសួក 

យ តតិធម៌បានែតល់នីតិសមបទែល់មង្គ្នតីចាប់អនតរជាតិចំនួនក្បាបំួន ក់ ចែ៊ើមបីច ះចធវ៊ើកំណត់ចហត សាត ប់

ចចម្៊ើយចៅែំណាក់កាលច ះចស ៊ើបអចកេតែល់មូលោឋ នចហ៊ើយកិចចការចនះជាធមែត្តគឺក្តូវបំចរញចោយអនក

ចស ៊ើបអចកេតប៉ា ចណាណ ះ។ ជាកចនះចទ្ៀត សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិបានទ្ទ្ួលលទ្ធែលរីធនធាន

មន សេរបស់ខួ្នជាមួយនឹកប គគលិកជំ ញចក្កាមកមចីឥតសំណក និកកមែសិកាការីបផនាមចទ្ៀត 

ផែលបានកំណត់ជូនការិយាល័យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត ផែលបានបចកេ៊ើនលទ្ធែលននកិចចចស ៊ើបសួរ។ 

១៨. ជាកចនះចទ្ៀត ការិយាល័យរែឋបាលបានរកាចសវាកមែរបស់ប គគលិកឯកចទ្សភាសាបផនាមចទ្ៀតចែ៊ើមបី

គាកំ្ទ្ែល់ការិយាល័យត លាការចែ៊ើមបីធា ចសវាបកផក្បនិកក្បតិចរឹកបានទន់ចរលចវលា។ 

III. ផែនការប ច្ ប់ការសេ ើបអសង្េត  

១៩ ែំណាក់កាលចស ៊ើបអចកេតរួមោនយ ត្តត ធិការរបស់ (ក) ការិយាល័យសហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត និក 

 (ខ) អកគប ចរជំន ំជក្មះ ចៅែំណាក់កាលបណត ឹកឧទ្ធរណ៍។ 

២០ កិចចចស ៊ើបសួរចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤ បានែតួចចែត៊ើមច ៊ើកចក្កាយចរលសហក្រះរាជអាជាា

អនតរជាតិចចញែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរ ចៅកនុកឆ្ន ំ២០១៩ ចហ៊ើយនឹកចក្កាយចរលចចញ

ែីកាសននិោឋ នបញ្ជូនចរឿកឲ្យចស ៊ើបសួរបផនាម។ ចក្កាយមក សំណ ំចរឿក ០០៤ ក្តូវបានបំផបកចចញជា

សំណ ំចរឿកចំនួនបីចោយផ ករីគាន  ច លគឺ សំណ ំចរឿក ០០៤/០១  ក់រ័នធនឹក អ ឹម ផចម សំណ ំចរឿក 

០០៤/០២  ក់រ័នធនឹក ចអា អាន និកនឹកសំណ ំចរឿកផែលចៅចសសសល់នឹកសំណ ំចរឿក ០០៤ គឺ ក់រ័នធ

នឹក យឹម ទ្ិតយ។ 

ក. ការយិាលយ័សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត 

២១ ពៅផ្ថងទី២៨ ផខ្វេសាចិិកា ឆ្ន ំ២០១៨ សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតបាន្ពចញែីកាែំពោះរមយ្ចំនួ្ន្ 

េីរពែសងោន កនុងសំណុំពរឿង០០៣ របឆំ្ងន្ឹង ាស ម្ុត ជាភាមផែលពៅរកម្ពធវើការពហ្ើយ្ការបកផរប 

ន្ឹងោក់ជូន្តាម្ពរកាយ្។ សំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតជាតិជា

ភាសាអក់ចគ្ស ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី១ ផខក មភៈ ចំផណកសំចៅបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយ
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របស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិជាភាសាផខែរ ក្តូវបានជូនែំណឹកចៅនងៃទ្ី៦ ផខក មភៈ 

ឆ្ន ំ២០១៩។  សហ្ពៅរកម្ពសុើបអពងេតអន្តរជាតិសពរម្ចពចាទរបកាន្់ ាស ម្ុត េីបទ 

របល័យ្េូជមសន៍្ ឧរកិែឋកមែរបឆំ្ងម្នុ្សសជាតិ និ្ងបទពលមើសជាតិមួ្យ្ចំនួ្ន្ពទៀត។ សហ្ពៅរកម្ជាតិ 

