
 

នៅចំន ោះមុខអង្គជំនុំជម្មោះតុលាការកំពូល 

អង្គជំនំុជម្មោះវិសាមញ្ញកនុង្តុលាការកមពុជា 

ព័ត៌មានពិសាា រអំពីការដាក់ឯកសារ 

សំណ ំរ ឿងរេខ៖ ០០២/១៩-០៩-២០០៧-អវតក/អជតក 

ភាគីដាក់ឯកសា ៖ សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ដាក់ជូន៖ អងគជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ  

ភាសារដ្ើេ៖  អង់រគេស 

កាេប ិរឆេទឯកសា ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 

ចំណាត់ថ្នន ក់ឯកសារ 

ឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា  រសន ើរ ើងរដាយភាគីដាក់ឯកសា ៖ សាធា ណៈ 

ឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា រដាយអងគជំន ំជម្េះ៖  

ម្បរេទថ្នឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា ៖  

ពិនិតយរ ើងវិញឆំរ ះឯកសា ឆំណាត់ថ្នន ក់បរណាត ះអាសនន៖  

រ ម្ ះេន្រនតីកត់ម្ា៖ 
 

ហតថរេខា៖ 

 

 

 

សំន ើសុកំារសនម្មច ក់ព័នធនឹង្ការន វ្ ើចំណាត់ម្រនេទន ើង្វិញ 

នៅនលើឯកសារររសន់ ើមរ ា ឹង្រ ឋរបនវ  ី

 

ដាក់រដាយ៖ 

សហរេធាវនីេំ ខតណំាងរដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណ៖ី 

រពជ អងគ 

Megan HIRST  

សហរេធាវតីណំាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ៖ី 

រៅឆំរ ះេ ខ៖ 

អងគជនំ ជំម្េះត លាកា កពំេូ៖ 

រៅម្កេ គង់ ម្សរីេ ម្បធាន 

រៅម្កេ Chandra Nihal JAYASINGHE 

រៅម្កេ រសាេ សិ ិវឌ្ឍ 

រៅម្កេ Florence Ndepele 

MWACHANDE- MUMBA 

រៅម្កេ េ  ង េ ននីឆ ិយា 

រជត វណណ េី 

ហ ង គឹេសួន 

គឹេ រេ ងឃី 

Laure DESFORGES 

Isabelle DURAND 

Emmanuel ALTIT 

Martine JACQUIN  

Daniel LOSQ 

Christine MARTINEAU 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រោ ជ នធី្ 

េ  ឆ ស វណាណ  ី 

ស ិន ស វ៉ន 

សំ ស គង់ 

ទី ម្សរីនណា  

ខវ៉ន រៅ 

Lyma NGUYEN 

Mahesh RAI 

Nushin SARKARATI 

រៅម្កេ Maureen HARDING CLARK 

រៅម្កេ យា  ណា ិន 

រ ញ្ើជនូ៖ 

កា យិាេយ័សហម្ពះរាជអាជ្ញញ  

ជ្ញ លាង 

Brenda J. HOLLIS 

ជនជ្ញប់រោទ៖ 

រខៀវ សំ្ន 

សហរេធាវកីា   កត៖ី 

គង់ សំអ ន 

Anta GUISSÉ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

១. នសចកាីន ា្ើម 

1. សហរេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (“សហរេធាវីនេំ ខ”) រសន ើស ំកា សរម្េឆពអីងគ

ជំន ំជម្េះត លាកា កំពូេ (“អងគជំន ំជម្េះ”) រដ្ើេបីអាឆដំ្រណើ កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើង

 វិញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង  ក់ព័នធនឹងសមាជិកម្ករេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ ួេគ្នន  (“រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី”)។ សំរណើរនះម្តូវបានដាក់អន រលាេាេ វិធាន ១០៤សទួ ន និង ៩២ ថ្នវិធានថ្ ទ្កនរង 

រដាយមានកា ជំ  ញពីអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រៅកនរងដី្កា បស់ខេួនបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទ

រ ើង វិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេកជ្ញឯកសា សាធា ណៈ1។ 

2. កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ គឺជ្ញបញ្ហា ធំ្រធ្ងណាស់សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

វាជ្ញឆំណ ឆសនូ េថ្នរក តំខណេ បស់ត លាកា ។ កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញនឹង

កំណត់ថ្នេទធ្េកា ង្គ  បស់ត លាកា ម្តូវបានដាក់ជ្ញសាធា ណៈបានកម្េិតណា រដ្ើេបឱី្យ អ.វ.

ត.ក មានឥទធិពេពិតម្បាកដ្ និងជ្ញយូ អខងវង។ ក៏ប  ខនត បញ្ហា រនះក៏មាន្េប ះ េ់្ងខដ្ ដ្េ់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមាន ក់ៗ ខដ្េមានព័ត៌មាន រសើបផ្ទទ េ់ខេួន បស់ពួកគ្នត់រៅកនរងសំណ ំរ ឿង 

និងអាឆតម្េូវឱ្យរធ្វើកា រកាសេ បខេះ។ 

3. អន រលាេាេមាម្ា ១២.២ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីឆំណាត់ម្បរេទ និងកា ម្គប់ម្គងព័ត៌មាន

ទាកទ់ងសំណ ំរ ឿង (“រសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ”) អងគជំន ំជម្េះម្តូវពិនិ

តយរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញឆំរ ះកំណត់រហត រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២។ រទាះបីអងគជំន ំ

ជម្េះអាឆកំណត់ជ្ញឆ ងរម្កាយរៅរេើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា ជ្ញក់លាក់ រម្កាយរពេរឆញសាេ

ដី្កាសាថ ព  បស់ខេួនក៏រដាយ ក៏សា ណាេេអិត និងសំរណើនន ក់ព័នធនឹងសាថ នភាពថ្នសមាា   បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ម្តូវកា រពេរវលារដ្ើេបីរ ៀបឆំខដ្ ។ រហត រនះ សហ

រេធាវីនេំ ខរសន ើស ំកា ខណនខំដ្េនឹងរធ្វើឱ្យកា ង្គ រនះអាឆសរម្េឆបានកនរងអំ រងរពេរនះ។ រៅ

កនរងសំរណើរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេ៖ 

(ក) ្តេ់ជូននូវទិដ្ឋភាពទូរៅថ្នម្បវតតិនីតិវិធី្ និងសាវាថ្នសំរណើរនះ។ 

(ខ) រេើករ ើងនូវម្កបខណឌ គតិយ តតិ ក់ព័នធ កនរងកម្េិតខដ្េមានកា បញ្ហា ក់ឆាស់ពីអតថបទ

 
1 ឯកសា  E467/6 ដ្ីកាបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញឯកសា សាធា ណៈ ឆ ះថ្ងៃ

ទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១១។ សូរេើេ្ងខដ្  កថ្នខណឌ  ៩។  
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ឆាប ់បស់ អ.វ.ត.ក និងបង្គា ញនូវឆំណ ឆេិនម្បាកដ្ម្បជ្ញននខដ្េរេឆរធាេ ។ 

(គ) បង្គា ញនូវម្បរេទឯកសា  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿងខដ្េរេើករ ើង

នូវបញ្ហា ឯកជនភាព និងអាឆតម្េូវឱ្យរធ្វើកា រកាសេ បខេះ េ នរពេយកសមាា  រៅកនរង

សំណ ំរ ឿងេកដាក់ជ្ញសាធា ណៈ។ 

(ឃ) រសន ើស ំរគ្នេកា ណ៍ននសម្មាប់កា រម្បើម្បាស់ កនរងឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញឆំរ ះសមាា  

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដ្េ កាត េយភាព វាងតមាេ ភាព 

និងឯកជនភាព។ និង 

(ង) រសន ើស ំឱ្យមានដំ្រណើ កា មានសមាមាម្ត និងមានម្បសិទធ្េ ពីដំ្រណើ កា ឆំណាត់ម្បរេទ

ឯកសា រ ើងវិញ។ 

4. ឧបសេព័នធសមាៃ ត់ ក ខដ្េភាា ប់ជ្ញេួយសំរណើ មានារាងបញ្ាីឧទាហ ណ៍ថ្នឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខដ្េបង្គា ញពីតម្េូវកា សម្មាប់ដំ្រណើ កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ

រដាយម្បរងម្បយ័តន ក់ព័នធនឹងកា ពិនិតយឯកសា ប គគេ និងឱ្កាសសម្មាប់ភាគីខដ្េ ង្េប ះ

 េ់ ខដ្េម្តូវបានដឹ្ងឮ។ ឧទាហ ណ៍ទាងំរនះ ម្តូវបានបញ្ចូេកនរងបញ្ាីដាឆ់រដាយខ កេួយ

សម្មាប់ភាពង្គយម្សួេ ប  ខនតវាក៏រដ្ើេបីកា   ព័ត៌មាន រសើបខដ្េមានរៅកនរងឯកសា  ខដ្េ

បឆចរបបននម្តូវបានោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈ រហើយខដ្េសហរេធាវីនេំ ខរជឿថ្នឯកសា 

ទាងំរនះ អាឆទាេទា ឱ្យមានកា រកាសេ ប។ សហរេធាវីនេំ ខ សងកត់ធ្ៃន់ថ្ន ឯកសា ខដ្េមាន

រាយរ ម្ ះកនរងឧបសេព័នធ ក េិនខេនជ្ញបញ្ាីរពញរេញថ្នឯកសា ខដ្េទាេទា កា ពិនិតយរ ើងវិញ 

និងកា រកាសេ បរនះរទ។ កា ពិនិតយរ ើងវិញរពញរេញថ្នសំណ ំរ ឿង នឹងម្តូវកា រពេរវលា 

រហើយេិនទាន់អាឆរធ្វើរៅបានរៅរ ើយរទ។ ដូ្រឆនះឧបសេព័នធ ក មានរគ្នេបំណងរដ្ើេបី្តេ់នូវ

ឧទាហ ណ៍ជ្ញក់ខសតងខតប  រណាណ ះ ខដ្េវាម្តូវបានសងឃឹេថ្ននឹងបង្គា ញពីតម្េូវកា សម្មាប់កា ពិនិ

តយរ ើងវិញយា ងម្បរងម្បយ័តន និងរពញរេញ។ 

5. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ដឹ្ងអំពីបនទរកកា ង្គ យា ងធ្ៃនធ់្ៃ  បស់អងគជំន ំជម្េះ និងដឹ្ងពីធ្នធានតិឆតួឆ

ខដ្េភាគីអាឆរម្បើម្បាស់បាន។ នរពេរនះ សំរណើរនះម្តូវបានរធ្វើរ ើងរដាយសា មានកា ម្បរេើេ

រេើេថ្ន ដំ្រណើ កា ពិនិតយរេើឯកសា កនរងសំណ ំរ ឿងកនរងរគ្នេបំណងរដ្ើេបីរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើង

 វិញយា ងយកឆិតតទ កដាក់ ទាេទា នូវកា ឆំណាយរពេយា ងរម្ឆើនសនធឹកសនទ ប់ ដូ្ឆខដ្េនឹងពនយេ់

ខាងរម្កាេ។ កា បញ្ហា ក់បំេេឺពីរគ្នេកា ណ៍ននជ្ញធ្ មាន និងដំ្រណើ កា  រពេរនះនឹងជ្ញកា 

បំរពញកា ង្គ បានេួយភាគធំ្ េ នរពេអងគជំន ំជម្េះរឆញសាេដី្កាសាថ ព  បស់ខេួន។ ម្បសិនរបើ
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ដំ្រណើ កា រនះេិនោប់រ្តើេនរពេរនះរទ មានហានិេ័យខដ្េថ្ន វាអាឆនឱំ្យមានកា ពនា រពេ

យា ងរម្ឆើនកនរងកា បញ្ចប់កា ង្គ  បស់ត លាកា កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ជ្ញពិរសស ម្បសិនរបើកា 

យេ់ដឹ្ងពីសំណ ំរ ឿង បស់ភាគីបឆចរបបននម្តូវបានបាត់បង់ ាេ យៈកា កាត់ធ្នធាន កនរងរពេរនះ 

រហើយរេធាវីងមីៗម្តូវឆំណាយរពេឱ្យសា រំៅនឹងសំណ ំរ ឿង។ 

6. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវខតមានឱ្កាសម្តូវបានដឹ្ងឮអំពីរជ្ញគវាសនថ្នព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន បស់ខេួ

ន។ រនះជ្ញសំណួ រគ្នេ៖ រគ្នេបំណងសំខាន់ថ្នកា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គ្នះ ខដ្េជ្ញរ ឿយៗម្តូវ

បានអះអាងថ្នជ្ញសេទធិ្េេួយកនរងឆំរណាេសេិទធ្េ បស់ អ.វ.ត.ក2 គឺជ្ញកា អន ញ្ហា តឱ្យអនក

ខដ្េ ង្េប ះ េ់ខាេ ងំបំ្ តរដាយកា សរម្េឆ បស់ត លាកា ម្តូវបានដឹ្ងឮជ្ញេ ន3។ ប  ខនតវាក៏ជ្ញ

សំណួ  កព់័នធនឹងភាពជ្ញក់ខសែ ង្ងខដ្ ៖ កនរងក ណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានកំណត់អតតសញ្ហា ណយា ង

ឆាស់ខដ្េជ្ញព័ត៌មានម្តូវកា   នឹងតម្េូវឱ្យដាក់បញ្ចូេពីអនក ក់ព័នធ
4។ 

7. សហរេធាវីនេំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន ដំ្រណើ កា សេ េយេួយសម្មាប់កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ 

នូវឯកសា សំណ ំរ ឿង ០០២ ខដ្េ ួេបញ្ចូេទាំងសវនកា ពីបណាត ភាគីនន នឹងទាេទា ឱ្យមាន

ធ្នធាន។ រនះគឺរជៀសេិន ួឆ។ វាេិនខេនជ្ញរហត ្េេអកនរងកា បខងវ  ពនា  ឬអន វតតកនរងទម្េង់

េួយេិនសេ េយរនះរទ នូវដំ្រណើ កា ខដ្េោំបាឆ់ឆំរ ះរក តិ៍ដំ្ខណេ បស់ត លាកា ។ ដំ្រណើ កា 

រនះខដ្េនឹងកំណត់ថ្នរតើភាពទូេំទូលាយនិងគ ណភាពបណណសា  បស់ត លាកា យា ងណា និងជ្ញ

ពិរសសថ្នរតើបណណសា បំរពញាេសត ង់ដា សីេធ្េ៌េូេដាឋ នទាក់ទងនឹងកា កា   ឯកជនភាព

ខដ្ ឬយា ងណា។ 

8. ជ្ញកា ពិត សហរេធាវីនេំ ខសងឃឹេថ្ន កា ខណនឆំាស់លាស់ និងទាន់រពេរវលាពីអងគជំន ំជម្េះ

 
2 សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ រសឆកតីម្បកាសពត័មាន  បស់ អ.វ.ត.ក ៖ សហរៅម្កេ បាយកា ណ៍ដាក់ជូន បាយកា ណ៍ បស់ខេួន 

សត ីពីេ ខង្គ រៅរសសសេ់ ក់ព័នធនឹងជន ងរម្គ្នះ ថ្ងៃទី០២ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ [ឧបសេព័នធ ១] 

3 រសឆកតីម្បកាសអំពីរគ្នេកា ណ៍េូេដាឋ នថ្នយ តតិធ្េ៌សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងកា  ំរលាេបំ នអំណាឆ រសឆកតី

សរម្េឆ បស់េហាសននិបាតអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិរេខ ៤០/៣៤ ថ្ងៃទី ២៩ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ ១៩៨៥ កថ្នខណឌ ៦(ខ)។ 

4 រនះេិនម្តឹេខតជ្ញបញ្ហា ថ្នស ំកា យេ់ម្ពេប  រណាណ ះរទ ប  ខនតក៏ជ្ញកា យេ់ដ្ឹងអំពីព័ត៌មានរៅកនរងឯកសា  និងកម្េិតថ្នភាព រសើប

 បស់វា្ងខដ្ ។ ឧទាហ ណ៍៖ ព័ត៌មាន រសើបជ្ញក់ខសតងខេះអាឆម្តូវបានសាគ េ់ដ្េ់ម្គួសា  និងសហគេន៍ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបប

រវណី។ ាេធ្េមាគឹេិនមានភាពឆាស់លាស់រៅកនរងឯកសា  ថ្នរតើមានហានិេ័យកនរងកា រធ្វើឱ្យមានជរមាេ ះឬកា សងសឹកពីជន

ខដ្េម្តូវបានកំណត់ថ្នជ្ញជនម្បម្ពឹតត។ រ ឿងរនះគឺស ីសងរៅរេើកាេៈរទសៈថ្នប គគេ និងទំនក់ទំនង បស់ពួកគ្នត់ ខដ្េកម្េ

មានកា រេើករ ើងរៅកនរង ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ ឬទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានបខនថេ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រេើបញ្ហា សំខាន់រនះ នឹងអាឆជម្េរញឱ្យមាច ស់ជំនួយ្តេ់នូវធ្នធានខដ្េអាឆឱ្យកា ង្គ រធ្វើឆំណាត់

ថ្នន ក់រ ើងវិញ អាឆម្បម្ពឹតតរៅបានសេម្សបនិងោប់រ្តើេឱ្យបានឆ្ប់ាេខដ្េអាឆរធ្វើរៅបាន 

រដ្ើេបីរជៀសវាងកា ពនា រពេ។ 

២. ម្រវតាិនីតិវិ្ី និង្ររិរទ 

២.១ កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវញិរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ េកទេ់នឹងរពេរនះ 

9. រៅកនរងសាេម្កេ បស់ខេួន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានរេើករ ើងថ្ន៖ 

គិតម្តឹេរពេបញ្ចប់ថ្នកា ដាក់រសឆកតីសននិដាឋ នបិទបញ្ចប់កិឆចពភិាការដ្ញរដាេ  

ឯកសា ឆំនួន ១៤.៤៧៦ នងិសមាា  េួយឆំននួរទៀតខដ្េបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំ

ជម្េះ រដាយអន រលាេាេ វធិាន ៨៧(៣) ថ្នវធិានថ្្ទកនរងរនះ គរឺៅខតជ្ញឯកសា  

“សមាៃ ត់” ដ្ខដ្េ។ ភាគរម្ឆើនរេើសេប់ថ្នសមាា  ទាងំរនះរៅខត កាឆំណាត់ថ្នន ក់

ដ្ខដ្េ ជ្ញឆំណាត់ថ្នន ក់ខដ្េម្តូវបានោតថ់្នន ក់រដាយសវ ័យម្បវតតិ កនរងអំ រងកិឆចរស ើបសួ 

ាេ្េូវត លាកា កនរងសណំ ំរ ឿង ០០២ ប  ខនតឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េម្តូវបានដាក់រដ្ញរដាេ

កនរងសវនកា សាធា ណៈ ម្តូវបានោតថ់្នន ក់ជ្ញឯកសា សាធា ណៈ និងបញ្ចួេកនរងរគ

ហទំព័  បស់ត លាកា  ខដ្េភាគីអាឆរបើករេើេបាន។ រទាះបជី្ញយា ងរនះកតី យ តតិកេមជ្ញក់

លាក់េួយឆំននួថ្នកា េិនបង្គា ញឯកសា សាធា ណៈ គរឺៅខតមានស ពេភាពដ្ខដ្េ កា 

រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើង វញិនវូឯកសា  ខដ្េម្តូវបានម្បេូេ និងបានរធ្វើរ ើងកនរងអំ រងរពេ

កិឆចរស ើបស ួាេ្េូវត លាកា កនរងសំណ រំ ឿង ០០២ ខេងបងកជ្ញហានិេ័យថ្នកា  ំរលាេ

រៅរេើសិទធិ បស់ភាគី ឬស ឆ ិតភាពថ្នកិឆចរស ើបសួ រទៀតរហើយ។ រហត ដ្ូរឆនះ រដ្ើេបី

្នដ្េ់កា រឆញសាេម្កេ និងកា ពឹងខ្អករេើ និង/ឬកា រយាងរៅរេើព័ត៌មានខដ្េ

ម្តូវបានោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈរនះ អងគជនំ ំជម្េះម្តូវពិោ ណាថ្ន រតើមានយ តតិ

កេមណាេួយឆំរ ះកា  កាកា សមាៃ ត់ខដ្េបនេ យហួសពកីា  កាកា សមាៃ ត់រៅកនរង

អំ រងកិឆចរស ើបសួ ខដ្ ឬរទ។ ាេគនំិត្តួឆរ្តើេ បស់ខេួន អងគជំន ជំម្េះបានសរម្េឆថ្ន 

កា សមាៃ ត់ខេងមានភាពោំបាឆ់រទៀតរហើយ សម្មាប់ឯកសា ខដ្េបានបង្គា ញជ្ញសា

ធា ណៈរៅកនរងសាេម្កេរនះ5។ 

 
5 ឯកសា  E465 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ  ៣៤។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានបញ្ហា ក់រៅម្តង់រជើង

ទំព័  ៧៨ ថ្នកថ្នខណឌ ដ្ខដ្េថ្ន “កនេងេក រៅរពេអងគជំន ំជម្េះបានោត់ឆំណាក់ថ្នន ក់រ ើងវិញរេើខ្នកជ្ញក់លាក់េួយឆំនួនថ្ន
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

10. រម្កាយរពេរឆញសាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានអរញ្ាើញភាគី អងគ

ប រ ជំន ំជម្េះ និងសហរៅម្កេរស ើបអរងកត “្តេ់េតិរយាបេ់អំពីភាពោំបាឆ់ ឬេិនោំបាឆ់កនរង

កា  កា” សាថ នភាពសមាៃ ត់ថ្នឯកសា េួយឆំនួន (រទាះបីជ្ញក់ខសត ងេិនទាងំអស់ក៏រដាយ6) ខដ្េ

បានរេើករយាងរៅកនរងសាេម្កេ7។ បនទ បព់ីមានសំរណើពីសហរេធាវីនេំ ខខដ្េថ្ន មាម្ា ៧.៤ 

ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីឆំណាត់ម្បរេទម្តូវយកេកអន វតត រដ្ើេបីរកាសេ បនូវឯកសា សត ីពី

ព័ត៌មានទំនក់ទំនង អតតសញ្ហា ណផ្ទទ េ់ខេួន ទាក់ទិននឹងទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ និង

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានបខនថេ8 អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង 

បានកំណត់អតតសញ្ហា ណ កយស ាំំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី និងទម្េងខ់បបបទ

ព័ត៌មានបខនថេជ្ញរម្ឆើនរៅកនរងឧបសេពន័ធ (ក) ខដ្េអាឆតម្េូវឱ្យមានកា រកាសេ ប

ឆំរ ះព័ត៌មានេេអិតសម្មាបទ់នំក់ទំនង បស់មាច សប់ណត ឹង នងិអនកដាក់ កយស ាំំងខេួន

ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អន រលាេាេមាម្ា ៧.៤ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតត។ ដ្ូឆបាន

រេើករ ើងខាងរេើ អងគជំន ជំម្េះសាលាដ្ំបូងព ំមានប គគេិកនិងរពេរវលាម្គប់ម្គ្ននរ់ដ្ើ

េបីវាយតថ្េេនិងរកាសេ បឯកសា ទាងំរនះរទ។ រហត រនះ អងគជំន ជំម្េះបានដ្កឯកសា 

 ក់ព័នធរឆញពីឧបសេពន័ធ (ក) និងបញ្ចូេឯកសា ទាងំរនះរៅកនរង ឧបសេពន័ធ ៥ ថ្នដ្ីកា

បង្គគ ប់រនះ វញិ។ អងគជនំ ំជម្េះត លាកា កពំូេមានភា កិឆចពិនិតយរ ើង វញិរៅរេើភាព

សេម្សបថ្នកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ថ្នឯកសា ទាងំរនះ ួេមាន កា រកាសេ បនន ាេកា 

្តួឆរ្តើេ បសខ់េួន ឬរៅរពេបញ្ចប់កិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវធីិ្រេើបណត ឹងសាទ កខ រេើកខេងខត

 

ឯកសា រៅកនរងសាេម្កេរនះ អងគជំន ំជម្េះបានបញ្ហា ក់ថ្ន កា បង្គា ញខ្នករនះេិនប ះ េ់ដ្េ់កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ 

 ក់ព័នធនឹងខ្នកខដ្េេិនម្តូវបង្គា ញ និងព័ត៌មានកនរងឯកសា  ឬសមាា  ៈដ្ថ្ទរទៀតទាងំេូេរនះរ ើយ”។ 

6 សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ឯកសា សមាៃ ត់ខេះខដ្េបានយកេករយាងរៅកនរងសាេម្កេរនះ ហាក់ដ្ូឆជ្ញព ំបានដាក់

បញ្ចូេរៅកនរងឧបសេពនធននខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានរសន ើឱ្យដាក់សា ណារនះរទ។ វាេិនឆាស់ថ្នរតើរយាងរេើេូេ

ដាឋ នអវី រទើបអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆដាក់បញ្ចូេ ឬដ្ករឆញឯកសា ននពីឧបសេពនធទាងំរនះរទ។ 

7 ឯកសា  E467 អន សស ណៈពីអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងខដ្េមានឆំណងរជើងថ្នៈ ឯកសា សមាៃ ត់រៅកនរងសាេម្កេរេើសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២ ខដ្េរសន ើស ំឱ្យមានកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញ ឯកសា សាធា ណៈ ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១៩។ សា  

E467/6 ដ្ីកាបង្គគ បឱ់្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញ ឯកសា សាធា ណៈ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខ

េិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១។ 

8 ឯកសា  E467/2 េតិរយាបេ់ និងកា ជំទាស់ បស់សហរេធា វីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ក់ព័នធនឹងអន សស ណៈ

 បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង ខដ្េមានឆំណងរជើងថ្នៈ “ឯកសា សមាៃ ត់រៅកនរងសាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដ្េរសន ើស ំ

ឱ្យមានកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញ ឯកសា សាធា ណៈ” ឆ ះថ្ងៃទី៦ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ ២។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

សហរេធាវនីេំ ខ (ឬភាគរី្សងរទៀត) ដាក់សំរណើស ខំបបរនះាំងពដី្បំូងេក ...9។ 

11. ក៏ប  ខនត អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពិតជ្ញបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា ម្បរេទរ្សងរទៀត ជ្ញឯក

សា សាធា ណៈ10។ 

12. សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ព ំមានដំ្រណើ កា ម្បហាក់ម្បខហេគ្នន  ក់ព័នធនឹងឯកសា នន

ខដ្េបានរេើករយាងរៅកនរងសាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រទ11។ 

២.២ កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវញិរៅកនរងសំណ ំរ ឿងរ្សងរទៀត 

13. សហរេធាវីនេំ ខេិនមានតួនទីផ្ទទ េ់រៅកនរងសំណ ំរ ឿងរ្សងរទៀតរៅឆំរ ះេ ខ អ.វ.ត.ក និងេិន

មានសិទធិឆូេរម្បើម្បាស់ឯកសា សំណ ំរ ឿងសមាៃ ត់រម្ៅពីសំណ ំរ ឿង ០០២ រ ើយ។ រដាយេិនអាឆ

ឆូេរៅកនរងកំណត់ម្ាសមាៃ ត់បាន វាជ្ញកា ពិបាកកនរងកា សននិដាឋ នភាពជ្ញក់លាក់នូវ វីធី្សាន្រសតអវី

ខដ្េបានកំណត់យករៅកនរងសំណ ំរ ឿងរ្សង។ រទាះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ កា សរងកតខាងរម្កាេ

អាឆម្តូវបានរធ្វើរ ើងរដាយខ អ្ករេើសមាា  ៈខដ្េម្តូវបានោត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈ ួឆរហើយ។ 

14. រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ រសឆកតីសរម្េឆរេើរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯក

សា រ ើងវញិរៅកនរងសំណ ំរ ឿង  បស់អងគជំន ំជម្េះ បានរឆញរៅថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១២ 

រម្កាយរពេរឆញសាេដី្កាសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅថ្ងៃទី០៣ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១២12។ រសឆកតីសរម្េឆ

រនះបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ភាគីគួ មានឱ្កាសកនរងកា បរញ្ចញេតិរយាបេ់រេើបញ្ហា សត ីពីឆំណាត់

 
9 ឯកសា  E467/6 ដ្ីកាបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញ ឯកសា សាធា ណៈ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ១១។ [រសឆកតីបញ្ហា ក់បខនថេ]។  

10 សូេរេើេខាងរម្កាេបខនថេរទៀត កនរងខ្នក ៤.៣។ 

11 ដ្ូឆខដ្េខេួនបានសរម្េឆកនរងសំណ រំ ឿង ០២/០២ អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូងបានសរម្េឆាេគំនិត្តួឆរ្តើេ បស់ខេួនថ្ន ព័ត៌មាន

េួយឆំនួនរឆញពីឯកសា សមាៃ ត់ អាឆម្តូវបានសំអាងថ្នជ្ញព័ត៌មានសាធា ណៈរៅកនរងសាេម្កេ បស់ខេួន ប  ខនត ប  ខនតព បំានខក

ខម្បកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា ខដ្េបានខេួនកំណត់រនះរទៈ ឯកសា  E313 សាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខ

សីហា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣៩ និងរជើងទំព័  ១០៦។ 

12 សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F30/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១២។ អងគជំន ំជម្េះក៏បានរឆញរសឆកែីសរម្េឆបនទ ប់ កនរងឆ្ន ំ២០១៥ ខដ្េជ្ញឆរេេើយរៅ

សំរណើជ្ញក់លាក់េួយសម្មាប់កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ រៅរេើវតថរាងេួយកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១: សណំ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  

F31/1 [រកាសេ បជ្ញសាធា ណៈ] រសឆកតីសរម្េឆសត ីពីកា ដាក់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញនូវខខសវីរដ្អូរេខ E3/247R និងផ្ទេ ស់បតូ  

និងខកខម្បរៅរេើវិធានកា កា   ខដ្េជ្ញប់ ក់ព័នធ ថ្ងៃទី ២១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ ២០១៥។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ម្បរេទឯកសា រ ើង វិញ13 ខតហាក់ដូ្ឆជ្ញព ំមានសា ណាននរធ្វើរ ើងកនរងនេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីរទ ម្បខហេរដាយសា ដំ្រណើ កា រនះបានរកើតរ ើងរម្កាយរពេបញ្ចប់សំណ ំរ ឿង14។ 

(សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ពួករគព ំបានឆូេ ួេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ រទ)។ អងគជំន ំជម្េះ

បានបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញ រៅរេើទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ 

(“VIFs”) ទាងំអស់េកជ្ញឯកសា សាធា ណៈ15 រទាះបទីម្េង់ខបបបទទាងំរនះម្តូវបាន ឬេិនម្តូវ

បានរេើករយាងរៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆ ឬសា ណាសាធា ណៈក៏រដាយ រដាយព ំបានពនយេ់អំពីេូេ

រហត ខដ្េនឱំ្យអងគជំន ំជម្េះម្បកានយ់ក វិធី្សាន្រសត រនះ រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆ បស់ខេួនរទ16។ 

មានកា បង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើកា រកាសេ បតិឆតួឆទាកទ់ងនឹង “ព័ត៌មានទំនក់ទំនងេេអិត បស់ជន ង

រម្គ្នះ ខដ្េេិនខេនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ួេទាងំកនរងក ណីខដ្េព័ត៌មានខបបរនះម្តូវបានស 

រស បញ្ចូេរៅកនរងបណត ឹង បស់ជន ងរម្គ្នះ”17។ 

15. កា ពិនិតយរេើសំណ ំរ ឿង ០០១ ជ្ញសាធា ណៈបង្គា ញថ្ន ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ

 បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញសាធា ណៈ ឬ កយស ំាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណឹង ដ្ឋបបរវណី រៅកនរង

សំណ ំរ ឿងរនះ18 ម្តូវបានរកាសេ បរដ្ើេបីកា   ព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន បស់ជន ងរម្គ្នះេួយឆំនួន និង

ភាគីតតីយជន ជ្ញពិរសសព័ត៌មានទំនក់ទំនងេេអិត និងអតតសញ្ហា ណ19។ ដូ្ឆនគ្នន ខដ្  ឆំរ ះឯក

សា ព័ត៌មានបខនថេ20 េិខិតតំណាងរដាយអាណតតិ បស់រដ្ើេបណឹង ដ្ឋបបរវណី21 និងេិខិតទទេួ

 
13 ដ្ូឆខាងរេើ កថ្នខណឌ  ២-៤។ 

14 សម្មាប់េូេរហត ខដ្េេិនមានេកខណៈេិនឆាស់លាស់រឆញពីរសឆកតីសរម្េឆរនះ អងគជំន ំជម្េះបានអរញ្ាើញអងគភាពគ្នមំ្ទ

ជន ងរម្គ្នះ ជ្ញជ្ញងអរញ្ាើញសហរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឱ្យ្តេ់េតិរយាបេ់រេើបញ្ហា រនះរៅវិញ។ . 

15 រពេខេះ ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះទាងំរនះម្តូវបានសំអាងថ្នជ្ញ  កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

16 សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F30/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៧។ 

17 ដ្ូឆខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៧(ខ)( i)។ 

18 ប គគេទាងំោយខដ្េម្តូវបានទទួេសាគ េ់ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសណំ រំ ឿង ០០១ ឯកសា  F28.2 សាេដ្ីកា 

ឧបសេព័នធ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េម្តូវបានទទួេសាគ េ់កនរងសាេម្កេ ឬសាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១២។ ឯកសា 

ជន ងរម្គ្នះខដ្េម្តូវបានោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១  ួេមានឯកសា ខដ្េដាក់ជូនរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីទាងំរនះ ក៏ដ្ូឆជ្ញឯកសា រ្សងរទៀតខដ្េម្តូវបានខសវ ង ក ប  ខនតេិនម្តូវបាន្តេ់ ឋានៈជឫរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

19 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ១, ៥, ១១, ១២, ១៤, ១៥។ 

20 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២៧, ២៨, ២៩។ 

21 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២, ៣, ៦, ១៦។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

សាគ េ់កា ដាក់ កយស ំាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី22 ខដ្េមាន ទ្រកនូវព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន បស់

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

16. ក៏ប  ខនត ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះេួយឆំនួនតូឆ ម្តូវបានោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា 

ណៈកនរងទម្េង់ខដ្េេិនបានរកាសេ ប23 ។ ងវីរបើរនះជ្ញភាពជ្ញក់ខសតងក៏រដាយក៏ទម្េង់ខបបបទសត ពីី

ព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះទាងំរនះមាន ទ្រកព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន បស់ប គគេរៅកនរងសំណួ  រហើយរបើ

រទាះបជី្ញម្តូវ កាកា សមាៃ ត់24 ប  ខនតក៏មានព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន បស់ប គគេេួយឆំនួន ក៏ម្តូវបាន ក

រឃើញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ។ ជីវម្បវតតិ និងឆរេេើយសា ភាពខដ្េេិនម្តូវបានបង្គា ញជ្ញសាធា 

ណៈ រដាយសា ៈេនទី ឧម្កិដ្ឋកេមម្បេ័យពូជសាសន៍ទួេខសេ ងរម្ ះវាម្តូវបានោត់ទ កថ្នជ្ញកា រធ្វើ

ទា  ណកេម (សូេរេើេកថ្នខណឌ ទី ៤២ ខាងរម្កាេ) ភាគរម្ឆើនម្តូវបានោត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈ25 

រទាះបីជ្ញឯកសា េួយឆំនួនតូឆម្តូវបានរកាសេ បរដាយខ ន្កក៏រដាយ26 ។ ម្បរេទព័ត៌មានខដ្េម្តូវ

បានរកាសេ បក៏មានភាពខ សគ្នន ខដ្  វាងឯកសា ខតេួយ ឬឯកសា េួយនិងឯកសា េួយរទៀត27 

រហើយរគព ំដឹ្ងឆាស់ពី របៀបកំណត់ឱ្យរកាសេ បរនះរទ។ កនរងក ណីខេះ ពត៌មានខដ្េម្តូវបាន

រកាសេ បកនរងភាសាេួយថ្នឯកសា  គឺេិនម្តូវបានរកាសេ បកនរងភាសារ្សងរទៀតថ្នឯកសា 

ដ្ខដ្េរនះ28។ ជ្ញងរនះរទៀត  បាយកា ណ៍ជ្ញរម្ឆើន បស់ “អងគភាពជន ងរម្គ្នះ” រៅរេើទម្េង់

 
22 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤, ១៩។ 

23 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២០, ២១។ សូេរេើេ្ងខដ្  ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២៥ ភាសាបារំាង។ 

24 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២១។ 

25 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ១០, ៣០។ 

26 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៣១។ 

27 ឧទាហ ណ៍ រៅកនរងឯកសា េួយឆំនួន អាយ  ឬថ្ងៃខខឆ្ន ំកំរណើត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានរកាសេ ប ខណៈរពេ 

ឯកសា រ្សងរទៀតេិនបានរកាសេ ប។ រ ម្ ះឪព កមាត យ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនម្តូវបានរកាសេ ប ខណៈខដ្េ

ឯកសា ខេះរទៀតេិនបានរកាសេ ប។ រៅកនរងឯកសា េួយឆំនួនរទៀត ម្តង់កខនេងខដ្េមានឆ ះហតថរេខា ម្តូវបានរកាសេ ប ខ

ណៈខដ្េរៅកនរងឯកសា រ្សងរទៀតេិនបានរកាសេ បរទ។ រម្បៀបរធ្ៀបជ្ញឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ១ និង ៥ ឬ ឧបសេពន័ធ 

ក ខ្នក ១៤ និង ១៧។ ទាក់ទងនឹងភាពេិនស ីសង្គវ ក់គ្នន ថ្្ទកនរង សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា ខដ្េអាសយដាឋ ន បស់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានរកាសេ ប រៅកនរងខ្នកេួយថ្នឯកសា  ប  ខនតទំព័ បនតបនត ប់រទៀត េិនបានរកាសេ ប (ឧបសេព័នធ ក ម្តង់ខ្នក 

៧, ២៥, ២៦) ។ កនរងក ណីខេះ សំណ ំឯកសា  មានកា រកាសេ បខ សគ្នន រៅរេើឯកសា ខតេួយ ។ សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ 

ឧបសេព័នធ ក ម្តង់ខ្នក ២២ និង ២៣ និង ឧបសេព័នធ ក ម្តង់ខ្នក ២៤ និង ២៥។ 

28 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២២, ២៣, ២៤។ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២៥ មានម្បរេទឯកសា ខដ្េម្តូវបានរកាស

េ បជ្ញភាសាខខម  និងភាសាអង់រគេស ខតេិនម្តូវបានរកាសេ បទាេ់ខតរសាះកនរងភាសាបារំាង។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះម្តូវបានដាក់ជ្ញសាធា ណៈរដាយគ្នម នកា រកាេេ បរទ រទាះបី

មានព័ត៌មានេួយឆំនួនម្តូវបានរកាសេ បពីទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះទាងំរនះក៏រដា

យ។ ឯកសា រ្សងរទៀតខដ្េ កព់័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីក៏មានកា រកាសេ បេិនស ីសង្គវ ក់

គ្នន ខដ្ 29។ រគព ំដឹ្ងឆាស់រ ើយថ្ន រតើ់ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះបខនថេ ឬឯកសា 

រ្សងរទៀត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទជ្ញឯកសា សាធា ណៈ និង

មានខតរៅកនរងសំណ ំរ ឿងសមាៃ ត់ ឬយា ងណា។ ព័ត៌មាន រសើបផ្ទទ េ់ខេួនរម្ៅពីព័ត៌មានទំនក់ទំនង

េេអិតហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនម្តូវបានពិោ ណាសម្មាប់កា រកាសេ បរទ៖ ឧទាហ ណ៍ ពត៌មានខដ្េ

សំរៅរេើសាថ នភាពស ខភាព និង/ឬកា ពាបាេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេិនម្តូវបានរកាស

េ បរទ30។ 

17. កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញេួយឆំនួនក៏ម្តូវបានរធ្វើរ ើងរដាយអងគប រ ជំន ំជម្េះ កនរងសំណ ំរ ឿង 

០០៣ សំណ ំរ ឿង ០០៤ សំណ ំរ ឿង ០០៤/០១ និង សំណ ំរ ឿង ០០៤/០២ ខដ្ 31។ រៅកនរងសំណ ំ

 
29 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ម្តង់ខ្នក ៩, ១៣ និង ១៨ ខដ្េលាតម្តដាងព័ត៌មានឯកជនេួយឆំនួនខដ្េម្តូវបានរកាស

េ បពឯីកសា រ្សង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខតេួយ (ឧបសេព័ន្ ក ខ្នក ៥, ១១, ១៤) ។ 

30 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ម្តង់ខ្នក ១, ៥, ១២, ១៣, ២០, ២១, ២៤, ២៥, ២៧។ 

31 សណំ រំ ឿង ០០៣ ឯកសា  D266/28 & D267/36 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ បស់អងគប រ 

ជំន ំជម្េះរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០២១។ សណំ រំ ឿង ០០៣ ឯកសា  D266/29 & D267/37 អន សស 

ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣” ឆ ះថ្ងៃទី៩ ខខ

េិង ន ឆ្ន ំ២០២១។ សំណ រំ ឿង ០០៣ ឯកសា  D274 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ជំម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់

ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣” ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១។ សំណ រំ ឿង ០០៤/០១ ឯកសា  D315 អន 

សស ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០១” ឆ ះថ្ងៃ

ទី៥ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០២១។ សំណ រំ ឿង ០០៤/០១ ឯកសា  D316 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា 

ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០១” ឆ ះថ្ងៃទី១៧ ខខកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០២១។ សណំ រំ ឿង ០០៤/០១ ឯក

សា  D317 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង 

០០៤/០១” ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១។ សំណ រំ ឿង ០០៤/០២ ឯកសា  D359/21 & D360/30 អន សស ណៈអនត 

កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤, ០០៤/០១ និង ០០៤/

០២” ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៩។សំណ រំ ឿង ០០៤/០២ ឯកសា  D359/38 & D360/47 រសឆកតសីរម្េឆរេើកា រធ្វើឆំណាត់

ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/២  បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០២០។ សំណ រំ ឿង 

០០៤/០២ ឯកសា  D365 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅ

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/០២” ឆ ះថ្ងៃទី២៤ ខខកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០២១។ សំណ រំ ឿង ០០៤ ឯកសា  D381/43 & D382/42 អន សស ណៈ

អនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ជំម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤” ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខឧស
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រ ឿង ០០៤/០២ ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះេួយឆំនួនម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើង

 វិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈ រដាយេិនបានរធ្វើកា រកាសេ បរទ រទាះបីជ្ញព័ត៌មាន េូេដាឋ នផ្ទទ េ់ខេន

ក៏រដាយដូ្ឆជ្ញអាសយដាឋ ន រេខទូ ស័ពទ និងរេខអតតសញ្ហា ណប័ណណ 32។ ឆំណ ឆរនះរកើតរ ើង 

រទាះបបី គគេ ក់ព័នធននក៏ជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ រហើយដូ្ឆគ្នន របះបិទ 

ឬរសទ ើ់ ខតដូ្ឆគ្នន របះបិទរៅនឹងទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះរ្សងរទៀត ខដ្េសថ ិតរៅជ្ញ

ឯកសា សមាៃ ត់រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ក៏រដាយ33។ ឆាប់ឆេេងថ្នទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ង

រម្គ្នះសមាៃ ត់ទាងំរនះ ក៏មានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣, ០០៤ និង ០០៤/១។34 ប គគេមាន ក់កនរង

ឆំរណាេរ្សងរទៀតជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីថ្នសំណ ំរ ឿង០០១ ខដ្េទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មាន

ជន ងរម្គ្នះកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ ម្តូវបានោត់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈជ្ញេួយនឹងកា 

រកាសេ បនូវព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន។35 សហរេធាវីនេំ ខបានរេើករ ើងបញ្ហា រនះជូនអងគប រ ជំន ំជម្េះ 

ខតអងគប រ ជំន ំជម្េះព ំបានោត់ វិធានកា ណាេួយរទ36។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគប រ 

ជំន ំជម្េះបានបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញរម្ឆើនរទៀតនរពេងមីៗរនះ រហត រនះ កា ង្គ 

រនះទំនងជ្ញរៅខតបនតរៅេ ខរទៀត។ រហត រនះ មានភាពោំបាឆ់ឱ្យមានកា សម្េបសម្េួេភាេ េៗ 

រដ្ើេបឱី្យសមាា  ផ្ទទ េ់ខដ្េម្តូវបានកា   យា ងម្តឹេម្តូវរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ េិនម្តូវបានដាក់

បង្គា ញរដាយេិនម្តឹេម្តូវ ាេ យៈកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញថ្នសមាា  ខដ្េមានកនរងសំណ ំ

រ ឿងរ្សងរទៀត។ 

២.៣ ប ិបទ ក់ព័នធនឹងបណណសា  និងេ ខង្គ រៅរសសសេ់ បស់ត លាកា  

 

ភា ឆ្ន ំ២០២១។ សំណ រំ ឿង ០០៤ ឯកសា  D387 អន សស ណៈអនត កា ិយាេ័យ បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះ “កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់

រ ើងវិញថ្នឯកសា រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤” ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១។ 

32 សូេរេើេឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៣២-៣៨។ 

33 ខ្នក ៣២-៣៧ រៅកនរងឧបសេព័នធ ក គឺជ្ញ ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ ខដ្េបង្គា ញកនរងទម្េង់ដ្ូឆគ្នន របះបិទកនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២ (សមាៃ ត់) និងកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៤/២ (ោត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ រដាយេិនមានកា រកាសេ ប)។ ខ្នកទី 13 រៅកនរង

ឧបសេព័នធ ក សំរៅរេើ ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះពី ខដ្េដាក់រដាយប គគេខតមាន ក់ េួយកនរងសំណ ំរ ឿង 002 

(សមាៃ ត់) និងេួយកនរងសំណ រំ ឿង ០០៤/ ០២ (ោត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈ រដាយេិនមានកា រកាសេ ប)។ ឯកសា េិនខេនជ្ញឆាប់

ឆេេងរទ ប  ខនតជ្ញទំ ង់ខបបបទខដ្េបានដាក់រដាយប គគេដ្ខដ្េ សត ីពរីហត កា ណ៍ដ្ូឆគ្នន  និងមានព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួនដ្ូឆគ្នន ។ 

34 សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៣២-៣៨។ 

35 សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៣៨។ 

36 ឧបសេព័នធ ខ អន សស ណៈពីម្កោបញ្ាីថ្នអងគប រ ជំន ំជម្េះ រ្ញើជូនសហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០២១។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

18. នរពេរនះ អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងកេពរជ្ញបានឆ ះកិឆចម្ពេរម្ពៀងបខនថេរៅរេើកិឆចម្ពេរម្ពៀង

 វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ ដាឋ េិបាេកេពរជ្ញទាកទ់ងនឹងកា កាត់រសឆកតីរៅរម្កាេឆាប់

កេពរជ្ញ នូវឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េម្បម្ពឹតតរ ើងរៅកនរង យៈកាេថ្នកេពរជ្ញម្បជ្ញធិ្បរតយយ សត ីពីកា រ ៀបឆំ

អនត កាេ និងកា បញ្ចប់កា ង្គ  បស់អងគជំន ំជម្េះ វិសាេញ្ា។ កិឆចម្ពេរម្ពៀងបខនថេរនះខឆងអំពី

កា ខង កាបណណសា ឯកសា សាធា ណៈខដ្េម្តូវឱ្យ “មានភាពទូេំទូលាយាេខដ្េអាឆរធ្វើរៅ

បាន”37។ 

19. ក៏ប  ខនតព ំមាន វិធានេេអិតថ្នកា ឆូេរេើេឯកសា   ក់ព័នធនឹងបណណសា រនះរៅរ ើយរទ។ ឆាប់

ជ្ញតិសត ីពីបណណសា នឹងអន វតតរៅរេើបណណសា  អ.វ.ត.ក រេើកខេងខតមានកា អន េ័តឆាប់ងមី38។ 

ឆាប់រនះមានកំណត់អំពីកា ោត់ថ្នន ក់ឯកសា ជ្ញសាធា ណៈរម្កាយ យៈរពេកំណត់េួយ។ ក៏ប  ខនត

វាគឺជ្ញអវីខដ្េេិនឆាស់លាស់ខដ្េថ្ន បណាណ សា  បស់ អ.វ.ត.ក នឹងម្តូវបានអន វតតរដាយ

ម្កបខ័ណឌ ទូរៅរនះ ជ្ញជ្ញងរដាយរគ្នេនរយាបាយថ្នកា ឆូេរេើេឯកសា  ខដ្េបរងកើតរ ើងជ្ញក់

លាកស់ម្មាបត់ លាកា អនត ជ្ញតិរ្សងរទ39។ រដាយសា ព ំមានភាពឆាស់លាស់ រគមានកា េំបាក

កនរងកា រដាះម្សាយនូវរាេ់កា ពិោ ណាទាងំអស់៖ ឧទាហ ណ៍ គឹព ំដឹ្ងពីកា ខបងខឆកថ្នន ណា

អាឆទទួេកា អន ញ្ហា តឱ្យឆូេរេើេសមាា  ៈសមាៃ ត់កនរងសំណ ំរ ឿង ឬ យៈរពេខដ្េកំណត់រដាយ

ឆាប់សែ ីពីបណណសា នឹងអន វតតយា ងដូ្ឆរេែឆ។ ក៏ប  ខនត សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន  កា ង្គ សំខានស់ត ី

ពីកា កំណត់នូវព័ត៌មាន រសើប ខដ្េមានរៅកនរងឯកសា សំណ ំរ ឿងទាំងរនះ េិនម្តូវពនា រនះ

រទ។ កា រេើកអំណះអំណាងបខនថេរទៀតអាឆ ម្តូវមាន រៅរពេរម្កាយ។ សហរេធាវីនេំ ខ ក៏

សូេរសន ើរៅកាន់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិនិងម្បរទសកេពរជ្ញ ឱ្យមានកា ពិរម្គ្នះរយាបេ់ជ្ញេួយរដ្ើេ

 
37 រសឆកតីបខនថេរៅនឹងកិឆចម្ពេរម្ពៀង វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ ដាឋ េិបាេកេពរជ្ញ ទាក់ទងនឹងកា កាត់រសឆកតីរៅ

រម្កាេឆាប់កេពរជ្ញ នូវឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េបានម្បម្ពឹតតរ ើងរៅកនរង យៈកាេថ្នកេពរជ្ញម្បជ្ញធ្ិបរតយយ សត ីពីកា រ ៀបឆំោត់ខឆងជ្ញអនត 

កាេ និងកា បញ្ចប់កិឆចកា  បស់អងគជំន ំជម្េះ វិសាេញ្ា មាម្ា ៣(១) [ឧបសេព័នធ ២]។  

38 ឆាប់សែ ីពីបណណសា  ឆ ះថ្ងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៥ (ភាសាខខម ) [ឧបសេព័នធ ៣]។ 

39 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍ៈ RSCS កា កត់ម្ា និងព័ត៌មាន រសើប កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ កា ខកខម្បរៅកនរងកា 

រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា  កា រដាះម្សាយ និងរគ្នេនរយាបាយខដ្េអាឆទទួេបាន ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខេករា ឆ្ន ំ២០១៤។ MICT 

រគ្នេនរយាបាយខដ្េអាឆទទួេបានសម្មាប់កា កត់ម្ា ខដ្េបាន កាទ ករដាយយនតកា សម្មាប់ត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ 

ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦។ សូេរេើេ្ងខដ្  ម្ពឹតតិប័ម្ត បស់រលាកអគគរេខាធ្ិកា  ត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិៈ ព័ត៌មាន

 រសើប កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា  កា រដាះម្សាយ និងសិទធិឆូេរេើេឯកសា  ឯកសា  ST/SGB/2012/3 ឆ ះថ្ងៃទី២០ ខខក

កកដា ឆ្ន ំ២០១២។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

បណែ ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងកា រ ៀបឆំនូវរគ្នេនរយាបាយឬឆាប់ជ្ញក់លាក់ណាេួយខដ្េទាក់ទងរៅ

នឹងកា ឆូេរេើេឯកសា  រដាយសា ខតពួកគ្នត់ជ្ញអនកខដ្េម្តូវទទួេកា ប ះ េ់ជ្ញងរគកនរងរ ឿង

រនះ។ 

៣. នោលការ ៍គតិយុតាិជា្រមាន 

៣.១ រគ្នេកា ណ៍ទូេំទូលាយ 

20. អតថបទគតិយ តតិ បស់ អ.វ.ត.ក ខឆងថ្ន កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី្ម្តូវរធ្វើជ្ញសាធា ណៈ និងមានតមាេ

ភាព40។ ឆំណ ឆរនះម្សបរៅនឹងបទដាឋ នអនត ជ្ញតិ ខដ្េបានបញ្ហា ក់ឆាស់ខដ្េថ្ន សវនកា ជ្ញសា

ធា ណៈសំរៅដ្េ់កា ខដ្េសាធា ណជនអាឆឆូេរេើេកំណត់រហត លាយេកខណ៍អកស   ួេទាងំ

េសតរាង41។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខតងខតអំ វនវ ឱ្យមានតមាេ ភាពនិងឱ្យមានកា ទទួេសាគ េ់

ជ្ញសាធា ណៈនូវកា ពិតអំពីឧម្កិដ្ឋកេមនន ខដ្េសថ ិតរម្កាេអំណាឆកា ង្គ  បស់ត លាកា ។ 

ឆំណ ឆទាងំពី រនះម្តូវខតសម្េបសម្េួេ រដាយអន ញ្ហា តឱ្យសាធា ណជនអាឆឆូេរេើេព័ត៌មាន

ននខដ្េមានកនរងសំណ ំរ ឿង។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជម្េះរនះបាន េេឹកថ្ន៖ 

“កា ខឆកោយឱ្យបានទូេទំូលាយនូវសមាា   ក់ពន័ធនឹងកិឆចដ្រំណើ កា នីតិវិធី្ រៅឆំរ ះ

េ ខត លាកា  […] គឺម្សបរៅនឹងអាណតតិ បស់ អ.វ.ត.ក ខដ្េ ួេមានទាងំកា ឆូេ ួេ

ឆំខណកកនរងកា ្សះ្ាជ្ញតិ នងិកា ្តេ់ឱ្យនវូឯកសា  រដ្ើេបីគ្នមំ្ទដ្េ់កា ខសវ ង កកា 

ពិតខាងខ្នកម្បវតតិសាន្រសត ដ្យ៏ូ អខងវងេករហើយ”។ កា ខឆកោយេសតរាងសខំាន់ៗជ្ញ

រម្ឆើនខដ្េមានរៅកនរងសំណ រំ ឿង ០០១ អាឆជំ  ញឱ្យមាន “កិឆចពិភាការេើអតីតជ្ញសា

 
40 កិឆចម្ពេរម្ពៀង វាងអងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ ដាឋ េិបាេកេពរជ្ញ សត ីពីកា កាត់រទាសរម្កាេឆាប់សត ីពីឧម្កិដ្ឋកេមរៅកេពរជ្ញ 

ខដ្េបានម្បម្ពឹតតកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធ្ិបរតយយ “កិឆចម្ពរពៀង អ.វ.ត.ក” មាម្ា ១២(២)។ ឆាប់សត ីពីកា បរងកើតអងគជំន ំ

ជម្េះវិសាេញ្ាកនរងត លាកា កេពរជ្ញ សម្មាប់កា កាត់រទាសឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េបានម្បម្ពឹតតកនរងអំ រង បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធ្ិបរតយយ ឆាប់

សត ីពកីា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាម្ា ៣៤ ងមី។ វិធាន ២១(១) ថ្ន វិធានថ្្ទកនរង។ 

41 ឧទាហ ណ៍ សូេរេើេ េតិរយាបេ់រៅរៅ បស់គណៈកមាម ធ្កិា សិទធិេន សសរេខ ៣២ ឯកសា  អ.ស.ប រេខ 

CCPR/C/GC/32 (២៣ សីហា ២០០៧) កថ្នខណឌ  ២៩។ រសឆកតីម្បកាសទីម្ករងអ ីសាត ន់ប  េសត ីពតីមាេ ភាព និងដ្ំរណើ កា 

ត លាកា  ឯកសា រេខ A/73/831-E/2019/56 ឧបសេពនធ I រគ្នេកា ណ៍ទី ៦ និង  វិធានកា សម្មាប់កា អន វតតរសឆកតីម្បកាស

ទីម្ករងអ ីសាត ន់ប  េម្បកបរដាយម្បសិទធិភាព ឯកសា រេខ A/73/831-E/2019/56 ឧបសេពនធ II រគ្នេកា ណ៍ទី ៦(៣) ខដ្េបាន

សរម្េឆរដាយម្ករេម្បឹការសដ្ឋកិឆច និងសងគេកិឆច អ.ស.ប រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេខ ២០១៩/២២ កា រធ្វើឱ្យមានតមាេ ភាព

កាន់ខតម្បរសើ រ ើងរៅកនរងដ្ំរណើ កា ត លាកា  ឯកសា រេខ E/RES/2019/22 ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៩។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ធា ណៈ និងរដាយេិនមានកា លាក់រេៀេ រដាយខ្អករេើេេូដាឋ នដ្៏ ឹងមំាេួយខដ្េជ្ញ

េទធ្េ អាឆកាត់បនថយនវូទសសនៈថ្នកា េនិទទេួសាគ េ់ កា បំថ្េេអងគរហត  និងកា ពិត

ខដ្េមានខតេួយខ្នករនះបាន”42។ 

21. ក៏ប  ខនត ម្សបរពេជ្ញេួយគ្នន រនះ ភាពដាឆ់ខាតឆំរ ះតមាេ ភាព និងកា ពិតក៏ម្តូវខត កាឱ្យមាន

ត េយភាពទេ់នឹង្េម្បរយាជន៍រ្សងរទៀត្ងខដ្ 43។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជម្េះបាន

រធ្វើកា សរងកត “ថ្ន កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រេើឯកសា ម្តូវរធ្វើរ ើងរដាយរធ្វើយា ងណាឱ្យមានត េយភាព

 វាងតម្េូវកា ថ្នកា  កាកា សមាៃ ត់ និងតម្េូវកា ថ្នតមាេ ភាព”44 រហើយថ្ន “កា សមាៃ ត់ឆំរ ះ

សំអាងេួយឆំនួន អាឆរៅខត កាទ ក”45។ បទដាឋ នអនត ជ្ញតិខដ្េតម្េូវឱ្យមានតមាេ ភាពក៏អំ វនវ

ឱ្យមានក ណីរេើកខេងរដ្ើេបីកា   ឯកជនភាព46 ខដ្េជ្ញសិទធិេួយម្តូវបានទទួេសាគ េ់រម្កាេ

ឆាបេ់ន សសធ្េ៌អនត ជ្ញតិ និងឆាប់តំបន់47។ ឧទាហ ណ៍ រសឆកតីម្បកាសសត ីពីរគ្នេកា ណ៍ជ្ញ

 
42 សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F30/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៥។ រយាងសំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F28 សាេដ្ីកា ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខក េាៈ 

ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៧០៨។ 

43 រសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីកា រធ្វើឆណំាត់ម្បរេទឯកសា  មាម្ា ១.២។  

44 សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F30/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញរៅកនរង

សំណ ំរ ឿង ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ៥។ 

45 ដ្ូឆខាងរេើ កថ្នខណឌ  ៦។ 

46 ឧទាហ ណ៍ សូេរេើេៈ MICT រគ្នេនរយាបាយខដ្េអាឆទទួេបានសម្មាប់កា កត់ម្ាខដ្េបាន កាទ ករដាយយនតកា 

សម្មាបត់ លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៦ មាម្ា ៧(២) (“កនរងកា ពិោ ណាអំពេីទធភាពខដ្េអាឆ

ឆូេរេើេឯកសា បាន រគ្នេកា ណ៍ទូរៅថ្នភាពរបើកឆំហ និងតមាេ ភាព ម្តូវខតងេឹេខងេងគ្នន ជ្ញេួយនឹងកាតពវកិឆចកនរងកា  កាភាព

សមាៃ ត់ថ្នកា កត់ម្ា និងព័ត៌មានខដ្េបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ រដ្ើេបីជ្ញម្បរយាជន៍ថ្នកា ទប់សាក ត់ក ំឱ្យមានពយសនកេម និងកា ខូឆខាត

ដ្េ់អងគកា សហបម្ហជ្ញជ្ញតិ ឬពយសនកេម កា ខូឆខាត ឬកា  ំរលាេបំ នរេើភាពឯកជន បស់ប គគេទាងំោយ”)។  វិធានកា 

សម្មាប់កា អន វតតរសឆកតីម្បកាសទីម្ករងអ ីសាត ន់ប  េម្បកបរដាយម្បសិទធិភាព ឯកសា រេខ A/73/831-E/2019/56 ឧបសេពនធ II 

រគ្នេកា ណ៍ទី ៦(៣) ខដ្េបានសរម្េឆរដាយម្ករេម្បឹការសដ្ឋកិឆច និងសងគេកិឆច អ.ស.ប រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆរេខ ២០១៩/

២២ កា រធ្វើឱ្យមានតមាេ ភាពកាន់ខតម្បរសើ រ ើងរៅកនរងដ្ំរណើ កា ត លាកា  ឯកសា រេខ E/RES/2019/22 ឆ ះថ្ងៃទី១ ខខសីហា 

ឆ្ន ំ២០១៩។ សូេរេើេ្ងខដ្  កម្េងឯកសា ឆាប់ខដ្េបានរយាងកនរងរជើងទំព័  ៩៣-៩៦ ខាងរម្កាេ។ 

47 ឯកសា ជ្ញប់ ក់ព័នធបំ្ តសម្មាប់ម្បរទសកេពរជ្ញៈ រសឆកតីម្បកាសជ្ញសកេសត ីពីសិទធិេន សស មាម្ា ១២។ កតិកាសញ្ហា អនត 

ជ្ញតិសត ីពីសិទធិពេ ដ្ឋ និង សិទធិនរយាបាយ មាម្ា ១៧។ រសឆកតីម្បកាសអំពីសិទធិេន សសអាសា ន មាម្ា ២១។ គណៈកមាម ធ្ិកា 

សិទធិេន សសបានពនយេ់ថ្ន សិទធិតម្េូវឱ្យ “បណាត  ដ្ឋោត់វិធានកា ម្បកបរដាយម្បសិទធភាពរដ្ើេបីធានថ្ន ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជីវិត

ឯកជន បស់ប គគេណាមាន ក់ េិនម្តូវធាេ ក់ឆូេកនរងថ្ដ្ប គគេដ្ថ្ទ ខដ្េឆាប់េិនបានអន ញ្ហា តឱ្យទទួេ ោត់ខឆង និងរម្បើម្បាស់
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

េូេដាឋ នថ្នយ តតិធ្េ៌សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងកា  ំរលាេបំ នអំណាឆខឆងថ្ន ដំ្រណើ 

កា ាេ េ្ូវត លាកា គួ  

“ោត ់វធិានកា កាត់បនថយភាពេិនង្គយម្សួេដ្េជ់ន ងរម្គ្នះ កា   ឯកជនភាព បស់

ពួករគកនរងក ណីោបំាឆ់ និងធានស វតថិភាពដ្េព់ួករគ ម្ពេទាងំឯកជនភាព បស់ម្ករេ

ម្គួសា ពួករគ និងសាកសីននកនរងនេពួករគ ឱ្យរឆៀស្ តពីកា បំេិតបំេ័យ និងកា សង

សឹក”48។ 

៣.២ ម្កបខណឌ គតិយ តតិជ្ញក់លាក់ 

22. គនេឹះអតថបទគតិយ តតិ អ.វ.ត.ក ដ្កម្សង់រគ្នេកា ណ៍ទូេំទូលាយទាងំរនះ បរងកើតជ្ញម្កបខណឌ ជ្ញក់

លាកគឺ់ រសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីឆំណាត់ម្បរេទ។ មាម្ា ១២.២ ខឆងថ្ន “កា ិយាេ័យត លាកា 

ឆ ងរម្កាយខដ្េទទួេបានសំណ ំរ ឿងម្តូវរធ្វើកា ពិនិតយរ ើង វិញឆំរ ះឯកសា  សត ីពីស វតថិភាពថ្ន

កា ដាក់ឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា រ ើង វិញ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង” រហើយថ្ន 

“ក. ឯកសា ខដ្េរៅខតសមាៃ ត់ ឬសមាៃ ត់បំ្  ត ម្តូវខតពិនិតយរ ើងវិញ និងម្តូវដាក់

ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញកនរងក ណោីំបាឆ់។ 

ខ. ឯកសា ខដ្េមានខ្នកខេះខដ្េសមាៃ ត់មានកម្េិត ម្តូវរធ្វើកា រកាសេ បឱ្យបាន

ម្តឹេម្តូវ កនរងកា បរងកើតនវូសំរៅងមីេួយរទៀត។ 

គ. បញ្ាីថ្នឯកសា ខដ្េម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ ម្តូវដាក់ឆូេកនរងសំណ រំ ឿង។ 

ឃ. ឯកសា ណាខដ្េមានម្ាកនរងដ្ណំាក់កាេណាេួយថ្នរ ឿងកតី ម្តូវរធ្វើកា ពនិិតយ

រ ើងវិញ និងខដ្េព ំោបំាឆ់មានកា របាះម្ា”។ 

23. ទាងំអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង និងអងគជំន ំជម្េះរនះបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ភាគីគួ មានឱ្កាសបរញ្ចញ

េតិរយាបេ់សត ីពីបញ្ហា ថ្នកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ49។ 

 

ព័ត៌មានរនះរនះរទ រហើយេិនម្តូវបានរម្បើម្បាស់សម្មាប់រគ្នេបំណងខដ្េេិនម្សបនឹងកតិកាសញ្ហា រនះរ ើយ”)។ គណៈកមាម ធ្ិ

កា សិទធិេន សស េតិរយាបេ់ទូរៅរេខ ១៦៖ មាម្ា ១៧ (សិទធិទទួេបានភាពឯកជន) សិទធិរគ្ន ពដ្េ់ភាពឯកជន ម្ករេម្គួសា  

និងកា ម្បាម្ស័យទាក់ទង និងកា កា   រសឆកតីខងេងនូ  និងកិតតិយស ឆ ះថ្ងៃទី៨ ខខរេសា ឆ្ន ំ១៩៨៨ កថ្នខណឌ  ១០។ 

48 រសឆកតីម្បកាសអំពរីគ្នេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ នថ្នយ តតិធ្េ៌សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះរដាយសា ឧម្កិដ្ឋកេម និងកា  ំរលាេបំ នអំណាឆ 

រសឆកតីសរម្េឆ បស់េហាសននិបាត អ.ស.ប រេខ ៤០/៣៤ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ១៩៨៥ កថ្នខណឌ  ៦(ឃ)។ 

49 ឯកសា  E467/6 ដ្ីកាបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញ ឯកសា សាធា ណៈ ឆ ះ

ថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  ២។ សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  F30 កថ្នខណឌ  ១-២, ៥។ សំណ ំរ ឿង ០០១ ឯកសា  
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

24. រសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីឆំណាត់ម្បរេទ ក៏កំណត់នូវរគ្នេកា ណ៍ ក់ព័នធននខដ្េអាឆអន វតត

បាន រដ្ើេបីរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឱ្យបានម្តឹេម្តូវឆំរ ះសមាា  ននខដ្ ។ 

25. មាម្ា ៤ ខឆងអំពីម្បរេទសមាា  ននកនរងសំណ ំរ ឿងខដ្េសនមតថ្នជ្ញឯកសា សាធា ណៈ។ 

សម្មាប់រគ្នេបំណងនរពេរនះ អវីខដ្េគួ ឱ្យកត់សមាគ េ់ជ្ញងរគ គឺឆំណ ឆ “េសតរាងខដ្េ ួេ

មាន បាយកា ណ៍ជំនញ ខដ្េម្តូវបានទទួេយករៅកនរងរពេជំន ំជម្េះ” (មាម្ា ៤(ឃ))។ 

26. ទ្រយរៅវិញ ម្បរេទសមាា  េួយឆំនួនម្តូវបានសនមតថ្នសមាៃ ត់ ឬសមាៃ ត់បំ្ ត។ សមាា  ទាងំរនះមាន

រ ៀបរាប់រៅកនរងមាម្ា ៥ និង ៦។ សមាា  សមាៃ ត់ ួេមាន “បណត ឹង បស់ជន ងរម្គ្នះ” (មាម្ា ៥.១

(ឃ)) និង “អតតសញ្ហា ណ និងអាសយដាឋ នេេអិត បស់ជន ងរម្គ្នះ ខដ្េេិនខេនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី (ខដ្េ ួេមាន កយបណត ឹងាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី)” (មាម្ា ៥.១(ង))។ 

សមាា  សមាៃ ត់បំ្ ត ួេមានព័ត៌មាន កព់័នធនឹងស ខភាព បស់ជនសងស័យ ជនម្តូវរោទ ឬជនជ្ញប់

រោទ (មាម្ា ៦(គ)) និងសមាា  ននខដ្េសថ ិតរម្កាេ វិធានកា កា    (មាម្ា ៦(ខ))។ 

27. មាម្ា ៧ ខឆងបខនថេអំពីកា ខណនេំួយឆំនួនទាក់ទិននឹងកា កា    ក់ព័នធដ្េ់សាកសី និងជន ង

រម្គ្នះ  ួេទាងំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី៖ មាម្ា ៧.២ ខឆងថ្ន៖ 

អន រលាេាេមាម្ា ៥(ង) [sic50]  កយបណត ឹងាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនឹង

ម្តូវដាក់រៅកនរងខ្នកសមាៃ ត់ថ្នសំណ រំ ឿង។ រៅរពេ កយបណត ឹងាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីរនះម្តូវបានបដ្ិរសធ្ ខតេនិទានប់ាន្សពវ្ ាយជ្ញសាធា ណៈរៅរ ើយ 

 កយបណត ឹងរនះ និងរសឆកតីេេអិតអពំីអតតសញ្ហា ណអនកបតឹង ាេ វធិានរនះ ម្តូវសថ ិតរៅ

កនរងខ្នកសមាៃ ត់ថ្នសណំ ំរ ឿង។ 

28. មាម្ា ៧.៤ ខឆងថ្ន “ព័ត៌មានេេអិតសម្មាប់កា ទំនក់ទំនង បស់មាច ស់បណត ឹង និងអនកដាក់ កយ

ស ំាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េមានរៅកនរងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មាន បស់ជន ងរម្គ្នះ 

រហើយខដ្េកាេ យជ្ញសាធា ណៈ រដាយអន រលាេាេមាម្ា ៤ ម្តូវរកាសេ បរឆញពីឯកសា ខដ្េ

យកេកដាក់កនរងរគហទំព័  បស់ អ.វ.ត.ក”។ 

 

F30/2 រសឆកតីសរម្េឆរេើរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ឆ ះថ្ងៃទី២៦ ខខេិង 

ន ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ២, ៨។ 

50 រេើេរៅបំណងគឆឺង់រយាងរៅមាម្ា ៥.១(ង) រទ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

29. សហរេធាវីនេំ ខយេ់ថ្ន ខ្នកា រនះមានន័យថ្ន េសតរាងខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង កនរងរ ឿងកតីណាេួយ គួ ខតោត់ទ កជ្ញឯកសា សាធា ណៈ រេើកខេងខតសមាា  ទាងំ

រនះមានេកខណៈសមាៃ ត់ ឬសមាៃ ត់បំ្ ត។ រហត រនះ ឯកសា ខដ្េមានសមាា  ៈននខដ្េបាន

រ ៀបរាប់រៅកនរងមាម្ា ៥, ៦ និង ៧ ខដ្េមានសាថ នភាពជ្ញឯកសា សមាៃ ត់ ឬសមាៃ ត់បំ្ ត ម្តូវ

រកាសេ បរឆញពីឯកសា ខដ្េម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈ។ 

30. ទាកទ់ិននឹងបញ្ហា ខដ្េថ្ន “េសតរាង” មានអវីខេះ រៅាេអតថន័យថ្នមាម្ា ៤(ឃ) ថ្នរសឆកតីខណនំ

អន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរនះ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ដ្េ់ វិធាន ៨៧(៣) ថ្ន

 វិធានថ្ ទ្កនរង ខដ្េខឆងថ្ន “អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសរម្េឆ រដាយខ អ្ករេើេសតរាងខដ្េមានរៅ

កនរងសំណ ំរ ឿង ម្បសិនរបើភាគីយកេសតរាងទាងំរនះេកដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ ឬ 

ម្បសិនរបើអងគជំន ំជម្េះខេួនឯងយកេសតរាងទាងំរនះេកដាក់រៅឆំរ ះេ ខភាគី ។ េសតរាងខដ្េ

មានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ម្តូវបានោត់ទ កថ្ន បានរេើករ ើងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ ឬ ភាគី របើ

សិនជ្ញខេឹេសា  បស់វាម្តូវបានសរងខប ម្តូវបានអាន ឬ ម្តូវបានកំណត់បង្គា ញអតតសញ្ហា ណយា ង

សេម្សបកនរងសវនកា  …”។ េសតរាងខដ្េមានរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០២ ម្តូវបានកំណត់អតតសញ្ហា ណ ួឆរហើយ រដាយសា អងគជំន ំជម្េះបានបរងកើតជ្ញឯកសា 

រេខ E3 រៅកនរងសំណ ំរ ឿង51។ 

 
51 “កា ដាក់រេខ E3 បញ្ហា ក់ថ្នឯកសា េួយម្តូវបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអអគជំន ំជម្េះ ឬឆំរ ះេ ខភាគីរដាយព ំមានកា ជំទាស់

រនះរទ (ឬកនរងក ណីខដ្េមានកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ណាេួយ ខតកា ជំទាស់រនះម្តូវបានអងគជំន ំជម្េះបដិ្រសធ្)។ រដាយ

អន រលាេាេវិធាន ៨៧ (២) និងវិធាន ៨៧ (៣) អងគជំន ំជម្េះអាឆរធ្វើរសឆកតីសរម្េឆ បស់ខេួន រដាយខ្អករេើឯកសា នន

ខដ្េម្តូវបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ ឬភាគី (ដ្ូឆជ្ញ “ខេឹេសា  បស់ឯកសា ទាងំរនះម្តូវបានសរងខប អាន ឬបង្គា ញអតត

សញ្ហា ណសេម្សបរៅកនរងត លាកា ”) “ខដ្េម្តូវឆ្េងកាត់កា រដ្ញរដាេ” និងព ំម្តូវបានដ្ករឆញនូវរហត ្េណាេួយ កនរង

ឆំរណាេរហត ្េទាងំ៥ ខដ្េមានខឆងកនរងវិធាន ៨៧ (៣) (ក) ដ្េ់ (ង) រ ើយ។ អងគជំន ំជម្េះ ោត់ទ កថ្ន ឯកសា បានឆ្េង

កាត់កា រដ្ញរដាេ ួឆរហើយ ម្បសិនរបើឳកាសម្គប់ម្គ្នន់ម្តូវបាន្តេ់ដ្េ់ភាគី រដ្ើេបីជំទាស់រៅនឹងកា យកឯកសា រនះេករម្បើ

ម្បាស់ រទាះបីភាគីរម្បើ ឬព ំរម្បើម្បាស់ឳកាសរនះក៏រដាយ។ ឯកសា ងមីៗខដ្េអងគជំន ំជម្េះយេ់ថ្នបានបំរពញេកខខណឌ  ដ្ូឆមាន

កនរងវិធាន៨៧ (៤) ថ្នវិធានថ្្ទកនរង ក៏ម្តូវបានដាក់រេខ E3 ្ងខដ្ ។ កា ដាក់រេខ E3 ម្តូវបានកត់ម្ារដាយម្កោបញ្ាីរៅកនរង

កំណត់រហត ជ្ញលាយេកខណ៍អកស ថ្នកិឆចដ្ំរណើ កា  នីតិវិធ្ី សម្មាប់ថ្ងៃនីេួយៗថ្នសវនកា  រហើយក៏នឹងម្តូវបានជូនដ្ំណឹងន

រពេឆ្ប់ៗរៅភាគី ាេ យៈកេមវិធ្ីឯកសា សត ីពីសវនកា ម្បោំថ្ងៃ (Daily Trial Documents interface)។ រៅរពេម្តូវបាន

ដាក់រេខ E3  ួឆរហើយ ឯកសា ខដ្េមានរេខ នឹងជំនួសរេខ E3 ឯកសា េ នៗខដ្េធាេ ប់ម្តូវបានដាក់ឱ្យឯកសា រនះ។” សូេ

