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អនុស្សរណៈអនតរការិយាល័យ 
 

ជនូចពំ ោះ៖ 

 

ការយិាលយ័សហព្រោះរាជអាជ្ញា   

សហពេធាវកីារ រក្ត ីពអា អាន 

ពេធាវតីណំាងពដ្ើបណ្ត ឹងរដ្ឋបបពវណ្ទីងំអសក់្នុងសណំ្ ំពរឿង ០០៤/២ 

ចេលងជនូ៖ ពៅព្ក្េ ប្រាក់ គឹមសាន (ព្បធាន) 

ពៅព្ក្េ ន័យ ថុល 

ពៅព្ក្េ ហតួ វុទ្ធ ី

ពោក្ លេឹ ស  យហ ង (ព្ក្ឡាបញ្ជអីងគជនំ ជំព្េោះសាោដ្បំងូ) 

ឯ.ឧ ប្រកាញ់ តូនី (ព្បធានការយិាលយ័រដ្ឋបាលសតទី)ី 

ពោក្ Knut ROSANDHAUG (អន ព្បធានការយិាលយ័រដ្ឋបាល) 

រ៖ី ពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET និង 

ពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK 

កាលបរពិចេទ៖ ថ្ងៃទ១ី២ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ 

ក្េមវតថ៖ុ ការបញ្ជូ នស្ំណុំររឿង ០០៤/២ 

 

I. រស្ចកតីរ ត្ើម 

1> ពៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ អងគប ពរជំន ំជព្េោះថ្នអងគជំន ំជព្េោះ វិសាេញ្ញក្នុងត ោការក្េពជុ្ញ (“អ.វ.ត.ក្”) 

បានពចញពសចក្តីរិចារណារបស់ែលួនពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយក្នុងសំណ្ ំពរឿង 

០០៤/២ ខដ្លជ្ញសំណ្ ំពរឿងព្បឆំ្ងនឹង ពអា អាន (“ពសចក្តីរិចារណា”)។ ពទោះបីសហពៅព្ក្េ

ពស ើបអពងេតអនតរជ្ញតិ និងសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតជ្ញតិ បានពចញដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយរីរដាច់

GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa 
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ពដាយខែក្រីគ្នន  និងផ្ទយុគ្នន ក្តី ខតដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ ឬដី្កាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទ

ព្បកាន ់េិនព្តូវបានបដិ្ពសធ្ពដាយសពេលងគ្នពំ្ទភាគពព្ចើនពលើសលប់ពនាោះពទ។ 

2> ពព្កាយពរលពចញពសចក្តីរិចារណា អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានទទួល និង វិនិចេ័យពលើ “សំពណ្ើរបស់សហ

ព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទំងអស់ពដ្ើេបបីញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ 

(ពអា អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង” ខដ្លសហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានដាក់្ពៅថ្ងៃទី០៤ 

ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ (“សំពណ្ើ”)1 និង “សំពណ្ើស ំការបញ្ជជ ក់្ថា បានចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំ

អស់ពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ ំពរឿង ០០៤/០២ ទ ក្ក្នុងបណ្ណសារ” ខដ្លសហពេធាវីការ រក្តី ពអា អាន 

(“សហពេធាវី”) បានដាក់្ពៅថ្ងៃទី២៤ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ (“សំពណ្ើរបស់សហពេធាវី”)2 (រួេគ្នន

ពៅថា “សំពណ្ើ”)។ 

3> ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិក្ត់សម្គគ ល់រីសាថ នភារបចចបុបនន ខដ្លថា ការពចញពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគប ពរ

ជំន ំជព្េោះពលើសំពណ្ើពសទើរខតេិនអាចពក្ើតម្គននាពរលអនាគត ពហើយថា អងគប ពរជំន ំជព្េោះបាន

សពព្េចយា៉ា ងស ីសង្វា ក់្គ្នន ថា អងគជំន ំជព្េោះនឹងេិនទទួលយក្សំពណ្ើព្ចំខដ្ល ក្់រ័នធនឹងបញ្ជា ជ្ញក់្

ោក្ ់ខដ្លបណាត លឲ្យអងគជំន ំជព្េោះេិនអាចពធ្ាើការសពព្េចជ្ញឯក្ចេ័នទ ឬ ខដ្លម្គនការគ្នពំ្ទពដាយ

សពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់ពនាោះពែើយ ពៅពរលម្គនការសនមតថា ពៅព្ក្េទងំព្បារំូបថ្នអងគជំន ំ

ជព្េោះនឹងព្បកាន់យក្េតិពយាបល់រីេ នៗរបស់ែលួន និងពធ្ាើពសចក្តីសននិដាឋ នដូ្ចរីេ ន ខដ្លពធ្ាើឲ្យ

សំពណ្ើពព្កាយៗកាល យជ្ញគ្នម នន័យ និងអាចបងេឲ្យម្គន វិទទគ្នម នទីបញ្ចប់3។ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ

បញ្ជជ ក់្សាជ្ញងមីថា វិធានសតីរីសពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់ និងពគ្នលជំហរជ្ញក់្ខសតងខដ្លម្គនខចង

 
1 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក្/ក្.ស.ច.ស (“សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២”) (អបជ ៦០) សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជ

អាជ្ញា អនតរជ្ញតិស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបីបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោ

ដ្ំបូង ច ោះថ្ងៃទី១០ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ ឯក្សារ D359/25 និង D360/34 (“សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ (D359/25 

និង D360/34)”)។ 

2 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) សំពណ្ើស ំការបញ្ជជ ក្់ថា បានចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ ំពរឿង ០០៤/

០២ ទ ក្ក្នុងបណ្ណសារ ឯក្សារ D359/27 និង D360/36 (“សំពណ្ើរបស់សហពេធាវី (D359/27 និង D360/36)”)។ 

