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រំណតហ់េត ជាលាយលរខណ៍អរសរននរិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំន ំជព្ម្ះហលើបណត ឹង្ឧទ្ធរណ៍ព្បឆងំ្នឹង្ដីកាដហំណាះព្សាយ 

លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

សាធារណៈ 

នងៃទ្ី២៩ ខែ វិចិកិា ឆន ២ំ០១៩ 

ហ ៉ោ ង្ ១១:២៤ នាទ្ី 

 

ចៅក្កមជនំ ជំក្មះ៖ 

 ចៅក្កម ក្ាក់ គឹមសាន  (ក្បធានអង្គប ចេ) 

 ចៅក្កម អូេីវីលេ បូវ៉ា លេេត  

 (Judge Olivier BEAUVALLET) 

 ចៅក្កម ហួត វ ទ្ធី 

 ចៅក្កម កាង ជីនបាក់  

 (Judge Kang Jin BAIK) 

 ចៅក្កម ន័យ ថ ល  

ក្កឡាបញ្ជ៖ី 

 ចោកស្រី ររ់ បូផាណា 

 កញ្ញា  េូរី គីម (Ms. Hyuree Kim)  

កញ្ញា  លមឡានី លេលអរ  

(Ms. Melanie DESHAIES) 

លោក ស្គីរតហូ្វឺ េូ (Mr.Kristopher YUE ) 

លោក លេអូ ចូេីលវត (Mr. Leo JOLIVET) 

លោក រុ៊ិន រុវណ្ណ រ័តន  

កាេយិាលយ័សហក្រះរាជអាជ្ញា ៖ 

 លោក លរង ប ុនឃាង 

 លោកស្រី លស្បនដា ហ្ូេ៊ិរ  

 (Mrs. Brenda HOLLIS) 

 លោក ស្រ  រតនៈ 

 កញ្ញា  រុង ឆវ័ន ត 

 លោក វាំងរង់ លេវីេេ៍ លេរា ឯេ 

(Mr.Vincent de Wilde d’Estmael ) 

 លោកស្រី លហ្លេន លវីរនុប 

 (Ms. Helen Worsnop) 

ជនស្តវូលោទ៖ 

 លោក មារ មុត (អវតតមាន) 
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ចមធាវកីាេពាេជនក្តវូចោទ្៖ 

 ចោក អាង ឧតតម 

 លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ  

 (Mr. Michael G KARNAVAS) 

ផ្ននកស្គបស់្គងតោុការ៖ 

 លោកស្រី រួ រុទ្ធា វ ី
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អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទ្ំរ័េ i 
 

បញ្ជលី ា្ ះអនកន៊ិយាេ៖ 

ភារផ្េេានលស្បើ លេើកផ្េងតតមានកាេបញ្ជជ ក់ចសេង្ចទ្ៀតលៅកនុងស្បត៊ិោរឹក 

 

 

អនកនយិាយ ភាសា 

លៅស្កម ក្ាក់ គឹមសាន (ស្បធានអង្គប ចេ) តមែេ 

លៅស្កម អូេីវីលេ បូវ៉ា លេេត បារាំង 

លៅស្កម កាង ជីនបាក់ អង់លគេរ 

លោកស្រី លស្បដាន ហ្ូេ៊ិរ អង់លគេរ 

លោក លរង ប ុនឃាង ផ្ខារ 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ អង់លគេរ 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 1 

រិចចដហំណើរការនតីិវិធ ី1 

[១១:២៤:៤០] 2 

ស្បធានអងគបលុរ៖ 3 

រូមអលញ្ជើញអងគេុចុះ! 4 

រូមអលញ្ជើញលោកលៅស្កមលេើកជារាំណួ្រ។ 5 

លៅស្កម អេូ ីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 6 

បាទ រូមអរគុណ្លោកស្បធាន។ រូមលោររភាគីទ្ធាំងអរ់ លហ្ើេន៊ិងអនកផ្េេមានវតតមានលៅ 7 

ទីលនះ។ ខ្ុាំមានរាំណួ្រមួេចាំនួនរស្មាប់ភាគី។ រាំណួ្រខ្ុាំទី១ ទ្ធក់ទងលៅនឹង -- រួរលៅរហ្ស្រះរជ8 

អាជ្ាជាត៊ិ។ 9 

លោករហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិ អង្កា េ់ផ្េេបង្កា ញអាំរីបណ្ត ឹងឧទារណ្៍ល ះ គឺមានទេហីករណ្៍10 

មួេចាំនួនទ្ធក់ទងលៅនឹងការលចញេីកាេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរផ្េេនទេុនឹងោន ។ រា នភារលនះវម៊ិនផ្េេ11 

មានលទរីមុនកនេងមកល ះ វិធាន៦៧ ល ះគឺថា លេើងអាចមានលចញជាេីកាបញ្ជូនលៅជាំនុាំជស្មះ ឬេីកា12 

លេើកផ្េងការលោទស្បកាន់។ លតើការលចញេីការីរលនះ កនុងលរេផ្តមួេល ះ ល ៀបលៅនឹងតមមេមនេីការីរ13 

ខុរោន ល ះ លតើលោកអាចរនយេ់យា៉ៃ ងលម៉ៃចផ្េរ? 14 

លោកស្រី លស្បនដា ហូ្េ៊ិរ៖ 15 

រូមអរគុណ្លោកលៅស្កមចាំល ះរាំណួ្រលនះ។ អរុណ្រួរតីលោកលៅស្កមទ្ធាំងអរ់ លមធាវី16 

ការ រកតី។ ជាំហ្ររបរ់លេើងខ្ុាំ ង្កេស្រួេបាំនុតផ្េេថាេីកាេាំលណាះស្រេនីមួេៗស្តូវបានលចញ17 

លដាេមានរុរេភារ។ ខ្ុាំម៊ិនន៊ិយាេថាវស្តឹមស្តូវស្គប់ស្ោន់ទ្ធាំអរ់ល ះលទ ក៏ប៉ៃុផ្នតថាេីកាលេើកផ្េង18 

លោទស្បកាន់ ខ្ុាំលេើកលេើងថាវមានរាំអាងលហ្តុម៊ិនស្គប់ស្ោន់។ លេើងខ្ុាំរុាំលេើកលេើងថា បញ្ញា ចស្មូង 19 

ចស្មារមនេីកាេាំលណាះស្រេលនះ វអាចនឹងលចញអ  ៊ីចឹងលហ្ើេ លដាេររផ្តរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត 20 

ទ្ធាំងរីរលនះមានឋានៈលរាើោន  ប៉ៃុផ្នតោត់អាចេកបញ្ញា ទ្ធាំងអរ់លនះេកមករ៊ិោរណាលៅកនុងេីកាេាំលណាះ 21 

ស្រេផ្េេលចញនទេុោន ។  22 

លេើងខ្ុាំថា លនះវជាេាំលណាះស្រេមួេេអលហ្ើេ។ ជាំហ្ររបរ់លេើងខ្ុាំ គឺេកភារផ្េេមាន23 

លៅកនុងក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក, ចាប់ អ.វ.ត.ក, វិធានមនទកនុង លហ្ើេន៊ិងការរ៊ិភាការួមោន រវងរហ្ 24 

លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរផ្េេលេើកលេើងរីេុតត៊ិរស្តរតរបរ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះមករាំអាងនងផ្េរ។ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 2 

លហ្ើេលេើង ក៏លេើងលមើេលៅលេើគុណ្រមបតត៊ិមនេីកាេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរផ្េេស្តូវឲ្យមានការរស្មប 1 

រស្មួេន៊ិងលដាះស្រេ។ ក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក គឺថាលេើងផ្តងផ្តេកមករ៊ិោរណាោាំបាច់បាំនុត។ 2 

រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតោត់មានជាំហ្រេូចោន  លដាេលយាងលៅលេើមាស្ា៦(៣)  ក់រ័នាលៅនឹងមុខង្ករ 3 

របរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរ លហ្ើេលេើងក៏បានបកស្រេលៅលេើវិធាន១(២) នងផ្េរ។ 4 

លយាងលៅលេើ កយថា “រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរផ្េេស្តូវបាំលរញក៊ិចចរួមោន  ឬអាចបាំលរញក៊ិចច5 

ដាច់លដាេផ្េករីោន ”។ លនះគឺជាទរសនវិរ័េរបរ់លេើង គឺថា េឹងថារហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអាច6 

មានការម៊ិនចុះរស្មុងោន ។ លទើបអ  ៊ីចឹងលហ្ើេបានលទើបមានលរឿងលនះដាក់លៅចាំល ះមុខអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ។  7 

[១១:២៨:៣៥] 8 

 មាស្ា៧ មនក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក ផ្េេអាចនតេ់នូវេនតការមួេរស្មាប់លដាះស្រេបញ្ញា9 

ហ្នឹង។ គឺការម៊ិនចុះរស្មុងោន រវងរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរ។ វមានជលស្មើរមួេលៅកនុងមាស្ា 10 

លនះ ប៉ៃុផ្នតការលស្បើស្បារ់ជលស្មើរលៅកនុងមាស្ាលនះ វម៊ិនផ្មនលគលៅថាដាច់ខាតល ះលទ។ ភារលនះគឺ11 

ភារលៅកនុងមាស្ាលនះឯង។ វមានអនុកថាខណ្ឌ ន៊ិយាេ កយថា “ស្តូវផ្ត”  កយលនះគឺថាជា កយដាច់12 

ខាតផ្តមតង ផ្េេលស្បើ កយថា “ស្តូវផ្តជាដាច់ខាត”។ អនុកថាខណ្ឌ ៤ ក៏មាន កយ “ស្តូវផ្ត” ផ្េរ ប៉ៃុផ្នត13 

ម៊ិនបានលយាងថាស្តូវឲ្យេកមកលស្បើលៅកនុងេនតការលដាះស្រេរស្មាប់េទានេចមបងៗលនះលទ។ អនុ14 

កថាខណ្ឌ ជាបនតប ទ ប់ន៊ិយាេថារហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត ស្តូវរហ្ការោន ទ្ធកទ់ងលៅនឹងការេេ់15 

ល ើញ  ក់រ័នាលៅនឹងការបាំលរញក៊ិចចលរុើបរួរណាមួេ ប៉ៃុផ្នតមាស្ាលនះបនតលៅន៊ិយាេថា មាស្ាលនះក៏16 

បនតន៊ិយាេថា “អាចនឹងម៊ិនមានការេេ់ស្របោន លហ្ើេ”។ អ  ៊ីចឹងឯងស្តូវផ្តអនុវតតមាស្ាលនះឲ្យបាន17 

ស្តឹមស្តូវ។ ភារផ្េេលេើងខ្ុាំលយាងល ះ លៅកនុងករណ្ីផ្េេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតម៊ិនអាចេេ់18 

ស្របោន បាន ថាលតើស្តូវបនតក៊ិចចលរុើបរួរឬក៏អត់ល ះ ក៊ិចចលរុើបរួរស្តូវផ្តបនតលេើកផ្េងផ្តលៅស្កមទ្ធាំង19 

រីរ ឬក៏លៅស្កមណាមាន ក់លរនើរុាំឲ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះលដាះស្រេការម៊ិនចុះរស្មុងោន លនះ។ រូមលមើេ20 

 កយលៅកនុងមាស្ា ន៊ិយាេថា “លៅស្កមលរុើបអលងាតមាន ក់ ឬទ្ធាំងរីរអាចលរនើរុាំឲ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះលដាះ21 

ស្រេ”។ ប៉ៃុផ្នតរុាំបញ្ញជ ក់ថា ការលរុើបអលងាតស្តូវផ្តបនតលបើម៊ិនមានការលរនើរុាំរីលៅស្កមណាមាន ក់ ឬទ្ធាំង22 

រីរលទ។ រុាំបញ្ញជ ក់មតងលទៀត ក៊ិចចលរុើបរួរស្តូវផ្តបនតលបើម៊ិនមានរាំលណ្ើរុាំណាមួេរីលៅស្កមមាន ក់ ឬទ្ធាំង23 

រីរដាក់ជូនអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ។  24 

[១១:៣០:៥៤] 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 3 

មាស្ា៧.១ ហ្នឹងក៏បានបនតន៊ិយាេអាំរីេនតការម៊ិនចុះរស្មុងោន  គឺអាចអនុញ្ញា តឲ្យល វើបាន ប៉ៃុផ្នត1 

ម៊ិនផ្មនមានន័េថាដាច់ខាតល ះលទ ប៉ៃុផ្នតលបើរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតលរនើរុាំមកអងគបុលរជាំនុាំជស្មះលៅ2 

កនុងអនុកថាខណ្ឌ ៥ ផ្េេលស្បើ កយថា “ស្តូវផ្ត”។ េូលចនះលេើងខ្ុាំេេ់ល ើញថាវចារ់លហ្ើេ ថាការលស្បើ3 

េនតការលេើមបីលដាះស្រេការម៊ិនចុះរស្មុងោន  គឺអនុញ្ញា តឲ្យល វើលៅបាន ប៉ៃុផ្នតម៊ិនដាច់ខាតលទ។ ចាប់   4 

អ.វ.ត.ក ក៏ផ្ចងេូចោន ផ្េរ។ មាស្ា២៣(ងាី) ផ្ចងអាំរីការអនុញ្ញា តឲ្យលស្បើស្បារ់េនតការលដាះស្រេ5 

 វិវទលនះ លបើមានការម៊ិនចុះរស្មុងោន កនុងចាំលណាមរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត។ អ  ៊ីចឹងខាងលស្កាមលនះស្តូវ6 

េកមកអនុវតត ការលរុើបអលងាតស្តូវផ្តបនតលៅមុខ លេើកផ្េងផ្តរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរ ឬ7 

លៅស្កមមាន ក់លរនើរុាំឲ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះលដាះស្រេការម៊ិនចុះរស្មុងោន លនះ។  8 

អ   ៊ីចឹង ខ្ុាំរុាំរងាត់ ៃន់មតងលទៀត  កយថា “ស្តូវផ្ត” គឺដាច់ខាតលហ្ើេ។ គឺការលរុើបអលងាតស្តូវផ្ត9 

បនតលដាេមាន កយថា “លេើកផ្េងផ្ត” មានការលរនើរុាំឲ្យលស្បើេនតការលដាះស្រេការម៊ិនចុះរស្មុងោន10 

លនះ។ អ  ៊ីចឹងលេើងមានការកាំណ្ត់អាណ្តត៊ិលដាេលស្បើ កយថា “ស្តូវផ្ត”ជាដាច់ខាតលហ្ើេ។  11 

[១១:៣២:២៤] 12 

 វិធានមនទកនុង២២ ន៊ិយាេអាំរីការអនុវតត -- ៧២ គឺអនុវតត កយថា “អាច” លៅកនុងអនុកថាខណ្ឌ  13 

២ មនមាស្ា៧២ លនះអាចេកការម៊ិនចុះរស្មុងោន ដាក់ចាំល ះមុខអងគបុលរជាំនុាំជស្មះបាន។ លហ្ើេលៅកនុង 14 

អនុកថាខណ្ឌ ៤  ក់រ័នាលៅនឹងរា នភារផ្េេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតរលស្មចថា រលស្មចលនសងោន  15 

លៅលរេល ះលស្បើ កយថា “ស្តូវផ្ត”។ គឺមាន កយ “ស្តូវផ្ត”។ ក៏េូចជាវិធាន ៧៧(១៣)(ខ), វិធាន ៦៧ 16 

គឺន៊ិយាេផ្េរថា រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតស្តូវផ្តលចញការជូនេាំណ្ឹងអាំរីការបញ្ចប់ក៊ិចចលរុើបរួរ ស្តូវផ្ត17 

បកស្រេឲ្យស្របនគួបោន ជាមួេនឹងវិធានមនទកនុង ១(២) ។ េូលចនះ ចាំណ្ចុលនះន៊ិយាេអាំរីថា លៅស្កម18 

ទ្ធាំងរីរអាចបាំលរញក៊ិចចរួមោន  ឬក៏បាំលរញក៊ិចចដាច់លដាេផ្េកបាន លៅលរេផ្េេ -- លហ្ើេអាចលចញេីកា19 

េាំលណាះស្រេដាច់លដាេផ្េករីោន បាន។ លហ្ើេេីកាេាំលណាះស្រេផ្េេនទេុោន លនះ លេើងខ្ុាំ លៅកនុង20 