រេើេ ឯកសា រេខ E178/1 ឆំណងរជើង “សំរណើ បស់រេធាវីកា   ជនជ្ញប់រោទ រខៀវ សំ្ន រសន ើស ំបញ្ហា ក់អំពីម្បរេទថ្នឯក
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

៣.៣ ឆំណ ឆេិនឆាស់លាស់  

31. រទាះបីជ្ញមានម្កបខណឌ រនះក៏រដាយ ឆំណ ឆថ្នភាពេិនឆាស់លាស់រៅខតមាន ជ្ញពិរសស  ក់ព័នធ

នឹងរសឆកតីសននិដាឋ នរនះខតេតង៖ 

(ក) រសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ េិនមានភាពឆាស់លាស់ថ្នរតើ មាម្ា 

៥ មាម្ា ៦ និងមាម្ា ៧ មានបំណង្តេ់បញ្ាីថ្នសំភា ៈទាងំអស់ ខដ្េគួ ម្តូវបានរេើក

ខេងពីឋានៈជ្ញសាធា ណៈ ឬថ្នរតើ រៅម្កេ និងអងគជំន ំជម្េះ រៅខតមានឆ្នទ ន សិទធិ

កនរងកា សរម្េឆថ្នសំភា ៈរ្សងរទៀតជ្ញ សំភា ៈសមាៃ ត់។ ម្បសិនរបើរៅម្កេមានឆ្នទ ន 

សិទធិបនត កាកា សមាៃ ត់ថ្នឯកសា សំណ ំរ ឿងរ្សងរទៀតរនះ វាេិនឆាស់ថ្នរតើម្បរេទសំ

ភា ៈណាេួយខដ្េអាឆនឹងយកេករម្បើម្បាស់រដ្ើេបីកា   ។ 

(ខ)  វាេិនឆាស់ថ្នរតើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា អវីឆំរ ះសំភា ៈទាងំោយ ខដ្េេិនសថ ិតរៅ

 រម្កាេម្កបខ័ណឌ ថ្នមាម្ា ៤, ៥, ៦, ឬ ៧។ 

32. កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់េិនស ីសង្គវ ក់គ្នន  និងកា រកាសេ បឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំ

រ ឿង ០០១ ដូ្ឆបានរេើករ ើងកនរងកថ្នខណឌ  ១៦ ខាងរេើ បង្គា ញអំពីកងវះថ្នម្កបខណឌ ឆាស់លាស់

ខដ្េអាឆអន វតតបាន និងបង្គា ញអំពី របៀបខដ្េវាអាឆប ះ េ់ដ្េ់សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

ជ្ញពិរសសរៅរពេខដ្េពួកគ្នត់េិនបានទទួេឱ្កាសកនរងកា បរញ្ចញេតិរយាបេ់។ 

33. ខ ន្កខាងរម្កាេថ្នរសឆកតីសននិដាឋ នទាងំរនះ បង្គា ញនូវទិដ្ឋភាពទូរៅថ្នសំភា ៈសំណ ំរ ឿង ០០២ 

ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រដាយរផ្ទត តជ្ញពិរសសរេើសំភា ៈខដ្េ ង្េប ះ េ់

រដាយសា ឆំណ ឆថ្នភាពេិនឆាស់លាស់ទាងំរនះ។ 

៤. សំភារៈន ើមរ ា ឹង្រ ឋរបនវ ីនៅកនុង្សំ ុំនរឿង្ 

 

សា  E3 ជ្ញក់លាក់េួយឆំនួន (ឯកសា  E178) និងសំរណើស ំ E167” ឆ ះថ្ងៃទី១១ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ២។ សូេរេើេ

្ងខដ្  ឯកសា  E465 សាេម្កេ សំណ ំរ ឿង០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី១៦ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ ៤៤។ ឯកសា រេខ E190 

រសឆកតីសរម្េឆទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ហា  ក់ព័នធដ្ថ្ទរទៀត ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៨។ ឯកសា 

រេខ E305/17 រសឆកតីសរម្េឆរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ទាងំោយខដ្េបានរសន ើដាក់ រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ កនរងសំណ ំ

រ ឿង០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី៣០ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៥ កថ្នខណឌ ២៧។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

៤.១ ទិដ្ឋភាពទូរៅថ្នសំភា ៈរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿង 

34. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗកនរងម្ករេ ួេ52 បានដាក់ទម្េង់ខបបបព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ រដ្ើេបី

ឆូេ ួេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនបានដាក់ទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មាន

បខនថេរេើទម្េង់ខបបបព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ បស់ពួករគ រដាយរ ៀបរាប់េេអិតអំពីទិដ្ឋភាពជ្ញក់

ខសតងបខនថេថ្នឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េពួករគបានជួបម្បទះ និង/ឬពយសនកេមខដ្េពួករគបានទទួេ ង។53 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២ េួយឆំនួន បានដាក់ទម្េង់ខបបបព័ត៌មានអំពីជន ង

រម្គ្នះ និងទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មានបខនថេកនរងសំណ ំរ ឿង ០០៣ និង/ឬ ០០៤ ខដ្េជ្ញេទធ្េថ្ន

កាបង្គា ញព័ត៌មានទាងំរនះ ក៏រឃើញមានរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ្ងខដ្ ។54 រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីក៏បាន្តេ់កា សមាា សជូន កា ិយាេ័យសហរៅម្កេរស ើបអរងកត (ក.ស.ឆ.ស) ជ្ញេទធ

្េ សំណ ំរ ឿងរនះ ួេមានកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួន។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនបាន្តេ់កា សមាា សដ្េ់េជឈេណឌ េឯកសា កេពរជ្ញ ខដ្េម្តូវបាន

បញ្ចូេកនរងសំណ ំរ ឿង្ងខដ្ ។ សំណ ំរ ឿងក៏មានឯកសា  ដ្ឋបាេ ក់ព័នធនឹងកា ឆូេ ួេ បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ួេទាងំ បាយកា ណ៍ថ្នអងគភាពគ្ន ំ ជន ងរម្គ្នះ (“VSS”55) សត ីពី កយស ំ

ាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិខិតតំណាងរដាយអាណតតិ និងឯកសា ទាក់ទងនឹងសំរណើស ំ

 
52 បឆចរបបននរនះ បណតរ ំរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ដាក់បញ្ចូេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន៣៨៦៥នក់។ រេើសពីរនះ ប គគេពី  ូប 

ខដ្េកនេងេកមានឋានៈជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី បានដ្កខេួន។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួនពី  ូប បានទទួេេ ណភាព រដាយ

មានេិខិតបញ្ហា ក់ពីេ ណភាពរៅកនរងសំណ ំរ ឿង ប  ខនតេិនមានកា ទាេទា សំណង បស់អនកសន ងរទ។ ឯកសា សម្មាប់ប គគេ

ទាងំរនះ មានរៅកនរងសំណ ំរ ឿងរៅរ ើយ។ សំណ ំរ ឿង ក៏មានឯកសា ពីប គគេខដ្េបានដាក់ កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ប  ខនតេិនម្តូវបានទទួេយក។ 

53 ឯកសា រគ្នេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញទូរៅម្តូវបាន្តេ់រេខសំណ ំរ ឿងខដ្េរៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០២ ោប់រ្តើេរដាយ D22 

រហើយភាា ប់រៅរេខខតេួយគត់ បស់បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗ។ បញ្ាីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានរៅកនរងឧបសេព័នធទី II ភាា ប់រៅ

នឹងសាេម្កេ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំប ង (E465.3) កំណតរ់េខ D22  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗ។ ឯកសា ទាងំ

រនះម្តូវទទួេយកបនតបនទ ប់ជ្ញេសតរាងម្តូវបានបតូ រេខរៅជ្ញរេខ E3 ។ជួនកាេប  ខនតេិន ហូតត តំណភាា ប់ វាងរេខ E3 និង

រេខ D22 បង្គា ញពីកា រម្បើម្បាស់ឯកសា ជំនួសរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជំនួសឯកសា រដ្ើេ D22។ 

54 ឯកសា បនទ ប់ ជ្ញេួយសមាា  ៈរ្សងរទៀតខដ្េបានេកពីសំណ ំរ ឿងដ្ថ្ទរទៀត ម្តូវបាន្តេ់ ់រេខកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដ្េ

ោប់រ្តើេរដាយ E319 (េ ះម្ាខត បានទទួេយកជ្ញេសតរាង និង្តេ់រេខជ្ញ E3)។ 

55 ជ្ញទូរៅ រៅកនរង Zylab មានឆណំងរជើង “ បាយកា ណ៍អងគភាពជន ងរម្គ្នះសត ីពី... ឬ “ បាយកា ណ៍ បស់អងគភាពជន ង

រម្គ្នះ សត ីពី...”។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

បនតសិទធិជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។56 ឯកសា ទាងំរនះ ជ្ញ ួេ បរងកើតបានជ្ញសំណ ំសំភា ៈរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ួេរៅកនរងសំណ ំរ ឿង។ 

35. កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនធំ្ម្តូវ

បានទទួេយកជ្ញេសតរាង។ ក ណីខដ្េរកើតរ ើង រេខដំ្បូងខដ្េ្តេ់ឱ្យម្តូវជំនួសរដាយ E3។ 

ឯកសា ខដ្េបានទទួេយកជ្ញេសតរាងនិងបានកំណត់ជ្ញឯកសា  E3 កនរងរនះរាប់បញ្ចូេទាងំឯក

សា ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមរៅកនរងពី ពី វគគ ប  ខនត ួេទាងំឆំនួនឯក

សា  រម្ឆើនរ្សងរទៀត្ងខដ្  ខដ្េម្តូវបានរសន ើរ ើងជ្ញេសតរាងបារៅកនរងបញ្ាី បស់ភាគី ឬម្តូវ

បានរយាងរៅកនរងសវនកា ។ សហរេធាវីនេំ ខបានបា ន់សាម នថ្ន េសតរាង (ឯកសា  E3) កនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២ មានទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះជ្ញង ៣០០០ និងទម្េង់ខបបបទអំពី

ព័ត៌មានបខនថេជ្ញង ១០០០57។ ឯកសា  E3 ក៏មានឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនរ្សង

រទៀត ដូ្ឆជ្ញកិឆចសមាា សន៍ បស់េជឈេណឌ េឯកសា កេពរជ្ញ កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ និង

កំណត់រហត រ្សងរទៀត ខដ្េ្េិតរដាយ ក.ស.ឆ.ស។ 

36. សំណ ំរ ឿងរនះមានឯកសា េួយឆំនួនរម្ឆើជ្ញងរនះទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិនម្តូវ

បានដាក់បញ្ចូេជ្ញេសតរាងរៅកនរងកា ជំន ំជម្េះណាេួយកនរងឆំរណាេកា ជំន ំជម្េះទាងំពី ។ ភាគ

រម្ឆើនថ្នទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ និងទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មានបខនថេ (ាេកា បា ន់

សាម ន មានឯកសា ឆំនួន ១៤៤០០) េិនម្តូវបានដាក់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងជ្ញេសតរ

ាងរនះរទ រហើយរៅខតមានរេើសំណ ំរ ឿង ទាងំរេខឯកសា រដ្ើេ “រេខ D22” ឬកនរងក ណីខេះ

មានរេខសមាគ េ់រ្តើេរដាយ E319 ខដ្េឯកសា ទាងំរនះម្តូវបានបង្គា ញជ្ញសាធា ណៈពីសំណ ំ

រ ឿង។ រៅកនរងសំណ ំរ ឿងដ្ខដ្េាំងពីអំ រងរពេថ្នកិឆចរស ើបសួ េករេេះ។ ដូ្ឆគ្នន រនះខដ្  ឯកសា 

 ដ្ឋបាេភាគរម្ឆើនទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  ួេទាងំ បាយកា ណ៍ថ្នអងគភាពគ្ន ំ ជន ង

រម្គ្នះ េិខិតតំណាងរដាយអាណតតិ និងកា ទាេទា សំណង បស់សិទធិវ័នតេិនម្តូវបានដាក់បញ្ចូេជ្ញ

 
56 ឯកសា  ដ្ឋបាេទាងំរនះម្តូវបាន្តេ់រេខ D22 ឬរេខខដ្េោប់រ្តើេរដាយ E2 (េ ះម្ាខតម្តូវបានទទួេយកជ្ញេសតរាង 

និងម្តូវបាន្តេ់រេខ E3)។ 

57 ទូ រេខខដ្េបាន្ែេ់កនរងសា ណារនះ គឺរាប់បញ្ចូេម្គប់ភាសាថ្នឯកសា ជ្ញឯកសា េួយរដាយខ ក។ ដ្ូរឆនះទម្េង់ខបបបទ

ព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះខដ្េមានកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញភាសាខខម  អង់រគេស និងបារំាងម្តូវបានរាប់ជ្ញ៣ឯកសា ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

េសតរាងរនះរទ (រទាះបីជ្ញវាបង្គា ញថ្ន ឯកសា ទាងំរនះេួយឆំនួនតូឆម្តូវបានទទួេយកជ្ញេសតរ

ាងនិងម្តូវបាន្តេ់រេខសមាគ េ់ E3  ួឆរហើយក៏រដាយ)។ 

៤.២ សំភា ៈឯកជន និង រសើប ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី  

37. ឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េបានពិពណ៌នខាងរេើ ួេមានព័ត៌មានអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េអាឆ

េិនសេម្សបកនរងកា រឆញ្ាយជ្ញសាធា ណៈ។ រទាះបីជ្ញអតតសញ្ហា ណរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

មានជ្ញសាធា ណៈ ួឆរហើយក៏រដាយ58 ឯកសា ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីដាក់ជូនមាន ទ្រកនូវ

ព័ត៌មានឯកជនយា ងរម្ឆើនរេើសពីរនះរៅរទៀត។ កា យេ់រឃើញ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអំពី

 របៀបខដ្េម្តូវោត់ខឆងព័ត៌មានខបបរនះ គឺេិនមានដូ្ឆគ្នន រទ៖ កនរងឆំរណាេកា ពិរម្គ្នះរយាបេ់

រេើសំណួ រនះកនេងេកមានឆំនួនកម្េិត59 អនកខេះេិនមានកា ម្ពួយបា េា អំពីកា ្សពវ្ាយរេើ

ម្បរេទព័ត៌មានពិរសស បស់ខេួនរនះរទ ប  ខនតអនករ្សងរទៀតបានសខេតងកា ម្ពួយបា េាអំពីព័ត៌មាន

េួយម្បរេទ ឬរម្ឆើនម្បរេទខដ្េកា ្សពវ្ាយរនះអាឆបងករម្គ្នះថ្នន ក់ដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ឬអនកដ្ថ្ទ។ កា ម្ពួយបា េា មានរៅរេើម្បរេទព័ត៌មានដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

38.  ព័ត៌មានទំនក់ទំនងេេអិត៖ ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ ទម្េង់ព័ត៌មានបខនថេនិងឯក

សា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀត ជ្ញធ្េមាមានព័ត៌មានទំនក់ទំនង ដូ្ឆជ្ញ អាសយដាឋ ននិង

រេខទូ ស័ពទ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (រហើយកនរងក ណីខេះ អាសយដាឋ នអ ីខេេ)។ មានទាងំ

ឆាប់ងតឆេេងថ្នឯកសា អតតសញ្ហា ណផ្ទទ េ់ខេួន ( ួេទាងំ ូបងត) ឬយា ងរហាឆណាស់រេខអតត

សញ្ហា ណខដ្េបានពីឯកសា ខបបរនះ។ ព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួនរ្សងរទៀតដូ្ឆជ្ញ ថ្ងៃខខឆ្ន ំកំរណើត និង

ព័ត៌មានេេអិតអំពីសមាជិកម្គួសា ក៏ម្តូវបាន ួេបញ្ចូេជ្ញញឹកញាប់្ងខដ្ ។ សា ៈសំខាន់ថ្នកា 

កា   ព័ត៌មានខបបរនះម្តូវបានឆ្េរះបញ្ហច ងំ ួឆរហើយរៅកនរងរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់

ថ្នន ក់រ ើងវិញ (សូេរេើេខ ន្ក ៣.២ ខាងរេើ)។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនបានសខេតងកា 

 
58 ឯកសា រេខ E465.2 ឧបសេព័នធ II ថ្នសាេម្កេ ជ្ញបញ្ាីរ ម្ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

59 សហរេធាវីនេំ ខ និងរេធាវីតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ពឹងខ្អករេើេូេនិធ្ិពីមាច ស់ជំនួយពីខាងរម្ៅ រដ្ើេបីគ្នមំ្ទកា ឆូេ

 ួេ បស់ពួករគជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ពីរម្ ះងវិកាសម្មាប់កា ង្គ រនះេិនម្តូវបាន្តេ់រដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេថ្ន អ.

វ.ត.ក។ េូេនិធ្ិមាច ស់ជំនួយខដ្េអាឆ កបានរៅរពេរនះគឺមានកំណត់ ដ្ូរឆនះវាមានកា ដាក់កម្េិតសេតថភាព បស់សហរេធាវី

នេំ ខកនរងកា ខសវ ង កទសសនៈ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំម្សរងរេើបញ្ហា ទាងំរនះ និងសំណួ សំខាន់ៗរ្សងរទៀត។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ម្ពួយបា េាថ្ន ម្បសិនរបើព័ត៌មានេេអិតខបបរនះម្តូវបាន្សពវ្ាយជ្ញសាធា ណៈ ពួករគអាឆ

ម្បឈេនឹងកា   ករានពីជនខិេខូឆ ាេទូ ស័ពទ ឬកា របាកម្បាស់ាេអ ីនធឺ្ខណត។ 

39. ព័ត៌មានកំណត់អតតសញ្ហា ណជន ងរម្គ្នះថ្នអំរពើហិងា េ្ូវរេទ៖60 ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

េួយឆំនួនធំ្កំណត់អតតសញ្ហា ណរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរ ៀបរាប់រ ឿងរ៉ាវជ្ញជន ងរម្គ្នះ

ថ្នអំរពើហិងា េ្ូវរេទ ឬរ ម្ ះខេះ និង/ឬ េិនដូ្រោន ះរទរនះ កំណត់អតតសញ្ហា ណជនទីបីថ្នជ្ញជន ង

រម្គ្នះថ្នអំរពើហិងា េ្ូវរេទ61។ ព័ត៌មានរនះ ម្បសិនរបើ្សពវ្ាយជ្ញសាធា ណៈ អាឆបណាត េឱ្យ

មាន្េវិបាកអវិជាមានេករេើប គគេទាងំរនះ ម្បសិនរបើសាវ េី កូន សាឆ់ញាតិម្គួសា  ឬសហគេន៍

 បស់ពួករគេិនបានដឹ្ងអំពីព័ត៌មានខដ្េរោទជ្ញបញ្ហា រនះ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះបានរេើក

រ ើងអំពីកា មានកូនរកើតរឆញពីកា  ំរលាេរសពសនថវៈ62 ខដ្េបញ្ហា រនះអាឆកូន បតី ឬ ម្ករេម្គួសា 

 
60 សហរេធាវីនេំ ខសងកត់ធ្ៃន់ថ្ន ខ្នករនះគឺធ្ំជ្ញងក ណីថ្នកា  ួេរេទរដាយបងខំរៅកនរងប ិបទថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំខដ្េ

ម្តូវបានរោទម្បកាន់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២។ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនធ្ំនិយាយអំពីេកខណៈថ្នអំរពើហិងា្េូវរេទ

រ្សងរទៀតខដ្េរកើតរ ើងរៅខាងរម្ៅអា ហ៍ពិ ហ៍។ 

61 សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៣៩ (ខដ្េរ ៀបរាប់ពីកា  ំរលាេជ្ញម្បព័នធរេើន ីរវៀតណាេរៅកនរងេូេិេួយខដ្េ

បាន្តេ់រ ម្ ះ និង្តេ់រ ម្ ះ អាសយដាឋ នបឆចរបបនន និងរ ម្ ះ បស់សមាជិកម្គួសា ខដ្េបានកំណត់អតតសញ្ហា ណជនជន ង

រម្គ្នះឆំនួនម្បាំនក់) ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤០ (ខដ្េរ ៀបរាប់ពីរ ម្ ះសមាជិកម្គួសា ខដ្េម្តូវបាន ំរលាេនិងសមាេ ប់) ឧបសេព័នធ 

ក ខ្នក ៤១ (ខដ្េរ ៀបរាប់ពីរ ម្ ះន្រសត ីមាន ក់ និងពត៌មានអំពីេូេិខដ្េគ្នត់មានទីេំរៅ ខដ្េម្តូវបាន ំរលាេនិងបំ ន្េូវរេទ។ 

ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤២ និង ៤៣ (ខដ្េរាប់បញ្ចូេទាងំព័ត៌មានេេអិតថ្នកា  ំរលាេ និងកា បំ ន្េូវរេទ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខដ្េជ្ញេទធ្េ គ្នត់មានថ្្ទរ ះ រហើយបរងកើតកូន ហូតរៅ ស់រានេកដ្េ់សពវថ្ងៃ)។ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៤ (ខដ្េ

រយាងរៅរេើកា បំ ន្េូវរេទ ខដ្េទទួេ ងរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី រហើយកំណត់អតតសញ្ហា ណរដាយន្រសត ីមាន ក់ខដ្េេកពី

កងឆេ័តជ្ញេួយគ្នន  ថ្នជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េជ្ញអនកម្តូវបានម្បធានកងឈេបោប់ ំរលាេ  ហូតមានថ្្ទរ ះ រហើយម្តូវ

បានបងខំឱ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយជនខដ្េ ំរលាេខេួន ក៏ដ្ូឆជ្ញមានរ ម្ ះេូេិខដ្េជ្ញទីកខនេងខដ្េជន ងរម្គ្នះ ស់រៅបឆចរបបននជ្ញេួយ

កូន បស់ខេួន) ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៥ (ខដ្េរ ៀបរាប់អំពីកា  ំរលាេរសវសនទវៈរៅរេើសមាជិកម្គួសា ខដ្េម្តូវបានបរញ្ចញ

រ ម្ ះ រហើយនិង របៀបខដ្េគ្នត់ម្តូវបានរគសមាេ ប់ាេ យៈកា រម្បើហិងា្េូវរេទ)។ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៦ និង ៤៧ (ខដ្េ

រ ៀបរាប់ពីកា រឃើញផ្ទទ េ់ខេនកជន ងរម្គ្នះខដ្េន្រសត ីមាន ក់រទៀត ខដ្េម្តូវបានបរញ្ចញរ ម្ ះ ម្តូវបានរគបំ  បំ ន្េូវរេទ)។ 

ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៨ (ខដ្េជ្ញរ ម្ ះ បស់តតីយជនខដ្េម្តូវបានរគ ំរលាេ) ។ 

62 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤២ និង ៤៣ (ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ៀបរាប់ពីខេួនម្តូវបានរគោប់ ំរលាេ

រដាយកងឈេប  រហើយមានកូន  ស់រៅេកទេ់បឆចរបបនន)។ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៤ (ខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន ំរេឆរ ម្ ះ

ន្រសត ីមាន ក់ខដ្េមានថ្្ទរ ះរដាយសា កា ោប់ ំរលាេ និងកា បងខំឱ្យរ ៀបកា ជ្ញេួយអនកខដ្េ ំរលាេខេួន រហើយរ ម្ ះថ្នទីកខនេង

ខដ្េរកើតរ ើង និងកូនរនះ គឺរៅ ស់ រៅទីកខនេងសពវថ្ងៃ)។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

 បស់ពួករគព ំបានដឹ្ងរនះរ ើយ រហើយអាឆបណាត េឱ្យមានពយសនកេមធ្ៃន់ធ្ៃ  ម្បសិនរបើកាេៈរទ

សៈទាងំរនះម្តូវបានលាតម្តដាង។ 

40. ព័ត៌មានរវជាសាន្រសតផ្ទទ េ់ខេួន៖ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនបាន្តេ់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហា ស ខភាព េ្ូវ

កាយ ឬ េ្ូវឆិតត និង/ឬកា ពាបាេខដ្េខេួនបានទទួេ។ ក ណីរនះរឃើញមានជ្ញពិរសសរៅកនរង

ទម្េង់ខបបបទអំពីជន ងរម្គ្នះ រដាយសា ខ ន្ក គ ថ្នទម្េង់ខបបបទ បានរសន ើស ំព័ត៌មានអំពីម្បរេទ

ថ្នពយសនកេម ខដ្េអនកដាក់ កយស ំាងំខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន

ឆងអរេបង្គា ញ ពីេកខខណឌ ស ខភាព េ្ូវឆិតត និងអាកា ៈខដ្េពួករគបានទទួេ ង តួយា ង ជំងឺ

បាក់សាត (PTSD)  ជំងឺធាេ ក់ទឹកឆិតត ឆ្ប់េ័យសេ ន់រសាេ   ងប់កនរងម្ទូង រគងេិនេក់ និងសកេមភាព

ហិងាជ្ញរដ្ើេ63។ មានរដ្ើេបណត ឹងជ្ញរម្ឆើនបានលាតម្តដាងកា ពាបាេរដាយឱ្សង ឬ េ្ូវឆតិត

ខដ្េពួករគបានទទួេ រដាយអនកខេះបានដាក់រ ម្ ះសាថ ប័នរទៀត64។ កនរងក ណីខេះេសតរាងថ្នជំងឺ េ្ូវ

ឆិតត ឬកា ពាបាេ បាន្តេ់ឱ្យកនរងទម្េង់ថ្នេិខិត បស់រវជាបណឌ ិត និង/ឬ កំណត់ម្ារវជាសាន្រសត  

និងកា ពាបាេេេអិត65។ ឯកសា  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនក៏បានរ ៀបរាប់អំពីអាកា