3 សូេពេើលឧទហរណ្៍ សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ០៧) សាលដ្ីកាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍របស់ តាអាន ព្បឆំ្ងនឹងពសចក្តីសពព្េច

របស់សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតអនតរជ្ញតិ បដ្ិពសធ្សំពណ្ើស ំបំពរញក្ិចចពស ើបសួរ ច ោះថ្ងៃទី៣០ ខែក្ញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៤ ឯក្សារ 

D190/1/2 ក្ថាែណ្ឌ  ២០។ 
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ក្នុង វិធានថ្ផ្ទក្នុង គឺជ្ញលក្ខណ្ៈរិពសសរបស់ អ.វ.ត.ក្ ខដ្លអាចបណាត លឲ្យអងគជំន ំជព្េោះេិនអាច

ឈានពៅម្គនពសចក្តីសពព្េចបានពៅពលើបញ្ជា ណាេួយ។ 

4> ទក្ទ់ិននឹងសាថ នភារបចចបុបនន ព្រេទងំ វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្ផ្ទក្នុង ពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK 

និងពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET (“ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ”) យល់ព ើញថាជ្ញការចំាបាច់ ខដ្ល

ព្តូវពធ្ាើការបញ្ជជ ក់្ពៅពលើអងគចាប់ និងអងគពហត ខដ្ល ក្រ់័នធ ទក្់ទិននឹងការបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង 

០០៤/២ និងផ្តល់េតិពយាបល់របស់ែលួនពៅពលើសាថ នភារបចចបុបនន តាេរយៈអន សសរណ្ៈពនោះ។ 

II. ប្របវតតិនីតិវិធី 

5> ពៅថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៨ សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតជ្ញតិបានពចញដី្កាសពព្េចពលើក្ខលង

ពចាទព្បកានព់្បឆំ្ងនឹង ពអា អាន (“ដី្កាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទព្បកាន់”)4 ចំខណ្ក្ឯសហ

ពៅព្ក្េពស ើបអពងេតអនតរជ្ញតិបានពចញដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយ (ដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ) (“ដី្កា

បញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ”)5។ 

6> ពៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ សហព្រោះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិបានដាក់្បណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាបញ្ជូន

ពរឿងពៅជំន ំជព្េោះជ្ញភាសាខែមរ6។ ពៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ សហពេធាវីការ រក្តី ពអា អាន 

(“សហពេធាវី”) បានដាក់្បណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ ជ្ញភាសាអង់ 

ពគលស7 ពហើយសហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានដាក់្បណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាសពព្េចពលើក្

ខលងពចាទព្បកានជ់្ញភាសាអង់ពគលស8 (រួេគ្នន ពៅថា “បណ្ត ឹងឧទធរណ៍្”)។ 

 
4 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទព្បកាន់ព្បឆំ្ងនឹង ពអា អាន ច ោះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៨ ឯក្សារ D359

។ 

5 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ (ដ្ីកាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ) ច ោះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៨ ឯក្សារ D360។ 

6 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ បណ្ត ឹងឧទធរណ្៍របស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា ជ្ញតិទក្់ទងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយរបស់សហពៅព្ក្េពស ើប

អពងេតអនតរជ្ញតិ ក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ច ោះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ ឯក្សារ D360/8/1។ 

7 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ បណ្ត ឹងឧទធរណ្៍របស់ ពអា អាន ពលើដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ (ដ្ីកាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ) ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៨ ឯក្សារ D360/5/1។ 

8 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ បណ្ត ឹងឧទធរណ្៍របស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាសពព្េចពលើក្ខលងពចាទព្បកាន់ ពអា អាន 

(D359) ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៨ ឯក្សារ D359/3/1។ 
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7> ពៅថ្ងៃទី១៩, ២០ និង ២១ ខែេិង នា ឆ្ន ំ២០១៩ អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានដំ្ពណ្ើរការសវនាការក្នុងសំណ្ ំ

ពរឿង ០០៤/២ ពដ្ើេបីសាត ប់អំណ្ោះអំណាងរបស់ភាគីទក្់ទិននឹងបណ្ត ឹងឧទធរណ៍្។ 

8> ពៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានពចញពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ង

នឹងដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (“ពសចក្តីរិចារណា”)9។ ព្ក្ឡាបញ្ជីេួយរូបថ្នអងគ

ជំន ំជព្េោះបានដាក់្ទព្េង់ថ្នការខណ្នាសំតីរីការដាក់្ និងការជូនដំ្ណឹ្ង ពដាយខណ្នាឲំ្យអងគភារប

ណ្ណសារថ្នការិយាល័យរដ្ឋបាល (“អងគភារបណ្ណសារ”) ដាក់្ពសចក្តីរិចារណាជ្ញសាធារណ្ៈ និង

ជូនដំ្ណឹ្ងរីពសចក្តីរិចារណាពនោះពៅអងគប ពរជំន ំជព្េោះ ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត និង 

ពដ្ើេបណ្ត ឹងរដ្ឋបបពវណ្ីក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២10។ 

9> ពៅថ្ងៃទី២១ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ ព្ក្ឡាបញ្ជីេួយរូបថ្នអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងបានជូនដំ្ណឹ្ងដ្ល់

ភាគីក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ តាេរយៈអ ីខេលថា “អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងបានដឹ្ងរីពសចក្តី

រិចារណាខដ្លអាចរក្បានជ្ញសាធារណ្ៈ […]។ ពទោះជ្ញយា៉ា ងណាក្តី េក្ទល់នឹងពរលពនោះ ពសចក្តី

រិចារណាពនោះេិនទន់បានជូនដំ្ណឹ្ងេក្អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងពៅពែើយពទ […]”11។ 

10> ពៅថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ ព្ក្ឡាបញ្ជីេួយរូបថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានខណ្នាដំ្ល់អងគភារ 

បណ្ណសារតាេរយៈអ ីខេល េិនឲ្យជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីខណ្នាពំៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង និង

រក្ាសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ទ ក្ក្នុងបណ្ណសារពទ12។ ពៅថ្ងៃដ្ខដ្លពនាោះ ព្ក្ឡាបញ្ជីេួយរូបពទៀតថ្នអងគ

ជំន ំជព្េោះបានដាក់្ជូនទព្េង់ខបបបទេួយ ពដាយខណ្នាដំ្ល់អងគភារបណ្ណសារឲ្យជូនដំ្ណឹ្ងអំរី 

ពសចក្តីខណ្នាដំ្ល់អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង13។ 

 
9 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ឯក្សារ D359/24 និង D360/33។ 

10 ទព្េង់ថ្នការខណ្នាសំតីរកីារដាក្់ និងការជូនដ្ំណ្ឹង ដាក្់ពដាយអនក្ព្សី Kristina O’YOUNG ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះ 

ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ (ឧបសេព័នធ ១)។ 

11 អ ីខេលរីពោក្ លឹេ ស  ងហ ង ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគជំន ជំព្េោះសាោដ្ំបូង ច ោះថ្ងៃទី២១ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ២)។ 

12 អ ីខេលរីអនក្ព្សី Hyuree KIM ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះ ពផ្ាើជូនពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ ពដាយបញ្ជូន (១) សំពណ្ើរបស់ខផ្នក្

ព្គប់ព្គងត ោការស ំការខណ្នាចំ ងពព្កាយខតេួយ ទក្់ទិននឹងការជូនដ្ំណ្ឹងអំរពីសចក្តីរិចារណា និង (២) ការខណ្នារំបស់អនក្

ព្សី រស់ បូផាណា ពៅខផ្នក្ព្គប់ព្គងត ោការ ច ោះថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៣)។ 

13 ការខណ្នារំីការជូនដ្ំណ្ឹងសព្ម្គប់ការជូនដ្ំណ្ឹងរីពសចក្តីរិចារណារបស់អងគប ពរជំន ំជព្េោះពៅ អងគជំន ំជព្េោះសាោដ្ំបូងពៅ

ក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ច ោះថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៤)។ 
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11> ពៅថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ ពៅព្ក្េ ព្បាក់្ គឹេសាន ព្បធានអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានពផ្ាើអន សសរណ្ៈ

េួយចាប់ពៅព្បធានខផ្នក្ព្គប់ព្គងត ោការ (“CMS”) ជ្ញេួយពៅព្ក្េទងំអស់ថ្នអងគប ពរជំន ំ

ជព្េោះ ព្រេទងំចេលងជូនព្បធានសតីទី និងអន ព្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ពដាយពលើក្ពែើងថា 

ពយាបល់ ឬពសចក្តីសពព្េចផាទ ល់ែលួនរបស់ពៅព្ក្េម្គន ក់្ៗេិនម្គនព្បសិទធភារអន វតតពែើយ14។ 

12> ពៅថ្ងៃដ្ខដ្លពនាោះ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិថ្នអងគជំន ំជព្េោះបានពផ្ាើអន សសរណ្ៈអនតរការិយាល័យេួយ

ចាបជ់ូនពៅព្បធានសតីទី និងអន ព្បធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ព្រេទងំព្បធានខផ្នក្ព្គបព់្គង

ត ោការ ពដាយចេលងជូនព្បធាន និងពៅព្ក្េជ្ញតិថ្នអងគជំន ំជព្េោះ ពដាយពលើក្ពែើងថា អងគជំន ំ

ជព្េោះសាោដំ្បូងទទួលយក្សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ អន ពោេតាេ វិធាន ៧៧(១៣)(ែ) ថ្ន វិធាន 

ថ្ផ្ទក្នុង ពហើយថា នាពរលពនោះ ការិយាល័យរដ្ឋបាលទទួលបានខណ្នាឲំ្យជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តី

ខណ្នាដំ្ល់អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង15។ 

13> ពៅថ្ងៃទី៣១ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ ការិយាល័យរដ្ឋបាលបានពផ្ាើអន សសរណ្ៈអនតរការិយាល័យេួយ

ចាបជ់ូនពៅពៅព្ក្េ ព្បាក់្ គឹេសាន ព្បធានអងគប ពរជំន ំជព្េោះ ពដាយចេលងជូនពៅព្ក្េទងំអស់ថ្ន

អងគជំន ំជព្េោះ ពដាយពសនើស ំការបញ្ជជ ក់្ជ្ញអាជ្ញា បញ្ជជ  សតីរីការខណ្នារំីរខដ្លផ្ទយុគ្នន  ទក្ទ់ិននឹងការ

ជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីរិចារណាពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងគួរយក្េក្អន វតត ឬយា៉ា ងណា ឬជ្ញ

ជពព្េើសេយ៉ាងពទៀត សូេឲ្យម្គនការខណ្នាេំួយខដ្លអាចអន វតតបាន16។ េក្ទល់នឹងពរលពនោះ 

សំពណ្ើពនោះពៅរង់ចំាការសពព្េចពៅពែើយ។ 

14> ពៅថ្ងៃទ០ី៤ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានដាក់្ “សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជ

អាជ្ញា អនតរជ្ញតិស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបបីញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា 

អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង”17។ 

 
14 អន សសរណ្ៈពចញពដាយពៅព្ក្េ ព្បាក្់ គឹេសាន ព្បធានអងគប ពរជំន ជំព្េោះ ច ោះថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៥)។ 

15 អន សសរណ្ៈអនតរការិយាល័យពចញពដាយពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK ពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិ

ថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះ ច ោះថ្ងៃទី៣១ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៦)។ 

16 អន សសរណ្ៈអនតរការិយាល័យពចញពដាយការិយាល័យរដ្ឋបាល ច ោះថ្ងៃទី៣១ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៧)។ 

17 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបីបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង 

០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដ្ំបូង ច ោះថ្ងៃទី០៤ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០។ 
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15> ពៅថ្ងៃទ១ី០ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានដាក់្សំពណ្ើ ពដាយពសនើស ំឲ្យអងគ

ប ពរជំន ំជព្េោះចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបីធានាថា ដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ និង

សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ខដ្លពៅពសសសល់ ព្តូវបានបញ្ជូនភាល េៗពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង ដូ្ច

បានកំ្ណ្ត់អាណ្តតិការង្វរពៅក្នុងកិ្ចចព្រេពព្រៀងរទងអងគការសហព្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជរដាឋ ភិបាល

ក្េពជុ្ញ ទក្ទ់ងនឹងការកាត់ពសចក្តីពៅពព្កាេចាប់ក្េពជុ្ញនូវឧព្កិ្ដ្ឋក្េម ខដ្លព្បព្រឹតតពែើងពៅក្នុង 

រយៈកាលក្េពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បពតយយ (“កិ្ចចព្រេពព្រៀង”) ចាប់សតីរីការបពងេើតឱ្យម្គនអងគជំន ំជព្េោះ

 វិសាេញ្ញក្នុងត ោការក្េពជុ្ញពដ្ើេបកីាត់ពសចក្តីឧព្កិ្ដ្ឋក្េម ខដ្លព្បព្រឹតតពទបើងពៅក្នុងរយៈកាលថ្ន 

ក្េពជុ្ញព្បជ្ញធិ្បពតយយ (“ចាប់ អ.វ.ត.ក្”) និង វិធានថ្ផ្ទក្នុង18។ 

16> ពៅថ្ងៃដ្ខដ្លពនាោះ ព្ក្ឡាបញ្ជីេួយរូបថ្នអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងបានជូនដំ្ណឹ្ងភាគីក្នុងសំណ្ ំ

ពរឿង ០០៤/២ តាេរយៈអ ីខេលថា “អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងបានដឹ្ងរីពសចក្តីរិចារណាខដ្លអាច

រក្បានជ្ញសាធារណ្ៈ […]”។ ពទោះជ្ញយា៉ា ងណាក្តី “អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងេិនទន់បានទទួល

ការជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីរិចារណាជ្ញផ្លូវការរីអងគប ពរជំន ំជព្េោះពៅពែើយពទ” ពហើយ “សំណ្ ំពរឿង

េិនទន់បានបញ្ជូនេក្ពទ។ អងគប ពរជំន ំជព្េោះជ្ញអនក្ខដ្លព្តូវចាបព់ផ្តើេដំ្ពណ្ើរការសក្េមភារទងំ

រីរពនោះ”19។ 

17> ពៅថ្ងៃទ១ី៨ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ សហពេធាវីបានដាក់្ “ចពេលើយតបពៅនឹងសំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជ

អាជ្ញា អនតរជ្ញតិស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបបីញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា 

អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង” (“ចពេលើយតបរបស់សហពេធាវី”)20 ពដាយពសនើស ំឲ្យ អងគប ពរ

ជំន ំជព្េោះបដិ្ពសធ្សំណូ្េររខដ្លបានពសនើស ំពដាយសហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ21។ 

 
18 សំពណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ (D359/25 និង D360/34) ក្ថាែណ្ឌ  ១, ២៥, ២៩។ 

19 អ ីខេលរីពោក្ លឹេ ស  ងហ ង ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគជំន ជំព្េោះសាោដ្ំបូង ច ោះថ្ងៃទី១០ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៨)។ 

20 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ចពេលើយតបពៅនឹងសពំណ្ើរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់

ទងំអស់ពដ្ើេបីបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដ្ំបូង ដាក្់ពៅថ្ងៃទី១៨ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ និងបាន

ជូនដ្ំណ្ឹងពៅថ្ងៃទី១៩ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ ឯក្សារ D359/26 និង D360/35 (“ចពេលើយតបរបស់សហពេធាវី (D359/26 និង 

D360/35)”)។ 

21 ចពេលើយតបរបស់សហពេធាវី (D359/26 និង D360/35) ក្ថាែណ្ឌ  ១, ២៩។ 
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18> ពៅថ្ងៃទី២៤ ខែក្ េភៈ ឆ្ន ំ២០២០ សហពេធាវីបានដាក់្សំពណ្ើរបស់ែលួន ពដាយពសនើស ំការបញ្ជជ ក់្

របស់អងគប ពរជំន ំជព្េោះថា បានចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបរីក្ាសំណ្ ំពរឿង ០០៤/០២ 

ទ ក្ក្នុងបណ្ណសារ22។ 

19> ពៅថ្ងៃទី០៣ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានដាក់្ការព ល្ើយតបពៅនឹងចពេលើយ

តបរបស់សហពេធាវី23។ 

20> ពៅថ្ងៃទី០៥ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិបានដាក់្ចពេលើយតបពៅនឹងសំពណ្ើ

របស់សហពេធា វី24។ 

III. ចាប់ជាធរមាន 

21>  វិធាន ៧៧(១៤) ខចងថា៖  

ពសចក្តីសពព្េចទងំអស់សថិតពៅក្នុងវិធានពនោះ រួេទងំគំនិតជទំស់ផ្ងខដ្រព្តូវម្គនសអំាងពហត  និងច ោះ

ហតថពលខាពដាយពៅព្ក្េទងំពនាោះ។ ពសចក្តីសពព្េចពនោះព្តូវជូនដ្ណំ្ឹងដ្ល់សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត 