បាន្ទាល ក់ការពចាទរបកាន់្ពោយ្ពហ្តុខ្វះយុ្តាត ធិការបុគគល។ 

២២ ចក្កាយរីចចញែីកាែំពោះរមយ្រួម្មួ្យ្កនុងសំណុំ ពរឿង០០៤/០១ ពៅផ្ថង ទ១ី០ ផខ្កកេោ ឆ្ន ំ២០១៧ 

ន្ិងែីកាែំពោះរមយ្ពែសងោន ចំនួ្ន្េីរកនុងសំណុំ ពរឿង០០៤/០២ ពៅផ្ថង ទី១៦ ផខ្សីហា ឆ្ន ំ២០១៨ 

សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេត ចៅសល់សណំ ំចរឿក ០០៤ ក្បឆំ្កនឹក យឹម ទ្ិតយ ផតមួយគត់ចៅចក្កាម

សមតាកិចចរបស់ខួ្ន។ ែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ ចនះ ចក្គាកនឹកចចញចៅក្តីោសទ្ី២ 

កនុកឆ្ន ំ២០១៩។ 

ខ. អកគប ចរជនំ ជំក្មះ 

២៣ កនុងរតីាសទី១ ឆ្ន ំ២០១៩ អងគបុពរជំន្ុំជរម្ះ បាន្ពចញ ពសចកតីសពរម្ចបន្ទា ន្់បងខំចំន្ួន្បីទក់ទិន្ន្ឹង

ការោក់បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកាែំពោះរមយ្កនុងសំណុំពរឿង ០០៣ និក០០៤/០២ និកចសចកតី

សចក្មចប ា ន់បកខំមួយ ទក់ទ្ិននឹកការោក់បណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កភារអាចទ្ទ្ួលយកបាននន កយស ំ

ត្តកំខួ្នជាចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណីចៅកនុកសណំ ំចរឿក ០០៣។ គិតក្តឹមចរលបញ្ចប់ែំណាក់កាលចធវ៊ើ

របាយការណ៍ អកគប ចរជំន ំជក្មះបានទ្ទ្ួលបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ៦ ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ និក

បណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ២  ក់រ័នធនឹកភារអាចទ្ទ្ួលយកបាននន កយស ំត្តកំខួ្នជាចែ៊ើមបណត ឹករែឋបប

ចវណីចៅកនុកសណំ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤/០២។ 

២៤ អកគប ចរជំន ំជក្មះោនបំណកចចញចសចកតីសចក្មចចល៊ើែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៣ ០០៤/០២ 

ន្ិង០០៤ កនុកចរលចវលាសមក្សប អាក្ស័យចល៊ើលកខណៈចប់រីចរលទ្ទ្ួលែីកាសននិោឋ ន   ន្ិងការ 

ោក់បណត ឹកឧទ្ធរណ៍មួយចំនួន ផែលអាចបា៉ា ន់សាែ នថាក្តូវការចំនួន២ ក្តីោស ពរកាយ្េីទទួលបាន

មរោ ចរញចលញចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍។ កនុងករណីាន្ការោក់បណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកា

សពរម្ចពលើ កយសុំតាងំខ្លួន្ជាពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី អងគជំន្ុំជរម្ះក៏អាចរតូេការពេលពេលារបាណ

មួយក្តីោស ចទ្៊ើបអាចពចញពសចកតីសពរម្ចពៅពលើបណត ឹងោម្ួយ្ពែើម្បីសពរម្ចពលើបណត ឹងទងំអស់

ពន្ទះ ចក្កាយចរលចចញសាលែីកាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ។ 
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២៥ ចែ៊ើមបទី្ទ្ួលបានចសចកតីសននិោឋ នចរញចលញអំរីបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ ចសចកតីសននិោឋ នចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ ៍

ចចម្៊ើយតបចៅនឹកចសចកតីសននិោឋ នទកំច ះ និកការចឆ្៊ើយតបចៅនឹកចចម្៊ើយតបទកំច ះ ក្តូវោក់

ជាភាសាផខែរ និកជាភាសាអក់ចគ្ស ឬ បារំាក។ ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ និក ០០៤/០២ ែីកាែំចណាះ

ក្សាយចំនួនរីរែាយុគាន  ក្តូវបានចចញកនុកចរលែំណាលគាន  ចោយែីកាមួយោនជាក ២៥០ ទ្ំរ័រ ចៅកនុក