 ៈថ្នស ខភាព េ្ូវឆិតតខដ្េរដ្ើេបណត ឹងរ្សងខដ្េរៅជិតគ្នន ធាេ ប់ឆ្េងកាត់66។ បញ្ហា ថ្នស ខភាព េ្ូវ

កាយជ្ញរម្ឆើន ក៏ម្តូវបានរ ៀបរាប់្ងខដ្   ួេទាងំស ខភាពខេះជ្ញអវីខដ្េជ្ញឯកជនភាព   ួេមាន

បញ្ហា ររាគន្រសត ី ឬ្េប ះ េ់ខដ្េឆ្េងាេកា  ួេរេទ67។ បញ្ហា េួយឆំនួនខដ្េបានលាតម្តដាង

ាេ របៀបរនះអាឆបណាត េឱ្យមានកា មាក់ង្គយ។ ប  ខនតរទាះបីក ណីរនះេិនអាឆរកើតរ ើងក៏

រដាយ ក ណីទាងំរនះរៅខតជ្ញរ ឿងផ្ទទ េ់ខេួន ខដ្េជ្ញបញ្ហា ផ្ទទ េ់ខេួន ទំនងេិនឆង់បង្គា ញជ្ញសាធា 

ណៈ។ 

41. បទពិរសាធ្ន៍ និងទសសនៈសត ីពីអា ហ៍ពិ ហ៍៖ រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ឆំនួន ៦៦៧នក់ ម្តូវបានអន ញ្ហា តឱ្យឆូេ ួេ រដាយខ អ្កាេពយសនកេម ខដ្េទទួេ ងរដាយសា 

កា កំណត់បទបញ្ហា អា ហ៍ពិ ហ៍កនរងអំ រងរពេ បបកេពរជ្ញម្បជ្ញធិ្បរតយយ។ ដូ្ឆបានបញ្ហា ក់

រៅកនរងសាេម្កេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងជន ងរម្គ្នះរ្សងរទៀតមាន

 
63 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៥៣, ៥៦, ៦៤។ 

64 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៥, ៥៣, ៥៦, ៥៧, ៥៨, ៥៩, ៦២, ៦៣, ៦៤។ 

65 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៥៦។ 

66 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២១, ៥២។ 

67 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៥៣, ៥៤, ៥៥។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

បទពិរសាធ្ន៍រ្សងៗគ្នន ថ្នអា ហ៍ពិ ហ៍ទាងំរនះ រដាយអនកខេះរៅជ្ញប់គ្នន ជ្ញបតីម្បពនធរៅរម្កាេ

សេ័យកេពរជ្ញម្បជ្ញធិ្បរតយយ។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាននិយាយរដាយរសាម ះម្តង់រៅកនរងទម្េង់

ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ ទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មានបខនថេ និងកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយ អំពីអា េមណ៍ បស់ពួករគឆំរ ះសហព័ទធ និងអំពីកា  ួេរេទរៅកនរងអា ហ៍ពិ ហ៍។ រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនេិនឆង់ឱ្យបតីម្បពនធ អតីតបតមី្បពនធ កូន សាឆ់ញាតិម្គួសា  ឬ សហគេន៍

ដឹ្ងពីរ ឿងផ្ទទ េ់ខេួនទាងំរនះរទ។ 

42. សំភា ៈ ខដ្េទទួេបានាេ យៈទា  ណកេម  ួេទាងំឆរេេើយសា ភាព និងម្បវតតិ ូប៖ សំណ ំរ ឿង

មានឯកសា ជ្ញរម្ឆើន ខដ្េម្តូវបានបរងកើតរ ើងាេ យៈកា រម្បើម្បាស់ទា  ណកេម ឬ កា រធ្វើបាប ឬ

កា គំរាេកំខហង។ ទាងំរនះ ួេបញ្ចូេឆរេេើយសា ភាពរៅេនទី សនតិស ខ ក៏ដូ្ឆជ្ញម្បវតតិ ូបខដ្េម្តូវ

បានស រស រ ើងរម្កាេកា គំរាេកំខហង។ ខេះមានម្បេពេកពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ឯកសា 

ទាងំរនះរម្ឆើនខតមានព័ត៌មានេិនពិតអំពីអនកស រស ខេួនឯង ឬ អនករ្សងរទៀត ួេទាងំសមាជិក

ម្គួសា  ខដ្េអាឆោត់ទ កថ្នមានរម្គ្នះថ្នន ក់។ សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន សា េនទី ម្បេ័យ

ពូជសាសន៍ទួេខសេ ងបានកំណត់រគ្នេកា ណ៍ ឹតបនតឹងកា ពិនិតយរេើេឯកសា ទាងំរនះ68។ 

43. កា កំណត់រ ម្ ះោ ីខដ្េម្តូវបានសងស័យ៖ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនបានបញ្ហា ក់ថ្ន កមាម

េិបាេថ្នន ក់រម្កាេរៅកនរងសហគេន៍ បស់ពួករគជ្ញអនកទទួេខ សម្តូវឆំរ ះឧម្កិដ្ឋកេម ជ្ញពិរសស 

រៅកនរងទម្េង់ខបបបទអំពីជន ងរម្គ្នះ រដាយសា ខតខ ន្ក ខ ថ្នទម្េង់ខបបបទរនះ បានរសន ើស ំជ្ញ

ពិរសសទាក់ទងនឹងកា រោទម្បកាន់រេើោ ីថ្នឧម្កិដ្ឋកេម ខដ្េអនកដាក់ កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានទទួេ ង។ ព័ត៌មានដូ្ឆគ្នន រនះក៏រឃើញមានរៅកនរងកា ពិពណ៌នរ ៀបរាប់រៅ

កនរងទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ ឬ ទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មានបខនថេ ក៏ដូ្ឆជ្ញរៅកនរង

កំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់ឆរេេើយ្ងខដ្ ។ វាអាឆនឹងេិនមានបញ្ហា អវីរ ើយកនរងកា បង្គា ញកា 

សងស័យទាងំរនះ (ឧទាហ ណ៍ ម្តង់ឆំណ ឆទាងំោយណា ខដ្េបានដឹ្ងឮជ្ញទូរៅរៅរហើយ ឬ 

ម្តង់ឆំណ ឆទាងំអស់សត ីពីេ ណភាពថ្នអនក ក់ព័នធ) ប  ខនតយា ងរហាឆណាស់ក ណីខេះខដ្េបង្គា ញ

ពីកា រោទម្បកាន់ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អំពីអំរពើរេមើសម្បឆំ្ងនឹងអនកដ្ថ្ទអាឆកាេ យជ្ញ

ម្បេពថ្នជរមាេ ះរៅកនរងសហគេន៍ ឬកា សងសឹក។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបានបញ្ហា ក់ជ្ញទូរៅថ្ន 

 
68 សូេរេើេ ឆូេរៅកាន់ឯកសា  រៅរេើរវបសាយសា ៈេនទី ម្បេ័យពូជសាសន៍ទួេខសេ ង។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ឱ្យអាជ្ញញ ធ្ មានសេតថកិឆចជ្ញអនករស ើបអរងកតរ ឿងរនះឆ ះ ប  ខនតមានកា ម្ពួយបា េាអំពីកា បង្គា ញវា

ជ្ញសាធា ណៈ។ 

44. រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនបានឆូេ ួេកនរងរ ឿងកតីរនះជ្ញពិរសស រដ្ើេបីឱ្យបទពិរសាធ្ន៍ បស់

ពួករគម្តូវបានទទួេសាគ េ់ និងដឹ្ងឮជ្ញសាធា ណៈ។ រទាះយា ងណាក៏រដាយ កា រេើកទឹកឆិតតនឹង

មានភាពខ សខបេកគ្នន 69។ ដូ្រឆនះ វាេិនភាញ ក់រ អ្ើេរ ើយខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីមានទសសនៈ

រ្សងគ្នន ទាក់ទងថ្នរតើឯកសា  និងព័ត៌មាន រសើប បស់ពួកគ្នត់គួ ខតម្តូវបានដាក់ជ្ញសាធា ណៈឬ

យា ងណា។ ខណៈខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើន បានខនះខខនងខឆក ំខេកបទពិរសាធ្ន៍ បស់

ខេួនជ្ញសាធា ណៈ ក៏រៅមានរដ្ើេបណត ឹងរ្សងរទៀតបានរសន ើស ំឱ្យមាន វិធានកា កា   70 េិនឆង់រធ្វើ

សកខីកេមជ្ញសាធា ណៈ ឬបានបញ្ហា ក់យា ងជ្ញក់លាក់អំពីកា ឆង់ឱ្យព័ត៌មាន ឬអតតសញ្ហា ណ បស់

ខេួន  េិនឱ្យសាធា ណជនបានរឃើញខដ្ 71។ រពេខដ្េ វិធានកា កា   េិនម្តូវបាន ែ្េ់រៅវគគប រ 

ជំន ំជម្េះ គឺរដាយសា មានកា ោត់ទ កថ្នេិនោំបាឆ់ រៅវគគរនះ រដាយសា ដំ្រណើ កា រស ើប

អរងកតេិនមានេកខណៈសាធា ណៈ72 ខដ្េរនះបង្គា ញនូវសា ៈសំខាន់ថ្នកា រេើកេែងរទៀតនូវបញ្ហា

 
69 ទម្េង់ទាងំរនះ មានរគ្នេបំណងរ្សងៗគ្នន  រហើយម្តូវបានរម្បើម្បាស់រដាយប គគេមាន ក់ៗកនរងរគ្នេបណំងរ្សងៗគ្នន ។ ឆំរ ះ

ប គគេខេះ វាជ្ញវិធ្ីេួយរដ្ើេបីរាយកា ណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងឧម្កិដ្ឋកេមសថ ិតរម្កាេកិឆចរស ើបសួ ។ សម្មាប់ប គគេខេះរទៀត វាជ្ញវិធ្ី

េួយរដ្ើេបីបំរពញ កា ទទួេសាគ េ់ពីត លាកា  ឬពីសាធា ណៈទាក់ទិននឹងឧម្កិដ្ឋកេមខដ្េពួកគ្នត់បានទទួេ ង។ សម្មាប់ប គគេ

រ្សងរទៀត វាម្គ្នន់ខតជ្ញវិធ្ីេួយរដ្ើេបីទទួេបាននូវឋានៈជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធ្ី និងសំណងសម្មាប់

ពយសនកេមខដ្េបានទទួេ ង។  

70  វិធានកា កា   ម្តូវបានរសន ើកនរងវគគរស ើបអរងកត និងរម្កាយេកកនរងវគគសវនកា រដាយរដ្ើេបណែ ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េអាឆម្តូវ

បានរៅឱ្យរធ្វើសកខីកេម។ 
71 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា  E293 អន សស ណៈ បស់អងគជំន ជំម្េះសាលាដ្ំបូង មានឆំណងរជើង “រសឆកតីសរម្េឆរេើ

សំរណើស ំវិធានកា កា   ទាងំអស់រៅកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងឆរេេើយតបរៅនឹងសំរណើ បសស់ហម្ពះរាជអាជ្ញញ ស ឱំ្យរកាះ

រៅរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ ម្ ះ ស សា ិន សាជ្ញងមី និងបង្គគ ប់ឱ្យមានកា វាយតថ្េេជ្ញ្េូវកា េួយពីតម្េូវកា ោំបាឆ់សម្មាប់

 វិធានកា កា    (ឯកសា  E286)” ឆ ះថ្ងៃទី២៨ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៣ កថ្នខណឌ ១-២។ ឯកសា  E307/6 សរំណើ បស់សហ

រេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអន រលាេាេវិធាន ៨៧(៤) ខដ្េរសន ើស ំទទួេយកជ្ញេសតរាងនូវសកខីកេមផ្ទទ េ់មាត ់

និងឯកសា  ម្ពេទាងំវតថរាងខដ្េ ក់ព័នធនឹងសាកសី អនកជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបានរសន ើស ំឱ្យេក្តេ់សកខីកេម

កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឆ ះថ្ងៃទី ២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ២២ ។ ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ២២, ២៣។ 

72 សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ ឯកសា  D111 [សមាៃ ត់] ដ្ីកាសរម្េឆទាក់ទិននឹងវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៨។ ឯកសា  D112 [សមាៃ ត់] ដ្ីកា សរម្េឆទាក់ទិននឹងវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី ២៨ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០០៨។ ឯកសា  

D405 [សមាៃ ត់] ដ្ីកា សរម្េឆសត ីពីវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី ៦ ខខកញ្ហា  ឆ្ន ំ២០១០។ ឯកសា  D413 [សមាៃ ត់] ដ្ីកាសរម្េឆ
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រនះេ នរបើករ ឿងរ៉ាវឱ្យមានេកខណៈសាធា ណៈរៅវគគរម្កាយៗេក។ ក ណីរនះអាឆមានកា រកើត

រ ើងម្សរដ្ៀងគ្នន ្ងខដ្ រៅរេើសំរណើវិធានកា កា   េួយឆំនួនធំ្ ខដ្េម្តូវបានដ្កហូតរៅវគគ

រស ើបអរងកត រម្កាយពីមានកា ពិភាកាជ្ញេួយនឹងអងគភាពគ្ន ំ សាកសីនិងអនកជំនញ73។ រហើយ

បញ្ហា រនះគឺថ្ន រៅរពេទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ និងឯកសា ម្បហាក់ម្បខហេ ម្តូវ

បានបំរពញ កា យេ់ម្ពេជ្ញក់លាក់េេអិតឱ្យ្ាយខេឹេសា  (ឬខ ន្កខេះ) រនះរទ។ ឯកសា រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណីភាគរម្ឆើនេិនបានបង្គា ញអំពីបំណង បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាក់ទងនឹងកា 

អន ញ្ាតឱ្យសាធា ណៈជនរម្បើម្បាស់រនះរទ។ រដាយពិោ ណារឃើញថ្ន ឯកសា ទាងំរនះម្តូវបាន

បរងកើតរ ើងដំ្បូងរដាយមានកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញឯកសា សមាៃ ត់ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (ឬ យា ង

រហាឆណាស់ អនកខេះ) រជឿជ្ញក់ថ្ន កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ខបបរនះនឹងេិនផ្ទេ ស់បតូ ។ កា ដាក់បញ្ចូេ

រៅកនរងឯកសា ខេះ (ជ្ញពិរសសឯកសា ខដ្េបានដាក់ជូនរដាយជួយពីេជឈេណឌ េឯកសា កេពរជ្ញ) 

ថ្នសត ង់ដារេើកខេងទាក់ទងនឹងវិធានកា កា    និងកា ្ាយជ្ញសាធា ណៈ េិនរធ្វើឱ្យមានកងវេ់

ដ្េ់កា ម្ពួយបា េាទាំងរនះរទ។ កា រេើកខេងទាងំរនះ េិនរឆ្េើយតបសំណួ  ថ្នរតើឯកសា ខដ្េ

បានដាក់ជ្ញសាធា ណៈ គួ មានកា រកាសេ បាេជរម្េើស រហើយវាេិនម្តូវបានរគដឹ្ងរទថ្នរតើ

េទធភាពរនះ ម្តូវបានបកម្សាយជូនជន ងរម្គ្នះរដាយអងគកា ខដ្េបានជួយបំរពញ កយបណត ឹង

ជូនពួកគ្នត់ឬក៏អត់។ វាក៏េិនម្តូវបានដឹ្ងខដ្ ពីកម្េិតថ្នកា បកម្សាយថ្នអវីនឹងរកើតរ ើងឆំរ ះឯក

សា ទាងំរនះរៅកនរងនីតិវិធី្ ឬរម្កាយេរទៀត។ 

45. កា រេើកខេងមានកំណត់េួយ ឆំរ ះរគ្នេជំហ រនះ ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន

្តេ់សកខីកេមកនរងអំ រងរពេជំន ំជម្េះ។ ដំ្រណើ កា ថ្នកា រម្ជើសរ ីសប គគេទាងំរនះរដ្ើេបីរធ្វើសកខី

កេម គឺជ្ញប ់ក់ព័នធនឹងកា ពិភាកាេេអិត វាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីាេសំណួ  និងរេធាវី បស់

ពួកគ្នត់ រហើយមានខតអនកខដ្េជូនដំ្ណឹងពីកា យេ់ម្ពេ្តេ់សកខីកេមជ្ញសាធា ណៈខតប  រណាណ ះ 

ខដ្េម្តូវបានដាក់បញ្ចូេ។ សហរេធាវីនេំ ខេិនមានកា ជំទាស់ឆំរ ះកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើង

 វិញ ខដ្េម្គបដ្ណត ប់ម្បធានបទខដ្េបានរដាះម្សាយមានរៅកនរងសកខីកេមជ្ញសាធា ណៈ បស់ពួក

រគរនះរទ (រទាះបីជ្ញព័ត៌មានរ្សងរទៀតអំពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីទាងំរនះ  ួេទាំងអាសយដាឋ ន

 

សត ីពីវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ហា  ឆ្ន ំ ២០១០។ ឯកសា  D421 [សមាៃ ត់] ដ្ីកាសរម្េឆសត ីពីវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី 

១៤ ខខ កញ្ហា  ឆ្ន ំ២០១០។ ឯកសា  D422 [សមាៃ ត់] ដ្ីកាសរម្េឆសត ីពីវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី ១៤ ខខ កញ្ហា  ឆ្ន ំ ២០១០។ 
73 សូេរេើេ ឯកសា  D389 ដ្ីកាសរម្េឆរេើសំរណើ បស់រដ្ើេបណត ងឹ ដ្ឋបបរវណី ស ំឱ្យមានវិធានកា កា    ឆ ះថ្ងៃទី ៩ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១០។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ទំនក់ទំនងេេអិត និងរេខឯកសា អតតសញ្ហា ណ ក៏ដូ្ឆជ្ញបញ្ហា  រសើបខដ្េេិនប ះ េ់រដាយកា ្ត

េ់សកខីកេម បស់ពួកគ្នត់74 គួ ខត កាកា សមាៃ ត់ក៏រដាយ)។ រទាះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ រនះម្គ្នន់ខត

ជ្ញកា បញ្ហា ក់បខនថេអំពីតម្េូវកា រដ្ើេបីកា   ព័ត៌មាន រសើបពីអនកខដ្េបានបដិ្រសធ្េិនខឆក

 ំខេករ ឿងរ៉ាវ បស់ពួករគជ្ញសាធា ណៈ75 ឬពីអនកខដ្េេិនទាន់ទទួេបានឱ្កាសរដ្ើេបីបង្គា ញអំពី

កា យេ់រឃើញ បស់ពួករគរេើសំណួ រនះខតប  រណាណ ះ។ 

46. ភាគរម្ឆើនថ្នសំភា ៈ ខដ្េបានកំណត់ខាងរេើ មានបញ្ហា ម្តង់ឆំណ ឆេិនឆាស់លាស់ឆំននួពី ខដ្េ

បានកំណត់រៅកនរងកថ្នខណឌ  ៣១ ខាងរេើ។ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនខដ្េមានរៅ

កនរងេសតរាងកនរងសំណ ំរ ឿង - ខដ្េម្តូវបានសនមតថ្នម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញសាធា ណៈ 

-  ួេមានព័ត៌មានខដ្េមានេកខណៈ រសើប ឬ ឯកជន ប  ខនតវាហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនសថ ិតរៅកនរងម្បរេទថ្ន

សំភា ៈសមាៃ ត់េួយរយាងាេមាម្ា ៥ មាម្ា ៦ ឬ មាម្ា ៧ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំ

ណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ រហើយភាគរម្ឆើនថ្នឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅរសសសេ់កនរង

សំណ ំរ ឿងេិនសថ ិតកនរងម្បរេទជ្ញក់លាក់ណាេួយ ជ្ញសំភា ៈសាធា ណៈ ឬ សមាៃ ត់ រ េគឺ វាេិន

ម្តូវបានោត់ថ្នន ក់ជ្ញឯកសា សាធា ណៈ ឬ សមាៃ ត់ អន រលាេាេរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំ

ណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ 

៤.៣ កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់បឆចរបបននថ្នសំភា ៈរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី 

47. កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់បឆចរបបននថ្នឯកសា ទាងំរនះមានេកខណៈខ សគ្នន រម្ឆើនម្បរេទ។ 

48. ឯកសា ទាងំអស់ម្តូវបានបញ្ចូេរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញឯកសា សមាៃ ត់។ រទាះយា ងណាក៏រដាយ 

ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ និងទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មានបខនថេជ្ញរម្ឆើន ន់ឆាប់រៅ

កនរងេសតរាង (ឯកសា E3) ឥ ូវរនះបង្គា ញរៅកនរងសំណ ំរ ឿងជ្ញេួយនឹងកា ោត់ថ្នន ក់ បស់ពួករគ

 
74 សូេរេើេឧទា ហណ៍ខាងរម្កាេរៅកថ្នខណឌ  ៤៨ (ii) 

75 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា រេខ E307/6 សំរណើ បស់រេធាវីនេំ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីអន រលាេាេវិធាន 

៨៧ (៤) ខដ្េរសន ើស ំទទួេយកជ្ញេសតរាងនូវសកខីកេមផ្ទទ េ់មាត់ និងឯកសា  ម្ពេទាងំេសតរាង ខដ្េ ក់ព័នធនឹងសាកសី អនក

ជំនញ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េបានរសន ើស ំឱ្យេក្តេ់សកខីកេមកនរងសំណ ំរ ឿង០០២ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្ន

ខណឌ ២២។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ខដ្េម្តូវបានសមាគ េ់ថ្នជ្ញសាធា ណៈ និងរដាយគ្នម នកា រកាេសេ បរ ើយ76។ សហរេធាវនីំ

េ ខតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី េិនអាឆបង្គា ញអំពីកា សរម្េឆឆិតត េ្ូវកា ណាេួយឆំរ ះកា រធ្វើ

ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរនះរទ។ វាហាក់បង្គា ញថ្នឯកសា ភាគរម្ឆើន ឬទាងំអស់ ម្តូវបានរយាងរៅ

សវនកា ជ្ញសាធា ណៈ ឬ ក់ព័នធរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េបាន្តេ់សកខីកេមជ្ញសាធា ណៈ។ 

រទាះយា ងណាក៏រដាយ ឯកសា ជ្ញរម្ឆើនរ្សងរទៀតខដ្េម្តូវបានរយាង ឬដ្កម្សង់រៅកនរងសវនកា 

សាធា ណៈ ឬខដ្េម្តូវបានដាក់ជូនរដាយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េ្តេ់សកខីកេម ម្តូវបានទទួេ

យកជ្ញេសតរាងរដាយេិនម្តូវបានោត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈរ ើងវិញអវីរ ើយ រហើយបនតរៅខតជ្ញស

មាៃ ត់។ វាក៏េិនបង្គា ញខដ្ ថ្ន កា ម្តួតពិនិតយយា ងម្បរងម្បយ័តនម្តូវបានរធ្វើរ ើងឆំរ ះឯកសា  រដ្ើេបី

កំណត់អតតសញ្ហា ណវតថរាងរៅកនរងឯកសា ទាងំរនះខដ្េេិនទាក់ទងរៅនឹងសកខីកេមខដ្េបាន្តេ់

កនរងសវនកា សាធា ណៈ រហើយខដ្េអាឆបងកពយសនកេមដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬអនករ្សង

រទៀតម្បសិនរបើវាម្តូវបានលាតម្តដាង។ រដាយសា ធ្នធានមានខដ្នកំណត់ សហរេធាវីនេំ ខេិន

អាឆពិនិតយឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរេើេរៅបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់សាធា ណៈទាងំអស់

ជ្ញម្បព័នធរទ ប  ខនតពិនិតយរដាយខ ន្ក រឃើញថ្នយា ងរហាឆណាស់ឯកសា ខេះកនរងឆំរណាេឯកសា 

ទាងំរនះ (ឥ ូវម្តូវបានោត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈរដាយេិនបានរកាសេ ប)  ួេបញ្ចូេព័ត៌មាន

 រសើបខាេ ងំណាស ខដ្េវាហាក់ដូ្ឆជ្ញេិនម្តូវបង្គា ញជ្ញសាធា ណៈរទ។ឧទាហ ណ៍៖ 

(i)  រៅកនរងទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ (VIF) េួយ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីបាន

ពិពណ៍នអំពី “កា ងប់បា េាយា ងខាេ ងំ កា បាក់ទឹកឆិតត និងកា ស បិនតអាម្កក់”  បស់គ្នត់

ខដ្េគ្នត់កំព ងទទួេកា ពាបាេរដាយរពទយជំនញខ ន្ក េ្ូវឆិតត និង “បានរេបថ្នន ំយា ង

រម្ឆើន”។ ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ (VIF) មានេិខិត បស់រពទយជំនញខ ន្ក

េ្ូវឆិតតខដ្េបានរ ៀបរាប់យា ងេេអិតអំពីជំងឺបាក់សាត (PTSD)  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីខដ្េបណាែ េឱ្យ “មានកា បំផ្ទេ ញយា ងធ្ៃន់ធ្ៃ រៅរេើេ ខង្គ ដ្ំរណើ កា ” បស់

គ្នត់ក៏ដូ្ឆជ្ញកំណត់ម្ាជំងឺ េ្ូវឆិតត បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ជិត៥០ ទំព័  ថ្ន ។ ទម្េង់

 
76 ខសវ ង កកនរង Zylab សំណ ំរ ឿង ០០២ េូេដាឋ នទិននន័យឯកសា សម្មាប់កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ = សាធា ណៈ និងម្បរេទកំណត់

ម្ា = ទម្េង់ កយស ំ បស់ជន ងរម្គ្នះ មានេទធ្េឆំនួន៤៥១។ វាទំនងថ្នតួរេខម្តឹេម្តូវ គឺខពស់ជ្ញងរនះ ពីរម្ ះ metadata 

សម្មាប់ម្បរេទកំណត់ម្ា េិនម្តូវបានដាក់បញ្ចូេជ្ញរទៀងទាត់សម្មាប់ឯកសា ទាងំអស់រទ រហើយទម្េង់ព័ត៌មានបខនថេភាគ

រម្ឆើន ម្តូវបានោត់ជ្ញម្បរេទកំណត់ម្ារ្សងរទៀត។ កា ខសវ ង កកនរង Zylab សម្មាប់កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ = សាធា ណៈ និង

ឆំណងរជើង = *ព័ត៌មានបខនថេ* មានេទធ្េឆំនួន១០៨ ប  ខនតេ បរឆញនូវឯកសា ខដ្េមានឆំណងរជើងជ្ញភាសាបារំាង។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះរនះម្តូវបានរយាងរៅកនរងសវនកា  បស់ត លាកា  និង

កនរងវគគថ្នរសឆកែីខងេងកា ណ៍ ប  ខនតេិនទាក់ទងនឹងសាថ នភាព េ្ូវឆិតត ឬកា ពាបាេ បស់រដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរទ77 ។ 

(ii) ទម្េង់ខបបបទសត ីពីព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះ  បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀត ពិពណ៍ន

អំពី របៀបខដ្េកមាម េិបាេ “បានរម្បើខេករឈើរដ្ើេបី  កឆូេកនរង ម្បដាប់រេទ បស់ [...] 