សហព្រោះរាជអាជ្ញា  និងភាគីដ្ថ្ទពទៀតពដាយព្ក្ឡាបញ្ជរីបសអ់ងគប ពរជនំ ជំព្េោះ។ សហពៅព្ក្េពស ើប

អពងេតព្តូវបនតកិ្ចចនីតិវិធី្ ជ្ញបនាទ ន់ព្សបតាេពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគប ពរជនំ ំជព្េោះ។ 

22>  វិធាន ៧៧(១៣) ខចងព្តង់ខផ្នក្ ក្់រ័នធថា៖  

 
22 សំពណ្ើរបស់សហពេធាវី (D359/27 និង D360/36)។ 

23 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ការព្លើយតបរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិពៅនឹងចពេលើយតបរបស់ ពអា អាន ពៅនឹង

សំពណ្ើរបស់ ស.រ.អ ស ំឲ្យចាត់ វិធានការខដ្លចំាបាច់ទងំអស់ពដ្ើេបីបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (ពអា អាន) ពៅអងគជំន ំជព្េោះ

សាោដ្ំបូង ច ោះថ្ងៃទី០៣ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ ឯក្សារ D359/28 និង D360/37 (“ការព្លើយតបរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ 

(D359/28 និង D360/37)”)។ 

24 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ ៦០) ចពេលើយតបរបស់សហព្រោះរាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិពៅនឹងសំពណ្ើរបស់ ពអា អាន ពសនើស ំការបញ្ជជ ក្់

ថា វិធានការរដ្ឋបាលខដ្លព្តូវការទងំអស់ព្តូវបានពធ្ាើពែើងពដ្ើេបីរក្ាសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ទ ក្ក្នុងបណ្ណសារ បានដាក្់ពៅថ្ងៃទី០៥ 

ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ និង ជូនដ្ំណ្ឹងពៅថ្ងៃទី១២ ខែេីនា ឆ្ន ំ២០២០ ឯក្សារ D359/30 និង D360/39 (“ចពេលើយតបរបស់សហព្រោះ

រាជអាជ្ញា អនតរជ្ញតិ (D359/30 នងិ D360/39)”)។ 
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ពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគប ពរជនំ ំជព្េោះ តព្េវូឲ្យម្គនសពេលងគ្នពំ្ទជ្ញវិជជម្គនរីពៅព្ក្េ ៤(បួន) របូ

យា៉ា ងតិច។ ពសចក្តីសពព្េចពនោះព្តូវបិទផ្លូវតទ៉ា។ ព្បសិនពបើសពេលងភាគពព្ចើនខដ្លតព្េវូេនិអាចរក្បាន

ពទ ពសចក្តីសពព្េចខដ្លេនិម្គនសពេលងគ្នពំ្ទរបស់អងគប ពរជនំ ជំព្េោះព្តូវអន វតតដ្ូចខាងពព្កាេ៖ 

[…] 

ែ) ក្នុងក្រណ្បីណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ជំព្េោះរបសស់ហពៅព្ក្េពស ើប

អពងេត ព្បសនិពបើេិនអាចរក្សពេលងភាគពព្ចើនខដ្លតព្េូវបានពនាោះពទ អងគប ពរជំន ជំព្េោះព្តូវសពព្េច

បតឹងពៅអងគជនំ ំជព្េោះសាោដ្បំងូ ពដាយឈរពលើេូលដាឋ នដ្កីាដ្ំពណាោះព្សាយរបស់សហពៅព្ក្េ

ពស ើបអពងេត។ 

23>  វិធាន ៦៩ ខចងថា៖ 

1. ពៅពរលម្គនបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ពំណាោះព្សាយរបស់សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត ព្ក្ឡា

បញ្ជីរបស់សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត ព្តូវបញ្ជូនសណំ្ ពំរឿងពៅព្ក្ឡាបញ្ជីរបសអ់ងគប ពរជំន ជំព្េោះ

ដ្ូចម្គនខចងក្នុងវិធាន ៧៧។   

2. ពៅពរលខដ្លគ្នម នបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតព្តូវបិទសណំ្ ពំរឿងពដាយម្គនពបាោះព្តា

ពលើសណំ្ ំពរឿង និង៖ 

ក្) ព្បសិនពបើម្គនដ្ីកាបញ្ជូនពរឿងពៅជនំ ំជព្េោះ ព្ក្ឡាបញ្ជីរបស់សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត 

ព្តូវបញ្ជូនសណំ្ ំពរឿងពៅព្ក្ឡាបញ្ជីរបស់អងគជនំ ំជព្េោះសាោដ្ំបូង ពដ្ើេបីកំ្ណ្ត់កាលបរពិចេទ

សវនាការ។ 

ែ) ព្បសិនពបើម្គនដ្ីកាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន ់ សណំ្ ពំរឿងព្តូវបានរក្ាទ ក្ក្នុងបណ្ណសារ

ពព្កាយរផី្ តរយៈពរលពធ្ាើបណ្ត ងឹឧទធរណ្៍។ 

24> ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិយល់ព ើញថា  វិធានជ្ញេូលដាឋ នសព្ម្គប់ការជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីសពព្េចរបស់

អងគប ពរជំន ំជព្េោះចំព ោះបណ្ត ឹងឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយ ម្គនខចងពៅក្នុងវិធាន ៦៩ 

និងវិធាន ៧៧(១៤)។ វិធាន ៧៧(១៤) ខចងថា ពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគប ពរជំន ំជព្េោះពលើបណ្ត ឹង

ឧទធរណ៍្ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយព្តូវជូនដំ្ណឹ្ងពៅសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត សហព្រោះរាជ

អាជ្ញា  និងភាគីពផ្សងពទៀត។ ពយាងតាេការអន វតតនាពរលក្នលងេក្ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរិចារណា

ព ើញថា វិធាន ៦៩ ខចងអំរីកាលៈពទសៈធ្េមតា ក្់រ័នធនឹងការបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ខដ្ល ពយាងតាេ
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 វិធានពនោះ ពព្កាយរីបានជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីសពព្េចរបស់អងគប ពរជំន ំជព្េោះពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ៍្

ព្បឆំ្ងនឹងដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយអន ពោេតាេ វិធាន ៧៧(១៣) និង (១៤) ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នការិយាល័យ

សហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត តាេធ្េមតា នឹងបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿងពៅព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគជំន ំជព្េោះសាោ

ដំ្បូង ព្សបតាេ វិធាន ៦៩(២)(ក្)។ 

IV.  ការរិភាកា 

១. រស្ចកតីរ ត្ើម 

25> សហពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរេលឹក្ថា ពៅក្នុងពសចក្តីរិចារណារបស់ែលួន អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានព្បកាសជ្ញ

ឯក្ចេ័នទថា ការខដ្លសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតពចញដំ្ពណាោះព្សាយចំនួនរីរដាច់ពដាយខែក្រីគ្នន  គឺ

ជ្ញកិ្ចចែ សចាប់25។ ពទោះបីជ្ញយា៉ា ងពនោះក្តី ពៅព្ក្េអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានពធ្ាើពសចក្តីសននិដាឋ នពផ្សងគ្នន

 ក្់រ័នធនឹងផ្លវិបាក្ថ្នការពធ្ាើពសចក្តីសននិដាឋ នពផ្សងគ្នន ខបបពនោះ26។ ពទោះបីជ្ញពៅព្ក្េជ្ញតិបាន

រិចារណាព ើញថា ម្គនខតដី្កាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ពទគួរព្តូវតេេល់ទ ក្ក៏្ពដាយ27 ពៅព្ក្េ

អនតរជ្ញតិបានយល់ព ើញថា ម្គនខតដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ ព្តូវចាត់ទ ក្ជ្ញបានការ ពដាយ 

សារដី្កាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ បានពធ្ាើពែើងហួសខដ្នអំណាច ព្តូវចាត់ទ ក្ជ្ញពម្គ ៈ និងរ ំ

ម្គនអាន ភារផ្លូវចាប់28 ឬ ពបើេិនដូ្ពចាន ោះពទ ទងំដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ ឬ ដី្កាពលើក្ខលងការ

ពចាទព្បកាន ់រ ំព្តូវបានព្ចានពចាល ពដាយសាររ ំអាចរក្សពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់បាន។ 

26> ពដ្ើេបីធានាសចចភារផ្លូវចាប់ តម្គល ភារថ្នកិ្ចចដំ្ពណ្ើរការនីតិវិធី្ និងផ្លព្បពយាជន៍ថ្នយ តតិធ្េ៌ អងគ

ប ពរជំន ំជព្េោះបានបញ្ជជ ក់្ជ្ញឯក្ចេ័នទ និងជ្ញក់្ោក្់ពៅក្នុងខផ្នក្សពព្េចពសចក្តីថា កិ្ចចដំ្ពណ្ើរការនីតិ

 
25 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ  ១០១-១២៤។ 

26 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ  ១២៤ ក្ថាែណ្ឌ  ១៧០-៣០២ ក្ថាែណ្ឌ  ៣០៤-៣២៩។  

27 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ  ២៨២ ក្ថាែណ្ឌ  ២៩៤ ក្ថាែណ្ឌ  ៣០២។ 

28 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ  ៣២៦ ក្ថាែណ្ឌ  ៦៨៥។  
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 វិធី្នាពរលបនតបនាទ ប់ពព្កាយពរលពចញពសចក្តីរិចារណា ព្តូវពគ្នររតាេ វិធាន ៧៧(១៣) និង 

(១៤)29។ 

២. អងគបុររជំនំុជប្រមះានបំររញភារកិចចរបស់្ខ្លនួរួចរហើយ 

27> អន ពោេតាេវិធាន ៧៧(១៤) ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានដាក់្ទព្េង់ខបបបទឯក្សារ និង

ការខណ្នាអំំរីការជូនដំ្ណឹ្ង ភាល េៗ ពព្កាយរីបានពចញពសចក្តីរិចារណា ពដាយបានបង្វគ ប់ឲ្យអងគ

ភារបណ្ណសារ ដាក់្ពសចក្តីរិចារណាជ្ញឯក្សារសាធារណ្ៈ និងជូនដំ្ណឹ្ងពសចក្តីរិចារណាពនោះ

ពៅការិយាល័យសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេត និងភាគីពៅក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២30។ 

28> ពទោះបីជ្ញយា៉ា ងពនោះក្តី ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតរ ំបានចាត់វិធានការណាេួយេក្ទល់

ពរលពនោះពៅពែើយ។ ព្តង់ចំណ្ ចពនោះ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិក្ត់សម្គគ ល់ថា ការិយាល័យសហពៅព្ក្េ

ពស ើបអពងេតរ ំម្គនប គគលិក្អនតរជ្ញតិចាប់តាំងរីខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៩ េក្។ 

៣. អងគបុររជំនំុជប្រមះានចាត់វិធានការបន្នែមរៅកនុងន្ែនអំណាចរបស់្ខ្លនួ 

29> ពយាងតាេវិធាន ២១(១) អងគប ពរជំន ំជព្េោះម្គនភារកិ្ចច “ការ រជ្ញនិចចដ្ល់ព្បពយាជន៍របស់ជន

សងស័យ ជនព្តូវពចាទ ជនជ្ញប់ពចាទ និងជនរងពព្គ្នោះ ពដ្ើេបីធានាអំរីសចចភារផ្លូវចាប់ និងកិ្ចច