រាំលណ្ើរុាំរបរ់ លអា អាន ឲ្យបង្កា ញឯកររទ្ធក់ទងលៅនឹងការម៊ិនចុះរស្មុងោន លនះ គឺឯកររ 21 

D262/2 លៅកនុងស្តង់កថាខណ្ឌ ១៤ ចុះមងៃទី១៨ កញ្ញា  រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតជាត៊ិ ន៊ិងអនតរជាត៊ិ 22 

អាចរលស្មចលចញេីកាេាំលណាះស្រេនទេុោន បានលដាេលយាងលៅលេើចាប់ជា រមាន។ រុាំេកស្រង់៖ 23 

“លដាេមានរាំអាងលហ្តុេូចោន  លដាេមានការលេើកលេើង គឺ លនះគឺជាលរចកតីរលស្មចរួមរបរ់រហ្លៅ 24 

ស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរលៅកនុងលរចកតីរលស្មចលេើរាំលណ្ើរបរ់ លអា អាន រុាំឲ្យបញ្ញជ ក់ការម៊ិនចុះ25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 4 

រស្មុងោន  គឺ D3/5/1 លៅកនុងលរចកតីរលស្មចលនះ គឺមានការវិភាគថា ក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក គឺ ក់ 1 

រ័នាលៅនឹងរហ្ស្រះរជអាជ្ាទ្ធាំងរីរ គឺលៅកនុងកថាខណ្ឌ  ៦.៤។ លហ្ើេលៅកនុងចាប់បលងាើត អ.វ.ត.ក 2 

មាស្ា ២០(ងាី) ន៊ិងមាស្ា ២៣(ងាី) គឺភារលនះេូចោន លទ លស្បើភារផ្តមួេលទ។  3 

[១១:៣៤:៥៦] 4 

 វិធាន៧១  វិញ លហ្ើេលបើលមើេលៅលេើលរចកតីរលស្មចរបរ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះមួេចាំនួន ខ្ុាំរុាំ   5 

បញ្ញជ ក់ថា វជារលស្មចបលងាើតងាីមួេរលស្មចលដាេឆ ទ នុរ៊ិទា៊ិរបរ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះ ជលស្មើរកនុងការ6 

លចញេីកាេាំលណាះស្រេនទេុោន រីរលនះ វមានន័េម៊ិនជាអវីលទ។ គឺថាលបើរ៊ិនណារហ្លៅស្កមលរុើប7 

អលងាតលចញផ្បបលនះ គឺមានេនតការអនុញ្ញា តឲ្យលចញ -- គឺមានលៅកនុងក៊ិចចស្រមលស្រៀងមាស្ា ៥.៤ ន៊ិង 8 

៧ ក៏េូចជាវិធាន៧២ ផ្េេន៊ិយាេអាំរីេនតការដាច់ខាតរស្មាប់លដាះស្រេការម៊ិនចុះរស្មុងោន លនះ។ 9 

បផ្នាមលេើលនះលៅលទៀតវមានការអនុវតតឆ ទ នុរ៊ិទា៊ិ រ៊ិទា៊ិអាំណាចរបរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតនីមួេៗ 10 

ដាច់លដាេផ្េករីោន ។ លេើង ខ្ុាំរុាំន៊ិយាេថាម៊ិនឲ្យមានការរស្មបរស្មួេបញ្ញា លនះលទ គឺស្តូវផ្តរក 11 

រាំលេងភាគលស្ចើនលេើរេុបឲ្យបាន។ លបើម៊ិនបានលទ រាំណ្ុាំលរឿងលនះស្តូវផ្តបញ្ជូនលៅជាំនុាំជស្មះ។ លរឿង 12 

លអា អាន ក៏េូចោន អ  ៊ីចឹងផ្េរ លបើរកម៊ិនបានរាំលេងភាគលស្ចើនលេើរេុបលទ ស្តូវផ្តបញ្ជូនោត់លៅជាំនុាំ13 

ជស្មះេូចោន ។ េនតការទ្ធាំងអរ់លនះវជួេរស្មួេលៅេេ់អងគជាំនុាំជស្មះនងផ្េរ។ គុណ្វិបតត៊ិល ះ គឺការ14 

លចញេីកាេាំលណាះស្រេមួេជាការោាំបាច់បាំនុត ប៉ៃុផ្នតលដាេររផ្តលេើងមានេីកាេាំលណាះស្រេ ន៊ិង15 

ជាំហ្ររីរនទេុោន ហ្នឹង មាន ក់រលស្មចបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ លៅស្កមមាន ក់រលស្មចលេើកផ្េងលោទ  16 

ស្បកាន់។ អ  ៊ីចឹងលតើលេើងលដាះស្រេចាំណ្ចុផ្េេម៊ិនអាចនសះនាោន បានលនះលដាេរលបៀបណា ផ្េេថា 17 

រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតមួេស្តូវបាំលរញក៊ិចចលដាេឯករជយ លហ្ើេក៏លចញេីកាមួេចុះហ្តាលេខាផ្ត18 

មាន ក់ឯង លហ្ើេេីកាមួេលទៀតលចញនទេុលៅនឹងលៅស្កមមួេលទៀត លហ្ើេលៅស្កមមាន ក់លចញ លេើកផ្េង19 

អ  ៊ីចឹង លតើោត់ល វើលម៉ៃចនឹងបានលៅចុះហ្តាលេខារួមោន ជាមួេេីកាមួេលទៀតលៅបាន? អ  ៊ីចឹងលេើងម៊ិនរពរឹង20 

ថា -- ឬប៉ៃុផ្នតលដាេររលៅស្កមហ្នឹងោត់មានអាំណាចឯករជយលរៀងខេួន។ ចាំណ្ចុលនះគឺបញ្ញជ ក់អាំរីការ21 

រលស្មចច៊ិតតរបរ់ោត់ ប៉ៃុផ្នតលបើោត់រលស្មចផ្បបហ្នឹង លតើការរលស្មចផ្បបលនះគឺស្តូវបង្កា ញមូេលហ្តុ22 

លដាេរលបៀបណា។ លេើងខ្ុាំរពរឹងថាវនឹងមានការលចញេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេលេើកលេើងនូវអងគលហ្តុ23 

រួមោន  កនុងរា នភារផ្តមួេ ប៉ៃុផ្នតលៅទីលនះ គឺថាវមានក៊ិចចនីត៊ិវិ ីផ្េេតស្មូវឲ្យមានការរស្មបរស្មួេ24 

ឲ្យលចញេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេ។ អ  ៊ីចឹងការលចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរផ្បបលនះ គឺតស្មូវឲ្យមានការ25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 5 

រស្មបរស្មួេរីររាំណាក់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះ។ មួេ ស្តូវលេើកផ្េងលោទស្បកាន់, មួេ បញ្ជូនលៅជាំនុាំ  1 

ជស្មះ។ អ  ៊ីចឹងលៅរស្មបរស្មួេវ។ លហ្ើេស្តូវលមើេរាំអាងលហ្តុរបរ់េីការនីមួេៗថាលតើវមាន  2 

េកខណ្ៈស្គប់ស្ោន់លេើមបីឲ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ្នេេ់ការល វើលរចកតីរលស្មច។ លហ្ើេក៏លេើមបីឲ្យភាគី3 

ហ្នឹងទទួេបានឯកររ ក់រ័នាលៅនឹងការម៊ិនចុះរស្មុងោន លនះ ឲ្យបានលរញលេញផ្េរ។ លហ្ើេក៏វ4 

រស្មាប់ឲ្យលៅស្កមអងគបុលរជាំនុាំជស្មះមានរាំអាងលហ្តុស្គប់ស្ោន់រស្មាប់លដាះស្រេវិវទលនះនងផ្េរ។ 5 

គឺរលស្មចលៅលេើបណ្ត ឹងឧទារណ្៍ស្បឆាំងលៅនឹងេីកានីមួេៗលនះលេើមបីលដាះស្រេលដាេលេើងលស្បើបទដាា ន6 

រស្មាប់តុោការជាន់ខពរ់ ថាលតើជាំហានប ទ ប់ស្តូវល វើេូចលមតច លស្កាេរីទទួេបានបណ្ត ឹងឧទារណ្៏    7 

លហ្ើេ។ ការអនុវតតជលស្មើរ លដាះស្រេេីកាេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរ លទ្ធះបីនទេុោន ក៏លដាេ ក៏វចូេរួម8 

ចាំផ្ណ្កបង្កា ញអាំរីេាំលណ្ើរការតុោការស្បកបលដាេតមាេ ភារលៅ អ.វ.ត.ក លនះជារធារណ្ៈផ្តមតង។  9 

[១១:៣៩:៤២] 10 

មយ៉ៃងលទៀត លបើរ៊ិនជាអងគបុលរជាំនុាំជស្មះស្តូវបងខាំឲ្យរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតឲ្យលដាះ ឲ្យេក 11 

េាំលណាះស្រេេនតការលនះ លហ្ើេលបើម៊ិនស្រមផ្កផ្ស្ប ម៊ិនរកេាំលណាះស្រេភារខុរោន លនះលទ អ  ៊ីចឹងភាគី12 

រុាំឲ្យល វើលម៉ៃចឲ្យទុកឲ្យរស្មបរស្មួេោន លនះោត់ទុកថាជាការរមាៃ ត់។ លហ្ើេចុងលស្កាេលនះ គឺថាលបើ13 

រកម៊ិនល ើញលទ មានផ្តរាំលេងភាគលស្ចើនលេើរេុបលនះលហ្ើេផ្េេជាេាំលណាះស្រេ។ ម៊ិនមានការ14 

ហាមឃាត់ម៊ិនឱ្យលចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរនទេុោន លទ។ ម៊ិនមានការហាមឃាត់អ  ៊ីចឹងលទ។  15 

ការលចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរនទេុោន លនះ រីរាំណាក់លៅស្កមផ្េេមានឋានៈប៉ៃុនោន  ឯករជយ 16 

លហ្ើេមានទទួេអាណ្តត៊ិឱ្យបាំលរញក៊ិចចលរៀងខេួន។ អ  ៊ីចឹងលេើងស្តូវរ៊ិន៊ិតយលមើេ ថាលតើវមានគុណ្រមបតត៊ិ 17 

គុណ្វិបតត៊ិផ្បបណា។ លៅស្កមលរុើបអលងាតផ្េេឯករជយេូចោន  លហ្ើេមានជាំហ្ររីរខុរោន  គឺអ  ៊ីចឹងឯង18 

លហ្ើេបានជាោត់លចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរនទេុោន ផ្បបលនះល ះ។  19 

[១១:៤០:៥៦] 20 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 21 

បាទ រូមអរគុណ្លោកស្រសី្រះរជអាជ្ា។ រាំណួ្រទី២របរ់ខ្ុាំគឺ លយាងលៅនឹងការរ៊ិភាកាោន22 

កនេងមកលនះ លបើអងគបុលរជាំនុាំជស្មះម៊ិនស្ចេាំលទ លោកស្រីបានន៊ិយាេកាេរីមងៃរុ លនះថា លោកស្រី23 

េេ់ល ើញថា ម៊ិនជាប់កាតរវក៊ិចចរីការករល ើញមនេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះល ះលទ។ លតើលោកស្រី24 

េេ់យា៉ៃ ងលម៉ៃចផ្េរ ស្តង់ចាំណ្ចុលនះ? 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 6 

លោកស្រី លស្បនដា បូេ៊ិរ៖ 1 

រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម។ ការលេើកលេើងជាេមអ៊ិតលៅលេើចាំណ្ចុលនះ ខ្ុាំរូមលេើកលេើងថា វ2 

រាំខាន់ណារ់ ថាស្តូវរ៊ិោរណាលៅលេើបរិបទផ្េេលេើងខ្ុាំបានលេើកលេើង។ លេើងខ្ុាំម៊ិនន៊ិយាេថា លេើង3 

ជាប់កាតរវក៊ិចចទ្ធាំងអរ់លៅកនុងេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះលនះលទ។ លេើងស្តូវផ្តលមើេបរិបទលៅកនុង4 

បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ខ្ុាំ។ លដាេររលេើងខ្ុាំលេើកលេើងថា េីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់លនះ ខុរទ្ធាំង5 

ស្រុង លដាេម៊ិនបានរាំអាងលៅអងគលហ្តុទ្ធាំងអរ់ផ្េេមានលៅកនុងរាំណ្ុាំលរឿង ឬក៏លយាងលៅលេើការ6 

វេតមមេមួេផ្េេវម៊ិនរុស្កឹត។ រហ្ការីរបរ់ខ្ុាំកាេរីមងៃរុ  លេើកលេើងមកលហ្ើេ អាំរីរមាជ៊ិក7 

ភាររបរ់ មារ មុត លៅកនុងគណ្ៈមជឈ៊ិម លហ្ើេោត់បានរនយេ់ជូនអងគជាំនុាំជស្មះថា លហ្តុអីបានលេើង8 

លេើកលេើងថា េីកាលេើកផ្េងលោទស្បកាន់មានកាំហ្ុរកនុងការលយាងលៅលេើរកខីកមារបរ់រកសីផាទ េ់9 

មាន ក់ គឺលខៀវ រាំនន លនះឯង។ លដាេររ លខៀវ រាំនន ខេួនោត់ ជារមាជ៊ិកគណ្ៈមជឈ៊ិម។ លហ្ើេេីកា10 

ល ះលទៀត ក៏លៅជាលយាងលៅលេើចលមេើេរបរ់ ឌុច ផ្េេម៊ិនរូវឱ្យលជឿជាក់បានលរញលេញលទ។ លស្ ះ11 

ោត់ម៊ិនផ្មនជារមាជ៊ិកគណ្ៈមជឈ៊ិមលទ។  12 

[១១:៤២:៤២] 13 

អ  ៊ីចឹង េីកាលេើកផ្េងលោទស្បកាន់រនន៊ិដាា នថា មារ មុត ម៊ិនផ្េេធាេ ប់ល វើជារមាជ៊ិកមជឈ៊ិមលទ 14 

ស្ោន់ផ្តជាជាំនួេការឱ្យគណ្ៈមជឈ៊ិមផ្តប៉ៃុលណាណ ះ។ អ  ៊ីចឹង ខ្ុាំរូមលេើកលេើងថា លេើងនឹងរ៊ិន៊ិតយលៅលេើ-- 15 

អ  ៊ីចឹងលហ្ើេលេើងខ្ុាំលមើេកាំហ្ុរទ្ធាំងអរហ់្នឹង ផ្េេលេើកលេើងលៅកនុងេីកាលេើកផ្េងលោទស្បកាន់ហ្នឹង 16 

វម៊ិនស្តឹមស្តូវលទ។ លហ្ើេលេើងខ្ុាំបញ្ញជ ក់ចាំណ្ចុលនះ កនុងេីការបរ់លេើងខ្ុាំ។ េូច លខៀវ រាំនន លេើកលេើង17 

អ  ៊ីចឹង មារ មុត ថាជារមាជ៊ិកលរញរ៊ិទា៊ិ ឬក៏រមាជ៊ិកលស្តៀមមនគណ្ៈមជឈ៊ិម។ កនុងន័េលនះ េីកា18 

បញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះម៊ិនអាចេកលចញនូវកាតរវក៊ិចចរបរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតជាត៊ិ ផ្េេស្តូវ   19 

រ៊ិន៊ិតយលមើេភរតាុងទ្ធាំងអរ់កនុងរាំណ្ុាំលរឿង។ វេតមមេស្បកបលៅលដាេហ្តុនេ មុននឹង្នលចញ20 

លៅល វើលរចកដីរលស្មចលៅលេើអងគលហ្តុណាមួេល ះ។ លហ្ើេស្តូវបង្កា ញអងគលហ្តុល ះ ឱ្យបានលរញ21 

លេញលទៀតនង។  22 

លហ្ើេលេើងខ្ុាំក៏រូមល វើការកត់រមាគ េ់នងផ្េរ ថាេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ លៅកថាខណ្ឌ23 

១៥០ គឺកថាខណ្ឌ  -- មារ មុត ជារមាជ៊ិកលស្តៀម ឬក៏រមាជ៊ិកបស្មុងរបរ់គណ្ៈមជឈ៊ិម លៅចុងឆន ាំ-- 24 