បណាែ េឱ្យហូ ្េ”។ ខណៈរពេខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ូបរនះបាន្តេ់េសតរាង

រៅកនរងសវនកា  សំណួ ខដ្េ ក់ព័នធនឹងឧបទទវរហត ថ្នអំរពើហិងា េ្ូវរេទេិនម្តូវបាន

រេើករ ើងរៅកនរងសវនកា រនះរទ។ កនរងក ណីណាក៏រដាយ រយាងាេនីតិវិធី្ បស់អងគ

ជំន ំជម្េះ សកខីកេមណាេួយខដ្េបាន្តេ់ជ្ញសាធា ណៈអំពីឧបទទវរហត ខបបរនះ នឹងេិន

ម្តូវបានអន ញ្ហា តឱ្យបង្គា ញរ ម្ ះជន ងរម្គ្នះជ្ញសាធា ណៈរទ (សូេរេើេកថ្នខ័ណឌ  ៥៩

(ខ) ខាងរម្កាេ)។78 

49. កា ប  នប ង បស់សហរេធាវីនេំ ខកនរងកា ខសវ ងយេ់ពីដំ្រណើ កា  ឬេូេដាឋ នខដ្េឯកសា ទាងំ

រនះ ម្តូវបាន្តេ់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈរដាយេិនបានរកាសេ ប បានបង្គា ញថ្នេិនបាន

រជ្ញគជ័យរនះរទ។ កា ពិភាការម្ៅ េ្ូវកា េួយឆំនួនជ្ញេួយប គគេខដ្េទទួេបនទរករៅរពេរធ្វើ

កា ជំន ំជម្េះ រសន ើថ្ន វាអាឆរកើតរ ើងរដាយអរឆតន។ ដូ្ឆខដ្េបានរ ៀបរាប់ខាងរម្កាេ វាោំបាឆ់

ណាស់ខដ្េសាថ នភាពរនះម្តូវបានខកតម្េូវ។ 

50. ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់ខាងរេើកនរងកថ្នខណឌ ទី១០ ឯកសា សមាៃ ត់េួយឆំនួនរៅកនរងេសតរាងរម្កាយេក

ម្តូវបានរសន ើរ ើងសម្មាប់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញសាធា ណៈ 

រម្កាយពីបានសំអាងរៅកនរងសាេម្កេសំណ ំរ ឿង ០០២/០២  ួេទាងំឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីេួយ ឆំនួន្ងខដ្ 79។ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងេិនបានបញ្ហា ក់េេអិតថ្នរតើឯកសា ទាងំ

រនះម្តូវបានកំណត់យា ងដូ្ឆេតឆ រហើយឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសមាៃ ត់េួយឆំនួនខដ្េបាន

 
77 ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៥៦។ 

78 ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៧។ 

79 ឯកសា រេខ E467/6.5 (សមាៃ ត់) ឧបសេព័នធ៥៖  កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និងរសឆកតីខងេងកា ណ៍បខនថេ 

ខដ្េតម្េូវឱ្យ ពិនិតយរេើេរ ើងវិញសម្មាប់កា រកាសេ បេ នរពេរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា  ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខ

េិង ន ឆ្ន ំ២០១៩។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រយាងរៅកនរងសាេម្កេ ទំនងេិនម្តូវបានរសន ើស ំឱ្យរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរនះរទ80។ រៅទីបំ្ ត 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆេិនរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញឆំរ ះកំណត់រហត ថ្នកា សាត ប់

ឆរេេើយ ទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរម្គ្នះ និងទម្េង់ខបបបទអំពីព័ត៌មានបខនថេ រដាយទ ក

បញ្ហា រនះ ឱ្យអងគជំន ំជម្េះជ្ញអនកសរម្េឆរដាះម្សាយ81។ 

51. រទាះបីជ្ញយា ងណាក៏រដាយ អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងពិតជ្ញបានោត់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញសាធា ណៈ

ឆំរ ះឯកសា េួយឆំនួនធំ្រ្សងរទៀត ខដ្េ ួេមាន កិឆចសមាា សន៍ បស់េជឈេណឌ េឯកសា កេពរជ្ញ 

ម្បវតតិ ូប និងឆរេេើយសា ភាព82។ សហរេធាវីនេំ ខេិនទាន់មានេទធភាពពិនិតយឯកសា ទាងំរនះ

រដ្ើេបីកំណត់ថ្ន រតើមានឯកសា ណាេួយ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្ ឬរទ។ 

52. ឯកសា ភាគរម្ឆើនខដ្េរៅរសសសេ់កនរងសំណ ំរ ឿង ខដ្េ ក់ព័នធរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅខតជ្ញ

ឯកសា សមាៃ ត់កនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ រហើយេិនទាន់ម្តូវបានពិោ ណារធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរៅ

រ ើយរនះរទ។ 

53. ដូ្ឆបានកត់សមាគ េ់កនរងខ ន្ក ២.២  ខាងរេើ ឯកសា េួយឆំនួនខដ្េ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង ០០២ ម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញសាធា ណៈ ួឆរហើយកនរងសំណ ំរ ឿង

រ្សងរទៀត  (រដាយមាន ឬេិនមានរធ្វើកា រកាសេ ប)។ 

៥. សំន ើទាក់ទង្នឹង្ការន វ្ ើចំណាត់ម្រនេទន ើង្វញិឱ្យបានសមម្សរចំន ោះឯកសារន ើម រ

 ា ឹង្រ ឋរបនវ ីដ លមាននៅកនុង្សំ ុំនរឿង្ 

៥.១ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េមានរៅកនរងេ័សតរាង 

 
80 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ សាេម្កេអងគជំន ំជម្េះសាលាដ្ំបូង E465 ថ្ងៃទី១៦ ខខវិឆិ េកា ឆ្ន ំ២០១៨ រជើងទំព័ ១០៨៣ រយាងរៅ

ឯកសា រេខE3/4828, រជើងទំព័ ៨៩២០ និង ៨៩២១ រយាងរៅឯកសា រេខ E3/5863;រជើងទំព័  ១០៤៧៦ និង ១០៤៨៤ 

រយាងរៅឯកសា រេខ  E3/6260;រជើងទំព័  ១០៤៨៤ រយាងរៅឯកសា រេខ E3/6314; រជើងទំព័ ១០៨៩៦ រយាងរៅឯកសា 

រេខ E3/4800។ 

81 ឯកសា រេខ E467/6 ដ្ីកាបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេកជ្ញឯកសា សាធា 

ណៈ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ ១១ និង១៨។ 

82 ឯកសា រេខ E467/6 ដ្ីកាបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេកជ្ញឯកសា សាធា 

ណៈ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ  និងឯកសា រេខ E467/6.1 ឧបសេព័នធ ១៖ េសតរាងខដ្េបានដាក់កនរងអំ រងកិឆច

ដ្ំរណើ កា នីតិវិធ្ីកនរងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

54. ដូ្ឆខដ្េបានកំណត់ខាងរេើ ាេកា បា ន់សាម ន មានឯកសា ជ្ញង ៤០០០ ខដ្េមានម្បេពរឆញេក

ពី រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវបានបញ្ចូេរៅកនរងេសតរាង និងម្តូវបាន្តេ់រេខសមាគ េ់ E3 កនរង

សំណ ំរ ឿង ០០២។ 

55. រទាះបីជ្ញមានកា សរម្េឆខ សគ្នន  ហូតេកដ្េ់បឆចរបបននក៏រដាយ សហរេធាវីនេំ ខសននិដាឋ នថ្ន រាេ់

ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងេសតរាង គួ ខតម្តូវបានសរម្េឆឱ្យបានដូ្ឆៗគ្នន ។ រយាងាេ

មាម្ា ៤(ឃ) ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា  ឯកសា ទាងំរនះម្តូវបាន

សនមតថ្នម្តូវរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញសាធា ណៈ។ រទាះបីជ្ញយា ងណាក៏រដាយ រយាងាេ

មាម្ា ៩.២ សំរៅសាធា ណៈថ្នឯកសា ទាងំរនះអាឆរធ្វើរ ើងបាន រដាយរធ្វើកា រកាសេ ប

ព័ត៌មានសមាៃ ត់ទាងំអស់រឆញពីកនរងឯកសា ។ ក ណីរនះរោទជ្ញបញ្ហា ថ្នរតើឯកសា ណាខេះកនរងឯក

សា ទាងំរនះម្តូវោត់ទ កជ្ញឯកសា សមាៃ ត់។ 

56. ដូ្ឆខដ្េបានកំណត់ខាងរេើ មាម្ា ៧.៤ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ 

តម្េូវឱ្យរកាសេ បអាសយដាឋ នទំនក់ទំនងេេអិត បស់ជន ងរម្គ្នះ ពីទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានអំពី

ជន ងរម្គ្នះ ខដ្េម្តូវបានោត់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈ។ រទាះជ្ញយា ងណាក៏រដាយ 

ម្បរេទព័ត៌មានរ្សងរទៀត េិនម្តូវបានកំណត់ឆាស់លាស់រៅកនរងរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំ

ណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នជ្ញឯកសា សមាៃ ត់ ឬតម្េូវឱ្យរធ្វើកា រកាសេ បរនះរទ រទាះបីជ្ញវាហាក់ដូ្ឆ

ជ្ញរហត ្េេអគួ រធ្វើដូ្រឆនះក៏រដាយ។ 

៥.១.២ រហត ្េថ្នកា រកាសេ បសំភា ៈេសតរាងេ នរពេកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវញិជ្ញសាធា ណៈ 

57. ម្បរេទេួយឆំនួនថ្នព័ត៌មានឯកជន និងព័ត៌មាន រសើប ខដ្េម្តូវបានកំណត់ខាងរេើកនរងខ ន្ក ៤.២ 

េិនសថ ិតកនរងឆំរណាេម្បរេទព័ត៌មានសមាៃ ត់ ខដ្េមានរ ៀបរាប់រៅកនរងរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា 

រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ ម្តង់មាម្ា ៤ មាម្ា ៥ មាម្ា ៦ ឬ មាម្ា ៧ រនះរទ។ រទាះបីជ្ញយា ង

ណាក៏រដាយ មានរហត ្េេអេួយឆំនួន ដូ្ឆបានរ ៀបរាប់េេអិតខាងរម្កាេ រដ្ើេបឱី្យអងគជំន ំជម្េះ

ោត់ទ កព័ត៌មានរនះជ្ញព័ត៌មានសមាៃ ត់។ 

ភាពស ីសង្គវ ក់គ្នន ថ្នវធីិ្សាន្រសតទាក់ទងនឹងឯកជនភាព 

58. រៅកនរងរសឆកតីសរម្េឆេួយឆំនួន អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានសរម្េឆថ្ន សំភា ៈគួ ខតម្តូវបាន

ដ្ករឆញពីម្កបខ័ណឌ សាធា ណៈ កនរងក ណី្េម្បរយាជន៍ថ្នតមាេ ភាពរៅមានទេៃន់ទាបជ្ញងឯក
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ជនភាពថ្នប គគេ ក់ព័នធ។ ដូ្ឆគ្នន រនះខដ្  អតថបទឆាប់ បស់ត លាកា  កា   ម្បរេទព័ត៌មានេួយ

ឆំនួន ខដ្េជ្ញក់ខសត ងខ អ្ករេើកា ម្ពួយបា េាអំពីឯកជនភាពរនះឯង។ 

59. ឆំណ ឆរនះម្តូវបានឆ្េរះបញ្ហច ងំរៅកនរងឧទាហ ណ៍េួយឆំនួន៖ 

(ក) កា ទទួេសាគ េ់រៅកនរងរសឆកតីខណនអំន វតតសត ីពីកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ថ្ន ព័ត៌មានអំពីស ខភាព

 បស់ជនសងស័យ ជនម្តូវរោទ ឬ ជនជ្ញប់រោទ គឺព័ត៌មានសមាៃ ត់បំ្ ត83 រហើយ

អាសយដាឋ នទំនក់ទំនងេេអិត បស់ជន ងរម្គ្នះ និងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី គឺព័ត៌មាន

សមាៃ ត់84។ 

(ខ) រសឆកតីសរម្េឆ បស់អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ខដ្េបញ្ហា ក់ថ្ន េសតរាង ក់ព័នធនឹងអំរពើ

ហិងា េ្ូវរេទខដ្េបានម្បម្ពឹតតរេើតតិយជន គួ ម្តូវបានសាត ប់រៅកនរងសវនកា អសាធា ណៈ 

(អន រលាេាេមាម្ា ៣១៦ ថ្នម្កេនីតិវិធី្ម្ពហមទណឌ កេពរជ្ញ) រដ្ើេបីរជៀសវាងកា បង្គា ញ

អតតសញ្ហា ណភាគីទីបីទាងំរនះ85។ 

(គ)  ដី្កាសរម្េឆរដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងសម្មាប់កំណត់ព័ត៌មានេំអិតផ្ទទ េ់ខេួន  ក់ព័នធ

នឹងសាកសី  ខដ្េម្តូវបានរកាសេ បរឆញពីឯកសា  និងេិនម្តូវបានអានរៅកនរង

ត លាកា  ខដ្េសាកសីរនះម្តូវបានរោទម្បកាន់ពីបទឧម្កិដ្ឋធ្ៃន់ធ្ៃ  រហើយអាឆម្បឈេនឹង

កា សងសឹក86។ 

 
83 រសឆកតីខណនអំន វតតសត ីអំពីឆំណាត់ម្បរេទ មាម្ា៦ (គ)។ 

84 រសឆកតីខណនអំន វតតសត ីអំពីឆំណាត់ម្បរេទ មាម្ា៥.១ (ង) និង៧.៤។ 

85 ឯកសា រេខ E1/255.1 [ខកតម្េូវ៤] ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ៣ ជួ ទី៨-១៨ បនទ ប់ពី [09.10.10]។ សូេ

រេើេ្ងខដ្  ឯកសា រេខ E1/272.1 [ខកតម្េូវ១] ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ១១ ជួ ទី១ –ទំព័ ១២ ជួ ទី១១ និង

ទំព័ ៤៤ ជួ ៩-១៨។ រេខឯកសា  E1/282.1 [ខកតម្េូវ១] ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី២៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ២៨ ជួ ១១-១៣ និងទំព័ 

១០៩ ជួ ៨-១៧។ 

86 សណំ រំ ឿង ០០១ – ឯកសា រេខ D288/6.135 រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំវិធានកា   សម្មាប់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណ ី

E2/62 នងិ E2/89 និងសាកសី KW-10 និង KW-24 ឆ ះថ្ងៃទី៧ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ កថ្នខណឌ ៧-៩។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

(ឃ)   វិធានកា បង្គគ ប់រដាយអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង រដ្ើេបីកា   អតតសញ្ហា ណរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេម ខដ្េកា លាតម្តដាងអាឆបងកហានិេ័យដ្េ់ស ខភាព េ្ូវ

អា េមណ៍ និង េ្ូវឆិតត87។ 

60. រគ្នេកា ណ៍ទាងំរនះគួ ខតម្តូវបានអន វតតឱ្យបានស ីសង្គវ ក់គ្នន ។ កា កា   ខដ្េ្តេ់ជូនដ្េ់អនក

ខដ្េបាន្តេ់សកខីកេម ឬ ភាគីទីបី ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងសកខីកេម គួ ្តេ់ជូនដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណី និងម្ករេម្គួសា  បស់ពួករគ។ កា កា   ឯកជនភាពខដ្េបាន្តេ់ជូនដ្េ់ជនជ្ញប់

រោទ (ដូ្ឆជ្ញកា កា   ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានស ខភាព) គួ ្តេ់ជូនដ្េ់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ 

ដូ្រឆនះ ឆំរ ះខ ន្ករៅកនរងឯកសា ខដ្េមានព័ត៌មានឯកជនទាក់ទងនឹងអាសយដាឋ នទំនក់ទំនង

េេអិត បស់ប គគេ ឯកសា អតតសញ្ហា ណ េកខខណឌ ស ខភាព េ្ូវកាយ ឬ េ្ូវឆិតត ឬកា ពាបាេ បទ

ពិរសាធ្ន៍ថ្នអំរពើហឹងា េ្ូវរេទឆំរ ះពួករគ ឬបញ្ហា ផ្ទទ េ់ខេួនរ្សងរទៀតទាក់ទងនឹងជីវិត

អា ហ៍ពិ ហ៍ និងជីវិត េ្ូវរេទ បស់ពួករគ, ព័ត៌មានទាំងរនះគួ ខត កាកា សមាៃ ត់រដាយេិនគិតពី

ភាគីណាេួយ (ឬភាគីទី៣) ខដ្េ ង្េប ះ េ់រនះរ ើយ។ ដូ្ឆគ្នន រនះខដ្  ក៏េិនគួ បរញ្ចញ

ព័ត៌មានណា ខដ្េអាឆបងកឱ្យមានកា សងសឹក ឬ ប ះ េ់ដ្េ់ េ្ូវអា េមណ៍ ឬ េ្ូវឆិតតរនះខដ្ ។ 

61. សហរេធាវីនេំ ខទទួេយកថ្ន កាេៈរទសៈេួយឆំនួន គឺតម្េូវឱ្យពត៌មានទាក់ទងនឹងម្បធានបទ

 រសើបគួ ម្តូវបាន្សពវ្ាយជ្ញសាធា ណៈ ជ្ញពិរសស ម្តង់ខ ន្កខដ្េមានកា ជំទាស់តវ៉ារៅកនរង

កិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី្ និងម្តង់ខ ន្កណាខដ្េបានសរម្េឆរៅកនរងសាេម្កេត លាកា ។ កា វាយ

តថ្េេាេក ណីជ្ញក់ខសតងនីេួយៗម្តូវរធ្វើរ ើងរដ្ើេបវីាយតថ្េេរេើបញ្ហា ទាងំរនះ។ 

កា រកាសេ បោំបាឆ់ម្តូវរធ្វើរ ើងរដ្ើេបីបរញ្ចៀសក ំឱ្យប ះ េ់រៅដ្េ់វតថរបំណងថ្នវិធានកា រ្សងៗរទៀត 

62. ជ្ញងរនះរទៀត ម្បរេទថ្នកា រកាសេ បខេះគឺជ្ញកា ោំបាឆ់ ពីរម្ ះម្បសិនរបើព ំមានកា រកាសេ ប

ទាងំរនះរទ ឯកសា ខដ្េម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈរៅកនរងសំណ ំ

រ ឿងនឹងបង្គា ញអំពីព័ត៌មានខដ្េម្តូវោត់ទ កជ្ញឯកសា សមាៃ ត់ រៅរពេព័ត៌មានរនះមានរៅកនរង

ឯកសា ដ្ថ្ទរទៀត។  

63. ឧទាហ ណ៍ មាម្ា៧.៤ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញតម្េូវថ្ន ព័ត៌មាន

េេអិតសម្មាប់ទំនក់ទំនង បស់មាច ស់បណត ឹង និង អនកដាក់ កយស ំាំងខេួនជ្ញរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

 
87 ដ្ូឆរជើងទំព័ ខាងរេើ កថ្នខណឌ ៤។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

បបរវណីម្តូវេ បរឆញពីទម្េង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរម្គ្នះរៅរពេម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទ

រ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈ។ ប  ខនតរទាះជ្ញយា ងណាកតី បទបញ្ាតតិរនះហាក់ដូ្ឆជ្ញរេើេ ំេងថ្ន

ព័ត៌មានេេអិតក៏អាឆរេឆរ ើង្ងខដ្ រៅកនរងឯកសា ដ្ថ្ទរទៀត កនរងរនះ ួេមានទម្េង់ខបបបទ

ព័ត៌មានបខនថេ កំណត់រហត សាត ប់ឆរេេើយ និង ឯកសា សមាា សន៍ បស់ DC-Cam។ វតថរបំណងយា ង

ឆាស់ថ្នមាម្ា៧.៤ គឺរដ្ើេបីកា   ព័ត៌មានឯកជន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េព ំមាន្េ

ម្បរយាជន៍សាធា ណៈកនរងកា ដាក់បង្គា ញព័ត៌មានរនះរ ើយ។ វតថរបំណងរនះនឹងម្តូវរធ្វើឱ្យអនតរាយ 

ម្បសិនរបើព័ត៌មានដ្ខដ្េរនះម្តូវបានបង្គា ញ ាេ យៈឯកសា ដ្ថ្ទរទៀត(េិនរកាសេ ប) រៅកនរង

កំណត់ម្ាសាធា ណៈថ្នសំណ ំរ ឿង។ 

64. ម្សរដ្ៀងគ្នន រនះ ខណៈខដ្េអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានកា   យា ងជ្ញក់ឆាស់នូវព័ត៌មានេួយ

ឆំនួនេិនឱ្យមានកា បង្គា ញរៅកនរងសវនកា  កា រកាសេ បនឹងមានេកខណៈោំបាឆ់រដ្ើេបីធានថ្ន 

ព័ត៌មានខដ្េម្តូវបានកា   េិនម្តូវបានបង្គា ញាេ យៈឯកសា ដ្ថ្ទរទៀតរ ើយ។ ឧទាហ ណ៍ 

អងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូងបានតម្េូវថ្ន ម្តូវោត់វិធានកា កា   អតតសញ្ហា ណ បស់ជន ងរម្គ្នះ

រ្សងរទៀតថ្នអំរពើហិងា េ្ូវរេទរៅកនរងេនទី សនតិស ខម្កាងំាោន់88។ ក៏ប  ខនត ប គគេដ្ខដ្េម្តូវបាន

ស រស រ ម្ ះកនរងឯកសា រៅរេើសំណ ំរ ឿង89 ។ 

65. ឧទាហ ណ៍ឆំនួនពី រនះខដ្េសហរេធាវីនេំ ខកំណត់បានយា ងឆាប់ ួឆជ្ញរម្សឆរហើយ។ កា ពិនិ

តយហមត់ឆត់នឹងមានេកខណៈោំបាឆ់ រដ្ើេបកំីណត់នូវឧទាហ ណ៍ជ្ញក់ខសត ងរ្សងរទៀត កនរងក ណីខដ្េ

បញ្ហា រនះរកើតរ ើង។ 

៥.១.៣ េូេដាឋ នគតិយ តតសម្មាប់កា រកាសេ ប 

66. រទាះបីជ្ញរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ បរងកើតនូវម្បរេទសមាៃ ត់បំ្ ត

សម្មាប់ឯកសា  និងព័ត៌មានខដ្េសថ ិតរម្កាេវិធានកា កា   យា ងណាក៏រដាយ90 ក៏វាហាក់ដូ្ឆជ្ញ

ព ំមានេទធភាពកនរងកា ម្គ្នន់ខតរសន ើរ ើងនូវវិធានកា កា   រៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នរ ឿងកតី រដ្ើេបីកា   

កា បង្គា ញឯកសា រនះរៅរពេឯកសា ម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរនះរ ើយ។ ជ្ញធ្េមា 

 
88 ឯកសា រេខ E1/272.1 [ខកតម្េវូ១] ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ៤៤ ជួ ទី១៣-១៨។ ឯកសា រេខ E1/272.1 

[ខកតម្េូវ១] ម្បតិោ ឹក ថ្ងៃទី៥ ខខេីន ឆ្ន ំ២០១៥។ 

89 ឧបសេព័នធ ក ខ្នក ៤៨, ៤៩, ៥០, ៥១។ 
90 មាម្ាទី៦(ខ) ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតត។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

 វិធានកា ខបបរនះអាឆម្តូវបានរសន ើរ ើងខតកនរង យៈរពេ១៥ថ្ងៃ រម្កាយរពេដី្កាបញ្ាូនរ ឿងរៅជំន ំ

ជម្េះឆូេជ្ញសាថ ព 91 ខដ្េជ្ញកា បង្គា ញថ្នវិធានកា ទាងំរនះមានរគ្នេបំណងបរម្េើឱ្យកិឆចនីតិវិធី្ 

ជ្ញជ្ញងកា រកាសេ បរេើសមាា  ៈរៅកនរងកំណត់ម្ាសាធា ណៈអឆិថ្ន្រនតយ៍ថ្នសំណ ំរ ឿង។  

67. ក៏ប  ខនត ថ្នរតើវាសថ ិតរៅកនរងទសសនៈទាន េ្ូវកា ថ្ន “វិធានកា កា   ”ឬយា ងណារនះ សហរេធាវី

