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សេចក្តីេសខេបនៃសាលដកីារបេអ់ខគជំៃុំជម្រះតលុាការក្ំពូល  
សលើបណ្ត ឹខសាទុក្េក្នុខេំណុ្ំសរឿខ ០០២/០១ 

នងៃទ ី២៣ ខែ វចិឆកិា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

1. រៅនងៃទី ០៧ ខែ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក្. បាៃរចញសាលម្ក្រ
 បស់ែលួៃក្នុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ៃិងបាៃ ក្រ ើញថា ជៃជាប់រោទ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ មាៃ
ពិ  ទធភាពពីបទសមាល ប់ ង្គគ ល ( ួរបញ្ចូលបទរៃ សសឃាត) បទរ្វើទ ក្េប ក្ររនញរោយរូលរេត ៃរោ
បាយ ៃិងអំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀត (មាៃដូចជា កា ផ្លល ស់ទីលំរៅរោយបងេំ កា រ្វើឱ្យបាត់ែលួៃ
រោយបងេំ ៃិងកា ប ះពាល់ដល់រសចក្តីនងលងន ូ បស់រៃ សស)។ 

2. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញថា បទឧម្កិ្ដឋទងំរៃះម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃ
ម្ពឹតតិកា ណ៍ចំៃួៃ ៣ ខដលជាក្រមវតថនុៃសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដូចជា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅ
ម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញភាល រៗប ទ្ាប ប់ពីកា ដួល លំទីម្កុ្ងរៅនងៃទី ១៧ ខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 
(រៅថា កា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ) ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ
ខដលបាៃរក្ើតរឡើងពីចរ ល្ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដល់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (រៅថា កា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្
កាលទីពី ) ៃិងកា សមាល ប់អតីតទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជក្នុង
រែតតរពា ិ្៍សាត់រៅច ងខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ ើញថា របើរទះបជីា
ជៃជាបរ់ោទទងំពី ព ំបាៃម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋណារួយរោយផ្លទាប ល់ក៏្រោយ ក៏្ជៃជាប់រោទម្តូវបាៃោក់្
ឱ្យទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋទងំរៃះ រោយខផែក្រលើទម្រង់នៃកា ទទួលែ សម្តូវ
ខដលរៅថា “សេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ” ម្ពរទងំរោយសា ជៃជាប់រោទបាៃរ ៀបចំខផៃកា  ញុះញង់ 
ជួយៃិងជំ  ញ ៃិង ចំរពាះជៃជាប់រោទ ៃួៃ ជា ខតមាន ក់្ទក្់ទងរៅៃឹងកា បញ្ជា រៅក្នុងកា ម្បម្ពឹតត
ឧម្កិ្ដឋក្រមទងំរៃះ។ 

3. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង បាៃសរម្រចផត្ ទាប រទសជៃជាប់រោទមាន ក់្ៗោក់្ពៃធ្ គា អស់រួយជីវិត។ 
អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃទទួលយក្ខផនក្ែលះនៃសំរណើស ំទរទ សំណងផលូវចិតត ៃិងសរូេភាព
រោយបាៃសរម្រចផតល់សំណងចំៃួៃ ១១ ដល់រដើរបណត ឹង ដឋបបរវណីទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ។ 

4. ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ម្ពរទងំសេម្ពះរាជអាជាា បាៃោក់្សា ណាបណត ឹងសាទ ក្េ ៃិងសា ណាតប
រ ៀងៗែលួៃ។ រដើរបណត ឹង ដឋបបរវណីក៏្បាៃោក់្សា ណាជាលាយលក្េណ៍អក្ស ផងខដ ។ អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ំពូលបាៃរបើក្សវ្កា រៅនងៃទី ០២ ទី ០៣ ៃិង ទី ០៦ ខែ ក្ក្កោ ឆ្ន ំ ២០១៥ រដើរបីសួ 
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សាក្សីចំៃួៃ ៣  ូបបខៃថររទៀត។ រៅនងៃទី ១៧ ខែ វិចឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៥ ៃិង ោប់ពីនងៃទី ១៦ ដល់ ១៨ ខែ 
ក្ រភៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបាៃរបើក្សវ្កា សាត ប់សា ណាផ្លទាប ល់មាត់រលើបណត ឹង
សាទ ក្េ។ ប ទ្ាប ប់រក្ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបាៃោប់រផតើរពិភាក្ាសរម្រចរលើបណត ឹងសាទ ក្េ
រៃះ។  

5. រៅនងៃរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលៃឹងរចញសាលដីការពញរលញរលើបណត ឹងសាទ ក្េទងំបី ខដល
មាៃអាៃ ភាពផលូវចាប់។ រដើរបីជួយដល់សាធា ណជៃឱ្យយល់ចាស់អំពីកា សរម្រច បស់ត លាកា  ែាុំ
សូរសរងេបៃូវសំអាងរេត  ៃិងខផនក្សរម្រចរសចក្តី បស់អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល ប  ខៃតរសចក្តី
សរងេបរៃះ រិៃខរៃជាខផនក្រួយនៃសំអាងរេត សម្មាប់កា សរម្រចរៃះរឡើយ។ 

6. បណត ឹងសាទ ក្េ បស់ ៃួៃ ជា មាៃទឡហីក្ ណ៍ចំៃួៃ ២២៣ រេើយ រែៀវ សំផៃ មាៃចំៃួៃ ១៤៨ ខដល
មាៃលក្េណៈម្តួតគាន ជារម្ចើៃ។ រោយសា រូលរេត រៃះ ែាុំសូរសរងេបបណត ឹងសាទ ក្េទងំពី រៃះ ួរគាន  
ដូចមាៃរៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។ ចំរពាះបណត ឹងសាទ ក្េ បស់សេម្ពះរាជអាជាា  ែាុំសូរសរងេប
ោច់រោយខឡក្។ 

7. ែាុំសូរបញ្ជា ក់្ថា រោយសា ទឡហីក្ ណ៍រៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េមាៃចំៃួៃរម្ចើៃ ដូចរៃះែាុំសូរសរងេបចំរពាះ
ខតកា យល់រ ើញទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍ណាខដលមាៃភាពចម្រូងចម្មាស ឬមាៃសា ៈសំខាៃ់ ឬ
មាៃអតថម្បរោជៃ៍ចំរពាះសាធា ណជៃប  រណាណ ះ។ ជាក់្ខសតង អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបាៃ
ពិោ ណារលើទឡហីក្ ណ៍ទងំអស់នៃបណត ឹងសាទ ក្េខដលបាៃរលើក្រឡើងរ្ះ រេើយអងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ំពូលបាៃផតល់កា យល់រ ើញចំរពាះទឡហីក្ ណ៍ទងំរៃះ រៅក្នុងសាលដីការពញរលញម្តឹរ
ម្តូវជាលាយលក្េណ៍អក្ស  បស់ែលួៃ ខដលៃឹងម្តូវជូៃដំណឹងដល់ភាគីក្នុងរពលឆ្ប់ៗប ទ្ាប ប់ពីសវ្កា 
រៃះម្តូវបាៃបញ្ចប់។  

១.បណ្ត ឹខសាទុក្េរបេ់ ៃួៃ ជា ៃិខ ស ៀវ េំផៃ 

8. ទឡហីក្ ណ៍នៃបណត ឹងសាទ ក្េខដល ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ បាៃរលើក្រឡើង បាៃខបងខចក្ជាម្បាមំ្បរ្ទ
ជាក់្លាក្់ដូចខាងរម្ការ៖  