ោប់រីចុងឆន ាំ៧៧ លហ្ើេោត់ក៏ជារមាជ៊ិកមនគណ្ៈកមាា  ៊ិការលយាធានងផ្េរ។ 25 

D266/18.201652865



អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 7 

[១១:៤៤:០០] 1 

េូលចនះ លេើងខ្ុាំរូមរងាត់ ៃន់ថា លេើងេេ់ស្របជាមួេេីកាេេ់ស្រមជាំនុាំជស្មះលៅកនុងរបប  2 

កមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយ មារ មុត បានកាេ េលៅជារមាជ៊ិកគណ្ៈមជឈ៊ិម។ លៅកថាខណ្ឌ ៣៩៥ មនេីកា3 

លេើកផ្េងលោទស្បកាន់ ផ្េេន៊ិយាេថា មារ មុត ម៊ិនរា៊ិតលៅកនុងេុាត  ៊ិការរបរ់ អ.វ.ត.ក នទេុរី4 

ជាំហ្ររបរ់លេើងខ្ុាំល ះ។ រូមអរគុណ្។  5 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 6 

បាទ រូមអរគុណ្លោកស្រីស្រះរជអាជ្ា។ ខ្ុាំរូមបញ្ចប់រាំណួ្រជាមួេលោកស្រីលហ្ើេ លហ្ើេ7 

ឥេូវលនះ ខ្ុាំមានរាំណួ្រមួេរស្មាប់ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិ។  8 

លោកស្រះរជអាជ្ា លោកបានឮលរេផ្េេលេើងរ៊ិភាកាោន លនះ អាំរីការអះអាងមួេចាំនួន។ លតើ9 

លោកលឆេើេយា៉ៃ ងលម៉ៃចផ្េរ លឆេើេតបលៅនឹងរហ្ស្រះរជអាជ្ាអនតរជាត៊ិលនះ ោត់ន៊ិយាេថា បណ្ដ ឹង10 

ឧទារណ្៍របរ់ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិហ្នឹង ម៊ិនលឆេើេតបនឹងេកខណ្ៈតស្មូវលេើមបីេកលៅរ៊ិន៊ិតយលេើងវិញ 11 

លហ្ើេន៊ិងម៊ិនមានអាំណ្ះអាំណាងអីចារ់ោរ់លទ លហ្ើេម៊ិនបានបញ្ញជ ក់អាំរីអាំណ្ះអាំណាងនេូវចាប់ ន៊ិង12 

អងគលហ្តុលនះលទ។ អ  ៊ីចឹង លហ្ើេផ្េេថាេីកាលេើកផ្េងលោទស្បកាន់ហ្នឹង គឺបងាឱ្យមានេុតត៊ិន៊ិលរ អីជា13 

លេើមលនះ។ លោកមានមត៊ិលយាបេ់យា៉ៃ ងលម៉ៃចផ្េរ? 14 

[១១:៤៥:២៨] 15 

លោក លរង ប នុឃាង៖ 16 

បាទ រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម ផ្េេបានដាក់រាំណួ្រ។  17 

ខ្ុាំរូមជស្មាបជូនផ្េរថា លោេការណ្៍មនការបកស្រេចាប់ស្រហ្ាទណ្ឌ លដាេចលងអៀត ជាលោេ18 

ការណ្៍ទូលៅមួេផ្េេស្តូវអនុវតត។ ការបកស្រេលដាេទូោេលៅលេើការកាំណ្ត់តួ ទី ន៊ិងការទទួេ19 

ខុរស្តូវរបរ់ មារ មុត កនងុរបបកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយ លដាេរហ្ស្រះរជអាជ្ាអនតរជាត៊ិ លៅចាំល ះ20 

មុខេុាត  ៊ិការរបរ់ អ.វ.ត.ក គឺជាការបកស្រេផ្េេម៊ិនស្របលៅាមលោេការណ្៍ផ្េេបានលេើក21 

លេើងរីខាងលេើម។ គួរកត់រមាគ េ់នងផ្េរថា តួ ទី ន៊ិងការទទួេខុរស្តូវរបរ់ មារ មុត  គឺរហ្ស្រះ22 

រជអាជ្ាជាត៊ិបានបញ្ញជ ក់លៅកនុងបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍រួចលហ្ើេ។ រហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិេេ់ល ើញថា 23 

លទ្ធះបីជា មារ មុត មានតួ ទីមួេចាំនួនលៅកនុងរបបកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយក៏លដាេ ក៏ មារ មុត ម៊ិន24 

មានរវ័េភារ ន៊ិងរ៊ិទា៊ិអាំណាចជាក់ផ្រដងល ះលទ។ រេ់ការចូេរួមរកមាភារការង្ករលនសងៗរបរ់ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 8 

មារ មុត គឺល វើលេើងាមបញ្ញជ  ន៊ិងការផ្ណ្ ាំរបរ់អងគការថាន ក់លេើ។ លស្ ះផ្ននការ ន៊ិងទ៊ិរលៅលនសង1 

ៗ របរ់ មារ មុត  គឺមារ មុត ស្តូវល វើាមបញ្ញជ ថាន ក់លេើលដាេោា នការលេញលដាេលេើេ។  2 

[១១:៤៦:៥៩] 3 

មួេវិញលទៀត រហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិបានលេើកលេើងអាំរីទេហីករណ្៍   លៅកនុងបណ្ដ ឹង4 

ឧទារណ្រ៍បរ់ខេួន រីការបកស្រេេុាត  ៊ិការបុគគេផ្េេម៊ិនស្តឹមស្តូវរបរ់រហ្ស្រះរជអាជ្ាអនតរជាត៊ិ 5 

ន៊ិងរបរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិ ផ្េេលនះជាកាំហ្ុរអងគចាប់។ លៅលរេផ្េេ មារ មុត 6 

ម៊ិនរា៊ិតលៅកនុងេុាត  ៊ិការបុគគេរបរ់ អ.វ.ត.ក នងល ះ ម៊ិនគបបីមានេីកាេាំលណាះស្រេបញ្ជូនលៅ7 

ជាំនុាំជស្មះាាំងរីេាំបូងមក។ កាំហ្ុរអងគចាប់មនការកាំណ្ត់េុាត  ៊ិការបុគគេលនះ គឺស្គប់ស្ោន់ ន៊ិងលរញ8 

លេញ លេើមបីឱ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះមានមូេដាា នរលស្មច លដាេរាំអាងលហ្តុកនុងបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍លនះបាន9 

លហ្ើេ បាទ។ រូមអរគុណ្។  10 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 11 

បាទ រូមអរគុណ្លោកស្រះរជអាជ្ា។  12 

រាំណួ្រខ្ុាំ រួរលៅខាងលមធាវីការ រកដី។ បាទ រាំណួ្រទី១ខ្ុាំ ទ្ធក់ទងលៅនឹងភាររនយេ់ឱ្យបានមន13 

បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់លោកលមធាវី មានរីរចាំណ្ចុ។ កនុងមូេដាា នទី១របរ់លោក គឺលោកន៊ិយាេថា 14 

រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតហ្នឹងបានស្បស្រឹតតកាំហ្ុរអងគចាប់ លដាេបកស្រេវិធាន៧៧(១៣) ផ្េេវិ ី15 

លនះបង្កា ញថាការលចញេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរហ្នឹង ទ្ធាំងរីរ ឬមានផ្តមួេហ្នឹង គឺមានអនុភារអនុវតត។ 16 

លេើកផ្េងផ្តអងគបុលរជាំនុាំជស្មះរលស្មចតមាេ់េីកាេាំលណាះស្រេណាមួេ ឱ្យរាំលេងភាគលស្ចើនលេើរ17 

េុប។ លៅកនុងមូេដាា ន (ក) លោកទទួេរគ េ់ថា លៅកថាខណ្ឌ ៣២ គឺរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរ18 

ជាត៊ិហ្នឹង ម៊ិនមានរ៊ិទា៊ិអីបលញ្ចញទរសនៈអ  ៊ីចឹងលទ លៅលេើបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍ល ះ។ លហ្ើេលបើាមការលរុើប19 

អលងាតហ្នឹង គឺថាចាំណ្ចុទី១ លតើលោកគ៊ិតយា៉ៃ ងណាផ្េរអាំរីការទទួេេកបានមនមូេដាា នទី១របរ់លោក20 

ល ះ អនុលោមាមវិធាន៧៤(៣) ចាំណ្ចុ (ក) លហ្ើេន៊ិង២១ មនវិធានមនទកនុង។ លដាេមូេដាា នទ្ធាំងលនះ 21 

ជាំទ្ធរ់លៅនឹងទរសនៈរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតជាត៊ិ អ៎! អនតរជាត៊ិ (រូមលទ្ធរ) ផ្េេលៅកនុងទរសនៈ22 

របរ់លោកល ះ ម៊ិនថា ម៊ិនរា៊ិតលៅលស្កាមរ៊ិទា៊ិអាំណាចរបរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិលទ កនុង23 

ការបលញ្ចញទរសនៈលនះ លហ្ើេ (ខ) ម៊ិនផ្មនជាផ្ននកមួេ ឬទ្ធក់ទ៊ិនលៅនឹងរាំអាងលហ្តុរបរ់រហ្24 

លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិ ផ្េេស្តូវរួរថាលតើ មារ មុត ល ះ រា៊ិតលៅកនុងេុាត  ៊ិការបុគគេរបរ់ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 9 

អ.វ.ត.ក ឬក៏យា៉ៃ ងណាល ះលទ។ លតើលោកេេ់យា៉ៃ ងលម៉ៃចផ្េរ បាទ? 1 

[១១:៥០:០៥] 2 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 3 

រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម។ រាំណួ្រេអណារ់។  4 

ខ្ុាំរូមោប់លនដើមលឆេើេលៅនឹងផ្ននកទី១ មនរាំណួ្រ។ បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ មារ មុត គឺជាបណ្ដ ឹង5 

ស្បឆាំងលៅនឹងការបញ្ញជ ក់អះអាងរបរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិ ចាំល ះេុាត  ៊ិការរបរ់ -- 6 

ន៊ិយាេអាំរីេុាត  ៊ិការមកលេើរូបោត់ គឺលដាេលយាងលៅលេើវិធាន៧៤(៣)(ក)។ ចាំណ្ចុលនះ គឺថាមាន7 

ការរនយេ់េអ៊ិតេអន់លៅកនុងកថា -- រីកថាខណ្ឌ ៧ េេ់១១ មនការលឆេើេតបរបរ់លេើងខ្ុាំ។ វិធាន៧៤(៣)8 

(ក) ស្គបេណ្ដ ប់លៅលេើបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍រដីរីការបញ្ញជ ក់អាំរីេុាត  ៊ិការបុគគេ េុាត  ៊ិការលរេលវោ ន៊ិង9 

េុាត  ៊ិការលេើកមាវតារុបរ់អ.វ.ត.ក។ រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិស្តូវលោររអាំរីបញ្ញា លនះ ប៉ៃុផ្នដ10 

នទេុលៅវិញ ោត់អះអាងថា េុាត  ៊ិការបុគគេរបរ់ អ.វ.ត.ក លៅកនុងការេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ11 

របរ់ោត់ហ្នឹង លដាេការបកស្រេខុរលៅលេើវិធាន៧៧(១៣)។ េីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះលនះ 12 

ឥេូវលនះ លៅចាំល ះមុខអងគជាំនុាំជស្មះលហ្ើេ ផ្េេស្តូវរលស្មចថាលតើ មារ មុត រា៊ិតលៅកនុងេុាត  ៊ិការ13 

បុគគេរបរ់ អ.វ.ត.ក ឬក៏អត់។ ចាំផ្ណ្កឯ -- លៅលរេផ្េេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិ14 

បញ្ញជ ក់អាំរីេុាត  ៊ិការលនះ ផ្តផ្ននកខេះលៅកនុងេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះរបរ់ោត់ផ្តប៉ៃុលណាណ ះ។  15 

លរចកដីរលស្មចរបរ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះបានបកស្រេយា៉ៃ ងស្តឹមស្តូវអាំរីវិធាន៧៧(១៣) ផ្េេ16 

ថាោត់ម៊ិនអាចលកាះលៅ មារ មុត។ លហ្តុេូលចនះឯង វម៊ិនស្របនឹងេុាត  ៊ិការបុគគេរបរ់ អ.វ.ត.ក 17 

មកលេើោត់លទ។ លទ្ធះបីជារហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត ថាេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះរបរ់ោត់ោត់ទុក18 

ជាបានការ ឬក៏េីកាេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរោត់ទុកជាបានការក៏លដាេ ោត់បានបញ្ញជ ក់ម៊ិនចារ់ោរ់19 

ថា េុាត  ៊ិការ -- អាំរីេុាត  ៊ិការរបរ់ អ.វ.ត.ក លៅលេើ មារ មុត ផ្េរ។  20 

[១១:៥២:៣០] 21 

អងគបុលរជាំនុាំជស្មះបានបញ្ញជ ក់ថា េីកាផ្េេបញ្ញជ ក់ម៊ិនចារ់ោរ់អាំរីេុាត  ៊ិការរបរ់អ.វ.ត.ក 22 

លនះ លបើបញ្ញជ ក់ចារ់ោរ់ គឺអាចទទួេេកបាន លដាេអនុលោមាមវិធាន៧៤(៣)(ក) គឺលរចកដី23 

រលស្មចលៅកនុងរាំណ្ុាំលរឿង០០២ លេើបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍ស្បឆាំងលៅនឹងេីកាេាំលណាះស្រេរបរ់រហ្24 

លៅស្កមលរុើបអលងាតរដីអាំរីរហ្ឧស្ក៊ិេាកមារួម។ គឺឯកររ D97/14/15 រីកថាខណ្ឌ ២៤ េេ់២៥។  25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 10 

ឥេូវលនះ ការជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅលេើបញ្ញា េុាត  ៊ិការបុគគេរបរ់លេើងខ្ុាំលនះ វម៊ិនខុរោន ជាមួេនឹង1 

បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ លខៀវ រាំនន ស្បឆាំងនឹងេីកាេាំលណាះស្រេល ះផ្េរ។ លៅលរេផ្េេ លខៀវ រាំនន 2 

ោត់ល វើការជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅលេើេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះទ្ធាំងមូេផ្តមដង ការជាំទ្ធរ់តវ៉ា របរ់ោត់ម៊ិន3 

 ក់រ័នាលៅនឹងេុាត  ៊ិការ  ក់រ័នានឹងការបេ៊ិលរ របរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតចាំល ះរ៊ិទា៊ិរបរ់ោត់4 

លៅកនុងការដាក់េីការនន៊ិដាា នជារា ររល ះ ន៊ិង ឌី ភរតាុងផ្េេម៊ិនមានជាភារបារាំង ជាភារផ្ខារ 5 

ឯកររផ្េេម៊ិនមានជាភារបារាំងន៊ិងជាភារផ្ខារ។ (គ) គឺន៊ិយាេអាំរីតមាេ ភារមនេីកាេាំលណាះ6 

ស្រេរបរ់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត គឺឯកររ D427/4/15 កថាខណ្ឌ ៦។  7 

[១១:៥៤:០១] 8 

ខុររីការជាំទ្ធរ់តវ៉ា បញ្ញា េុាត  ៊ិការបុគគេ ម៊ិនមានការជាំទ្ធរ់ណាមួេរបរ់ លខៀវ រាំនន 9 

 ក់រ័នានឹងលៅនឹងេុាត  ៊ិការបុគគេលៅលេើរូបោត់ល ះលទ។ នទេុលៅវិញ ោត់លេើកលេើងអាំរីកាំហ្ុរនីត៊ិ10 

 វិ ីផ្េេបានស្បស្រឹតតលេើងលដាេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរលៅកនុងលរេោត់បាំលរញក៊ិចចលរុើបរួរ។  11 

លេើងខ្ុាំេេ់ល ើញថា រ៊ិទា៊ិេ៏ទូេាំទូោេមនការបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍ស្របាមវិធាន៧៤(៣)(ក) 12 

ស្របលៅាមវិធាន២១ នងផ្េរល ះ គឺជាការោាំបាច់បាំនុត។ ខ្ុាំលេើកលេើងផ្បបលនះ លដាេរររហ្13 

លៅស្កមលរុើបអលងាតបានលេើកលេើងថា បានលេើកលេើងអាំរីេនដការលដាះស្រេេីកាេាំលណាះស្រេលនះ គឺ14 