នេំ ខសូេរគ្ន ពរសន ើស ំអងគជំន ំជម្េះបញ្ហា ក់ថ្ន អងគជំន ំជម្េះ កាឆ្នទ ន សិទធិកនរងកា អន វតតកា រធ្វើឆំ

ណាត់ថ្នន ក់ឯកសា ឬព័ត៌មានខ សពីអវីខដ្េបានបរងកើតរដាយកា សនមត រដាយរសឆកតីខណនអំន វតត

រេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ ម្បកា រនះម្តូវបានម្គ្នំម្ទរដាយកា រម្បើ កយ “សថ ិតរម្កាេកា រធ្វើ

ឆំណាត់ម្បរេទរ្សងអន រលាេាេរសឆកតីសរម្េឆ បស់ត លាកា ” ខដ្េមានខឆងរៅកនរងមាម្ា៤ 

មាម្ា៥ និងមាម្ា៦ ថ្នរសឆកតីខណនអំន វតត។ វាជ្ញកា ម្សបគ្នន ្ងខដ្ រៅនឹងវិធាន២១ ថ្នវិធាន

ថ្ ទ្កនរង ខដ្េតម្េូវថ្ន អតថបទឆាប់ បស់ អ.វ.ត.ក គួ ខតម្តូវបកម្សាយ “កនរងន័យកា   ដ្េ់

ម្បរយាជន៍ បស់...ជន ងរម្គ្នះ” និង ថ្ន សិទធិ បស់ជន ងរម្គ្នះម្តូវបានរគ្ន ព រៅទូទាងំកិឆច

ដំ្រណើ កា នីតិវិធី្ទាងំេូេ92។ កនរងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជម្េះបានសរម្េឆថ្នខេួនមានអំណាឆ

ទូេំទូលាយរៅកនរងដំ្រណើ កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ ខដ្េរេើសពីអវីខដ្េបានរាប់បញ្ចូេយា ង

ឆាស់លាស់រៅកនរងរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ93។ 

68. ម្បសិនរបើមានឆំណ ឆណាេួយរៅមានេនទិេសងស័យ អាឆរយាងដ្េ់បទដាឋ នអនត ជ្ញតិ94។ បទដាឋ ន

ទាងំរនះ ួេមានតម្េូវកា កា   រដាយយនតកា យ តតិធ្េ៌ឆំរ ះឯកជនភាព ភាពថ្ងេងនូ  និង ស ខមា

េភាពឆិតតសាន្រសត  បស់ជន ងរម្គ្នះ និងម្ករេម្គួសា 95។ ម្បរេទព័ត៌មានជ្ញក់លាក់ខដ្េម្តូវកា 

 
91  វិធាន២៩ (៣) ថ្នវិធានថ្្ទកនរង។ 

92  វិធាន២១ (១) ថ្នវិធានថ្្ទកនរង និងវិធាន២១ (១) (គ)។ 

93 សំណ ំរ ឿង ០០១ - F31/1 [ជ្ញសាធា ណៈរកាសេ ប] រសឆកតីសរម្េឆសត ីពីកា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញថ្នវីរដ្អូ រេខ 

E3/247R និងរេើកា ខម្បម្បួេថ្នវិធានកា កា   ខដ្េ ក់ព័នធ ឆ ះថ្ងៃទី២១ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០១៥ ទំព័ ៤។ 

94 កិឆចម្ពេរម្ពៀង បស់ អ.វ.ត.ក  មាម្ា១២។ ឆាប់ អ.វ.ត.ក មាម្ា៣៣ងមី។ 

95 សូេរេើេ ឧទាហ ណ៍៖ រគ្នេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ ន និងរគ្នេកា ណ៍ខណនសំត ីពីសិទធិទទួេបានដ្ំរណាះម្សាយ និងសំណង

សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះថ្នអំរពើ ំរលាេបំ នយា ងធ្ៃន់ធ្ៃ រេើឆាប់សិទធិេន សសអនត ជ្ញតិ និងកា  ំរលាេយា ងធ្ៃន់ធ្ៃ រេើឆាប់េន សស

ធ្េ៌អនត ជ្ញតិ រសឆកតីសរម្េឆេហាសននិបាត បស់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រេខ ៦០/១៤៧ ឆ ះថ្ងៃទី ២១ ខខេិន ឆ្ន ំ ២០០៦ មាម្ា

១០។ រសឆកតីម្បកាសពីរគ្នេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ នថ្នយ តតិធ្េ៌សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះរដាយឧម្កិដ្ឋកេម និងកា  ំរលាេបំ ន  រសឆកតី

សរម្េឆេហាសននិបាត បស់អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ រេខ ៤០/៣៤ ឆ ះងៃសទី ២៩ ខខ វិឆេិកា ឆ្ន ំ ១៩៨៥ មាម្ា ៦ (ឃ)។ រសឆ

កតីខណនរំេខ 2012/29/EU  បស់សភាអឺ ៉ ប និងម្ករេម្បឹកា ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១ បង្គា ញពីបទដាឋ នអបបប មាសត ីអំពី
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

កា    ួេមានសមាា  ៈ ក់ពន័ធនឹងអំរពើហិងា េ្ូវរេទ96 និងព័ត៌មានអំពីសាថ នភាពស ខភាព េ្ូវឆិតត

និង េ្ូវកាយ97។ កាេរបើលាតម្តដាងរៅអាឆបងកឱ្យមានកា រេើេង្គយ ឬពយសនកេមរៅរេើ

កិតតិយស និងរក តិ៍រ ម្ ះ ត លាកា ម្តូវបានតម្េូវឱ្យដាក់រឆញនូវកា ធានម្បកបរដាយម្បសិទធភាព

ម្គប់ម្គ្នន់រដ្ើេបីធានថ្នខេួនេិន្សពវ្ាយនូវព័ត៌មានផ្ទទ េ់ខេួន ( ួេទាងំរដាយ្តេ់ជូនប គកេខដ្េ ង

្េប ះ េ់នូវឱ្កាសកនរងកា រសន ើស ំេិនបរញ្ចញព័ត៌មានទាងំរនះ)98។ 

៥.១.៤  វធីិ្សាន្រសត ខដ្េបានរសន ើរ ើងសម្មាប់ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងេសតរាង 

 

សិទធិ កា គ្នមំ្ទ និងកា កា   ជន ងរម្គ្នះថ្នឧម្កិដ្ឋកេម និងកា ជំនួសរសឆកតីសរម្េឆសត ីពីម្កប័ខណឌ កា ង្គ  បស់ម្ករេម្បឹកា 

មាម្ា២១-២២។  ក់ព័នធកិឆចដ្ំរណើ កា នីតិវិធ្ីម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ សូេរេើេ្ងខដ្  េកខនតិកៈត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិ 

មាម្ា៦៨(១) និង៦៨(២)។ រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Tadic រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើ បស់ ដ្ឋអាជ្ញញ ខដ្េស ំវិធានកា កា   

សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះ និងសាកសី ថ្ងៃទី១០ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៩៥ កថ្នខណឌ ៣១-៤២។ ម្ពឹតតិប័ម្តអគគរេខាធ្ិកា  សាលាកតីម្ពហនទណឌ

អនត ជ្ញតិ សត ីពីភាព រស ើបថ្នព័ត៌មាន កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា  កា ដាក់ឯកសា  និងកា ឆូេរេើេឯកសា  ST/SGB/2012/3 

ថ្ងៃទី២០ ខខកកកដា ឆ្ន ំ២០១២ ខ្នក៤.១ (ដាក់បញ្ចូេនូវម្ពឹតតិប័ម្តអគគរេខាធ្ិកា  សត ីពីភាព រស ើបថ្នព័ត៌មាន កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់

ឯកសា  និងកា ដាក់ឯកសា  ST/SGB/2007/6 ថ្ងៃទី១២ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ២០០៧ កថ្នខណឌ ១.២)។ 

96 សូេរេើេឧទាហ ណ៍៖ រ ឿងកតី  ដ្ឋអាជ្ញញ  តទេ់នឹង Tadic រសឆកតសីរម្េឆរេើសំរណើ បស់ ដ្ឋអាជ្ញញ ខដ្េស ំវិធានកា កា   

សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះ និងសាកសី ថ្ងៃទី១០ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៩៥ កថ្នខណឌ ៤៥-៥២។ កា  ំរលាេ្េូវរេទជ្ញកា  ំរលាេសិទធិេន សស

យា ងធ្ៃន់ធ្ៃ  ជ្ញម្បព័នធ និងជ្ញទូរៅ ជ្ញឧម្កិដ្ឋកេម និងកា បង្គា ញពីអំរពើហិងាខាង្េូវរេទរៅរេើន្រសត ី និងក មា ី និងកា ទប់សាក ត់៖ 

 បាយកា ណ៍ បស់អនករាយកា ណ៍ពិរសស សត ីពីអំរពើហិងារេើន្រសត ី េូេរហត  និង្េវិបាក បស់វា Dubravka Šimonović, 

A/HRC/47/26, ឆ ះថ្ងៃទី១៩ ខខរេសា ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ១០០ (គ)។ ម្កបខ័ណឌ ឆាប់សត ីពីកា  ំរលាេ្េូវរេទ (model rape 

law) ៖  បាយកា ណ៍ បស់អនករាយកា ណ៍ពិរសស សត ីពីអំរពើហិងារេើន្រសត ី េូេរហត  និង្េវិបាក បស់វា  

A/HRC/47/26/Add.1, ឆ ះថ្ងៃទី១៥ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០០១ កថ្នខណឌ  ៣០ (គ)។ កា ិយាេ័យ ដ្ឋអាជ្ញញ ត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត 

ជ្ញតិ ឯកសា រគ្នេនរយាបាយសត ីពីឧម្កិដ្ឋកេម្េូវរេទ និងរយ នឌ្័  ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៨៨-៨៩។ អងគកា សហម្បជ្ញ

ជ្ញតិ  បាយកា ណ៍ បស់អគគរេខាធ្ិកា អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ អន រលាេាេកថ្នខណឌ ២ ថ្នរសឆកតីសរម្េឆ បស់ម្ករេម្បឹកា

សនតិស សខ ៨០៨ (១៩៩៣) S/25704 ឆ ះថ្ងៃទី៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៩៣ កថ្នខណឌ ១០៨។ 

97 ត លាកា អឺ ៉ បសត ីពីសិទធិេន សស រ ឿងកតី Z តទេ់នឹងម្បរទសហាវ ំង ង់ រេខ 22009/93 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី២៥ ខខក េាៈ ឆ្ន ំ

១៩៩៧ ជ្ញពិរសសរៅកថ្នខណឌ  ៩៥ និង១១៣។ ត លាកា អឺ ៉ បសត ីពីសិទធិេន សស រ ឿងកតី Frâncu តទេ់នឹងម្បរទស ៉ូមា នី 

Romania រេខ 69356/13 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី១៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២០ កថ្នខណឌ ៥១-៥៦ និង៦៥-៧៤។ 

98 ត លាកា អឺ ៉ បសត ីពីសិទធិេន សស រ ឿងកតី Vicent del Campo តទេ់នឹងម្បរទសរអសាញ រេខ 255527/13 សាេម្កេ ឆ ះថ្ងៃទី

៦ ខខវិឆេិកា ឆ្ន ំ២០១៨ កថ្នខណឌ ៤៨-៥០, ៥៣។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

69. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីសូេរគ្ន ពរសន ើស ំថ្ន ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីខដ្េមានរេខ E3 គួ ខតម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរយាងាេរគ្នេកា ណ៍ដូ្ឆខាង

រម្កាេ៖ 

(i) ជ្ញេសតរាង អវីទាងំអស់ម្តូវបានសនមតថ្នជ្ញឯកសា ជ្ញសាធា ណៈ ប  ខនតសថ ិតរម្កាេកា 

រកាសេ ប ាេកា ោំបាឆ់ 

(ii) កេមវតថរខដ្េសថ ិតរៅរម្កាេម្បធានបទទាងំអស់ ខដ្េបានកំណត់រៅកនរងខ ន្កទី៤.២ ខាង

រេើ គួ សនមតោត់ទ កថ្នតម្េូវឱ្យមានកា រកាសេ ប 

(iii) ប  ខនត រៅកនរងក ណីនីេួយៗ បញ្ហា ទាងំរនះអាឆទ កឆំហ េិនរកាសេ ប៖ ឧទាហ ណ៍ រៅ

កនរងក ណីខដ្េសមាា  ៈម្តូវរធ្វើឱ្យរៅជ្ញឯកសា សាធា ណៈ ាេ យៈសកខីកេមរៅកនរងរពេ

ជំន ំជម្េះកតី ឬរៅកនរងក ណីខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីយេ់ម្ពេរដាយបានយេ់ដឹ្ង។ 

៥.២ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េេិនមានរៅកនរងេសតរាង 

70. ដូ្ឆខដ្េបានពនយេ់រៅកនរងកថ្នខ័ណឌ ៣៦  ភាគរម្ឆើនថ្នឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរង

សំណ ំរ ឿងេិនម្តូវបានដាក់ឆូេជ្ញេសតរាង។ សហរេធាវីនេំ ខ រជឿថ្ន ទម្េង់ព័ត៌មានជន ង

រម្គ្នះ និង ទម្េង់ព័ត៌មានបខនថេឆំនួនម្បខហេ ១៤៤០០ សថ ិតកនរងម្បរេទរនះ។ កំណត់រហត សាត ប់

ឆរេេើយ និង ឯកសា សមាា សន៍ បស់ DC-Cam ជ្ញរម្ឆើន ( ួេទាងំេួយឆំនួន បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណី្ង)ក៏េិនមានរៅកនរងេសតរាងខដ្ ។ 

71. ជ្ញងរនះរទៀត ភាគរម្ឆើនរេើសេ បថ្នឯកសា  ដ្ឋបាេ ក់ព័នធនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី (ដូ្ឆជ្ញ

េិខិតម្បគេ់សិទធិតំណាងរដាយអាណតតិ និង  បាយកា ណ៍ខ ន្កគ្ន ំ សាកសី)េិនសថ ិតកនរងេសតរាងរទ។ 

72. សហរេធាវីនេំ ខពិោ ណារឃើញថ្ន រគ្នេកា ណ៍ខដ្េអន វតតឆំរ ះឯកសា ទាងំរនះ ខដ្េេិន

ខេន E3 គឺមានេកខណៈខ សគ្នន រៅនឹងអវីខដ្េបានខឆងខាងរេើ។ រដាយរហត ថ្ន ឯកសា េិនសថ ិត

រៅកនរងេសតរាងរៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះសាលាដំ្បូង ្េម្បរយាជន៍សាធា ណៈកនរងកា ឆូេ

រេើេឯកសា ទាងំរនះអាឆម្តូវបានោត់ទ កថ្នមានឆំនួនតិឆ។ កា ណ៍រនះបានឆ្េរះបញ្ហច ងំរៅកនរងរស

ឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ ខដ្េេិនបានបរងកើតនូវសឆចធា ណ៍ថ្នម្បរេទសា

ធា ណៈសម្មាប់ឯកសា ទាងំរនះរទ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

73. រទាះបីជ្ញយា ងដូ្រឆនះកតី និងជ្ញពិរសស ក់ព័នធនឹងឯកសា េិនខេន ដ្ឋបាេ វារៅខតជ្ញឆំណាប់

អា េមណ៍ពីសំណាក់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនខដ្េឆង់ឱ្យកា រ ៀបរាប់បទពិរសាធ្ន៍ខដ្េបាន

ឆ្េងកាត់រៅកនរងឯកសា ទាងំរនះ ម្តូវបានបង្គា ញឱ្យរគបានដឹ្ង។ វាក៏អាឆមានឆំណាប់អា េមណ៍ពី

សាធា ណជន្ងខដ្  ខដ្េឆង់ឱ្យឯកសា ទាងំរនះ ួេឆំខណកបរម្េើឱ្យរគ្នេបំណងអប់ ំ និងរក 

តំខណេ បស់ អ.វ.ត.ក។ ប  ខនតរទាះជ្ញយា ងណាកតី សហរេធាវីនេំ ខសូេរគ្ន ពរសន ើថ្ន ឯកសា 

ទាងំរនះេិនោំបាឆ់សនមតរធ្វើឱ្យរៅជ្ញឯកសា សាធា ណៈរ ើយ។ ទ្រយរៅវិញឯកសា ទាងំរនះគួ 

ខតរធ្វើឱ្យរៅជ្ញឯកសា សាធា ណៈ រដាយខ អ្ករេើរគ្នេកា ណ៍យេ់ម្ពេជ្ញប គគេ កនរងក ណី

ខដ្េកា យេ់ម្ពេរនះម្តូវបានជូនដំ្ណឹងរពញរេញ។ 

74. ាេ យៈកា ពិនិតយសំណ ំរ ឿងសាធា ណៈថ្នសំណ ំរ ឿង០០១ វាហាក់ដូ្ឆជ្ញបង្គា ញថ្ន រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿងរនះ ភាគរម្ឆើនបំ្ តថ្នឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី កនរងរនះ ួេមាន ខបបបទព័ត៌មានជន ង

រម្គ្នះ និងឯកសា  ដ្ឋបាេម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរៅជ្ញឯកសា សាធា ណៈ រដាយេិនគិត

ថ្នឯកសា ទាំងរនះសថ ិតកនរងេសតរាងឬយា ងណារនះរទ99។ កនរងក ណីរសទ ើ ខតទាំងអស់(រទាះបីជ្ញ

េិនទាងំអស់កតី) កា រកាសេ បេួយឆំនួនម្តូវបានអន វតត ប  ខនតសម្មាប់ខតពត៌មានផ្ទទ េ់ខេួនដូ្ឆជ្ញ អា

ស័យដាឋ ន អាយ  អតតសញ្ហា ណរេខឯកសា ។ សហរេធាវីនេំ ខពិោ ណារឃើញថ្នកា រធ្វើឆំណាត់

ថ្នន ក់រ ើងវិញទាងំដ្ េអាឆេិនសេម្សបកនរងសំណ ំរ ឿង០០២100។ រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរង

សំណ ំរ ឿងរនះបានឆ្េងកាត់ឧម្កិដ្ឋកេមជ្ញរម្ឆើន ខដ្េឧម្កិដ្ឋកេមេួយឆំនួនមានេកខណៈ ប គគេរម្ឆើន។ 

បញ្ហា ខដ្េបានរេើករ ើងរៅកនរងខ ន្កទី ៤.២ ខាងរេើប ះ េ់ដ្េ់ឯកសា េួយឆំនួនធំ្ រៅកនរងសំណ ំ

រ ឿង។ កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញទាងំដ្ េរៅរេើឯកសា ទាងំរនះអាឆខកខានេិនបានកា   ឯក

ជនភាព បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង េិនមានយ តតិកេមរដាយកម្េិតម្បរយាជន៍សាធា ណៈដូ្ឆគ្នន

រៅរេើតមាេ ភាពខដ្េឯកសា ទាងំរនះេិនខេនជ្ញខ ន្កេួយថ្នេសតរាង ឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូង។ 

75. រហត ដូ្ឆរនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរគ្ន ពរសន ើស ំថ្ន ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េេិនសថ ិត

កនរងេសតរាងគួ ខតរៅ កាសមាៃ ត់ដ្ខដ្េ រេើកខេងខតមានសំរណើ ជ្ញប គគេ បស់រដ្ើេបណត ឹង ក់ព័នធ

 
99 រទាះជ្ញយា ងរនះកតី សហរេធាវីនេំ ខ  កេិនរឃើញឯកសា ទាក់ទងនឹងសិទធិវ័នតរៅកនរងសំណ ំរ ឿងខ្នក ឯកសា សាធា ណៈកនរង

សំណ ំរ ឿង០០១រទ។ រនះអាឆបញ្ហា ក់ថ្នឯកសា ទាងំរនះសមាៃ ត់ ម្បសិនរបើឯកសា ទាងំរនះសថ ិតរៅកនរងសំណ ំរ ឿង០០១។ 

100 សហរេធាវីនេំ ខ កត់សមាគ េ់ជ្ញពិរសសថ្ន រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង០០២ បានទទួេ ងឧម្កិដ្ឋកេមរម្ឆើនជ្ញង 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីកនរងសំណ ំរ ឿង០០១  ួេទាងំកា រ ៀបកា រដាយបងខំ និងអំរពើហិងា្េូវរេទ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ខដ្េរសន ើស ំរធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ រដាយសថ ិតរៅរម្កាេកា រកាសេ បាេកា រសន ើស ំ។ ក៏ប  ខនត

សហរេធាវីនេំ ខ សូេសងកត់ថ្ន រដ្ើេបណែ ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវខតទទួេនូវឱ្កាសពិតកនរងកា រធ្វើសំរណើ 

រដ្ើេបីអនកខដ្េឆង់ឱ្យពត៌មាន បស់ខេួនមានេកខណៈសាធា ណៈ គឺេិនម្តូវបានហាេឃាត់។ 

៦. សំន ើ ក់ព័នធនឹង្នីតិវិ្ី និង្ នពលនវលា 

76. មានកា ពិោ ណាគនេឹះឆំនួនបួន ខដ្េសំរណើ បស់សហរេធាវីនេំ ខសូេ ំរេឆ  ក់ព័នធនឹងដំ្រណើ 

កា សេម្សបបំ្ តសម្មាប់រធ្វើឱ្យវិវតតរៅេ ខរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ 

77. ទីេួយ វាជ្ញកា សំខាន់ខដ្េថ្ន ដំ្រណើ កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរនះរកើតរ ើងេ នរពេបណណសា 

 បស់ត លាកា ម្តូវបានរធ្វើឱ្យរៅជ្ញឯកសា សាធា ណៈកនរងេកខណៈជ្ញក់ខសត ង។ ដូ្ឆខដ្េបាន

កំណត់ខាងរេើ ឯកសា ជ្ញរម្ឆើនខដ្េមានព័ត៌មានប គគេខដ្េេិនបានរកាសេ បហាក់ដូ្ឆជ្ញម្តូវ

បាន្តេ់នូវកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់សាធា ណៈរដាយកំហ ស។ កំហ សទាំងរនះម្តូវខតរដាះម្សាយេ ន

រពេកំណត់ម្ាននម្តូវបានរបើកឆំហ ឆំរ ះសហគេន៍។ ទ្រយពីេ ខរគ្នេជំហខដ្េអងគប រ ជំន ំ

ជម្េះបានពិភាកា101 កា ពិតខដ្េថ្នឯកសា បានោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញសាធា ណៈេួយ យៈរនះ 

េិនខេនមានន័យថ្នកា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់រនះគួ ខតម្តូវបាន កាទ ករនះរទ។  ហូតេកដ្េ់រពេ

រនះ សូេបខីតឯកសា សំណ ំរ ឿងខដ្េបានោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ជ្ញ “សាធា ណៈ” េិនទាន់មានសម្មាប់

អនករៅរម្ៅត លាកា រទ។ មានឯកសា ភាគរម្ឆើនេិនអាឆឆូេរេើេបានរេើរគហទំព័  បស់ អ.វ.ត

.ក បានរទ។ ឯកសា ខេះមានរៅរេើបណាត ញអ ីនធឺ្ណិត ប  ខនត ពិបាកខសវ ង ករបើគ្នម នឆំរណះដឹ្ងជ្ញ

ដឹ្ងេ នអំពីអតថិភាព និងខេឹេសា  បស់វា។ ដូ្រឆនះវាេិនទំនងរទខដ្េថ្នកា កា   ខដ្េទទួេបាន

រដាយកា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់សមាៃ ត់បានបាត់បង់តថ្េេ បស់វាឆំរ ះឯកសា ទាងំរនះ។ អវីខដ្េ

សំខាន់គឺេិនខេនជ្ញកា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់ខដ្េមាន ហូតេកដ្េ់បឆចរបបននរនះរទ ប  ខនតម្តូវធាននូវ

កា ោត់ឆំណាត់ថ្នន ក់សេម្សបេ នរពេបរងកើតបណាណ សា សាធា ណៈពិតម្បាកដ្េួយ ខដ្េអាឆ

ឆូេរេើេបាន។ 

78. ទីពី  សហរេធាវីនេំ ខកត់សមាគ េ់ថ្ន ឯកសា ជ្ញរម្ឆើនមានរៅកនរងសំណ ំរ ឿងរេើសពីេួយក ណី។ 

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីជ្ញរម្ឆើនកនរងសំណ ំរ ឿង០០២ ក៏កំព ងមានឋានៈកនរងរ ឿងកតីេួយឬរ ឿងកតីរ្សង

 
101 សូេរេើេ ឧបសេព័នធ ខ អ ខីេេពីេន្រនតីម្កោបញ្ាី បស់អងគប រ ជំន ំជម្េះរៅកាន់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ ឆ ះថ្ងៃទី៥ ខខ វិ

ឆិ េកា ឆ្ន ំ២០២១ និងកថ្នខណឌ  ១៧ ខាងរេើ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រទៀត្ងខដ្ ។ រដ្ើេបីម្គប់ម្គងហានិេ័យខដ្េថ្នកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់េួយខដ្េ្តេ់ឱ្យកនរងសំណ ំរ ឿង

េួយនឹងម្តូវកំណត់រដាយកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់េិនមានសងគតិភាពេួយរៅកនរងរ ឿងកតីេួយរទៀតរនះ វិធី្

 ួេកនរងកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរេើរ ឿងកតីទាងំអស់ បស់ អ.វ.ត.ក គឺជ្ញកា ោំបាឆ់។  

79. ទីបី ភាគីម្តូវខតមានឱ្កាសបរញ្ចញេតិរយាបេ់ េ នរពេមានរសឆកតីសរម្េឆរេើកា រធ្វើឆំណាត់

ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ កា ណ៍រនះឆ្េរះបញ្ហច ងំពីរគ្នេកា ណ៍យ តតិធ្េ៌ទូរៅ ជ្ញពិរសសសិទធិបរញ្ចញេតិ

រយាបេ់ ខដ្េតម្េូវថ្ន ភាគី ក់ព័នធគួ ខតមានសិទធិបរញ្ចញេតិរយាបេ់ េ នរពេមានរសឆកតី

សរម្េឆេួយខដ្េប ះ េ់ដ្េ់ពួករគ។ េកខខណឌ តម្េូវខដ្េថ្នជន ងរម្គ្នះគួ មានសិទធិបរញ្ចញេតិ

រយាបេ់រេើបញ្ហា ខដ្េប ះ េ់ដ្េ់្េម្បរយាជន៍ពួករគរៅកនរងកិឆចនីតិវិធី្ម្ពហមទណឌ គឺម្តូវបាន

ទទួេសាគ េ់រៅកនរងបទដាឋ នអនត ជ្ញតិ102 និងគឺជ្ញេូេដាឋ នសម្មាប់កា ឆូេ ួេ បស់ជន ងរម្គ្នះឬរដ្ើេ

បណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងកា ជំន ំជម្េះកតីជ្ញអនត ជ្ញតិ។ ឆំរ ះរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខេះ កា 

្សពវ្ាយនូវព័ត៌មានប គគេខដ្េពួករគបាន ខឆក ំខេកដ្េ់ត លាកា អាឆមានម្បតិឃាតដ្េ់ទំនក់

ទំនងម្គួសា ឬសហគេន៍។ ប  ខនតកា  ិតតបិតទាងំម្សរងរេើសិទធិឆូេរេើេព័ត៌មានរនះក៏អាឆប ះ េ់

ដ្េ់េទធ្េខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីេួយឆំនួនឆង់បានបំ្ តពីត លាកា រនះ។ ជ្ញកា សំខាន់ខដ្េ

រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី អាឆបរញ្ចញេតិរយាបេ់រេើបញ្ហា ទាងំរនះេ នរពេមានរសឆកតីសរម្េឆ។  

ទសសនៈ និងឆំណង់ឆំណូេឆិតតផ្ទទ េ់ខេួននឹងខ សគ្នន  ដូ្រឆនះរហើយរដ្ើេបណត ឹងនីេួយៗម្តូវខតមាន

ឱ្កាស ាេ យៈតំណាងាេ េ្ូវឆាប់ កនរងកា រសន ើរកាសេ ប និងកា ្សពវ្ាយព័ត៌មានប គគេ បស់ខេួ

ន។ រៅកនរងក ណីណាកតី ភាគីគឺជ្ញប គគេខដ្េសថ ិតកនរងសាថ នភាពេអបំ្ ត កនរងកា កំណត់ថ្នរតើព័ត៌មាន

ណាកនរងឯកសា សំណ ំរ ឿងខដ្េអាឆបងកកា ម្ពួយបា េាអំពឯីកជនភាព។ ម្បសិនរបើគ្នម នធាត ឆូេពី

ប គគេខដ្េ ងកា ប ះ េ់ឆំរ ះប ិបទរនះរទ អងគជំន ំជម្េះនឹងេិនអាឆវាយតថ្េេរេើបញ្ហា រនះេតងេួ

យៗបានរ ើយ។ 

80. ទីបួន សហរេធាវីនេំ ខមានរវទយិទឆំរ ះធ្នធានមានកម្េិត បស់ត លាកា  និង ដឹ្ងថ្នធ្នធាន បស់

ត លាកា បឆចរបបននកំព ងរផ្ទត តរេើកា រឆញសាេដី្កាសាថ ព ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២។ ដូ្រឆនះ ជ្ញកា សេ

រហត ្េសម្មាប់ភាគីកនរងកា រម្បើម្បាស់រពេរវលារនះរធ្វើកា ពិនិតយរ ើងវញិរៅរេើសមាា  ៈឯកសា  

សម្មាប់កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ រដ្ើេបីរ ៀបឆំសា ណាឱ្យបាន ួឆរាេ់រៅឆំរ ះេ ខអងគជំន ំជម្េះ 

 
102 រសឆកតីម្បកាសពីរគ្នេកា ណ៍ជ្ញេូេដាឋ នថ្នយ តតិធ្េ៌សម្មាប់ជន ងរម្គ្នះរដាយឧម្កិដ្ឋកេម និងកា  ំរលាេបំ ន រសឆកតី

សរម្េឆេហាសននិបាតអងគសហម្បជ្ញជ្ញតិ ៤០/៣៤ ឆ ះថ្ងៃទី២៩ ខខវិឆេិកា ១៩៨៥ កថ្នខណឌ  ៦ (ខ)។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

េ នរពេរឆញសាេម្កេសាថ ព ។ រនះក៏ជ្ញឆំណ ឆេួយខដ្  ពីរម្ ះបឆចរបបនន ភាគី (ឬភាគីខេះ) បនត ួេ

បញ្ចូេ សមាជិកម្ករេខេះខដ្េមានភាពសា រំៅនឹងរ ឿងកតីរនះនិងសមាា  ៈកនរងសំណ ំរ ឿង។ ប គគេទាងំ

រនះសថ ិតកនរងសាថ នភាពេអបំ្ តកនរងកា ដាក់សា ណា ម្បកបរដាយម្បសិទធ្េរេើបញ្ហា ថ្នកា រធ្វើ 

ឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ និង អាឆេិនសថ ិតកនរងតំខណងបានយូ ប  នម នរទ ខ អ្ករេើរសឆកតីសរម្េឆងមីៗ

 បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ។ កា ពិេាជ្ញេួយថ្ដ្គូខាងរម្ៅក៏បានបង្គា ញ្ងខដ្ ថ្ន កា ែ្េ់េូេនិធិ្

សម្មាប់កា ឆូេ ួេពិរម្គ្នះជ្ញេួយរដ្ើេបណែ ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េោំបាឆ់រដ្ើេបីអន វតតកា ង្គ រនះអាឆ

នឹងមានកាន់ខតរម្ឆើនម្បសិនរបើកា ខណនអំំពីនីតិវិធី្ម្តូវបានរឆញរដាយអងគជំន ំជម្េះ។ 

81. រហត ដូ្រឆនះ សហរេធាវីនេំ ខសូេរគ្ន ពរសន ើថ្ន អងគជំន ំជម្េះ្តេ់រសឆកតីខណនភំាេ េៗសម្មាប់

ដំ្រណើ កា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ ខដ្េអាឆអន ញ្ហា តឱ្យភាគីរ ៀបឆំសា ណារេើកា រធ្វើឆំណាត់

ថ្នន ក់រ ើងវិញ និង កា រកាសេ បោំបាឆ់េ នរពេរឆញសាេដី្កាសាថ ព ។ រសឆកតីខណនកំនរងកា បំេេឺ

រេើឆំណ ឆេិនឆាស់លាស់ដូ្ឆមានខឆងខាងរេើកនរងកថ្នខ័ណឌ ៣១ គឺជ្ញកា ោំបាឆ់ រដ្ើេបីអន វតតរសឆកតី

ខណនរំេើេូេដាឋ នថ្នរយាបេ់ម្តឹេម្តូវនិងសំរណើសេម្សបខដ្េបានរធ្វើរ ើង។ រដាយគ្នម នរសឆកតី

ខណនឬំកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ពីអងគជំន ំជម្េះរនះ កិឆចខិតខំម្បឹងខម្បងខដ្េម្តូវបានពម្ងីករេើកា ខសវ ង

 កទសសនៈពីរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗអាឆជ្ញកា ខាតបង់ ម្បសិនរបើរគ្នេកា ណ៍ខដ្េសនមត

ម្តូវអន វតតេិនម្តូវបានយេ់ម្ពេឆ ងរម្កាយរដាយអងគជំន ំជម្េះ។ សហរេធាវីនេំ ខក៏កត់សមាគ េ់្ង

ខដ្ ថ្ន មានកា  ំពឹងទ កជ្ញក់ខសតងេួយខដ្េថ្ន កា ង្គ ខដ្េោំបាឆ់ម្តូវអន វតតរេើបញ្ហា រនះ នឹងេិនម្តូវ

បាន្តេ់ងវិការដាយកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ឬមាច ស់ជំនួយពីខាងរម្ៅរ ើយម្បសិនរបើគ្នម នរសឆកតី

ខណនឆំាស់លាស់ពីអងគជំន ំជម្េះ103។ 

82. សហរេធាវីនេំ ខដឹ្ងថ្ន ដំ្រណើ កា រនះអាឆម្តូវបានេន សសេួយឆំនួនយេ់ថ្នជ្ញកា ឆំណាយេិន

ោំបាឆ់ និងនឹកសាម នេិនដ្េ់ រៅរពេខដ្េកា ង្គ  បស់ត លាកា ម្តូវបាន ពំឹងថ្ន ្នជិតដ្េ់ 

ទីបញ្ចប់។ ប  ខនតរទាះបជី្ញកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញអាឆេិនសូវទាក់ទាញកា ោប់អា េមណ៍ និងេិន

មានតម្េូវកា  ដូ្ឆសវនកា ជ្ញសាធា ណៈក៏រដាយ ក៏វាេិនខេនេិនសំខាន់សម្មាបក់ា ង្គ និងរក 

 
103 ដ្ូឆបានបញ្ហា ក់កនរងរសឆកតីសរម្េឆឆ ងរម្កាយ បស់កា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេ ក់ព័នធនឹងធ្នធានសម្មាប់សហរេធាវីនេំ ខអនត 

ជ្ញតិតំណាងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ។ សូេរេើេ ឯកសា  F70 សំរណើស ំដ្ីកាបង្គគ ប់បនទ ន់រដ្ើេបីកា   សិទធិ បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីកនរងកា រធ្វើជ្ញតំណាងរដាយម្បសិទធិភាព និងជំន ំជម្េះកតីម្បកបរដាយយ តតិធ្េ៌ និងឯកសា  F70.1.7 ឧបសេព័នធ ឆ្៖ អន 

សា ណៈសមាៃ ត់ពីកា ិយាេ័យ ដ្ឋបាេរៅកាន់សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ េូេរហត សម្មាប់រសឆកតីសរម្េឆរេើសំរណើស ំ

ធ្នធាន បស់រលាកម្សី ោប់ពីខខត លា ដ្េ់ខខធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ថ្ងៃទី១១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០២១ កថ្នខណឌ ១៥។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ដំ្ខណេត លាកា រនះរទ។ របើគ្នម នដំ្រណើ កា រនះ កំណត់ម្ាសំខាន់បំ្ ត បស់ត លាកា នឹងេិនអាឆ

ឆូេរេើេបាន ឬនឹងប ះ េ់ដ្េ់អនកខដ្េម្តូវអន វតតកនរងនេត លាកា ។ 

83. រគអាឆម្បេេរេើេបានថ្ន មានតម្េូវកា ធ្នធានរម្ឆើនរៅឆ ងបញ្ចប់ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ សម្មាប់កា 

រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ ត លាកា អនត ជ្ញតិដ្ថ្ទរទៀតក៏ម្តូវវិនិរយាគរពេរវលានិងធ្នធានជ្ញរម្ឆើន

កនរងដំ្រណើ កា រនះ្ងខដ្ 104។ ដំ្រណើ កា រនះម្តូវបាន ពំឹងទ កយា ងឆាស់រៅកនរងរសឆកតីខណនអំន វតត

រេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញ។ ។ េ នរពេរ ទ្ សំណ ំរ ឿង០០២ រៅអងគជំន ំជម្េះ អងគជំន ំជម្េះ

សាលាដំ្បូងបានកត់សមាគ េ់ថ្ន ខេួនមានេទធភាពមានកម្េិតកនរងកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់ឯកសា រ ើងវញិ

រដាយេូេរហត ថ្ន “កា កាត់បនថយប គគេិក” ប  ខនតបញ្ហា ក់ឆាស់ថ្ន ដំ្រណើ កា េួយអាឆម្តូវកា អន វតត

រដាយអងគជំន ំជម្េះរៅឆ ងកិឆចដំ្រណើ កា នីតិវិធី្105។ ម្បសិនរបើធ្នធានម្តឹេម្តូវព ំទាន់បានកំណត់ជ្ញ

ងវិកាសម្មាប់ដំ្រណើ កា រនះរទ ធ្នធានទាងំរនះម្តូវខត កឱ្យបានឥ ូវ៖ ខ ន្កសនួ េថ្នដំ្រណើ កា 

ត លាកា  េិនអាឆម្គ្នន់ខតបបំាត់រោេ រដាយសា ខតកា ឆំណាយ ឬកា រ ៀបឆំខ្នកា េិនម្គប់ម្គ្នន់

រនះរ ើយ។ 

84. សម្មាបខ់ ន្ក បស់ខេួន សហរេធាវីនេំ ខរសន ើស ំ្តួឆរ្តើេដំ្រណើ កា េួយខដ្េ ួេមាន (i) ពិនិតយរពញ

រេញរៅរេើឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី និង (ii) ជួបជ្ញេួយរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ដំ្រណើ កា 

រនះនឹងកំណត់អាទិភាពរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េឯកសា  បស់ពួករគមានរៅកនរងេសតរាង រដ្ើេបី

កំណត់អតតសញ្ហា ណ និង ពិភាកាអំពីសមាា  ៈ រសើបខដ្េមានរៅកនរងឯកសា  បស់ពួករគ ខដ្េអាឆ

ម្តូវបានរកាសេ ប។ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរ្សងរទៀតខដ្េេិនមានរៅកនរងេសតរាងរពេ

 
104 សូេរេើេឧទាហ ណ៍ថ្នកា វិភាគឆ្ន ំ២០០៩ ទាក់ទិននឹងរសឆកតីម្តូវកា ថ្នេ ខង្គ ខដ្េរៅរសសសេ់ បស់ត លាកា  ICTY 

និង ICTR  ួេទាងំបណណសា ្ងខដ្  ខដ្េកត់សមាគ េ់នូវកា ម្បឈេខដ្េ ក់ព័នធកនរងកា រដាះម្សាយសមាា  ៈឯកសា សមាៃ ត់ និង

កា ណ៍ខដ្េថ្នវាគួ ម្តូវបានអន វតតរដាយរម្បើម្បាស់ “ជំនញកា  និងឆំរណះដឹ្ង”  បស់ប គគេិកខដ្េមានម្សាប់ បស់ត លាកា  

េ ននឹងរធ្វើកា កាត់បនថយប គគេកិ៖ អងគកា សហម្បជ្ញជ្ញតិ៖  បាយកា ណ៍ បស់អគគរេខាធ្ិកា សត ីពីទិដ្ឋភាព ដ្ឋបាេ និងងវិកាថ្ន

ជរម្េើសេទធភាព ទីាំងសម្មាប់បណណសា ថ្នត លាកា ម្ពហមទណឌ អនត ជ្ញតិសម្មាប់អតីតម្បរទសយូរហាគ សាេ វី និងត លាកា ម្ពហម

ទណឌ សម្មាប់ម្បរទស  វ៉ាន់ដា និងអសនៈថ្នយនតកា ខដ្េរសសសេ់សម្មាប់សាលាកតី S/2009/258 ថ្ងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ

២០០៩ ជ្ញពិរសស រៅកថ្នខណឌ ៨៩។  

105 ឯកសា រេខ E467/6 ដ្ីកាបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរៅរេើឯកសា ននរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេកជ្ញឯកសា សាធា 

ណៈ ឆ ះថ្ងៃទី២៧ ខខេិង ន ឆ្ន ំ២០១៩ កថ្នខណឌ ៧ និង១១។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

រនះអាឆអន វតតកនរងដំ្រណើ កា ម្សរដ្ៀងគ្នន  រដ្ើេបីកំណត់ថ្នរតើរដ្ើេបណត ឹងមានបំណងយេ់ម្ពេរៅ

រេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញឆំរ ះឯកសា  ឬខ ន្កននថ្នឯកសា  បស់ពួករគឬយា ងណា។ 

85. ដំ្រណើ កា ខដ្េបានរសន ើរនះ  ួេមានជ្ញជហំានៗដូ្ឆខាងរម្កាេ៖ 

(១) កា ពិនិតយរពញរេញរៅរេើឯកសា  នឹងម្តូវបានអន វតតរដ្ើេបីកំណត់អតតសញ្ហា ណពត៌មានខដ្េ

អាឆ រសើប ខដ្េមានរៅកនរងឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី។ ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី

ម្បមាណ ៤០០០ ខដ្េជ្ញេសតរាងនឹងម្តូវបាន្តេ់អាទិភាព។ ពត៌មានខដ្េ រសើបនងឹម្តូវបានកំណត់

អតតសញ្ហា ណរដាយរម្បើពិធី្កា ខដ្េបានម្ពេរម្ពៀងជ្ញេ នរដាយខ អ្ករេើកា ខណន ំបស់អងគជំន ំជ

ម្េះ។ ឧទាហ ណ៍៖ 

(ក) ម្តូវបានរសន ើរ ើងឱ្យោត់ទ កព័ត៌មានទំនក់ទំនងេេអិត ព័ត៌មានេេអិតថ្នសាថ នភាពស ខ

ភាព េ្ូវកាយនិង េ្ូវឆិតត និងេសែរាងខដ្េបានម្បោក់រដាយកា រធ្វើទា  ណកេម រដាយសនមត

ថ្នសេម្សបសម្មាប់កា រកាសេ ប រេើកខេងខតមានរបើមានកា បញ្ហា ក់យា ងឆាស់ ទ្រយ

រៅវិញ (ឧទាហ ណ៍ ព័ត៌មានខដ្េម្តូវបានបញ្ចូេកនរងសកខីកេមជ្ញសាធា ណៈ បស់រដ្ើេប

ណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ឬសាេម្កេ បស់ត លាកា )។ 

(ខ) សហរេធាវីនេំ ខបានកំណត់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ១.៥២៣ នក់ ខដ្េឯក

សា  បស់ពួករគនិយាយអំពកីា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ និង/ឬអំរពើហិងា េ្ូវរេទ។ 

កនរងឆំរណាេរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខាងរេើ មានរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីឆំនួន ៨៤៩ នក់ ម្តូវ

បានសាគ េ់ថ្នមានទំនក់ទំនងជ្ញេួយឯកសា ខដ្េមានរេខសមាគ េ់ E3 (រ េគឺឯកសា 

កនរងេសតរាង)។ កា ពិនិតយរពញរេញរៅរេើឯកសា នឹងបញ្ហា ក់ថ្នរតើពត៌មានរនះអាឆមាន

ភាព រសើបខាេ ងំឬយា ងណា រហើយជ្ញពិរសសថ្នរតើវាកំណត់ អតតសញ្ហា ណ ថ្នជន ងរម្គ្នះថ្ន

អំរពើហិងា េ្ូវរេទ ឬកា រ ៀនអា ហ៍ពិ ហ៍រដាយបងខំ។ 

(គ) ឯកសា បស់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ខដ្េដាក់រ ម្ ះោ ីាេកា រោទម្បកាន់នឹង

ម្តូវបានវាយតថ្េេយា ងម្បរងម្បយ័តន រដ្ើេបីកំណត់ក ណីជ្ញក់ខសតងននខដ្េអាឆបរងកើតហានិ

េ័យថ្នកា សងសឹក ឬទំនស់។  

(២) ម្តូវបាន ពំឹងទ កកនរងក ណីជ្ញរម្ឆើនថ្ន កា ពិនិតយរពញរេញរៅរេើឯកសា នឹងម្គប់ម្គ្នន់រដ្ើេបី

រសន ើកា រកាសេ បខដ្េោំបាឆ់។ រៅរពេខដ្េមានកា សងស័យ កា ម្បជ ំនឹងម្តូវបានរ ៀបឆំជ្ញេួយ

រដ្ើេបណែ ឹង ដ្ឋបបរវណីនីេួយៗ រដ្ើេបីពិរម្គ្នះជ្ញេួយពួកគ្នត់អំពីឆំណង់ឆំណូេឆិតត បស់ពួកគ្នត់
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

ទាក់ទងនឹងពត៌មានខដ្េកា រោទសួ ។ រៅទីកខនេងខដ្េរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីម្តូវជួប កា ម្តួត

ពិនិតយនឹងម្តូវបានអន វតតជ្ញដំ្បូងនូវពត៌មាន (េិនខេនេសតរាង) រ្សងរទៀតរៅកនរងសំណ ំរ ឿងខដ្េ

ទាក់ទងនឹងរដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរនះ រដ្ើេបីរ ឿងទាងំរនះអាឆរដាះម្សាយបានជ្ញេួយគ្នន រៅកនរង

កា ពិភាកាខតេួយ។ 

(៣) ខ អ្ករេើជំហានទាងំរនះ សំរណើស ំរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទនិងកា រកាសេ បរេើឯកសា រដ្ើេ   បណត ឹង

 ដ្ឋបបរវណីកនរងេសតរាង នឹងម្តូវដាក់ជូនអងគជំន ំជម្េះ ខដ្េរពេរនះអងគជំន ំជម្េះអាឆសរម្េឆកនរង

រពេរវលាសេម្សប និងរដាយពិោ ណារេើឆរេេើយតបពីភាគីរ្សងរទៀត។ រដ្ើេបីសម្េបសម្េួេ 

ឆរេេើយតបខបបរនះ សហរេធាវីនេំ ខរសន ើរ ៀបឆំសា ណាេួយឈ តអេជ្ញេួយ ខដ្េនឹងពនយេ់ខេឹេ

សា ទូរៅថ្នសនិទានភាពថ្នម្បរេទកា រកាសេ បេួយឆំនួនខដ្េបានរសន ើរ ើង។ 

(៤) រៅរពេខដ្េសា ណាម្តូវបានរធ្វើរ ើងរេើសមាា  ៈេសតរាង ខដ្េសនមតថ្នសាធា ណៈ រយាង

ាេរសឆកតីខណនអំន វតតរេើកា រធ្វើឆំណាត់ថ្នន ក់រ ើងវិញរនះ ដំ្រណើ កា រៅេ ខរទៀតនឹងម្តូវ្តួឆរ្តើ

េរដ្ើេបីរដាះម្សាយឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េរៅរសសសេ់ ខដ្េេិនមានរៅកនរងេសតរ

ាង    រដាយរយាងាេនីតិវិធី្ម្សរដ្ៀងគ្នន ។ 

៧. សំន ើ 

86. ខ អ្ករេើអំណះអំណាងខាងរេើ សហរេធាវីនេំ ខរគ្ន ពរសន ើស ំអងគជំន ំជម្េះរេាត ៖ 

(ក) ោមំ្ទ រគ្នេកា ណ៍ថ្នឯកជនភាព និងកា យេ់ម្ពេខដ្េទទួេបានព័ត៌មានម្គប់ម្គ្នន់  ក់

ព័នធនឹងកា រកាសេ បឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីរៅកនរងសំណ ំរ ឿងេ នរពេមានកា រធ្វើឆំណាត់

ម្បរេទរ ើងវិញណាេួយ 

(ខ) រញ្ជា ក់ ថ្ន ខេួនមានអំណាឆបង្គគ ប់ឱ្យរធ្វើកា រកាសេ បឯកសា េ នរពេរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទ

រ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈ អន រលាេាេរសឆកតីខណនអំន វតត កនរងរនះ ួេមានរគ្នេបំណងថ្ន

កា កា   ឯកជនភាព និង រឆៀសវាងកា សងសឹក។ 

(គ) រញ្ជា ក់ ថ្ន ឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណីខដ្េសថ ិតរៅរម្ៅខេឹេសា មាម្ា៤ ថ្នរសឆកតី

ខណនអំន វតត នឹងេិនម្តូវរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញជ្ញឯកសា សាធា ណៈ រដាយគ្នម នសំរណើបង្គា ញ

ពីកា យេ់ម្ពេខដ្េទទួេបានព័ត៌មានម្គប់ម្គ្នន់ពីសំណាក់រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋបបរវណី ក់ព័នធរ ើយ។ 
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សំរណើស ំកា សរម្េឆសត ីអំពីកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទឯកសា រ ើងវិញ 

(ឃ) ដ ន ំ ភាគីឱ្យរ ៀបឆំសា ណា ក់ព័នធនឹងកា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញ កនរងរនះ ួេមាន

សំរណើស ំរធ្វើកា រកាសេ បសមាា  ៈេសតរាង េ នរពេរឆញសាេដី្កាសាថ ព ។ 

(ង) រង្គគ រ់ ឱ្យរធ្វើឆំណាក់ថ្នន ក់រ ើងវិញជ្ញបនទ ន់ជ្ញឯកសា សាធា ណៈ ( ហូតដ្េ់ និង ខ អ្ក

ាេេទធ្េថ្នដំ្រណើ កា រធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញរពញរេញ) រេើឯកសា រដ្ើេបណត ឹង ដ្ឋ

បបរវណីទាងំអស់ រៅកនរងរ ឿងកតីទាងំអស់ខដ្េម្តូវបានរធ្វើឆំណាត់ម្បរេទរ ើងវិញថ្នសាធា ណៈ

រដាយកំហ ស ឬរដាយគ្នម នកា រកាសេ បម្តឹេម្តូវខដ្េ ំរលាេរេើរសឆកតីខណនអំន វតត។ 

 

 

 

 

កាេប ិរឆេទ រ ម្ ះ ទីកខនេង ហតថរេខា 

ថ្ងៃទ១ី៤ ខខធ្នូ ឆ្ន ំ

២០២១ 

រពជ អងគ 

សហរេធាវីនេំ ខជ្ញតិ 

រាជធានីេនំរពញ  

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ 
 

Megan HIRST 

សហរេធាវីនេំ ខអនត ជ្ញតិ 

 

រាជធានីេនំរពញ  

ម្ពះរាជ្ញណាឆម្កកេពរជ្ញ 
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