សំណ ំចរឿក ០០៣ និកែីកាមួយចទ្ៀត ោចំនួនជាក ៤០០ ទ្ំរ័រ ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/០២ 

ផតមួយភាសាប៉ា ចណាណ ះ។ ការបកផក្បែីកាទំកចនះបានចំណាយចរលក្បផហល ០២ ផខ ចៅកនុកសំណ ំ

ចរឿក ០០៣ និកជិតរយៈចរល ០៣ ផខ ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/០២ ែូចចនះ វាបានរនារចរលចប់ចែត៊ើម

ការចធវ៊ើសារណាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចៅកនុកចរឿកកតីទកំចនះ។ មា៉ាកវិញចទ្ៀត ែីកាែំចណាះក្សាយ

នីមួយៗ ក្តូវបានភាគីបតឹកឧទ្ធរណ៍ ផែល ឲំ្យោនបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ០៣ ោក់ចោយផ ករីគាន

ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ និកបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ចំនួន ០៣ ោច់ចោយផ ក

រីគាន ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/០២។ ែូចចនះ ចោយសារោនការចចញែីកា

ែំចណាះក្សាយោច់ចោយផ ករីគាន ចៅកនុកចរឿកកតីទកំចនះ ទ្ំហំការងារននបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ោន វសិាល

ភារចល៊ើសរីចទ្វែក។ លកខណៈរ ំធ្ាប់ោនរីម នមកននសំណ ំចរឿក ០០៤/០២ បានរនារចរលចវលា

ផែលក្តូវការសក្ោប់ចធវ៊ើសារណាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ឲ្យបានចរញចលញ។ 

២៦ ក្បសិនចប៊ើអកគប ចរជំន ំជក្មះោនប គគលិកក្គប់ក្គាន ់ ចហ៊ើយក្បសិនចប៊ើការបកផក្បបានចលឿនចល៊ើចសចកតី

សននិោឋ នរបស់ភាគី និកចសចកតីសចក្មចរបស់ចៅក្កម ចៅជាបីភាសា អ .វ.ត.ក ការបា៉ា ន់សាែ ន ចរល

បចចបុបនន ោនែូចខាកចក្កាម៖ 

ក. កនុងសំណុំពរឿង០០៤/០២ ពសចកតីសននិោឋ នចល៊ើបណត ឹងឧទធរណ៍រតូេបាន្ោក់ពោយ្សហ្ពម្នេី

ការ រកតី ពអា អាន្ សហ្រេះរាជអាជាា ជាតិ ន្ិង សហ្រេះរាជអាជាា អន្តរជាតិ ផតមួយភាសា 

ផតប៉ា ចណាណ ះ ចៅកនុកក្តីោសទ្ី៤ ឆ្ន ំ២០១៨ ចហ៊ើយសំចៅបកផក្បក្តូវបានោក់ចៅក្តឹមនងៃ

ទ្ី២៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៩ ចំផណកចចម្៊ើយតបក្តូវបានសហចមធាវីការ រកតី ចអា អាន និក

សហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិ ោក់ផតមួយភាសា ចៅក្តឹមនងៃទ្ី២៨ ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩ ជាមួយ

នឹកសំចៅបកផក្បបានោក់ចៅក្តឹមនងៃទ្ី១៩ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩ អន្ុពលាម្តាម្ពសចកតីផណន្ទំ

របស់អងគជំន្ុំជរម្ះ។ ការបា៉ា ន្់មម ន្បចចបុបន្នសរាប់ការបញ្ចប់សំណុំពរឿង ០០៤/០២ របសិន្ 

ពបើការចឆ្៊ើយតបក្តូវបានោក់ និកបកផក្បរួចរាល់ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៩ អាចនឹក
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ោនសាលែីកាចល៊ើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកាែំពោះរមយ្ ពចញពៅរតឹម្រតីាសទ៤ី 

ឆ្ន ំ២០១៩។ ពសចកតីសពរម្ចពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកា របស់សហ្ពៅរកម្អន្តរជាតិពលើ

ភាេអាចទទួលយ្កបាន្ផ្ន្ កយសំុតំាងខ្លួន្ជាពែើម្បណត ឹងរែឋបបេណី អាចន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាស

ទី១ ឆ្ន ំ២០២០។ 

ខ. ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ ការបកផក្បែីកាែំចណាះក្សាយទកំរីរ ក្តូវបានោក់ចៅក្តឹមនងៃទ្ី៦ 

ផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩។ ចសចកតីជូនែំណឹកអំរីបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្តូវបានសហចមធា វីការ រកតី ោស 

ម ត សហក្រះរាជអាជាា ជាតិ និកសហក្រះរាជអាជាា អនតរជាតិ ោក់ចៅកនុកផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ និក

ចៅកនុកផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៩។ ការបា៉ា ន្់មម ន្បចចបុបន្នសរាប់ការបញ្ចប់សំណុំពរឿង ០០៣ របសិន្ 

ពបើការចឆ្៊ើយតបក្តូវបានោក់ និកបកផក្បរួចរាល់ចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី២ ឆ្ន ំ២០១៩ អាចនឹក

ោនសាលែីកាចល៊ើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកាែំពោះរមយ្ ពចញពៅរតឹម្រតីាសទ៤ី 

ឆ្ន ំ២០១៩។ ពសចកតីសពរម្ចពលើបណត ឹងឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីការបស់សហ្ពៅរកម្អន្តរជាតិពលើ

ភាេអាចទទួលយ្កបាន្ផ្ន្ កយសំុតំាងខ្លួន្ជាពែើម្បណត ឹងរែឋបបេណី អាចន្ឹងរំេឹងទុករតឹម្រតីាស

ទី១ ឆ្ន ំ២០២០។ 

គ ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ សាលែីកាចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយ ក្តូវ

បានរំរឹកថានឹកចចញចៅក្តឹមក្តីោសទ្ី១ ឆ្ន ំ២០២០។ 

IV.  ផែនការប ច្បេ់ិនាការ 

២៧ តារាងពេលពេលាផ្ន្ការបញ្ចប់សេន្ទការរតូេកំណត់ពោយ្កតាត ន្ទន្ទែូចជា៖ លកខណៈ ន្ិងភាេសមគុ

មម ញផ្ន្សំណុំពរឿង បញ្ញា សុខ្ភាេរបស់ជន្ជាប់ពចាទផែលាន្េ័យ្ចាសជរា ចំន្ួន្មកសី ចែ៊ើមបណត ឹក

រែឋបបចវណី និកអនកជំ ញ ផែលរតូេពកាះពៅ ភារទ្ំចនរន្ិងរយ្ៈពេលផ្ន្ការពធវើសកខីកម្មរបស់មកសី 

ទងំពន្ទះ ការបង្ហអ ក់ជាក់ផសតងន្ទន្ទកនុងការបំពេញកិចចែំពណើរការន្ីតិេសាធី ចំន្ួន្ញតតិោក់ពោយ្ភាគី 

ន្ិងការេិន្ិតយេិច័យ្ផែនករែឋបាលពែសងៗពទៀត កនុកច ះរួមោនការបកផក្បតា ល់ោត់បានក្តឹមក្តូវ និក 

ការបកផក្បឯកសារទន់ចរលចវលា។  
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២៨ ការរបជុំពរៀបចំសេន្ទការចំន្ួន្ម្ួយ្ ឬពរចើន្ ផតងផតបាន្ពរៀបចំពឡើងម្ុន្ពេលការចាប់ពែតើម្សេន្ទការ

ជាក់ផសតង។ សេន្ទការចាប់ពែតើម្ពោយ្សេន្ទការបឋម្។ ពៅកនុងសេន្ទការបឋម្ពន្ះ អងគជំន្ុំជរម្ះ

មលាែំបូង េិចារោពៅពលើបញ្ជីមកសីសកាត ន្ុេល ន្ិងអនកជំន្ទញ ផែលោក់ជូន្ពោយ្ភាគី រេម្ 

ទងំអញ្ញរតកម្ម ពលើកពឡើងពោយ្ភាគី ពហ្ើយ្ភាគីពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណីអាចែតួចពែតើម្ន្ូេចំណចុជាក់ 

លាក់អំេីសំណងផែលខ្លួន្ពសនើសុំ។ សេន្ទការពលើអងគពសចកតីចាប់ពែតើម្ពោយ្ាន្ការពធវើពសចកតីសន្និោឋ ន្ 