ថាវអត់មានផ្ចងលៅកនុងវិធានមនទកនុង។ បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ មារ មុត លេើកលេើងអាំរីបញ្ញា ផ្េេម៊ិន15 

អាចនសះនាោន បានរីរាំណាក់អងគជាំនុាំជស្មះរោេាំបូងលទ។  16 

ការម៊ិនអនុញ្ញា តឱ្យ មារ មុត បដឹងឧទារណ្៍ស្បឆាំងលៅនឹងេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះជា17 

រយរនកមាផ្េេម៊ិនអាចនសះនាបាន ន៊ិងជាអច៊ិមស្តនតេ៍កនុងការេកហ្ូតរ៊ិទា៊ិស្របាមរេា មានុញ្ារបរ់18 

ោត់ ន៊ិងទី២ លៅនឹងការរនាតថាោា នលទ្ធរទុកជាមុន លហ្ើេន៊ិង (ខ) គឺការការ រខេួនោត់។ (គ) អាំរី19 

នីត៊ិវិ ីស្បឆាំងមកលេើរូបោត់។ ( ) ន៊ិយាេអាំរីការទទួេបានការការ រលរាើៗោន  លៅចាំល ះមុខ      20 

អ.វ.ត.ក ន៊ិង (ង) រ៊ិទា៊ិស្របាមរេា មានុញ្ារបរ់ោត់កនុងការទទួេបាននូវវិមត៊ិរងស័េផ្េេស្តូវលដាះ21 

ស្រេជាស្បលយាជន៍េេ់រូបោត់។  22 

[១១:៥៥:៥៤] 23 

ទី៣ លេើងខ្ុាំរូមលេើកលេើងថា នេស្បលយាជន៍មនេុតត៊ិ ម  ក៏េូចជាភារស្តឹមស្តូវមនក៊ិចចេាំលណ្ើរ24 

ការនីត៊ិវិ ីស្តូវផ្តលដាះស្រេ លដាេនដេ់ជាស្បលយាជន៍េេ់បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ោត់។ លេើងខ្ុាំរូមលេើក25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 11 

លេើងថាវឆគ ាំឆគង វម៊ិនឆគ ាំឆគងលទ ផ្េេអងគបុលរជាំនុាំជស្មះស្តូវរ៊ិោរណាបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់រហ្ស្រះរជ1 

អាជ្ា -- (រូមផ្កតស្មូវ) គឺវឆគ ាំឆគងណារ់ លបើទទួេបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របររ់ហ្ស្រះរជអាជ្ា លហ្ើេ2 

ផ្បរជាបេ៊ិលរ បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ មារ មុត លៅវិញល ះ។  3 

អ  ៊ីចឹង អងគបុលរជាំនុាំជស្មះស្តូវរលស្មច ថាលតើេីកាេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរស្តូវោត់ទុកជាបានការ ឬ4 

ក៏យា៉ៃ ងណា។ លហ្ើេលបើរ៊ិនជាោត់ទុកេីកាេាំលណាះស្រេបានការ លហ្ើេផ្បរជាបេ៊ិលរ បណ្ដ ឹង5 

ឧទារណ្៍លនះ គឺវបេ៊ិលរ រ៊ិទា៊ិស្របលៅាមរេា មានុញ្ារបរ់ មារ មុត ន៊ិងវនទេុលៅនឹងស្កបខ័ណ្ឌ   6 

គត៊ិេុតតរស្មាប់តុោការលនះលហ្ើេ។  7 

[១១:៥៦:៥៤] 8 

ចាំណ្ចុទី៤ លេើងខ្ុាំម៊ិនបានលេើកលេើងអាំរីកាំហ្ុរម៊ិនអាចទទួេេកបានល ះលទ រីលស្ ះបញ្ញា9 

លនះ វជាបញ្ញា ចស្មុះោន   ក់រ័នាទ្ធាំងអងគលហ្តុ ទ្ធាំងអងគចាប់។ អងគបុលរជាំនុាំជស្មះបានរ៊ិោរណាថា 10 

បញ្ញា ទ្ធាំងអរ់លនះ គឺស្តូវលេើកលេើងលៅកនុងរវ ការ លៅលរេផ្េេលេើកលេើងអាំរីទមៃន់ភរតាុង ក់11 

រ័នា។ លេើងខ្ុាំលយាលៅលេើលរចកដីរលស្មចលៅលេើបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ លអៀង ររី ស្បឆាំងេីកាេាំលណាះ12 

ស្រេ ចុះមងៃទី១១ លមរ ២០១១។ ឯកររ 427/1/30 កថាខណ្ឌ ៤៦។ េូលចនះ លដាេររផ្តលេើងខ្ុាំ13 

ជាំទ្ធរ់តវ៉ា លៅលេើការអនុវតតចាប់រីរាំណាក់រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិ គឺថាលទ្ធះជាកនុងករណ្ី14 

ណាក៏លដាេ រហ្ស្រះរជអាជ្ាបានេេ់ស្របជាលស្ចើន អាំរីភារអាចទទួេេកបានមនររណាមន15 

បណ្ដ ឹងឧទារណ្៍ ផ្េេលេើងខ្ុាំបានលេើកលេើងបញ្ញា ជាលស្ចើនដាក់ចាំល ះមុខអងគបុលរជាំនុាំជស្មះផ្េេស្តូវផ្ត16 

លដាះស្រេបញ្ញា លេើងខ្ុាំលេើកលេើង។ លហ្ើេជាេទានេ លេើងខ្ុាំចាំណាេស្បផ្ហ្េជាមួេភាគបីមនចាំនួន17 

ទាំរ័រររណាទ្ធាំងអរ់ ន៊ិយាេអាំរីភារអាចទទួេេកបាន។ លហ្ើេលេើងខ្ុាំបនដលៅន៊ិយាេលរឿងេផ្េេ18 

លនះ លៅផ្ននកបនដប ទ ប់លទៀត េូចផ្េេខ្ុាំបានលេើកលេើងលៅចាំល ះមុខ អ.ប.ជ។ 19 

[១១:៥៨:៣៩] 20 

រុាំលឆេើេលៅនឹងផ្ននកទី២មនរាំណួ្ររបរ់លោកលៅស្កម។ មូេដាា ន (ក) ន៊ិងមូេដាា នរាំអាង21 

លហ្តុ (ខ) មនបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់លេើងខ្ុាំលនះ គឺវ ក់រ័នាោន  ម៊ិនផ្មនរហ្លៅស្កម -- ម៊ិនផ្មនផ្តរហ្22 

លៅស្កមលរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិមានកាំហ្ុរកនុងការបកស្រេវិធាន៧៧(១៣) លនះលទ។ លេើងខ្ុាំរូមលេើក23 

លេើងថា លបើរ៊ិនជាេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះោត់ទុកជាបានការ ឬក៏ទ្ធាំងរីរោត់ទុកជាបានការ។ 24 

លេើងខ្ុាំលរនើរុាំឱ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះអនុវតតលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េស្តូវបានជាស្បលយាជន៍េេ់ជនជាប់25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 12 

លោទ។ ស្បរ៊ិនជា-- លដាេររផ្តរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតលចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរនទេុោន  លហ្ើេ1 

ចាប់អនុញ្ញា តអ  ៊ីចឹង លនះជា ឬ-- លហ្ើេលបើរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអាចលចញេីកាេាំលណាះស្រេផ្ត2 

មួេ េូលចនះលេើងខ្ុាំេេ់ល ើញថា លបើេេ់យា៉ៃ ងលនះ លគអាចោត់ទុកថាលេើងខ្ុាំជាអនកខុរលៅវិញលទ។  3 

លបើលេើងខ្ុាំជាអនកខុរ ាមផ្េេខ្ុាំេេ់ជាភារបារាំងល ះ កនុងលរឿងរាគុរា ញផ្បបលនះ អ  ៊ីចឹងលេើងមាន4 

រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតរីរ លហ្ើេលេើងខ្ុាំេឹងថាវអាចមានេទាភារលចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរផ្បប5 

លនះ។ លហ្ើេមាន ក់ៗ លបើោត់ម៊ិនមានចាប់អនុញ្ញា ត ោត់ស្តូវលចញផ្តេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេលទ ម៊ិន6 

លចញរីរអ  ៊ីចឹងលទ។ គឺខ្ុាំេេ់ល ើញថា រហ្ស្រះរជអាជ្ាអាចមានកាំហ្ុរ។ លហ្ើេខ្ុាំរូមលេើកលេើងមដង7 

លទៀត កាេផ្េេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតលចញេីកាេាំលណាះស្រេេេ់លៅរីរអ  ៊ីលចះ វម៊ិនខុរអីលទ។ 8 

លបើោត់លចញេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេ លរេហ្នឹងគឺថាោត់នឹងន៊ិយាេរីស្បវតត៊ិរវារ ន៊ិយាេរីអងគ9 

លហ្តុ ោត់នឹងលស្ជើរលរីរេកអងគលហ្តុទ្ធាំងអរ់ ផ្េេោត់េេ់ោន េកមកន៊ិយាេមក ោត់លចញេីកា10 

េាំលណាះស្រេផ្តមួេបានបាត់លហ្ើេ។ អ  ៊ីចឹង លៅស្កមណាផ្េេោត់មានរាំអាងលហ្តុហ្នឹង វម៊ិនស្គប់11 

ស្ោន់ត៊ិចតួច ោត់អាចរលស្មចាមលៅស្កមផ្េេោត់មានរាំអាងលហ្តុលស្ចើនជាង។  12 

[១២:០១:៣៤] 13 

 មាា គឺលេើងមានេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ។ មានេីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់។ លៅ14 

ចុងបញ្ចប់ៗមនការវិភាគរបរ់ោត់មាន ក់ៗ ោត់ក៏លចញលរចកដីរលស្មចថា មាន ក់រលស្មចថាលេើកផ្េងការ15 

លោទស្បកាន់។ លៅស្កមមាន ក់លទៀត រលស្មចថាស្តូវផ្តបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ។ លហ្ើេោត់ស្តូវ -- មាន16 

ក់ៗស្តូវផ្តេកវិមត៊ិរងស័េស្តូវបានជានេស្បលយាជន៍េេ់ជនជាប់លោទលនះ េកមកបកស្រេស្រប17 

លៅាមបទបបញ្ាតត៊ិមនរេា មានុញ្ា ស្របលៅាមក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក, ចាប់បលងាើត អ.វ.ត.ក។ រួក18 

ោត់នឹងម៊ិនលចញេីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់អ  ៊ីចឹងលទ។ អ  ៊ីចឹង លទ្ធះបីោត់មានជាំហ្រខុរោន ខេះក៏19 

លដាេ ក៏ប៉ៃុផ្នដោត់នឹងលេើកលហ្តុនេ លហ្ើេក៏រស្មបរស្មួេលហ្តុនេរបរ់ោត់ លហ្ើេោត់ក៏ស្តូវ20 

េេ់ស្របោន កនុងផ្ននកណាមួេលេើមបីលចញផ្តេីកា -- លចញេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេ។ 21 

អ  ៊ីចឹងលបើលមធាវីការ រកដី លេើងខ្ុាំលនះជាអនកខុរលៅវិញល ះ! លហ្ើេលបើោត់បាំលរញក៊ិចចខុរោន  22 

លចញលរចកដីរលស្មចខុរោន  វម៊ិនមាននឹងខុរល ះលទ។ អ  ៊ីចឹងលហ្ើេបានមានបញ្ញា លៅចាំល ះមុខអងគ23 

បុលរជាំនុាំជស្មះ។ លហ្ើេ អ  ៊ីចឹងលហ្ើេបានជាោត់មានេទាភារឱ្យោត់លចញេីការីរ លហ្ើេក៏អងគបុលរជាំនុាំ24 

ជស្មះក៏មានេទាភារកនុងការលដាះស្រេវិវទលនះនងផ្េរ។  25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 13 

អ  ៊ីចឹងលទ្ធះបីលចញេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេកដី លចញេីកាេាំលណាះស្រេរីរផ្បបលនះកដី គឺថាអងគ1 

បុលរជាំនុាំជស្មះជាចុងលស្កាេបាំនុតល ះ ស្តូវផ្តអនុវតតលោេការណ្៍មនវិមត៊ិរងស័េលនះ។ លដាេររផ្ត2 

រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតហ្នឹង ោត់មានឋានៈលរាើោន ។ លហ្ើេោត់េកលោេ -- លហ្ើេអងគបុលរជាំនុាំវិញ3 

គឺថាេកលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េស្តូវបានជាស្បលយាជន៍េេ់ជនជាប់លោទ ស្បាកេជាអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ4 

រលស្មចទទួេេកេីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់លនះលហ្ើេ។  5 

[១២:០៤:១៤] 6 

េូលចនះគឺថា លោររលៅាមលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េហ្នឹងបានជាស្បលយាជន៍ជនជាប់លោទ ជា7 

លោេការណ្៍េ៏ស្តឹមស្តូវ។ ឥេូវលនះ គឺថាលេើងមានេទាភារបញ្ញា បលចចកលទរ ផ្េេរហ្លៅស្កមជាត៊ិ 8 

ន៊ិងអនតរជាត៊ិ េូចជាលៅស្កមអនតរជាត៊ិផ្េេខ្ុាំេេ់ស្របជាមួេនឹងការវិភាគចុងលស្កាេ រីលស្ ះ9 

លដាេររលេើងក៏លៅស្កមឯករជយ។ លរេល ះ ក៏បញ្ញា នឹងមកេេ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះ។ កនុងករណ្ីលនះ គឺ10 

អងគបុលរនឹងស្តូវលស្បើលោេការណ្៍ន៊ិយាេរីវិមត៊ិរងស័េបានជាស្បលយាជន៍មកជនរងស័េ លហ្ើេលេើង11 

នឹងស្តូវអនុវតតលៅាមល ះ។ ខ្ុាំេេ់ថា អាចនឹងលឆេើេរាំណួ្រលៅនឹងរាំណួ្រលោកលៅស្កម ខ្ុាំរូមបនដ12 

លៅខាងមុខបនដ៊ិចលទៀត។ លោកលៅស្កមបានរួរអាំរីមូេដាា នចាប់ កាេចលមេើេរបរ់លោក មារ មុត 13 

ទ្ធក់ទងលៅនឹងលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េលនះ គឺថាលទ្ធះបីជាការអនុវតតលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េលនះក៏14 

លដាេ  គឺថាលនះគឺថាល វើឱ្យ-- 15 

[១២:០៥:៣៦] 16 

លៅស្កម អេូីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 17 

(ោា នការបកផ្ស្ប) 18 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 19 

រូមអភ័េលទ្ធរលោកលៅស្កម។ លដាេររការង្ករលស្ចើនលរក ខ្ុាំស្ចេាំ រូមអភ័េលទ្ធរ។ 20 

ខ្ុាំលៅឈរេផ្េេ-- 21 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 22 

ខ្ុាំនឹងលោទរាំណួ្រប ទ ប់លនះ លរេលស្កាេ។ លដាេររលេើងស្តូវចូេរវ ការរមាៃ ត់។   23 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 24 

ខ្ុាំរូមអនុញ្ញា តឱ្យលដាះស្រេបញ្ញា ហ្នឹង លៅកនុងនីត៊ិវិ ីអរធារណ្ៈ ប៉ៃុផ្នដលទ្ធះជាយា៉ៃ ងណាកដី 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 14 

លបើរ៊ិនជាអងគជាំនុាំជស្មះរលស្មចខុររីហ្នឹងក៏បាន។  1 

លៅស្កម អូេីវលីេ៉ៃ បូវ៉ា លេេត៖ 2 

លោកលមធាវី ចង់ឱ្យខ្ុាំរួរឥេូវ ឬក៏យា៉ៃ ងលម៉ៃច? 3 

[១២:០៦:៣៣] 4 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 5 

ខ្ុាំចង់បាននីត៊ិវិ ីជាអរធារណ្ៈ ប៉ៃុផ្នដលបើរលស្មចខុររីហ្នឹងក៏បាន។  6 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 7 

លបើអ  ៊ីចឹង លបើលោកអត់មានជាំទ្ធរ់អី គឺថាអាចខ្ុាំរួរឥេូវហ្នឹង។ 8 

បាទ កាេរីមងៃទី១៨ ឆន ាំ២០១៩ ឯកររ D266/13 លោកន៊ិយាេថារុាំឱ្យល វើ ថាលតើលោក 9 

មារ មុត ោត់អាចលឆេើេាមរេៈវីលេអូខន់ហ្វឺរ៉ាង់បានផ្េរ ឬក៏អត់? លហ្ើេោត់អាចរុាំការអនុញ្ញា តលៅ10 