ដំ្ពណ្ើរការនីតិវិធី្ព្បក្បពដាយតម្គល ភារ ពដាយគិតដ្ល់លក្ខណ្ៈរិពសសរបស់អងគជំន ំជព្េោះ

 វិសាេញ្ញក្នុងត ោការក្េពជុ្ញ”។ េយ៉ាងវិញពទៀត “ដំ្ពណ្ើរការនីតិវិធី្ពៅក្នុងអងគជំន ំជព្េោះវិសាេញ្ញ 

ព្តូវខតម្គនយ តតិធ្េ៌ និងព្តូវពគ្នររពគ្នលការណ៍្ចំព ោះេ ែ ពហើយព្តូវរក្ាបាននូវត លយភាររទង

សិទធិរបស់ភាគីទំងឡាយ”។ គ្នម នសិទធិណាេួយព្តូវបានការ រ ព្បសិនពបើអងគប ពរជំន ំជព្េោះរ ំធានា

លទធភារឲ្យភាគីម្គនសិទធិបតឹងពៅពៅព្ក្េម្គនសេតថកិ្ចច ព លគឺ អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងពទ

ពនាោះ។ 

 
29 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ទំរ័រ ៦១ VII. ខផ្នក្ពសចក្តីសពព្េច។ 

30 ទព្េង់ខបបបទថ្នការដាក្់ឯក្សារ និងការខណ្នាអំំរីពសចក្តីជូនដ្ំណ្ងឹ ដាក្់ពដាយពោក្ព្សី Kristina O’YOUNG ព្ក្ឡាបញ្ជី

ថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ (ឧបសេព័នធ ១)។ 
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30> អងគប ពរជំន ំជព្េោះបំពរញេ ែង្វរដូ្ចគ្នន ពនោះពៅក្នុងព្បរ័នធចាប់ អ.វ.ត.ក្ េិនែ សរសីភាពស ើបសួរ 

ក្េពជុ្ញពនាោះពទ31។ ពលើសរីពនោះ ម្គព្តា ២៨២ ថ្នព្ក្េនីតិវិធី្ព្រហមទណ្ឌ ក្េពជុ្ញ ព្តង់ក្ថាែណ្ឌ  ៣ 

ខចងថា សភាពស ើបសួរព្តូវបិទកិ្ចចពស ើបសួរពដាយពចញដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយ។ បញ្ញតតិថ្នម្គព្តា 

២៤៧ ដ្ល់ ម្គព្តា ២៥០ ថ្នព្ក្េដ្ខដ្លពនោះ សតីរីដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះរបស់ពៅព្ក្េពស ើប

សួរ ព្តូវយក្េក្អន វតតចំព ោះដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះរបស់សភាពស ើបសួរ។ ម្គព្តា ២៥០ 

កំ្ណ្ត់ថា ពៅពរលពៅព្ក្េពស ើបសួរសពព្េចពចញដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ ពៅព្ក្េពស ើបសួរ

ព្តូវបតឹងដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះពនោះភាល េពៅព្បធានត ោការ ពដ្ើេបីកំ្ណ្ត់ពរលជំន ំជព្េោះ។ 

31> ពដាយពហត ថា ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតរ ំម្គនប គគលិក្ ពដាយយល់ព ើញថា អងគប ពរ

ជំន ំជព្េោះម្គនអំណាចពស ើបអពងេតរួេ ពដ្ើេបីឲ្យដំ្ពណ្ើរការត ោការព្បព្រឹតតពៅពដាយរលូន និងពដ្ើេបី

ធានាសិទធិរបស់ភាគី ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានចាត់វិធានការបខនថេ ពដ្ើេបីក្ ំឲ្យពក្ើតម្គន

សាថ នភារខដ្លេិនអាចអន វតតសាលដី្ការបស់ែលួនបាន ពហើយពធ្ាើឲ្យពរឿងក្តីពនោះសថិតពៅក្នុងសាថ នភារ

រ ំចាស់ោស់គ្នម នទីបញ្ចប់។ 

32> ពៅថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ ព្ក្ឡាបញ្ជីថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានដាក់្ទព្េង់ខបបបទេួយ បង្វគ ប់

ឲ្យអងគភារបណ្ណសារជូនដំ្ណឹ្ងពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូងអំរីពសចក្តីរិចារណារបស់អងគប ពរ

ជំន ំជព្េោះពៅក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២32។ 

33> ពដាយរិនិតយព ើញថា ពសចក្តីរិចារណាម្គនចំណ្ ចអាចអន វតតបាន និងកិ្ចចដូ្ចបានពលើក្ពែើងខាង

ពលើ ខដ្លអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានពធ្ាើពែើង ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិព្បកាសថា អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានចាត់

ព្គប់វិធានការខដ្លម្គនជ្ញធ្រម្គន ពហើយនឹងវិធានការបខនថេ ពដ្ើេបីឲ្យពសចក្តីរិចារណាពនោះម្គន

អាន ភារអន វតត។ 

 
31 សំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ (អបជ៦០) ពសចក្តីរិចារណាពលើបណ្ត ឹងឧទធរណ្៍ព្បឆំ្ងនឹងដ្ីកាដ្ំពណាោះព្សាយ ច ោះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ

២០១៩ ឯក្សារ D359/24 និងឯក្សារ D360/33 ក្ថាែណ្ឌ  ៤៤។  
32 សូេពេើល ការខណ្នាអំំរីពសចក្តជីូនដ្ំណ្ឹងសព្ម្គប់ការជូនដ្ំណ្ឹងអំរីពសចក្តីរិចារណារបស់អងគប ពរជំន ំជព្េោះពៅកាន់អងគជំន ំ