ពោយ្សពងខបេីសំោក់សហ្រេះរាជអាជាា  ពហ្ើយ្ជន្ជាប់ពចាទអាចពធវើការព ល្ើយ្តបពោយ្សពងខបបាន្ 

មុ្ន្ពេលអងគជំនំុ្ជរម្ះមលាែំបូង ចាប់ពែតើម្តំាងសំណួរែល់ជន្ជាប់ពចាទ ភាគីពែើម្បណត ឹងរែឋបបពេណី 

ន្ិងមកស ី ន្ិងមត ប់ន្ូេការបង្ហា ញភ័សតតុាង។ សហ្រេះរាជអាជាា ាន្បន្ាកុបញ្ញជ ក់អំេីេិរុទធភាេរបស់ 

ជន្ជាប់ពចាទ។ ចែ៊ើមបីែត ា ចទសជនជាប់ចចទ្អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកក្តូវោនជំចនឿ ចោយគាែ នវិមតិ 

សកេ័យអំរីរិរ ទ្ធភាររបស់ជនជាប់ចចទ្។ ពរកាយ្ពេលេិន្ិតយភ័សតតុាងទងំអស់រួច ពហ្ើយ្អងគជំន្ុំ 

ជរម្ះមត ប់ការបិទកិចចេិភាកាពែញពោលេីសំោក់ភាគីម្ុន្ពេលេិភាកាសចក្មច។ របសិន្ពបើ

ជន្ជាប់ពចាទរតូេែតន្ទា ពទស អងគជំន្ុំជរម្ះសពរម្ចពៅពលើពទសសមក្សប ពៅកនុងមលរកម្ច ះ។  

ក. សំណុពំរឿង០០២/០២ 

២៩ កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធីចល៊ើភ្សតតុ្តកបានចប់ចែត៊ើមចៅនងៃទ្ី០៨ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥ ចោយអកគជំន ំជក្មះ 

ក្តូវចធវ៊ើសវ ការចំនួន៣នងៃកនុកមួយសបាត ហ៍។ លទ្ធែលននការវាយតនមផ្ែនកចវជជសាង្គ្សតរបស់ជនជាប់

ចចទ្ចៅផខមករា ឆ្ន ំ២០១៥បងាា ញថា ការកំណត់៤នងៃកនុក១សបាត ហ៍ជាការសមក្សប ចោយសវ ការ 

ចរលក្រឹកចធវ៊ើឲ្យបានខី្បនតិច។ ែូចចនះអកគជំន ំជក្មះបានក្ត ប់ចៅអន វតតត្តមចរលកំណត់៤នងៃកនុក១ 

សបាត ហ៍វិញ ចៅផខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ផែលជាការរចនឿ្នែល់ការជំន ំជក្មះកតី។ សវ ការចល៊ើភ្សតតុ្តក 

បានបញ្ចប់ចៅនងៃទ្ី១១ ផខមករា ឆ្ន ំ២០១៧ ចក្កាយរីចរលសវ ការអស់ចំនួន២៧៤នងៃ។ អកគជំន ំ 

ជក្មះបានសាត ប់សកខីកមែសាកេីសរ បចំនួន១១៤ ចែ៊ើមបណត ឹករែឋបបចវណីសរ បចំនួន ៦៣ ក់ និក អនក

ជំ ញចំនួន៨ ក់ ចៅចល៊ើក្បធានបទ្សហករណ៍ក្ត្តកំក់ (កនុកច ះរួមោន មនាីរសនតិស ខក្កាកំត្តចន់ 

និកការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម) ការោឋ នទ្ំនប់១មករា ការោឋ នក្រលានយនតចហាះកំរក់ឆ្ន ំក ការោឋ ន

ទ្ំនប់ក្ត កំងែ និកការក្បក្រឹតតិចល៊ើជនជាតិចម និកជនជាតិចវៀតណាម មនាីរសនតិស ខអូរកផនេក និក

ភ្នំចក្កាល និកមនាីរសនតិស ខស២១ ក្រមទកំការចបាសសោែ តនែាកនុក។ បទ្បញ្ជ ឲ្យចរៀបអា ហ៍រិ ហ៍ 