រយបាេលៅស្បលទរមងផ្េរឬក៏អត់?  11 

លៅស្តង់ចាំណ្ចុលនះ អងគជាំនុាំជស្មះរូមបញ្ញជ ក់េូចតលៅ៖ លតើឥេូវររវមងៃលនះ ោត់មានបា៉ៃ រព័រ 12 

ផ្េេមានរុរេភារផ្េរឬលទ? លហ្ើេរាំណួ្រទី២ គឺថា លតើលបើោត់លៅស្បលទរមងហ្នឹង ោត់មានបាន13 

លោររថាស្តូវល វើយា៉ៃ ងលម៉ៃច ល វើឱ្យតុោការលេើងលនះទ្ធក់ទងបានផ្េរឬលទ? លហ្ើេឧទ្ធហ្រណ្៍ ោត់មាន14 

ផ្េេបង្កា ញរាំណ្ុាំឯកររអីទ្ធាំងអរ់ ផ្េេខាងតុោការលេើងហ្នឹងរុាំផ្េរឬលទ? គឺលេើងមានឯកររ15 

លយាងហ្នឹង គឺេូចឯកររ D174 ទាំរ័រទី១១ ន៊ិងឯកររ D174/2។ 16 

[១២:០៨:០៨] 17 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 18 

រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម។ រូមអនុញ្ញា ត រូមបញ្ញជ ក់ថា លេើងទាំ ក់ទាំនងជាមួេកូនកដីរបរ់19 

លេើងជាលរៀងរេ់អាទ៊ិតយ លហ្ើេោត់បានលស្តៀមខេួនរស្មាប់រួកលេើងខ្ុាំ។ លហ្ើេខ្ុាំរ៊ិន៊ិតយល ើញថា20 

រាំណួ្រ េូចរាំណួ្រលនះស្តូវបានរួរលដាេលៅស្កម បូលេនឌ័រ រួចលហ្ើេ ថាលតើោត់លៅស្បលទរមងលដាេ21 

ម៊ិនមានបា៉ៃ រព័ររុរេភារេូចលមដច? លស្ ះបា៉ៃ រព័រោត់ េ៊ិខ៊ិតឆេងផ្េនោត់បាននុតរុរេភារ? 22 

ចលមេើេរមញ្ា លៅរាំេូតគឺមានចាំណ្ចុឆេងកាត់ស្រាំផ្េនរីកមពជុាលៅស្បលទរមង។ ម៊ិនលបើកជា23 

ស្គប់លរេលទ ប៉ៃុផ្នដ-- លហ្ើេស្បជាជនង្កេស្រួេនឹងឆេងកាត់ េូចជាលគលស្បើជាអតតរញ្ញា ណ្ គឺការផ្េេ24 

លេើង ទ្ធេ់ផ្តលេើងលៅតាំបន់ហ្នឹង លៅកផ្នេងមួេចាំនួនមានកស្ម៊ិត ស្ោន់ថាម៊ិនលរឿងអវីខុររី មាាលទ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 15 

ផ្េេថា មារ មុត មុនផ្េេលគលោទ -- រងការលោទស្បកាន់ល ះ េូចលៅស្កម បូលេនឌ័រ ោត់បានលៅ1 

ស្បលទរមង លេើមបីមូេលហ្តុរុខភារ រីលស្ ះោត់ស្តូវការវះកាត់លបះេូងជាលេើម លហ្ើេគឺោត់បាន2 

អនុញ្ញា តឱ្យលៅស្តឹមលខតតមួេហ្នឹង លហ្ើេស្តេប់មកវិញ លហ្ើេលេើងស្តេប់លៅ -- ោត់លៅេេ់មប៉ៃេ៊ិន 3 

លហ្ើេលៅេេ់ស្រាំផ្េន លហ្ើេឆេងលៅ លបើកប៊ិទលៅាមលរេលវោ គឺជាលរឿងនេូវការរបរ-់-  មាារបរ់4 

ការង្ករ គឺម៊ិនោាំបាច់មានេ៊ិខ៊ិតបា៉ៃ រព័រលទ។ េូលចនះ គឺថាោត់អាចលៅស្បលទរមងលៅកផ្នេងល ះ លេើមបី5 

មូេលហ្តុរុខភារ រយបាេរុខភារ។  6 

[១២:១០:០២] 7 

ឥេូវលនះ លៅលរេៗល ះ លៅលរេមានេ៊ិខ៊ិតឆេងផ្េនផ្េេនុតរេៈលរេ ផ្នអកាមរាំណួ្រផ្េេ8 

រួរ ផ្េេខ្ុាំបានទទួេកាេរីមស៊ិេម៊ិញ ឥេូវលនះោត់មានេ៊ិខ៊ិតឆេងផ្េនងាី គឺឆន ាំ២០១៦ ខ្ុាំម៊ិនបានេឹងរី9 

មុនលទ លហ្ើេគឺលៅនឹងខេួនោត់។ អាចនឹងល វើឱ្យការ មានការភាន់ស្ចេាំផ្េេថា ោត់ម៊ិនបានស្បគេ់10 

េ៊ិខ៊ិតឆេងផ្េនលៅនគរបាេលទ ោត់កាន់លៅនឹងខេួនោត់។ លហ្ើេលៅកនុងលរេលនះ ខ្ុាំរូមបញ្ញជ ក់ថា ថា 11 

ោត់ៗបានចូេរួម លហ្ើេន៊ិងលឆេើេឆេងជាមួេរួកលេើងខ្ុាំ លហ្ើេលៅកនុងកស្ម៊ិតណាមួេផ្េេ លបើោត់12 

មានការេេ់ស្ចេាំរីកាតរវក៊ិចចរបរ់ោត់ ខ្ុាំនឹងអាចនឹងបល ទ រលៅលេើលមធាវីោត់ ម៊ិនផ្មនលេើោត់លទ 13 

រីលស្ ះលដាេររោត់មានវ័េចាំណារ់។ ោត់អាចនឹងលភេចលរេលវោផ្េេោត់ទទួេេាំណ្ឹង។ ឥេូវ14 

លនះោត់បានទទួេេ៊ិខ៊ិតឆេងផ្េនងាី លហ្ើេន៊ិង លហ្ើេមានការខុរោន រវងអវីផ្េេោត់ម៊ិនេេ់ហ្នឹង គឺថា15 

លមធាវីរបរ់ោត់ គឺអាចនឹងជួេរនយេ់ ម៊ិនផ្មនលោក មារ មុត លទ។ លដាេររថាោត់ចូេរួមយា៉ៃ ង16 

រកមា ន៊ិងជាមួេលមធាវីការ រកដី កនុងការរ៊ិន៊ិតយឯកររជាមួេោន ។ លហ្ើេោត់ម៊ិនមានបញ្ញា អវីកនុង17 

ការស្បគេ់ជូនេ៊ិខ៊ិតឆេងផ្េនរបរ់ោត់លទ។ េូចខ្ុាំបានកត់រមាគ េ់លៅកនុងការស្ោអារនន ោត់ស្តូវលៅ18 

ស្បលទរមងលេើមបីបញ្ញា រយបាេរុខភារ លដាេមានមូេលហ្តុចារ់ោរ់។  19 

លទ្ធះបីជាលៅកនុងស្រាំផ្េនរីមុននឹងកដី ោត់ម៊ិនមានបា៉ៃ រព័ររុរេភារ ក៏ោត់អាចលៅបាន។ អ  ៊ីចឹង20 

ោត់អាចនឹងល វើផ្បបល ះបានជាបនដ អាចនឹងជូនេាំណ្ឹងមកតុោការ។ លហ្ើេខ្ុាំរូមជស្មាបថា គឺថា21 

អាចនឹង ោត់បានលស្តៀមខេួនវតតមាន ោត់នឹងម៊ិនលៅណាលទ លហ្ើេោត់បានមានការលបដជ្ាច៊ិតតថានឹងរហ្22 

ការជាមួេនឹងក៊ិចចរបរ់តុោការ លហ្ើេលបើមានអវីខកខាន លេើងអាចនឹងបល ទ រលៅលមធាវីជាត៊ិ។  23 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 24 

បាទ រូមអរគុណ្។ ខ្ុាំរដ ប់ឮថា កូនកដីរបរ់លោកហ្នឹងនឹងស្បាប់រីការល វើេាំលណ្ើរលនសងៗ លៅ25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 16 

លរេអ គត ផ្មនលទ? 1 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 2 

(ោា នការបកផ្ស្ប) 3 

លៅស្កម អូេីវលីេ បូវ៉ា លេេត៖ 4 

បាទ រូមអរគុណ្។ ឥេូវ ខ្ុាំស្បគេ់លវទ៊ិកាជូនលោកលៅស្កម បាក់។  5 

[១២:១៣:២១] 6 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 7 

(ោា នការបកផ្ស្ប) 8 

(មានបញ្ញា បលចចកលទរ) 9 

ស្បធានអងគបលុរ៖ 10 

បាទ អត់ឮ។  11 

[១២:១៤:២១] 12 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 13 

បាទ ស្បផ្ហ្េជាឮវិញលហ្ើេ លោកស្បធាន។  14 

បាទ រូមោប់លនដើម ខ្ុាំនឹងរពឭក។ រហ្លមធាវី មារ មុត អះអាងថា ចលមេើេរបរ់ោត់ហ្នឹង គឺ15 

ថារហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតជាំទ្ធរ់កនុងការកាំណ្ត់េុាត  ៊ិការបុគគេ លដាេម៊ិនបានលេើករីភារស្បាកេ16 

មននីត៊ិវិ ី លហ្ើេបានលេើករីការវិមត៊ិរងស័េកនុងអងគលហ្តុ លហ្ើេរហ្លមធាវីបានន៊ិយាេថា រហ្17 

លៅស្កមលរុើបអលងាតបានលស្បើវិ ីេូចោន  លេើមបីវិភាគ វេតមមេ លហ្ើេក៏បាន្នេេ់ការរលស្មចកាត18 

អងគលហ្តុផ្េេមានវិមត៊ិរងស័េ ក៏ស្តូវអនុវតតលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េបានជានេស្បលយាជន៍ជនជាប់19 

លោទ។ លនះជាទេហីករណ្៍របរ់លមធាវីការ រកដី ថាលតើរហ្ស្រះរជអាជ្ាអនតរជាត៊ិមានចលមេើេអវីលៅនឹង20 

រាំណួ្រលនះ? 21 

[១២:១៥:២៥] 22 

លោកស្រី លស្បនដា បូេ៊ិរ៖ 23 

រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម។ មុននឹងចូេេេ់ខេឹមររររធាតុមនរាំណួ្រ រូមបញ្ញជ ក់ថា លេើង24 

ម៊ិនេេ់ស្របផ្េេថារហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតទ្ធាំងរីរវេតមមេភរតាុងេូចោន  លស្បើស្បារ់កាត េូចោន25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 17 

ល ះលទ គឺខុររីហ្នឹង។ េីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ គឺថាលស្បើរាំណ្ុាំលរឿងទ្ធាំងរីរ គឺទ្ធាំងមុនឆន ាំ២០១១ 1 

លហ្ើេន៊ិងលស្កាេ គឺរ៊ិន៊ិតយបទឧស្ក៊ិេាផ្េេបានស្បស្រឹតត ទស្មង់មនការទទួេខុរស្តូវ លហ្ើេបានល វើការវេ2 

តមមេលៅលេើស្គប់វតាាុងលៅកនុងអងគលហ្តុ។ លហ្ើេមយ៉ៃងវិញលទៀត គឺថាចារ់លមើេម៊ិនបានរ៊ិោរណាលៅ3 

លេើភាគលស្ចើនេ៏លេើរេុបលៅកនុងលរឿងផ្េេលស្ចើន លស្កាេផ្េេដាក់លស្កាេឆន ាំ២០១២ -- អ៎! ២០១១ លទ 4 

ប៉ៃុផ្នដម៊ិនថាឆេះុបញ្ញច ាំងថា ភរតាុងភាគលស្ចើនផ្េេមានរីមុនមងៃ២៩ លមរ ២០១១ ល ះលទ។  5 

[១២:១៦:៣៣] 6 

េីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់ម៊ិនបានលស្បើភរតាុងទ្ធាំងលនះ លហ្ើេម៊ិនបានលេើកលេើងរីទស្មង់7 

ការទទួេខុរស្តូវ បទឧស្ក៊ិេាផ្េេបានស្បស្រឹតត លហ្ើេម៊ិនបានកាំណ្ត់បទលោទលៅាមអងគលហ្តុល ះ8 

លទ។ េូលចនះលហ្ើេ គឺថាលេើងម៊ិនអាចបញ្ញជ ក់ េូចលមធាវីការ រកដីបានលទ លៅកនុងលរចកដីរនន៊ិដាា នល ះ គឺ9 

ថា គឺវមានេីកាេាំលណាះស្រេរីរផ្េេនទេុោន  ផ្េេមាននីតយនុកូេភារេូចោន  ជាំហ្ររបរ់លេើងខ្ុាំគឺថា10 

េីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់ម៊ិនមានរុរេភារាមនេូវចាប់ល ះលទ គឺថាមានកាំហ្ុរឆគង ៃន់ខាងនេូវ11 

ចាប់។  12 

ចូេលៅេេ់ខេឹមររររធាតុមនរាំណួ្រ។ លទ្ធះបីជាអងគបុលរជាំនុាំជស្មះទ្ធក់ទងលៅនឹងភារម៊ិន13 

ស្បាកេមននីត៊ិវិ ី ឬក៏អងគលហ្តុម៊ិនចារ់ោរ់ លេើងស្តូវរ៊ិន៊ិតយលមើេឯកររ លហ្ើេលេើងលមើេអងគលហ្តុ14 

ផ្េេថាអងគបុលរស្តូវរ៊ិន៊ិតយលមើេេាំណាក់រីរលៅាមរា នភាររីរ។ ទី១  គឺការលស្បើមុខង្ករជាតុោការ15 

ជាន់ខពរ់ ថាលតើេីកាេាំលណាះស្រេទ្ធាំងរីរហ្នឹង លតើមានកាំហ្ុរឆគងៗអងគចាប់ទ្ធាំងរីរេីកាហ្នឹង ឬក៏ផ្ត16 

មួេ? ថាលតើមានកាំហ្ុរឆគងអងគលហ្តុផ្េេអាចនឹងល វើឱ្យមានកាំហ្ុរលធាេ េេុតត៊ិ ម លៅកនុងណាមួេហ្នឹង17 

ផ្េរឬលទ? លហ្ើេន៊ិងរ៊ិន៊ិតយលមើេលៅលេើកាត អាំរីេុាត  ៊ិការបុគគេ។ េូលចនះលហ្ើេគឺអងគបុលរជាំនុាំជស្មះលៅ18 

កនុងេាំណាក់កាេទី១ អាចរលស្មចបញ្ញា ហ្នឹងបាន។ ចាំណ្ចុប ទ ប់មក គឺម៊ិនលកើតមានលេើងលទ ប៉ៃុផ្នដបញ្ញា19 

ររធាតុហ្នឹង គឺថាលកើតលេើងលៅកនុងេាំណាក់កាេទី២។ េាំណាក់កាេទី២ ផ្េេលេើងទទួេបានលនះ គឺ20 

ថាលតើអវីជានេវិបាកមនការរលស្មចលៅលេើបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍ចាំល ះមុខអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ ម៊ិនផ្មនជាខេឹម21 

ររមនេីកាេាំលណាះស្រេ? ថាលតើអវីជានេវិបាកមនលរចកដីរលស្មចល ះចាំល ះអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ? លនះ22 

ជាបញ្ញា នីត៊ិវិ ី ម៊ិនផ្មនជាបញ្ញា អាំរីវិមត៊ិរងស័េនូវអងគលហ្តុល ះលទ។ 23 

[១២:១៨:៥២] 24 

េូលចនះលេើងរូមជស្មាបថា លៅកនុងលរឿងកដីចាំល ះមុខអងគបុលរជាំនុាំជស្មះល ះ ម៊ិនតស្មូវឱ្យមាន25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 18 

រាំលេងភាគលស្ចើនលេើរេុបលទ ផ្េេថាលៅស្កមបីរូប មានលរចកដីរលស្មចមួេ លហ្ើេមួេលនសងល ះលទ 1 