ជព្េោះសាោដ្ំបូងពៅក្នុងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ច ោះថ្ងៃទី២៨ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៤)។ ពទោះបីជ្ញយា៉ា ងពនោះក្តី រ ំម្គនន័យ

ថា អងគប ពរជំន ំជព្េោះឯក្ភារជ្ញេួយនឹងការបក្ព្សាយរបស់អងគជំន ំជព្េោះសាោដ្ំបូងថា អងគជំន ំជព្េោះសាោដ្ំបូងព្តូវទទួល

ការជូនដ្ំណ្ឹងអំរពីសចក្តីរិចារណារីអងគប ពរជំន ំជព្េោះតាេរយៈខផ្នក្ព្គប់ព្គងត ោការ ពទើបអាចទទួលដ្ីកាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំ

ជព្េោះ និងសំណ្ ំពរឿងបាន។ 
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៤. សាែ នភារបចចុបបនន 

34> អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានពចញពសចក្តីរិចារណាពៅក្នុងពរឿងក្តីបចចបុបននពនោះ និងបានចាត់វិធានការតព្េូវ

រួចអស់ពហើយពដ្ើេបីជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីរិចារណាពនោះឲ្យបានសេព្សប។ ពសចក្តីរិចារណារបស់

អងគប ពរជំន ំជព្េោះរ ំបានបនសល់នូវភារព្សរិចព្សរិល ឬភាររ ំព្បាក្ដ្ព្បជ្ញពនាោះពែើយចំព ោះ

អតថិភារថ្នដី្កាដំ្ពណាោះព្សាយចំនួនរីរផ្ទយុគ្នន  និងពដាយខែក្រីគ្នន  ពបើពទោះជ្ញក្រណី្ពនោះរ ំធាល ប់ម្គន

រីេ នេក្ក៏្ពដាយ។ 

35> ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរេលឹក្ថា អងគប ពរជំន ំជព្េោះរ ំអាចរក្សពេលងភាគពព្ចើនពលើសលប់ពដ្ើេបីព្ចានពចាល

ដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ ពហើយគូសបញ្ជជ ក់្ថា ពយាងតាេការយល់ព ើញរបស់ពៅព្ក្េអនតរ

ជ្ញតិ ដី្កាពលើក្ខលងការពចាទព្បកាន់ ពធ្ាើពែើងហួសខដ្នអំណាច ព្តូវចាត់ទ ក្ជ្ញពម្គ ៈ និងរ ំម្គន

អាន ភារផ្លូវចាប់។ អាព្ស័យពហត ពនោះ ម្គនខតដី្កាបញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះពនាោះពទ ខដ្លបានបតឹងពៅ

អងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង ម្គនអាន ភារអន វតត ពហើយសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ រ ំព្តូវដាក់្បញ្ចូលក្នុងបណ្ណ

សារពនាោះពែើយ។ 

36> ជ្ញពសចក្តីសននិដាឋ ន អងគប ពរជំន ំជព្េោះបានចាត់ព្គប់វិធានការរដ្ឋបាលទងំអស់ក្នុងការបញ្ជូនដី្កា

បញ្ជូនពរឿងពៅជំន ំជព្េោះ និងសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង រួេទងំ បានដាក់្

ទព្េង់ខបបបទឯក្សារ និងការខណ្នាអំំរីការជូនដំ្ណឹ្ងកាលរីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៩ និងពៅថ្ងៃ

ទី២៨ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០។ អាព្ស័យពហត ពនោះ នាពរលពនោះ គឺអាព្ស័យពលើអងគជំន ំជព្េោះសាោ

ដំ្បូងជ្ញអនក្រិនិតយពលើពរឿងក្តីេួយពនោះ ខដ្លអងគប ពរជំន ំជព្េោះបានបញ្ជូនពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោ

ដំ្បូងរួចពហើយ ពបើពទោះជ្ញម្គនកិ្ចចការរដ្ឋបាលែលោះ ក់្រ័នធនឹងការបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿងពនោះ។ 

37> ចំណ្ ចច ងពព្កាយ ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិរេលឹក្ថា តាេរយៈអន សសរណ្ៈច ោះថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្ន ំ

២០២០33 ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិបានផ្តល់ការបញ្ជជ ក់្តាេសិទធិអំណាចរបស់ែលួនរួចថាពតើ ពសចក្តីខណ្នាំ

ណាេួយ ក្់រ័នធនឹងការជូនដំ្ណឹ្ងអំរីពសចក្តីរិចារណា ម្គនស រលភារអន វតត ពហើយនឹងការខណ្ 

នាខំដ្លម្គនអាន ភារ ក្នុងការបញ្ជូនសំណ្ ំពរឿង ០០៤/២ ពៅអងគជំន ំជព្េោះសាោដំ្បូង។ ព្បសិន 

ពបើការិយាល័យរដ្ឋបាលពៅខតេិនចាត់វិធានការរដ្ឋបាល ពដាយគ្នម នេូលដាឋ នចាប់ ភាគី ក្់រ័នធនឹង

 
33 អន សសរណ្ៈអនតរការិយាល័យ ពចញពដាយពៅព្ក្េ Kang Jin BAIK និងពៅព្ក្េ Olivier BEAUVALLET ខដ្លជ្ញ

ពៅព្ក្េអនតរជ្ញតិថ្នអងគប ពរជំន ំជព្េោះ ច ោះថ្ងៃទី២៩ ខែេក្រា ឆ្ន ំ២០២០ (ឧបសេព័នធ ៦)។ 
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កិ្ចចដំ្ពណ្ើរការនីតិវិធី្ ដូ្ចម្គនខចងពៅក្នុងវិធាន ៦៩(២)(ក្) អាចនឹងរិចារណាបពងេើតសម្គសភារ

ការិយាល័យសហពៅព្ក្េពស ើបអពងេតពែើងវិញ។ 

 