១.១.ភាពម្តរឹម្តវូនៃក្ចិចដរំណើ កា ៃតីិវិ្  ី

9. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្អំណះអំណាងរួយចំៃួៃ ជំទស់រៅៃឹងភាពម្តឹរម្តូវនៃកិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ី
ខដលបាៃអៃ វតតចំរពាះពួក្គាត់។ ក្នុងខផនក្រៃះ មាៃពី ចំណ ចទក្់ទងរៅៃឹងអំណះអំណាងនៃបណត ឹង
សាទ ក្េរៃះ។ 
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១.១.១.សិទធទិទលួបាៃកា ជៃំ ជំម្រះរោយត លាកា ឧម្ក្ដិឋក្រមឯក្រាជយឥតលររែៀង 

10. ជាកា ក្ត់សមាគ ល់ ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងថា សិទធិ បស់ពួក្គាត់ក្នុងកា ទទួលបាៃកា ជំៃ ំជម្រះ
រៅចំរពាះរ ែត លាកា ឯក្រាជយឥតលររែៀង ម្តូវបាៃ ំរលា្បំពាៃ។  

11. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើអំណះអំណាងខដលបាៃរោទម្បកាៃថ់ា អងគជំៃ ំជម្រះសា
លាដំបូងមាៃភាពលររែៀងតារ យៈអវីខដលបាៃបង្គា ញឱ្យរ ើញ ដូចជាកា យល់រ ើញព ំម្តឹរម្តូវ ៃិង
មាៃកំ្េ សរ្ះ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា តារ យៈកិ្ចចសមាភ សៃ៍ បស់រលាក្ម្សី
រៅម្ក្រ Cartwright ក្នុងឆ្ន ំ ២០១៣ ព ំបាៃបង្គា ញថា រលាក្ម្សីមាៃភាពលររែៀងរឡើយ។ ចំរពាះអំ
ណះអំណាងអំពីក្ងវះឯក្រាជភាព រោយខផែក្រលើកា រលើក្រឡើងរៅក្នុងរសៀវរៅ បស់អតីតសេ
រៅម្ក្ររស ើបអរងកត Marcel LEMONDE អងគជំៃ ំជម្រះក្ត់សមាគ ល់ថា រតិរោបល់ទងំរ្ះ គឺ
ម្គាៃ់ខតជាលក្េណៈទូរៅ រេើយរិៃជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ រ្ះរទ។ ទក្់ទងរៅៃឹងកា 
រោទម្បកាៃ់ បស់ រងត សរបតតិ ខដលថា សាក្សីសកាត ៃ ពលព ំបាៃរក្ផតល់សក្េីក្រមរោយសា បា រភពី
សៃតិស ែរ្ះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគ ល់ថា របើរទះបី រៃះជាកា រោទម្បកាៃ់គួ ឱ្យរជឿក៏្
រោយ ក៏្កា រោទម្បកាៃ់រៃះព ំជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងបញ្ជា ខដលថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងែវះឯក្រាជ
ភាពរ្ះខដ ។ ចំរពាះអំណះអំណាងខដលថា សំអាងរេត  បស់រៅម្ក្រជាតិសរម្រចរិៃរកាះរៅ 
រេង សំ ិៃ រក្រ្វើជាសាក្សី បាៃបង្គា ញអំពីក្ងវះឯក្រាជភាពរ្ះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល
ពិោ ណារ ើញថា ព ំមាៃភាពចាស់លាស់ក្នុងកា សៃនិោឋ ៃបាៃោ ងដូរោន ះរឡើយ រម្ពាះសក្េីក្រមខដល
 ំពឹងទ ក្រ្ះអាចព ំមាៃកា ជាប់ពាក់្ព័ៃធ។ 

 ១.១.២.សិទធទិទលួបាៃកា កា ពា ែលួៃរោយម្បសិទធភាព 

12. ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ បាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរដើរបគីាមំ្ទអំណះអំណាងខដលថា សិទធិ បស់ពួក្
គាត់ក្នុងកា ទទួលបាៃកា កា ពា រោយម្បសិទធភាពម្តូវបាៃ ំរលា្បំពាៃ ខដលមាៃដូចជាកា សរម្រច
រិៃរកាះរៅសាក្សីរួយចំៃួៃ។ 