លកខណៈននជចោ្ះក្បោប់អាវ ធ និក តួ ទ្ីរបស់ជនជាប់ចចទ្។ ចសចកតីសននិោឋ នបញ្ចប់ការរិភាកា
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ចែញចោលបានចធវ៊ើច ៊ើកចៅចច ្ះនងៃទ្ី១៣ និកនងៃទ្ី២ ផខមិង   ឆ្ន ំ២០១៧។ ចក្កាយចរលច ះមក 

អកគជំន ំជក្មះបានតែ កសវ ការចែ៊ើមបីរិភាកាសចក្មច និកចរៀបចំសាលក្កមចៅកនុកចរឿកកតីចនះ។ 

៣០ ចៅនងៃទ្ី១៦ ផខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកបានក្បកាសសាលក្កមចោយតា ល់ោត់

ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០២ រួមជាមួយចសចកតីសចកខបននការរកច ៊ើញ និកបានក្បកាសថា សាលក្កម

ផែលោនសំអាកចហត ទកំមូល នឹកចចញត្តមចក្កាយ។ អកគជំន ំជក្មះបានជូនែំណឹកអំរីសាលក្កមជា

បីភាសាការការចៅនងៃទ្ី២៨ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩។ អកគជំន ំជក្មះបានរកច ៊ើញថា នួន ជា និក ចខៀវ 

សំែន ោនរិរ ទ្ធភាររីបទ្ឧក្កិែឋកមែក្បឆំ្កនឹកមន សេជាតិ ការរំចលាភ្បំ នធៃន់ធៃរចល៊ើអន សញ្ញ

ទ្ីក្កុកហេផឺណវ និកបទ្ក្បល័យរូជសាសន៍ក្បឆ្កនឹកក្កុមជនជាតិរិនធ ុ ក្កុមជាតិសាសន៍ និកក្កុម

រូជសាសន៍ចវៀតណាម ចក្កាមក្ទ្ឹសតីននការទ្ទ្ួលខ សក្តូវរបស់ថាន ក់ចល៊ើ។ ទកំ នួន ជា ទកំ ចខៀវ 

សំែន ក្តូវបានចក្សចឲ្យជាប់រនធ គារអស់មួយជីវិត។ អកគជំន ំជក្មះបានរិចរណាចទសជាប់

រនធ គារអស់មួយជីវិតផែលបានកំណត់ចល៊ើ នួន ជា និក ចខៀវ សំែន ចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០១ 

ចហ៊ើយបានក្សូបចទសចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០១ និក ០០២/០២ ជាចទសជាប់រនធ គារអស់មួយ

ជីវិត។ 

៣១ អកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូកចៅបនតទ្ទ្ួលបនាកុចល៊ើសំណ ំចរឿករហូតែល់ចរលោនការជនូែំណឹកអំរី

បណត ឹកសាទ្ កខ ផែលនឹកោក់ចោយភាគីចៅចំច ះម ខអកគជំន ំជក្មះ។ ចៅចរលចក្កាយរីច ះ អកគជំន ំ

ជក្មះសាលាែំបូកក្តូវបញ្ជូនសំណ ំចរឿកចៅអកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូលក្សបត្តម វិធាននែាកនុក។ 

៣២ សមបទរបស់ជនជាប់ចចទ្កនុកការបនតចូលរួមសវ ការក្តូវបានវាយតនមច្ៅច កផខមករា ឆ្ន ំ២០១៨ 

ចហ៊ើយរិនិតយច ៊ើញ ថាជន ជាប់ចចទ្ទកំរីរោនសមបទក្គប់ក្គាន់កនុកការចូលរួមសវ ការ។ ប៉ា ផនត 

របាយការណ៍ចវជជសាង្គ្សតកត់សោគ ល់អំរីជំកមឺួយចំនួនផែលជនជាប់ចចទ្ោន ចហ៊ើយបានែតល់

អន សាសន៍ឲ្យបនតវាយតនមច្ៅចល៊ើម ខងារសតិបញ្ញ របស់ជនជាប់ចចទ្ចរៀករាល់ក្តីោស។ អងគជំន្ុ ំ

ជរម្ះមលាែំបូង បន្តេិន្ិតយតាម្ោន្មា ន្ភាេសុខ្ភាេរបស់ជនជាប់ចចទ្កនុងសំណុំពរឿង០០២/០២ 

ខ្ណៈ ផែលខ្លួន្ទទួលចាត់ការសំណុំពរឿងពន្ះ។ 
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ខ. សំណុពំរឿង០០៣វសំណុពំរឿង០០៤/០២ ន្ងិវសំណ ចំរឿក០០៤ 