គឺថាអាចរីរលរាើោន ក៏លដាេ ក៏ម៊ិនអាចនឹងលេើកលេើងអាំរីបញ្ញា វិមត៊ិរងស័េលនះផ្េរ។ លទ្ធះបីផ្តលៅកនុង2 

ករណ្ីការមត៊ិេេ់ជាំទ្ធរ់ល ះក៏លដាេ ប៉ៃុផ្នដលេើងរ៊ិន៊ិតយលមើេផ្តអវីជានេវិបាកមនការរលស្មច ការ3 

កាំណ្ត់លៅលេើបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍លនះ។ លៅកនុងេាំណ្ឹង -- េាំណាក់កាេនីត៊ិវិ ីឧទារណ្៍លនះចប់ លេើងស្តូវ4 

រលស្មចថាលតើនីត៊ិណាមួេផ្េេលេើងស្តូវរលស្មចបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍ហ្នឹង ស្តូវលស្បើនីត៊ិវិ ីណាមួេលេើមបីលដាះ5 

ស្រេបញ្ញា េីកាេាំលណាះស្រេរីរផ្េេនទេុោន លនះ។ លនះជាបញ្ញា នីត៊ិវិ ីលនះ គឺថាអាចនឹងស្តូវលដាះ6 

ស្រេ ន៊ិងស្តូវរ៊ិន៊ិតយលមើេក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក លហ្ើេចាប់បលងាើត អ.វ.ត.ក វិធានមនទកនុង លហ្ើេ7 

ន៊ិងេុតដ៊ិរស្តរដមនអងគជាំនុាំជស្មះតុោការកាំរូេមនអងគជាំនុាំជស្មះលនះ។  8 

[១២:២០:១៩] 9 

លៅកនុងេាំណាក់កាេទី២លនះ ម៊ិនមានរាំណួ្រអវទី្ធក់ទងលៅមូេដាា នផ្េេថារហ្លៅស្កមលរុើប10 

អលងាតផ្េេថា ឆ ទ នុរ៊ិទា៊ិរបរ់ោត់ស្តូវអនុវតតេូចលមដចល ះលទ គឺថាម៊ិនមានរាំណួ្រថា ឆ ទ នុរ៊ិទា៊ិរីរខុរ11 

ោន  ឬម៊ិនខុរោន េូចលមដចហ្នឹង វផ្េងលោទជាបញ្ញា លៅលនះលហ្ើេ។ អ  ៊ីចឹងលឆេើេទ្ធក់ទងលៅនឹងបញ្ញា   12 

នីត៊ិវិ ីផ្េេអងគបុលរស្តូវលដាះស្រេលៅកនុងេាំណាក់កាេទី២ លៅលរេផ្េេចប់េាំលណ្ើរការឧទារណ្៍លនះ 13 

លហ្ើេស្តូវរ៊ិន៊ិតយលមើេស្បភរចាប់ផ្េេខ្ុាំបានលយាងលៅហ្នឹង ចលមេើេគឺចារ់លបើមានេីកាេាំលណាះស្រេ14 

រីរលៅមានលៅលេើេ លតើលរណារីេ៉ៃូអវីផ្េេបលងាើតលេើងនូវរា នភារល ះ? ករណ្ីនឹងស្តូវបានបញ្ជូនលៅ15 

ជាំនុាំជស្មះ លហ្ើេលេើងខ្ុាំនឹងនតេ់ទេហីករណ្៍េ៏េមអ៊ិត ថាលតើអវីផ្េេនឹងស្តូវរ៊ិន៊ិតយរ៊ិោរណា ថាលតើស្តូវមាន16 

រាំលេងភាគលស្ចើនលេើរេុបផ្េរឬអត់? អ  ៊ីចឹងគឺថាបញ្ញា លនះ គឺម៊ិនមានបញ្ញា លទ គឺស្ោន់ផ្តបញ្ញា ហ្នឹង ាំ17 

មកអងគបុលរ គឺអងគបុលរស្តូវរ៊ិន៊ិតយលមើេផ្តនេវិភាគ ថាលតើស្តូវរលស្មចេូចលមដច? ថាលតើេីកាេាំលណាះ18 

ស្រេរីរលនះ គឺលេើងស្តូវរលស្មចលដាេផ្នអកលេើចាប់ លហ្ើេចាប់លៅទីលនះ លតើេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំ19 

ជស្មះ លៅមានរុរេភារ គឺថាផ្នអកលេើបញ្ញា នីត៊ិវិ ី គឺស្តូវលៅមុខ។ 20 

[១២:២២:០៣] 21 

ម៊ិនអាស្រ័េ ផ្នអកលៅលេើការជាំនុាំជស្មះេុតដ៊ិ ម រស្មាប់ជនជាប់លោទល ះ គឺថាស្តូវបានលោររ22 

នូវលរេជាំនុាំជស្មះប៉ៃុលណាណ ះលទ ប៉ៃុផ្នដក៏ជារ៊ិទា៊ិរបរ់ភាគី ក់រ័នាេមទលទៀតស្តូវការ រផ្េរ េូចជារ៊ិទា៊ិទទួេ23 

ការជាំនុាំជស្មះលដាេេុតដ៊ិ ម  រ៊ិទា៊ិរ៊ិន៊ិតយភរដាុង លហ្ើេន៊ិងរ៊ិទា៊ិទទួេបានការជាំនុាំជស្មះលដាេជនជាប់24 

លោទនងផ្េរ។ េូលចនះការនីត៊ិវិ ីលនះ គឺម៊ិនស្តូវអនុវតតលទ ចាំល ះលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េបានជា25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 19 

ស្បលយាជន៍េេ់ជនជាប់លោទល ះ។ លហ្ើេអាចនឹងករណ្ី អាចនឹងជាករណ្ីរងស័េ គឺផ្នអកលៅលេើ1 

ចាប់ររធាតុ គឺម៊ិនរា៊ិតលៅកនុងអវីជាបញ្ញា នីត៊ិវិ ីចាំល ះមុខអងគបុលរលនះលទ។  2 

អ វីផ្េេខ្ុាំនឹងជស្មាបជូនបផ្នាមហ្នឹងគឺថា លេើមបីអនុវតតនូវលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េលនះ គឺថាលតើ3 

ស្តូវឱ្យមានបញ្ញា អវីទ្ធក់ទងលៅនឹងនីត៊ិវិ ីហ្នឹង គឺថាលតើវមានករណ្ីស្តូវមានអតាបទចាប់ ស្តូវផ្តលបើក4 

ចាំហ្ឱ្យមានការបកស្រេ។ លរេល ះ គឺថាលេើងអាចនឹងអនុវតតលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េលនះ ប៉ៃុផ្នដ5 

កនុងករណ្ីលនះ គឺថាម៊ិនមានរាំលេងភាគលស្ចើនដាច់ខាត គឺលេើមបីហាមលទ គឺនឹងស្តូវស្បឈមមុខល ះ។ 6 

េូលចនះបញ្ញា លនះ វជាការកាដ រាំខាន់ លេើមបីធា នូវភារេុតដ៊ិ ម លដាេផ្នអករចចធារណ្៍ន៊ិរលទ្ធរ លហ្ើេ7 

ន៊ិងបនទកុមនការនតេ់ភរដាុងហ្ួររីវិមត៊ិរងស័េ ក៏ម៊ិនអនុវតតលៅកនុងករណ្ីលរេលនះផ្េរ។ 8 

[១២:២៣:៥៥] 9 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 10 

រូមអរគុណ្។ ខ្ុាំរូមរួរបនដលៅលទៀត។ ខ្ុាំបានឮអាំរីលោកស្រីបានេកស្រង់លរចកដីរលស្មច11 

តុោការកាំរូេ គឺថាផ្េេោត់លរនើរុាំឱ្យមានការលដាះផ្េងភាេ មៗ លហ្ើេលោកស្រីបានលេើកលេើងថា 12 

ម៊ិនមានបញ្ញា លស្បើលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េល ះលទ លៅកនុងលរឿងលរចកដីរលស្មច លខៀវ រាំនន។ លៅកនុង13 

ករណ្ីលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េលនះ ទ្ធេ់ផ្តមានករណ្ីចល េ ះ ខវះចល េ ះមនចាប់ លទើបអាចនឹងេកមក14 

លស្បើបាន។ ាមអវីផ្េេខ្ុាំេេ់ គឺអងគជាំនុាំជស្មះតុោការកាំរូេ គឺម៊ិនបានេកស្រង់ទ្ធាំងស្រុងអាំរីការអនុ-15 

វតតលោេការណ្៍ វិមត៊ិរងស័េលៅកនុងេាំណាក់កាេនីត៊ិវិ ីលទ លៅកនុងករណ្ីផ្េេមានកាំហ្ុរឆគងអងគលហ្តុ16 

ល ះ គឺថា ភាគីនីមួេៗ េេ់ថា គឺថាអាចនឹងជាភាររាគុរា ញលៅកនុងស្កមស្រហ្ាទណ្ឌ អនតរជាត៊ិ ចាប់17 

អនតរជាត៊ិ។ លហ្តុអីបានលោកស្រី អះអាងខុររីលនះលៅវិញ? 18 

លោកស្រី លស្បនដា ហូ្េ៊ិរ៖ 19 

បញ្ញា លនះ ផ្េេថាស្តូវអនុវតតល ះកនុងលរណារីេ៉ៃូជាលស្ចើន ប៉ៃុផ្នដលមើេអនុវតត លេើងអនុវតតលៅកនុង20 

េាំណាក់កាេនីត៊ិវិ ីផ្េរឬអត់? លហ្ើេលេើងថាលតើមានការរងស័េ ឬវិមត៊ិរងស័េអាំរីចាប់ផ្េេស្តូវ  21 

អនុវតតលទ? េូលចនះថាលតើមានភារ ក់រ័នាផ្េរឬអត់? ប៉ៃុផ្នដកនុងករណ្ីលេើងហ្នឹង ម៊ិនមានភាររងស័េលទ។ 22 

លតើនឹងមានអវីលកើតលេើង មាននេវិបាកអវី លបើមានេីការីរនទេុោន ផ្បបលនះ? មួេស្តូវបញ្ជូនលៅាមេីកា23 

បញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះល ះ ឬផ្េរឬយា៉ៃ ងណា? លនះគឺជារា នភាររ៊ិលរររបរ់តុោការលនះ លដាេ24 

ររលេើងមានរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតរីរ ផ្េេលេើងទទួេបានរា នភារជាលេើកេាំបូងកនុងការបក25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 20 

ស្រេអាំរីលោេការណ្៍លនះ។ កនុងករណ្ីកស្មណារ់លៅកនុង -- េកមកអនុវតតលៅកនុងេាំណាក់កាេនីត៊ិ 1 

 វិ ី។ 2 

[១២:២៦:១៨] 3 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 4 

ឥេូវលនះខ្ុាំអរគុណ្ ខ្ុាំលៅមានរាំណួ្រប ទ ប់លទៀត។  5 

លោកស្រីអះអាងថា មាស្ា៧ កថាខណ្ឌ ៤ មនក៊ិចចស្រមលស្រៀង អ.វ.ត.ក ផ្ចងថា នូវលោេ6 

ការណ្៍យា៉ៃ ងចារ់ោរទ់្ធក់ទងលៅនឹងអវីផ្េេស្តូវល វើ លតើអងគបុលរជាំនុាំជស្មះអាចមានេទាភារកនុងការ7 

លដាះស្រេការផ្ខវងមត៊ិរវងរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត ឬក៏រហ្ស្រះរជអាជ្ា ការលឆេើេតបលៅនឹង8 

លមធាវីការ រ? កថាខណ្ឌ ២៦ កនុងករណ្ីលនះបានបញ្ញជ ក់ថា ក៊ិចចលរុើបរួរ ឬក៏ការលរុើបអលងាត ឬក៏ការ9 

លោទស្បកាន់ស្តូវបនដលៅមុខ។ អវីផ្េេខ្ុាំេេ់ថា ការអះអាងរីលោេនលយាបាេរបរ់លោកស្រីលៅកនុង10 

ករណ្ីលនះ គឺថា មានន័េថា ការលនទរេីកាេាំលណាះស្រេ ការលោទស្បកាន់លៅអងគជាំនុាំជស្មះ លហ្ើេន៊ិង11 

រាំណ្ុាំលរឿងលៅអងគជាំនុាំជស្មះរោេាំបូង លេើមបីជស្មះ។  12 

លោកស្រី លស្បនដា ហូ្េ៊ិរ៖ 13 

េូលចនះ វផ្នអកលៅលេើេុតដ៊ិរស្តរដមនតុោការលនះ គឺថាម៊ិនលោទជាបញ្ញា អវីល ះលទ គឺលបើមានេីកា14 

បញ្ជូនលៅជស្មះលហ្ើេ ម៊ិនមានរាំលេងភាគលស្ចើនលេើមបីទប់ល ះលទ េូលចនះគឺថាអាចនឹងលរឿងកដី នឹងស្តូវ15 

បញ្ជូនលៅមុខលេើមបីនីត៊ិវិ ីប ទ ប់។ លហ្ើេក៊ិចចលរុើបរួរ គឺថាចប់លហ្ើេ គឺស្តូវអងគជាំនុាំជស្មះរោេាំបូង16 

បានទទួេ។ 17 

[១២:២៨:០១] 18 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 19 

អ  ៊ីចឹងគឺថា កនុងករណ្ីមួេាមអតាន័េល ះ គឺថា -- ប៉ៃុផ្នដភារលៅកនុងចាប់ផ្ចងេូចលមដច?  20 

លោកស្រី លស្បនដា ហូ្េ៊ិរ៖ 21 

(ោា នការបកផ្ស្ប) 22 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 23 

ការលរុើបអលងាតរប់បញ្ចូេទ្ធាំងការបញ្ជូនរាំណ្ុាំលរឿង។ 24 

លោកស្រី លស្បនដា ហូ្េ៊ិរ៖ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 21 

គឺាមរ៊ិតលហ្ើេ គឺការបញ្ជូនលរឿងាមេុតដ៊ិរស្តរដ។ 1 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 2 

ាមរ៊ិតគឺេីកាេាំលណាះស្រេន៊ិយាេថា បញ្ចប់ក៊ិចចលរុើបរួរ។ 3 

លោកស្រី លស្បនដា ហូ្េ៊ិរ៖ 4 

ខ្ុាំម៊ិនចង់ន៊ិយាេរីអវីផ្េេលេើងបានទទួេបានលទ ប៉ៃុផ្នដលៅលរេផ្េេការបញ្ជូនរាំណ្ុាំលរឿងលៅ5 

អងគជាំនុាំជស្មះរោេាំបូងលដាេេីកាបញ្ជូនលនះ គឺថាលបើលេើងលមើេវិធានមនទកនុង៧៩ កថាខណ្ឌ ១ ន៊ិយាេ6 

អាំរីេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជស្មះ ស្តូវបញ្ជូនលៅអងគជាំនុាំជស្មះរោេាំបូង ផ្េេោាំស្ទជាំហ្របរល់េើងផ្េេ7 

ថា េីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជស្មះស្តូវលៅមុខ លេើកផ្េងផ្តមានរាំលេងភាគលស្ចើនលេើេុបររាំង។ 8 

[១២:២៩:១៥] 9 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 10 

រាំណួ្រមួេលទៀតលៅរហ្លៅស្កមជាត៊ិ -- រហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិ។ លៅកនុងបណ្ដ ឹងលោក11 

អះអាងថា មានេុតដ៊ិ ម រស្មាប់ជនរងលស្ោះមនរបបកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយលៅកនុងការជាំនុាំជស្មះលរឿងកដី12 

០១ ន៊ិងលរឿង ០២ េូចផ្េេលោកហ្នឹងបាន -- ជនរងលស្ោះបានលស្ចើនរេ ប់ លហ្ើេន៊ិងរងលស្ោះលៅកនុង13 

របបផ្ខារស្កហ្មលនះ រប់បញ្ចូេទ្ធាំងជនរងលស្ោះផ្េេបានរេ ប់ លហ្ើេន៊ិងទទួេរងទុកខលៅកនុងកាំរង់14 

លរម លៅលកាះផ្េេជាតាំបន់រវេ័ត។ បញ្ញា ឧស្ក៊ិេាលនះស្តូវលោទលៅកនុងលរឿងកដី០០២ លហ្ើេរហ្ស្រះរជ15 