13.  ទក្់ទងរៅៃឹងសាក្សី រេង សំ ិៃ ខដល  ៃួៃ ជា បាៃរសនើស ំជារម្ចើៃដងឱ្យរកាះរៅសាក្សី ូបរៃះរក្
ផតល់សក្េីក្រម ខដលក្នុងរ្ះ ក៏្មាៃរៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងផងខដ ។ អងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងព ំអាចទទួលបាៃរតិភាគរម្ចើៃរលើសល បសម្មាប់កា រកាះរៅសាក្ស ីរេង សំ ិៃ រក្រ្វើ
សក្េីក្រមបាៃរឡើយ។ របើរទះបីជារៅម្ក្របី ូបបាៃយល់រ ើញថា កា រកាះរៅរៃះព ំមាៃភាពោបំាច់
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ក៏្រោយ ក៏្រៅម្ក្រពី  ូបរទៀតបាៃយល់រ ើញថា សាក្សី រេង សំ ិៃ គឺជាសាក្សីពាក់្ព័ៃធខដលគបបី
រកាះរៅ។  

14. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា កា រម្បើម្បាស់ឆ ទ្ាប ៃ សិទធិ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលា
ដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងសាក្សី រេង សំ ិៃ ព ំមាៃលក្េណៈសររេត ផលរ្ះរទ។ ជាកា ក្ត់សមាគ ល់ 
រៅម្ក្របី ូបខដលបាៃយល់រ ើញថា សាក្សី រេង សំ ិៃ ព ំគបបីរកាះរៅរ្ះ  បាៃបញ្ជា ក់្ថា កា 
រកាះរៅរៃះអាចបណាត លឱ្យមាៃកា ពៃា រពលោ ងរម្ចើៃ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់
រ ើញថា រៃះគឺជាកំ្េ ស រម្ពាះតារកំ្ណត់ម្តាក្ៃលងរក្ ព ំមាៃកា បង្គា ញថា សាក្សី រេង សំ ិៃ 
បាៃបដិរស្ក្នុងកា ចូលែលួៃរក្ផតល់សក្េីក្រមរឡើយ ម្បសិៃរបើមាៃកា រកាះរៅរ្ះ។ បខៃថររលើរៃះ
រទៀត សំរណើស ំរកាះរៅសាក្សី រេង សំ ិៃ បាៃរ្វើរឡើងតាងំពីដំណាក់្កាលដំបូងនៃកិ្ចចដំរណើ កា 
ៃីតិវិ្ ី រេើយម្បសិៃរបើមាៃបញ្ជា អវីរក្ើតមាៃខរៃក៏្រោយ ក៏្រិៃបាៃបង្គា ញឱ្យរ ើញថា ម្តូវបាៃរោះ
ម្សាយរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ីរៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងរឡើយ។ 

15. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបាៃផតល់កា សៃនិោឋ ៃដូចខាងរលើរៃះទក្់ទងរៅៃឹងសាក្សី អ  ក្ ប  ៃរ ឿៃ 
ខដល ៃួៃ ជា ក៏្បាៃរសនើស ំឱ្យសាក្សី ូបរៃះរក្ផតល់សក្េីក្រមផងខដ ។ 

16. ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា ប ទ្ាប ប់ខដលអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលម្តូវរោះម្សាយគឺ ថារតើជៃជាប់រោទ 
ជាក់្ខសតងបាៃទទួល ងផលប ះពាល់រោយសា កំ្េ ស បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ខដ  ឬោ ង
ណា។ ទក្់ទងរៅៃងឹបញ្ជា រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលក្ត់សមាគ ល់រ ើញថា សាក្សីទងំពី  ូប
រៃះ ទំៃងជាមាៃព័ត៌មាៃរោះបៃទាបកុ្ជាសកាត ៃ ពលដូចសាក្សីដនទរទៀតខដ ។ ចំរពាះកា បញ្ជា ក់្រៅក្នុង
បទសមាភ សៃ៍ បស ់ រេង សំ ិៃ ពីដំបូងខដលបាៃរ្វើរឡើងទក្់ទងរៅៃឹងរគាលៃរោបាយ បស់ខែម 
ម្ក្េររៅរលើទហាៃនៃ បបសាធា ណ ដឋខែម  អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា កំ្ណត់
ម្តានៃបទសមាភ សៃ៍រៃះ ពិតជាបាៃបង្គា ញអំពីបញ្ជា ខដលអាចបំ្លឺតារ យៈសក្េីក្រមរៃះបាៃ។ រទះជា
ោ ងរៃះក្តី កំ្ណត់ម្តានៃបទសមាភ សៃ៍រៃះ មាៃរៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ួចរេើយ ៃិង
អាចយក្រក្ពិោ ណាបាៃ។ ស  បរសចក្តីរក្ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលយល់រ ើញថា ព ំមាៃកា 
បង្គា ញថា កា សរម្រចរិៃរកាះរៅសាក្សី រេង សំ ៃិ ៃិង អ  ក្ ប  ៃរ ឿៃ បាៃបណាត លឱ្យមាៃ
“លទធផលែ សឆគង្ៃៃ់្ៃ រៅក្នុងកិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ី” ខដលតម្រូវឱ្យបដិរស្កា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាព
រលើជៃជាប់រោទរឡើយ។ 
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17. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្បញ្ជា ជារម្ចើៃរទៀតទក់្ទងរៅៃឹងភាពម្តឹរម្តូវនៃកិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ី ៃិងបាៃ
អះអាងអំពីអ្រមៃ ញ្ញភាពនៃវិធាៃនផទាបក្នុងផងខដ ។ រោយបាៃពិោ ណារលើសា ណា បស់ភាគី អងគជំៃ ំ
ជម្រះត លាកា កំ្ពូលបាៃសរម្រចបដិរស្អំណះអំណាងទងំអស់រ្ះ រោយខផែក្រលើសំអាងរេត 
ខដលបាៃរ ៀបរាប់រៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។  

១.២. វិ្ សីា្សតទទលួយក្្សតតុាង បស់អងគជៃំ ជំម្រះសាលាដបំងូ 

18.  រៃះជាខផនក្ទីពី អំពីទឡហីក្ ណ៍រៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េទក់្ទងរៅៃឹងវិ្ីសា្សតទទួលយក្្សតតុាង បស់
អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ៃិង ំឭក្ថា កា សរងេបរៃះក្ម្រិតម្តឹរខតបញ្ជា រួយចំៃួៃខដលសំខាៃ់បំផ ត
ប  រណាណ ះ។  

១.២.១.កា ក្ម្រិតឱ្កាសសម្មាបក់ា រស ើបសួ ក្នុងរពលជៃំ ជំម្រះ 

19. ជៃជាប់រោទបាៃអះអាងថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សរោយសា បាៃក្ម្រិតឱ្កាស
សម្មាប់កា រស ើបសួ ក្នុងរពលជំៃ ំជម្រះ។  

20. បញ្ជា ទីរួយគឺ ថារតើអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សក្នុងកា បញ្ជា ក់្ថា ភាគីកា ពា ក្តីព ំមាៃសិទធិ
រ្វើកា រស ើបសួ  ខដ  ឬោ ងណា។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលយល់រ ើញថា របើរទះបីជាម្ក្បែ័ណំ
ខផនក្ៃីតិវិ្ី បស់ អ.វ.ត.ក្. ព ំបាៃខចងអំពីកា រស ើបសួ រពញរលញខដលម្តូវរ្វើរឡើងរោយភាគីកា ពា 
ក្តីក៏្រោយ ក៏្ព ំមាៃរូលោឋ ៃនៃលក្េៃតិក្ៈ ឬរេត ផលជាក់្ខសតងណារួយខដលគួ ឱ្យរជឿជាក់្ បាៃហារ
ឃាត់ភាគីកា ពា ក្តីក្នុងកា របើក្កិ្ចចរស ើបសួ រម្ការលក្េែណំរួយចំៃួៃ ក្នុងរគាលបំណងខសវង ក្្សតុ
តាងពាក្់ព័ៃធរ្ះរឡើយ ជាពិរសស ក្នុងកា អៃ ញ្ជញ តឲ្យភាគីកា ពា ក្តីអាចរ្វើសំរណើដល់អងគភាព្្
 បស់ អ.វ.ត.ក្.ឲ្យរបើក្កា រស ើបសួ បខៃថរ។  