៣៣ កិចចពសុើបសួរកនុងសំណុំពរឿង០០៣ ន្ិង ០០៤ រតូេបាន្ែតួចពែតើម្ពរកាយ្េីែីកាបញ្ជូន្ពរឿងឲ្យពសុើបសួរ 

រតូេបាន្ោក់ពោយ្សហ្រេះរាជអាជាា អន្តរជាតិកនុងឆ្ន ំ២០១៩។ បន្ទា ប់ម្ក សំណុំពរឿង០០៤ រតូេបាន្ 

បំផបកជាបីសំណុំពរឿង កនុកច ះ សំណ ំចរឿកចំនួន ២ ព លគឺ៖ សំណុំពរឿង០០៤/២  ក់េ័ន្ធន្ឹង ពអា 

អាន្ ន្ិង សំណុំពរឿង០០៤  ក់េ័ន្ធន្ឹងសំណុំពរឿងរបឆំ្ងន្ឹង យឹ្ម្ ទិតយ ផែលពៅពសសសល់។ 

៣៤ រក់ចំរហូតែល់ោនចសចកតីសចក្មចច កចក្កាយថាចត៊ើសំណ ំចរឿកទំកអស់ ឬណាមួយននសំណ ំចរឿក ០០៣ 

សំណុំពរឿង ០០៤/០២ ន្ិង សំណុំពរឿង០០៤ រតូេបញ្ជូន្ពៅជំន្ុំជរម្ះ ពទើបអាចាន្ការបា៉ា ន្់របាណ 

ពលើពេលពេលាផែលរតូេការពែើម្បីបញ្ចប់សេន្ទការទងំពន្ះ។ ការវាយ្តផ្ម្លពៅពលើពេលពេលា ផែលរតូេ 

ការអាចន្ឹងេឹងផែអកពលើចំន្ួន្ចុងពចាទន្ិង ភាេសមគុមម ញផ្ន្ចាប់ន្ិងអងគពហ្តុផ្ន្បទពចាទកនុងរួម្ាន្ 

ែីកាបញ្ជូន្ពរឿងពៅជំនំុ្ជរម្ះែង។ 

V.វ ផែនការប ច្ ប់បណ្ត ឹង្មទ ក្ខ 

ក. សំណុពំរឿង០០២/០២ 

៣៥ អកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូលរាករណ៍ចៅចរលចនះថា រយ្ៈពេល ន្ិង ធន្នន្ផែលបា៉ា ន្់របាណទុក 

សរាប់បណត ឹងមទុកខរបឆំ្ងនឹ្ងមលរកម្កនុងសំណុំពរឿង០០២/០២ រីសំណាក់ភាគីណាមួយ ចោយរ ំ

ោនរ័ត៌ោនចែេកចទ្ៀត គឺទ្ំនកជាោនកក្មិតែូចចៅនឹកសំណ ំចរឿក០០២/០១ផែរ។ 

៣៦ ក្បសិនចប៊ើសំណ ំចរឿក០០៣ សំណុំពរឿង០០៤/០២ សំណ ំចរឿក០០៤ បនតចៅម ខរហូតែល់ែំណាក់ 

កាលជំន ំជក្មះច ះ បណត ឹកឧទ្ធរណ៍ភ្ាមៗ ឬបណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមរបស់អកគជំន ំជក្មះ 

សាលាែំបូកអាចចក៊ើតច ៊ើក។ ចទះជាយា៉ា កណាក៏ចោយ ចោយចហត ថាចយ៊ើកមិនែឹកថាសណំ ំចរឿកណា 

មួយែំចណ៊ើរការរហូតែល់ែំណាក់កាលជំន ំជក្មះ និកមិនែឹករីបទ្ចចទ្ណាខ្ះច ះ វាហាក់ែូចជា 

ឆ្ប់ចរកកនុកការែតល់នូវការបា៉ា ន់សាែ នចំច ះចរលចវលាផែលតក្មូវកនុកការសចក្មចចល៊ើបណត ឹកសាទ្ កខ

ណាននសំណ ំចរឿក ក់រ័នធ។ 
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VI.វ សេចក្ត្េននដិ្ឋា ន  