អាជ្ាអះអាងថា ម៊ិនមានផ្ចងលៅកនុងលរឿងកដី០០១, ០០២ ប៉ៃុផ្នដមាន ០៣។ លតើលោកអាចនឹងលឆេើេបាន16 

េូចលមដច? 17 

លោក លរង ប នុឃាង៖ 18 

បាទ រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម។  19 

វជាការរ៊ិតណារ់ គឺថាមានជនរងលស្ោះជាលស្ចើនលៅកនុងរបបកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយ។ មានជន20 

រងលស្ោះលដាេផាទ េ់ ផ្េេអនកខេះបានទទួេរងទុកខលវទ លេើរូបរងកាេ លេើរា រតី រត៊ិអារមាណ្៍ 21 

លដាេររអាំលរើល វើទ្ធរុណ្កមា ការល វើទុកខបុកលមនញជាលស្ចើនរូបភារ។ លហ្ើេក៏លៅមាននងផ្េរ ជនរង22 

លស្ោះជាលស្ចើនលនសងលទៀត ផ្េេរងលស្ោះលដាេស្បលយាេរីអាំលរើឧស្ក៊ិេា ផ្េេបានស្បស្រឹតតលៅកនុងអាំេុងមន23 

របបកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយេ៏លមា ងងឹតមួេលនះ។ លដាេររវិរេភារមនការស្បស្រឹតតឧស្ក៊ិេាកមា បាន24 

លកើតលេើងលៅទូទ្ធាំងមនទស្បលទរកមពជុា ន៊ិងលដាេររផ្តបកសកុមាេុនីរដកមពជុា ម៊ិនបានលេើកផ្េង ឬក៏25 

D266/18.201652880



អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 22 

អត់ឱ្នឱ្យភូម៊ិភាគណាមួេ ឱ្យតាំបន់ណាមួេ ឬក៏រូមបីផ្តភូម៊ិេ៏តូចមួេ ក៏ម៊ិនស្តូវបានលេើកផ្េងរីការ1 

ស្គប់ស្គង ការាមដាន បញ្ញជ  ន៊ិងការអនុវតតឱ្យខានផ្តបាន នូវរេ់លោេនលយាបាេរបរ់បកសកុមាេុ- 2 

នីរដកមពជុាផ្េេបានដាក់លចញមកល ះ។ មានជនរងលស្ោះលៅស្គប់ទីកផ្នេង ន៊ិងស្គប់ភូម៊ិភាគ ន៊ិងស្គប់3 

តាំបន់ លៅាមស្រុក ាម ុាំ ាមភូម៊ិ ម៊ិនថាស្បជាជនផ្ខារ ម៊ិនថាជនជាត៊ិភាគត៊ិច ឬក៏ជនបរលទរ ក៏4 

ម៊ិនអាចលគចនុតបានលេើេ។ លដាេររឧស្ក៊ិេាកមាផ្េេបានស្បស្រឹតតមានវិរេភារេ៏ ាំទូោេ ផ្េេ5 

លកើតលេើង រលរញមនទស្បលទរលនះលហ្ើេ បានជារហ្ស្រះរជាអាជ្ាជាត៊ិបានលេើកលេើងថា ជនរង6 

លស្ោះមនរបបកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយបានទទួេេុតដ៊ិ ម ាមរេៈរាំណ្ុាំលរឿងលេខ០០១ ន៊ិង រាំណ្ុាំលរឿង7 

លេខ០០២ទ្ធាំងមូេ លដាេរររាំណ្ុាំលរឿងទ្ធាំងរីរលនះ មានភារជាតាំណាងលរញលេញ ចាំល ះវិរេ8 

ភារមនឧស្ក៊ិេាកមាផ្េេបានស្បស្រឹតតកនុងបរិបទមនកមពជុាស្បជា ៊ិបលតេយលៅទូទ្ធាំងស្បលទរកមពជុា។  9 

[១២:៣២:៥០] 10 

មានភរដាុងជាលស្ចើន ន៊ិងក៏មានការាាំងខេួនជាលេើមបណ្ដ ឹងរេាបបលវណ្ី មានការរដ ប់ចលមេើេជន11 

រងលស្ោះ ការរដ ប់ចលមេើេរកសីជាលស្ចើនលនសងលទៀត មករីស្គប់ភូម៊ិភាគ ន៊ិងតាំបន់លនសងៗមនស្បលទរ 12 

កមពជុា លេើមបីចូេរួមកនុងការជាំនុាំជស្មះលេើបទលោទស្បកាន់លៅកនុងរាំណ្ុាំលរឿងលេខ០០១ ន៊ិងរាំណ្ុាំលរឿង13 

លេខ០០២។ អាចន៊ិយាេមយ៉ៃងលទៀតបានថា ការជាំនុាំជស្មះលរចកដីលេើរាំណ្ុាំលរឿងលេខ០០១ ន៊ិងលេខ14 

០០២ លនះគឺជាការផ្រវងរកេុតដ៊ិ ម ជារួម ផ្េេមានភារជាតាំណាងជូនេេ់ជនរងលស្ោះជាទូលៅរស្មាប ់15 

ស្បជាជនកមពជុានង ន៊ិងអនកផ្េេឈឺោប់ចាំល ះអាំលរើអមនុរស ម  ផ្េេលកើតមានលេើងកនុងរបបលនះនង16 

ផ្េរ លស្ ះថា តុោការមួេលនះម៊ិនអាចលេើកេកស្គប់អងគលហ្តុ ស្គប់បទលេាើរទ្ធាំងអរ់េកមកល វើការ17 

កាត់លរចកដីល ះលទ។ ជាក់ផ្រដង លបើលេើងរ៊ិន៊ិតយលមើេរមូបីផ្តរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត ក៏បានល វើការ18 

កាត់បនាេវិរេភារ លដាេេកលចញនូវអងគលហ្តុផ្េេោត់េេ់ថាជាបទលេាើរជាលស្ចើន ម៊ិនេកមក19 

ោត់ការ។ ឧទ្ធហ្រណ្៍ មានេូចជា ទីាាំងរមាេ ប់មនុរសរទឹងតូច ទីាាំងរងរង់ស្រោនេនតលហាះ20 

កាំរង់ឆន ាំង មនទីររនដ៊ិរុខរ-២២ជាលេើម។ លដាេររផ្តមានភារជាតាំណាងលនះលហ្ើេ បានជារហ្ស្រះ21 

រជអាជ្ាជាត៊ិបានលេើកលេើងកនុងបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់ខេួនរីភារតាំណាងមនរាំណ្ុាំលរឿង០០១ ន៊ិង ០០២22 

លនះ។ រហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិលជឿជាក់ថា លេើងទ្ធាំងអរ់ោន -- 23 

[១២:៣៤:៣៨] 24 

ស្បធានអងគបលុរ៖ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 23 

ផាអ ក រុាំផាអ ក! រុាំរស្មាកមួេ ទី លេើមបីបដូររុីឌី។ 1 

(រស្មាករេៈលរេខេី) 2 

រូមោប់លនតើមបនដេាំលណ្ើរការ។ 3 

លោក លរង ប នុឃាង៖ 4 

រូមអរគុណ្លោកស្បធាន។ ខ្ុាំរូមបនដលទៀត។ រហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិលជឿជាក់ថា លេើងទ្ធាំង5 

អរ់ោន រ៊ិតជាចង់បានណារ់នូវេុតដ៊ិ ម មួេផ្េេអាចស្បគេ់ជូនេេ់ជនរងលស្ោះស្គប់ៗរូប ម៊ិនចង់ឱ្យ6 

រពេងរូមបីជនណាមាន ក់លេើេ លហ្ើេម៊ិនចាំល ះផ្តជនរងលស្ោះផ្េេបានរេ ប់ ឬទទួេរងការឈឺោប់7 

លៅលេើលកាះ លៅរមុស្ទ ឬលៅតាំបន់រវេ័តកាំរង់លរមល ះលទ រូមបីតាំបន់លនសងៗលទៀត ាមេងទលនេ 8 

ាមស្រាំផ្េន ក៏គួរស្តូវបានេុតដ៊ិ ម នងផ្េរ ប៉ៃុផ្នដវរ៊ិតជាមានររៈរាំខាន់ផ្េេលេើងទទួេរគ េ់នូវការ9 

រ៊ិតមួេផ្េេថា ក៊ិចចខាំស្បឹងផ្ស្បងរបរ់ អ.វ.ត.ក ន៊ិយាេជារួម ន៊ិងន៊ិយាេលដាេផ្េក ការិយាេ័េ10 

រហ្ស្រះរជអាជ្ាបានចូេរួមលៅកនុងរាំណ្ុាំលរឿងលេខ០០១ ន៊ិងរាំណ្ុាំលរឿងលេខ០០២ រ៊ិតជាមានភារ11 

ជាតាំណាងលរញលេញចាំល ះអាណ្តត៊ិ ន៊ិងលបរកកមាមួេចារ់ោរ់ ផ្េេជាលោេគាំន៊ិតេាំបូងមនការ12 

បលងាើត អ.វ.ត.ក របរ់លេើងលនះ។ បាទរូមអរគុណ្។ 13 

[១២:៣៦:៥១] 14 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 15 

រូមអរគុណ្ផ្េេរហ្ស្រះរជអាជ្ាជាត៊ិបានលឆេើេ។ ឥេូវលនះ ខ្ុាំរូមរួររាំណួ្រលៅលមធាវី16 

ការ រកដី ខ្ុាំេេ់រីទេហីករណ្៍របរ់លោកលហ្ើេ ប៉ៃុផ្នដខ្ុាំរួររាំណួ្រេាំបូង។ លបើខ្ុាំេេ់ម៊ិនខុរលទ គឺថាអងគ17 

បុលរជាំនុាំជស្មះម៊ិនមានកាតរវក៊ិចចលេើមបីលដាះស្រេលនះលទ លហ្ើេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាត គឺថាម៊ិនមាន18 

កាតរវក៊ិចចលេើមបីផ្រវងរកអាំរីការរាំងរទះ អាំរីនីត៊ិវិ ីាមវិធាន៧២។ មយ៉ៃងវិញលទៀត លៅស្តង់ចាំណ្ចុលនះ19 

រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអាចលស្ជើរលរីរម៊ិន ាំេកករណ្ីផ្ខវងលយាបេ់ោន  ថាលតើ មារ មុត រា៊ិត ឬ20 

ម៊ិនរា៊ិតលៅលស្កាមេុាដ  ៊ិការរបរ់តុោការ មកដាក់ចាំល ះមុខអងគបុលរ? លហ្ើេរូមលោកបញ្ញជ ក់អាំរី21 

មូេដាា នមនការបកស្រេរបរ់លោកអាំរីវិធានទ្ធាំងឡាេផ្េេោាំស្ទការអះអាងលនះ។ ខ្ុាំម៊ិនស្តូវការឱ្យ22 

លោកលយាងលៅចាប់ជាក់ោក់ល ះលទ។ 23 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 24 

រូមអរគុណ្លោកលៅស្កម។ លនះគឺជាផ្ននកមួេផ្េេជាចាំណ្ចុរ៊ិលររផ្េេមាស្ា៤, ៥ លហ្ើេ25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 24 

ន៊ិងមាស្ា៧ លហ្ើេមាស្ា២០ លហ្ើេន៊ិងវិធានមនទកនុង ក៏បាននតេ់ឆ ទ នុរ៊ិទា៊ិលៅឱ្យរហ្លៅស្កមលរុើប  1 

អលងាត។ ឥេូវលនះខ្ុាំនឹង -- លហ្ើេឥេូវលនះលេើងរា៊ិតលៅកនុងេាំណាក់កាេលរុើបអលងាត។ លបើរ៊ិនជាោត់2 

ល វើការជាមួេោន លៅកនុងករណ្ីលនះ គឺមានលៅកនុងរាំណ្ុាំលរឿង ប៉ៃុផ្នដម៊ិនថា េកខេួនលចញរីបញ្ញា ល ះលទ 3 

អាចនឹងជាការកាំហ្ុរផ្េេរួកោត់ល វើការខុរចាប់ល ះលទ ប៉ៃុផ្នដរួកោត់អាចនឹងរយយាមលដាះស្រេ4 

ថាលតើមានបញ្ញា អីផ្េេម៊ិនអាចជួរជុេបាន លបើរ៊ិនមានការផ្ខវងគាំន៊ិតោន ហ្នឹង គឺថាអាចរា៊ិតលៅកនុង 5 

ឯកររមួេ។  6 

[១២:៣៩:១៣] 7 

ប៉ៃុផ្នដអវីផ្េេលេើងលេើកលេើងលៅទីលនះ គឺថាលេើងចង់នតេ់ឯករជយទ្ធាំងស្រុងេេ់លៅស្កមទ្ធាំងរីរ 8 

គឺថារួកោត់លរាើោន  លរាើភារោន ។ គឺថាលេើងរ៊ិន៊ិតយល ើញថា ោត់អាចនឹងរ៊ិន៊ិតយលមើេលតើ -- លេើងម៊ិន9 

អាចបង្កគ ប់ថា ស្តូវលដាះស្រេបញ្ញា ហ្នឹង ស្តូវផ្តស្រុះស្រួេោន ល ះលទ ម៊ិនោាំបាច់បញ្ជូនមកអងគបុលរជាំនុាំ10 

ជស្មះលទ។ ប៉ៃុផ្នដបញ្ញា លនះគឺថា វម៊ិនអាចរស្មុះរស្មួេោន បាន លទើបបានលកើតជាករណ្ីលនះ។ គឺអាច11 

មានមូេលហ្តុលនសងលទៀត។ េូលចនះ លៅកនុងេាំណាក់កាេលរុើបអលងាត លហ្ើេន៊ិងកនុងេាំណាក់កាេលោទ12 

ស្បកាន់ក៏លដាេ គឺថាលបើមានការផ្ខវងគាំន៊ិត គឺថាស្តូវបញ្ជូនមកអងគបុលរ លហ្ើេន៊ិងស្តូវលដាះស្រេ លហ្ើេ13 

ក៏អាចលដាះស្រេលៅកនុងលរេេាំណាក់កាេលរុើបអលងាតរវងរួកោត់ផ្េរ។ អ   ៊ីចឹងគឺថា លៅកនុងផ្ននកទី២14 

ដាច់លដាេផ្េកផ្េេថា មានេីកាេាំលណាះស្រេរីរខុរោន លនះ គឺល វើឲ្យអងគបុលរជាំនុាំជស្មះផ្េេថាម៊ិន15 

រា៊ិតជាកាតរវក៊ិចចរបរ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះលទ។ លៅកនុងករណ្ី លអៀង ររី គឺលៅកនុងឯកររ D427/16 

1/30 កថាខណ្ឌ ២៧៤ លនះលហ្ើេជារា នភារមួេផ្េេលេើងមានេីកាផ្េងការលោទស្បកាន់ លហ្ើេន៊ិង17 

េីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជស្មះល ះ។ លហ្ើេលៅកនុងករណ្ីលនះផ្េរ លៅលរេផ្េេលេើងមានរហ្លៅស្កម18 

លរុើបអលងាតអនតរជាត៊ិផ្េេថាបកផ្ស្ប -- បកស្រេ វិធាន ៧៧(១៣) គឺថាផ្េេលេើងលេើកលេើងលៅកនុង19 

មូេលហ្តុ (ក) ន៊ិង (ខ) របរ់មូេដាា នរបរ់លេើងខ្ុាំល ះ លេើងល ើញលហ្ើេ លេើងម៊ិនេេ់ស្រប20 

ជាមួេហ្នឹងរហ្ស្រះរជអាជ្ាអនតរជាត៊ិលទ ផ្េេោត់បកស្រេថា ផ្េេថាអងគបុលរជាំនុាំជស្មះល ះគឺថា 21 

ោត់ទុកថាជាអងគភារលដាះស្រេបញ្ញា ររធាតុល ះ ប៉ៃុផ្នតអវីផ្េេលេើងេេ់ថាអងគបុលរជាំនុាំជស្មះល ះ 22 

គឺខុររីហ្នឹង គឺលេើងស្តូវោត់ទុកេីកាេាំលណាះស្រេរីរផ្េេនទេុោន ហ្នឹង ោត់ទុកថាជាការផ្ខវងគាំន៊ិត23 