21. បញ្ជា ទីពី គឺ ថារតើអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ ស ខដ  ឬោ ងណា ក្នុងកា សរម្រចរលើសំរណើស ំ
របើក្កិ្ចចរស ើបសួ ។  អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា វិ្ីសា្សតទូរៅ បស់អងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងមាៃលក្េណៈសររេត ផល ៃិងថា ភាពែ សឆគងខផនក្ៃីតិវិ្ីណារួយក្នុងអំឡុងរពលនៃកិ្ចច
រស ើបសួ  ម្តូវបាៃរោះម្សាយ ួចរេើយ តារ យៈដីកាដំរណាះម្សាយ ។ 

១.២.២.កា អៃ ញ្ជញ តឱ្យសាក្សពីៃិតិយចររលើយពរី ៃ បស់ែលួៃរដើរបបីញ្ជា ក្ែ់លរឹសា  

22. បញ្ជា ប ទ្ាប ប់គឺ ពាក្់ព័ៃធរៅៃឹងកា សរម្រច បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងខដលអៃ ញ្ជញ តឱ្យសាក្សីពិៃិតយ
ចររលើយពីរ ៃ បស់ែលួៃរៅរ ៃរពលសាក្សីចូលរក្ផតល់សក្េីក្រម។ 
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23. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា កា អៃ រ័តយក្ៃីតិវិ្ីខបបរ្ះ បាៃរ្វើឱ្យមាៃភាពរិៃស ី
សង្គវ ក់្គាន ជារួយកា អៃ វតត បស់ក្រពជុា។ រទះជាោ ងណាក្តី អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូល ក្ព ំរ ើញ
ថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ំរលា្រលើឆ ទ្ាប ៃ សិទធិ បស់ែលួៃរៅក្នុងកាលៈរទសៈនៃរ ឿងក្តីរៃះរឡើ
យ។  

១.២.៣.កា ទទលួយក្ ៃងិកា រម្បើម្បាស់្សតតុាងជាលាយលក្េណ៍អក្ស ជៃំសួសក្េកី្រមផ្លទាប លម់ាត ់

24. ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងវិ្ីសា្សត បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ក្នុងកា រម្បើម្បាស់ចររលើយជា
លាយលក្េណ៍អក្ស ជំៃួសសក្េីក្រមផ្លទាប ល់មាត់។ ជាពិរសស អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសរម្រចថា 
ក្នុងកាលៈរទសៈរួយចំៃួៃ ្សតតុាងក្នុងទម្រង់ជាចររលើយលាយលក្េណ៍អក្ស  ឬម្បតិោ ឹក្ អាចទទួល
យក្បាៃ របើរទះបីជាភាគីកា ពា ក្តីព ំមាៃឱ្កាសសួ រដញរោលសារីជៃជាមាច ស់ចររលើយរៃះក៏្រោយ។ 
ជាលទធផល អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃទទួលយក្ចររលើយ ៃិងម្បតិោ ឹក្ជាលាយលក្េណ៍អក្ស  
ចំៃួៃ ១.១២៤។  