៣៧ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ចំនួនមួយក្តូវបានសចក្មចចៅកនុកអំ ុកក្តីោសចនះ ចោយោនការជូនែំណឹកអំរី

សាលក្កមចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០២/០២ ទកំបីភាសាការងាររបស់ អ.វ.ត.ក។ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់

មួយចទ្ៀតក្តូវបានសចក្មចចៅកនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ ចោយោនការជូនែំណឹកអំរីការោក់សំចៅបក

ផក្បជាភាសាផខែរននែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមអនតរជាតិ និកសំចៅបកផក្បជាភាសាផខែរ

ននែីកាែំចណាះក្សាយរបស់សហចៅក្កមជាតិ។  

៣៨ សក្ោប់ឆ្ន ំ២០១៩ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗមួយចទ្ៀត កនុកសំណ ំចរឿក០០២/

០២ គឺ (i) កាលបរិចចឆទ្សក្ោបប់ណត ឹកសាទ្ កខក្បឆំ្កនឹកសាលក្កមអកគជំន ំជក្មះសាលាែំបូក។ 

ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ចំនួន២ក៏នឹកក្តូវបានសចក្មចគឺ (ii) ពសចកតីសពរម្ចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះពលើបណត ឹង
ឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកាែំពោះរមយ្កនុងសំណំុពរឿង ០០៣ ក្បឆំ្កនឹក ោស ម ត ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកកតីចៅ

ជំន ំជក្មះ ឬ បញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី និក (iii) ពសចកតីសពរម្ចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះពលើបណត ឹង

ឧទធរណ៍របឆំ្ងនឹ្ងែីកាែំពោះរមយ្កនុងសំណុំពរឿង០០៤/០២ របឆំ្ងន្ឹង ពអា អាន្ ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូន

ចរឿកកតីចៅជំន ំជក្មះ ឬ បញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី។ មា៉ាកវិញចទ្ៀត ក្រឹតតិការសំខាន់មួយនឹកក្តូវសចក្មច 

ចោយោន (iv) ការចចញែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក០០៤ ទក់ទ្ិននឹក យឹម ទ្ិតយ 

ជាមួយនឹកចសចកតីសចក្មចរបស់សហចៅក្កមចស ៊ើបអចកេតថាក្តូវបញ្ជូនចរឿកចៅជំន ំជក្មះ ឬបញ្ចប់កិចច

ែំចណ៊ើរការនីតិវិធី។ 

៣៩ សក្ោប់ឆ្ន ំ២០២០ ចយ៊ើករំរឹកថានឹកសចក្មចបានក្រឹតតិការណ៍សំខាន់២ គឺ (v) ការចចញចសចកតី 

សចក្មចរបស់អកគប ចរជំន ំជក្មះចល៊ើបណត ឹកឧទ្ធរណ៍ក្បឆំ្កនឹកែីកាែំចណាះក្សាយកនុកសំណ ំចរឿក ០០៤ 

ថាចត៊ើក្តូវបញ្ជូនចរឿកកតីចៅជំន ំជក្មះ ឬ បញ្ចប់កិចចែំចណ៊ើរការនីតិវិធី និក (vi) ការចចញសាលែីកាកនុក

សំណ ំចរឿក០០២/០២ ចោយអកគជំន ំជក្មះត លាការកំរូល។ 

៤០ កនុកករណីផែលសំណ ំចរឿក០០៣ សំណ ំចរឿក ០០៤/០២ និក សំណ ំចរឿក០០៤ ក្តូវបញ្ជូនចៅជំន ំជក្មះ 

ទកំមូល ឬចោយផែនក ចរលចវលាកំណត់សក្ោប់សណំ ំចរឿកទកំចនះនឹកក្តូវរាករណ៍ចៅចរលច ះ។ 

៤១ ក្រឹតតិការណ៍សំខាន់ៗផែលបានរាករណ ៍ាន្បងាា ញជូនកនុងតារាងផែលភាជ ប់ជាម្ួយ្ន្ឹងផែន្ការចនះ។ 
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តារាងកណំតព់េលពេលាតាម្ការពរោងទកុផែលរមួ្ាន្ក្រតឹតកិារណ៍សំខាន្់ៗ  

គចក្ោកបញ្ចប់ផែន្ការ កំផណចល៊ើកទ្ី ២០ - នងៃទ្ី៣១ ផខមី  ឆ្ន ំ២០១៩ 

 