ោន ។ លនះលហ្ើេជាអវីផ្េេមានផ្ចងលៅកនុងវិធាន៧២ ល ះ។  24 

[១២:៤១:៥៤] 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 25 

លៅកនុងវិធាន៧៧ ផ្នអកលេើវិធាន៧២ គឺលរេលវោគឺខុរោន  េាំណាក់កាេខុរោន ។ ក៊ិចចលរុើប 1 

រួរស្តូវបានបញ្ចប់ លហ្ើេរហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតបានលចញេីកាេាំលណាះស្រេ ាមវិធាន៦៩(១)។ 2 

េូលចនះ លេើងខ្ុាំរូមលេើកលេើងថា នីត៊ិវិ ីេនតការេាំលណាះស្រេអនុវតតផ្តលៅលរេផ្េេកាំរុងផ្តលរៀបចាំ 3 

លចញេីកាេាំលណាះស្រេ ម៊ិនផ្មនលរេលចញលហ្ើេ ឬក៏លរេលចញលហ្ើេេូលោន ះលទ។ ខ្ុាំេេ់ល ើញថា ខ្ុាំ4 

បានលឆេើេរាំណួ្រលោកលៅស្កមលហ្ើេ។  5 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 6 

លេរ ៗ។ បាទ លោកបានលឆេើេរាំណួ្រខ្ុាំលហ្ើេ។ 7 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 8 

ស្បផ្ហ្េជាលោកលៅស្កមមានរាំណួ្រលនសងលទៀត។ 9 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 10 

លោកន៊ិយាេអាំរីបណ្ត ឹងឧទារណ្៍របរ់ លអៀង ររី អ  ៊ីចឹងផ្មនលទ?  11 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 12 

បាទ។ 13 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 14 

លៅកនុងកថាខណ្ឌ ៣៧ មនចលមេើេតបរបរ់រហ្ស្រះរជអាជ្ាអនតរជាត៊ិ ោត់បានលេើកលេើងថា 15 

លៅកនុងបណ្ត ឹងឧទារណ្៍លោកលេើកលេើងថាវិធាន៧២ រតីរីការម៊ិនស្រមលស្រៀងោន លនះ នីត៊ិវិ ីផ្េេជាដាច់ 16 

ខាតលនះគឺថា រហ្បានរលស្មចលចញេីកាលនះលដាេម៊ិនបញ្ជូន លដាេម៊ិនបានលរនើរុាំលៅអងគជាំនុាំជស្មះឲ្យ 17 

លដាះស្រេលទ។ ឥេូវលនះលោកលស្ជើរលរីរេកលរចកតីរលស្មចរបរ់អងគបុលរជាំនុាំជស្មះ ម៊ិនអ  ៊ីចឹង?  18 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 19 

  --(ោា នការបកផ្ស្ប) 20 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 21 

ខ្ុាំចង់ឲ្យលោកបញ្ញជ ក់ចាំណ្ចុលនះឯង។  22 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 23 

បញ្ញា លោក លអៀង ររី លនះគឺជាលរឿងេូរមកលហ្ើេ ប៉ៃុផ្នតាមការផ្េេខ្ុាំេេ់ចារ់ល ះគឺ ខ្ុាំ24 

បានលេើកលេើងលៅកនុងររណាបណ្ដ ឹងឧទារណ្៍របរ់លេើងខ្ុាំលហ្ើេ លបើរ៊ិនណាបណ្ត ឹងឧទារណ្៍របរ់25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 26 

លេើងខ្ុាំ គឺបញ្ញជ ក់ចារ់រួចលហ្ើេលោកលៅស្កម។  1 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 2 

  អ  ៊ីចឹងលៅលរេលចញេីកាេាំលណាះស្រេវិធាន៧៧ អាចេកមកអនុវតតបាន អ  ៊ីចឹងផ្មនលទ? 3 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 4 

  បាទ អាចេកមកអនុវតតបាន ប៉ៃុផ្នតលេើងខ្ុាំរូមលេើកលេើងថា លៅលរេលមើេវិធាន៧៧(១៣) 5 

បញ្ញា ផ្េេលេើងកាំរុងផ្តមាន។ 6 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 7 

ឥេូវលនះខ្ុាំរូមឲ្យលោករត ប់ លេើមបីឲ្យលោកលស្តៀមលឆេើេ។ រាំណួ្រទី២របរ់ខ្ុាំគឺ លោកហាក់ 8 

បីេូចជាបងាប់ន័េថា រហ្ស្រះរជអាជ្ា ៧៧(១៣)(ខ) ជាចាប់រ៊ិលររ រីលស្ ះវិធានលនះលដាះស្រេ 9 

ជារ៊ិលររចាំល ះ (េកស្រង់)“េីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ” គឺម៊ិន ក់រ័នាលដាេររផ្តវិធាន៧៧(១៣) 10 

អនុវតតបានផ្តលៅលេើេីកាេាំលណាះស្រេរួមប៉ៃុលណាណ ះ ប៉ៃុផ្នតលោកជាំទ្ធរ់ថាអនកាក់ផ្តងលរចកតីលស្រៀង11 

 វិធានបានស្បលមើេេឹងជាមុនថា រហ្លៅស្កមលរុើបអលងាតអាចលចញេីកាេាំលណាះស្រេនទេុោន  ផ្េេ12 

មានរុរេភារ លដាេរលស្មចអនុវតតាមវិធានបញ្ជូនេីកាេាំលណាះស្រេលៅអងគបុលរជាំនុាំជស្មះ អនុ-13 

លោមាមវិធាន៧២ មនវិធានមនទកនុង លហ្ើេទុកឲ្យភាគី  បតឹងឧទារណ្៍លៅនឹងេីកាទ្ធាំងល ះ លដាេ14 

អនុលោមាមវិធាន៧៧។  15 

[១២:៤៥:៣០] 16 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 17 

បាទ ខ្ុាំរុាំលឆេើេ រកេបងលឆេើេឲ្យបានចារ់ោរ់។ លេើងអនុវតតវិធាន៧៧ រស្មាប់េីកា18 

េាំលណាះស្រេលនះគឺ -- លហ្ើេអងគបុលរជាំនុាំជស្មះក៏ម៊ិនអាចបេ៊ិលរ ចាំណ្ចុលនះបានផ្េរ។ លៅកនុងអនុ19 

កថាខណ្ឌ  ៧៧(១៣) ម៊ិនអនុវតតលៅកនុងករណ្ីចាំល ះមុខលនះលទ លដាេររផ្តអតា៊ិភារមនេីកាេាំលណាះ20 

ស្រេរីរនទេុោន លនះ។ អ  ៊ីចឹងលបើលេើងលមើេវិធាន ៧៧(១៣) អនកល វើលរចកតីស្ ងចាប់ោត់បាន -- 21 

លហ្ើេលេើងក៏ម៊ិនផ្េេមានេុតត៊ិរស្តរតណាផ្បបលនះផ្េរ។ េូលចនះ លេើងខ្ុាំេេ់ស្របថា គឺជាការស្បលមើេ22 

េឹងជាមុន រីរាំណាក់អនកល វើលរចកតីស្ ងវិធានមនទកនុងផ្េេថា លេើងអាចអនុវតត វិធាណ្ ៧៧(១៣)  លៅ23 

កនុងករណ្ី -- ជារ៊ិលររវិធាន ៧៧(១៣)(ក) ន៊ិង(ខ) គឺថាលៅលរេផ្េេលេើងមានេីកាេាំលណាះស្រេ 24 

េីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ។ លៅកនុងចាំណ្ចុ(ក) គឺរាំណ្ុាំលរឿងមានលៅកនុងឃាេ ាំងនទកុឯកររលហ្ើេ 25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 27 

មានលៅកនុងបណ្ណររលនះលហ្ើេ លហ្ើេលៅកនុងរាំណ្ុាំលរឿងេផ្េេលនះ ផ្េេលៅកនុងបណ្ណរររបរ់លេើង1 

លនះ គឺថា លបើវមានទ្ធាំងរីរអ  ៊ីចឹងម៊ិនអាចនសះនាោន បានលទ ម៊ិនអាចរស្មបរស្មួេោន បានលទ។ លបើ2 

ន៊ិយាេរីចាប់រ៊ិលររវិញ គឺ លេើងន៊ិយាេផ្តកនុងករណ្ីផ្េេមានេីកាេាំលណាះស្រេផ្តមួេ គឺអាចជា3 

េីកាលេើកផ្េងការលោទស្បកាន់ ឬក៏ផ្តជាេីកាបញ្ជូនលរឿងលៅជាំនុាំជស្មះ។ លរេហ្នឹងលេើងលមើេលៅ4 

ចាំណ្ចុ (ក),(ខ) មនវិធាន៧៧(១៣) លនះ។ ប៉ៃុផ្នតលបើមានេីការីរផ្បបលនះម៊ិនអាចល វើេូលចនះបានលទ។ គឺម៊ិន5 

អាចអនុវតតបានលទ។ អ  ៊ីចឹងលហ្ើេបានជាលោកលៅស្កមស្តូវផ្តអនុវតតលោេការណ្៍វិមត៊ិរងស័េ ស្តូវបាន6 

ជាស្បលយាជន៍េេ់ជនជាប់លោទលនះ កនុងករណ្ីផ្េេមានេីការីរផ្បបលនះ។ លហ្ើេេីកាេាំលណាះស្រេ7 

ទ្ធាំងរីរលនះគឺថា វមានរុរេភារលរាើោន  ម៊ិនមានមួេណាអាចស្តូវោត់ទុកមួេណាថាលមា ៈបាន8 

ល ះលទ។ អ  ៊ីចឹងលេើងខ្ុាំេេ់ល ើញថា វិធាន៧៧(១៣)(ខ)គឺជាចាប់រ៊ិលររលហ្ើេ។  9 

[១២:៤៨:១៨] 10 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 11 

 អ  ៊ីចឹងលោកចង់ថា ភាគីមនក៊ិចចស្រមលស្រៀងគឺថា ទុកចល េ ះស្បលហាងលនះ ឬក៏លោកចង់ន៊ិយាេថា 12 

លៅកនុងវិធាន៧៧(៣) លគមានគាំន៊ិតលនសង? 13 

លោក មម៉ៃខេ កាណាវ៉ារ៖ 14 

លៅលរេផ្េេអនកល វើលរចកតីស្ ងវិធានមនទកនុងោត់មានការបារមភ ទី១ -- គឺលេើងស្តូវរ៊ិោរណា 15 

លៅលេើរ៊ិទា៊ិទទួេបានការជាំនុាំជស្មះលដាេេុតត៊ិ ម  លដាេរាំអាងលៅលេើល វើលម៉ៃចរកឲ្យបានរាំលេងភាគ16 

លស្ចើនលេើរេុបដាច់ខាត ឬយា៉ៃ ងណាល ះ។ ក៏ប៉ៃុផ្នតឥេូវលនះលេើងមានលៅស្កមរីរឯករជយ មានឋានៈ17 

លរាើោន  លហ្ើេលដាេររផ្តោត់ឯករជយ ន៊ិងមានឋានៈលរាើោន លនះ រាំលណ្ើេ៏ទទូចរបរ់លេើងខ្ុាំគឺថា អនក18 

ចរោោត់េេ់ថា លេើងម៊ិនអាចមានលៅស្កមមួេមានអានុភារជាងលៅស្កមមួេលទៀតលទ។ អ  ៊ីចឹងគឺទុក19 

ឱ្ការថាលៅលរេផ្េេលៅស្កមោត់រកល ើញថា ោត់មានការម៊ិនចុះរស្មុងោន  ោត់ស្តូវបង្កា ញជាំហ្រ 20 

របរ់ោត់ស្បកបលៅលដាេលហ្តុនេ លដាេម៊ិនរពលោភលៅលេើមាខ ងលទៀតផ្េេមានឋានៈលរាើោន ល ះលទ។ 21 

អងគការរហ្ស្បជាជាត៊ិម៊ិនផ្េេមានបាំណ្ង លហ្ើេខ្ុាំក៏គ៊ិតថាអងគការរហ្ស្បជាជាត៊ិម៊ិនគ៊ិតថា វជួប22 

រា នភារផ្បបលនះផ្េរ ក៏ប៉ៃុផ្នតទទួេរគ េ់ថាកាេណាលេើងមានលៅស្កមរីរ មានឋានៈលរាើោន  លហ្ើេម៊ិន23 

នតេ់ ទុកឱ្ការឲ្យោត់ល ះលទ គឺស្បផ្ហ្េជាោត់អាចល វើការ ោត់អាចរលស្មចខុរៗោន វមានេទា-24 

ភារអ  ៊ីចឹង លហ្ើេលបើវអ  ៊ីចឹងេីកាេាំលណាះស្រេមួេ លបើម៊ិនមានចល េ ះស្បលហាងអ  ៊ីចឹង ោត់លចញ25 
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អងគជាំនុាំជស្មះវិរមញ្ាកនុងតុោការកមពជុា  

អងគប ចេជាំនុាំជស្មះ: លេើបណ្ត ឹងឧទារណ៍្ស្បឆាំងនឹងេកីាេាំលណាះស្រេ 

រាំណ្ុាំលរឿងស្រហ្ាទណ្ឌ លេខៈ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩/អវតក/កសចស(អបជ៣៥) 

មងៃទី២៩  ផ្ខ វិចិ៊ិកា  ឆន ាំ២០១៩  ទាំរ័រ 28 

េាំលណាះស្រេផ្តមួេបាត់លៅលហ្ើេ។ ម៊ិនមានអវីគួរ -- លេើមបីកុាំឲ្យវមានវិមត៊ិរងស័េលៅលេើអងគលហ្តុ1 

ណាមួេកនុងចាំលណាមរួកោត់ទ្ធាំងរីរ អ  ៊ីចឹងវិមត៊ិរងស័េហ្នឹង គឺោត់ស្បាកេជាស្ោនលរឿងលនះលោេ2 

លហ្ើេ ហ្នឹងលបើោត់អនុវតតលោេការណ្៍លនះ។ ហ្នឹងខ្ុាំេេ់យា៉ៃ ងេូលចនះឯង។ លេើងស្តូវផ្តលមើេឯកររ3 

ទ្ធាំងអរ់ លេើងស្តូវលមើេស្គប់ឯកររទ្ធាំងអរ់ អងគការរហ្ស្បជាជាត៊ិម៊ិនបានផ្ចករពផ្េកឯកររទ្ធាំង4 

អរ់ល ះមកឲ្យលេើងលទ។ អ  ៊ីចឹងវរ៊ិបាកស្បាប់ផ្េរ ខាងភាគីរដាា ភ៊ិបាេក៏អ  ៊ីចឹង ម៊ិនបាននតេ់ឯកររ5 

ទ្ធាំងអរ់លនះមកឲ្យលេើងលទ។ អ  ៊ីចឹងជាកាត រមលហ្តុនេគឺថា លដាេររលៅស្កមទ្ធាំងរីរោត់មាន  6 

ឋានៈលរាើោន  ោត់អាចលចញផ្បបេូលោន ះបានលហ្ើេ។ អ  ៊ីចឹងលេើងម៊ិនអាចោប់បងខាំលៅលេើឆនទៈរបរ់7 

លៅស្កមឯករជយណាមួេលទ។ លនះគឺជាបញ្ញា ។  8 

លៅស្កម កាង ជនីបាក៖់ 9 

រូមអរគុណ្លស្ចើន។ ខ្ុាំអរ់រាំណួ្រលហ្ើេលោកស្បធាន។ 10 

ស្បធានអងគបលុរ៖ 11 

បាទ រវ ការរបរ់លេើងបាន្នេេ់ទីបញ្ចប់។ លេើងបានបាំលរញការង្ករអរ់រេៈលរេរីរ12 

មងៃកនេះ។ លហ្ើេមុននឹងបញ្ចប់ ក៏លេើងខ្ុាំរូមផ្ងេងអាំណ្រគុណ្ចាំល ះលោកលៅស្កម លោក លោកស្រីជា 13 

ស្រះរជអាជ្ា ន៊ិងលោកជារហ្លមធាវីទ្ធាំងអរ់ ស្រមទ្ធាំងបុគគេ៊ិកទ្ធាំងអរ់ផ្េេបានចូេរួមយា៉ៃ ង14 

រកមាលៅកនុងរវ ការកនុងរេៈលរេរីរមងៃកនេះ។ េូលចនះ ខ្ុាំរូមស្បការប៊ិទរវ ការ៕ 15 

(រវ ការបញ្ចប់លៅលមា៉ៃ ង ១២:៥២  ទី) 16 

 17 

 18 

 19 
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 25 
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