25. ដំបូង អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលយល់រ ើញថា សិទធិក្នុងកា សួ រដញរោលសាក្សី ព ំមាៃលក្េណៈ
ោច់ខាតរ្ះរឡើយ។ កា ផតល់សិទធិទូលំទូលាយគាម ៃក្ម្រិតក្នុងកា សួ សាក្សីម្បឆំ្ងៃឹងជៃជាប់រោទ
អាចមាៃហាៃិ្័យប ះពាល់ដល់លទធភាព បស់ត លាកា ក្នុងកា ផតល់យ តតិ្រ៌រៅក្នុងរ ឿងក្តីរួយ ខដល
មាៃទំេំ្ំរ្ង ៃិងមាៃភាពសមគុសាម ញដូចរ ឿងក្តីបចចបុបៃនរៃះ។  

26. ទីពី  ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងទរៃៃ់ខដលអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃផតល់រៅរលើចររលើយជា
លាយលក្េណ៍អក្ស ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគ ល់ថា ចររលើយជាលាយលក្េណ៍អក្ស ជា
ទូរៅម្តូវខតផតល់តនរលជា្សតតុាងក្នុងក្ម្រិតទប រោយសា ភាគីព ំបាៃសួ រដញរោលសាក្សីខដលបាៃផត
ល់ចររលើយរៃះ។ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងពិតជាបាៃបញ្ជា ក់្ថា អងគជំៃ ំជម្រះបាៃពិោ ណារលើរគាល
កា ណ៍រៃះរៅក្នុងកា វាយតនរល្ សតតុាង ដូរចនះព ំមាៃកំ្េ សពាក់្ព័ៃធៃឹងបញ្ជា រៃះរឡើយ។ រទះជាោ ង
ណាក្តី បញ្ជា ខដលកាៃ់ខតសមគុសាម ញជាងរៃះគឺ ថារតើអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងោ ងខាល ងំរៅ
រលើចររលើយរម្ៅត លាកា  ខដ  ឬោ ងណា ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់ែលួៃរ្ះ។ អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ំពូលៃឹងម្តូវពិោ ណារលើបញ្ជា រៃះទក្់ទងរៅៃឹងកា យល់រ ើញជាក់្លាក្់រ្ះ។ 

១.២.៤.កា សំអាងរៅរលើ្ សតតុាង បស់រដើរបណត ងឹ ដឋបបរវណី 

27. ទឡហីក្ ណ៍ប ទ្ាប ប់ខដលម្តូវរលើក្រឡើង គឺពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា សំអាង បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងរលើ 

្សតតុាងខដលបាៃផតល់រោយរដើរបណត ឹង ដឋបបរវណី។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើ 
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អំណះអំណាងខដលបាៃរលើក្រឡើងរោយជៃជាប់រោទ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះរឡើយ។ ដំបូង របើ
រទះបីជារដើរបណត ឹង ដឋបបរវណីមាៃសទិធិពិរសសរៅក្នុងកិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ីក៏្រោយ ក៏្រៃះព ំខរៃមាៃ
ៃ័យថា រដើរបណត ឹង ដឋបបរវណីព ំអាចផតល់សក្េីក្រមបាៃរ្ះខដ ។ ទរៃៃ់ខដលបាៃផតល់រៅរលើសក្េីក្រម
 បស់រដើរបណត ឹង ដឋបបរវណីៃឹងម្តូវវាយតនរលរោយខផែក្រលើក្ ណីជាក់្ខសតងៃីរួយៗ រោយពិោ ណា
 ួរគាន ផងខដ ជារួយៃឹងបញ្ជា ខដលថា រដើរបណត ឹង ដឋបបរវណីព ំបាៃតម្រូវឱ្យរ្វើសរបងរ្ះ។  

28. បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំមាៃកំ្េ សក្នុងកា សំអាងរៅរលើរសចក្តីខងលងអំពីទ ក្េរសាក្ 
ឬសក្េីក្រមអំពីផលប ះពាល់ បស់ជៃ ងរម្គាះ រោយសា មាៃកា បង្គា ញចាស់លាសថ់ា ទងំរៃះអាច
មាៃព័ត៌មាៃរួយចំៃួៃពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងពិ  ទធភាព បស់ជៃជាប់រោទ។  

29. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្អំណះអំណាងរួយចំៃួៃរផសងរទៀតទក្់ទងរៅៃឹងវិ្ីសា្សតទទួលយក្្សតុ
តាង បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ដូចជា កា សំអាងរៅរលើសាក្សីជំ្ញ ៃិងកា អៃ វតតរួយចំៃួៃ
រៅក្នុងបៃទាបប់សវ្កា រៅរពលសាក្សីរៃះម្តូវបាៃរសនើស ំឱ្យផតល់រោបល់រលើឯក្សា ។ អំណះអំណាង
ទងំអស់រៃះ ម្តូវបាៃអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលវាយតនរលរោយម្បុងម្បយ័តន រេើយបាៃផតល់កា 
យល់រ ើញ បស់ែលួៃរៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។ ខាងរម្ការរៃះ ជាកា យល់រ ើញអំពីែលឹរសា នៃ
សំណ ំរ ឿងពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងបទឧម្កិ្ដឋខដលជៃជាប់រោទម្តូវបាៃសរម្រចោក់្ពិ  ទធភាព។ 

១.៣.កា យលរ់ ើញពាក្ព់ៃ័ធរៅៃងឹបទឧម្ក្ដិឋខដលជៃជាបរ់ោទម្តវូបាៃសរម្រចោក្ព់ ិ ទធភាព 

30. ដូចបាៃរលើក្រឡើងពីដំបូង បទរោទរៅក្នុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងបទឧម្កិ្ដឋខដល
បាៃរោទម្បកាៃ់រៅក្នុងអំឡុងរពលនៃម្ពឹតតិកា ណ៍ចំៃួៃ ៣ គឺ កា ជររលៀសរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ សំរៅ
រលើកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ កា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃខដលោប់រផតើររៅពាក្់ក្
ណាត លច ងរម្កាយក្នុងឆ្ន ំ ១៩៧៥  េូតដល់ក្នុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅថា កា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្
កាលទីពី  ៃិងកា សមាល ប់អតីតទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ។ អងគ
ជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ ើញថា មាៃកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋរួយចំៃួៃរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ង
រៃ សសជាតិរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃម្ពឹតតិកា ណ៍ទងំរៃះ។ ដូចបាៃរលើក្រឡើងខាងរលើ ជៃជាប់រោទទងំ
ពី ព ំបាៃម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋទំងរៃះរោយផ្លទាប ល់រ្ះរទ។ រោងតារអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង របើ
រទះបីជាបទឧម្កិ្ដឋទងំរៃះម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងរោយខែម ម្ក្េរដនទរទៀតក៏្រោយ ក៏្ជៃជាប់រោទ
ទងំពី ម្តូវបាៃោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋទងំរៃះខដ ។    
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31. ជាលទធផល កា ពិោ ណាអំពីកា ទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំ បស់ជៃជាប់រោទអាចម្តូវបាៃខបង
ខចក្ជាពី ោ ងទូលំទូលាយគឺ ទីរួយ បទឧម្កិ្ដឋជាក់្ខសតងខដលខែម ម្ក្េរបាៃម្បម្ពឹតត ៃិងទីពី  ថារតើ
ជៃជាប់រោទអាចម្តូវោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋទងំរៃះបាៃ ខដ  ឬោ ង
ណា។  

១.៣.១.កា រ្វើរៃ សសឃាត 

១.៣.១.១.កា ក្ណំតៃ់យិរៃយ័ធាត ផសអំតតរ្រត័នៃបទរៃ សសឃាត 

32. ទក្់ទងរៅៃឹងបទរៃ សសឃាត បញ្ជា ទីរួយខដលម្តូវរលើក្រឡើងចំរពាះអងគចាប់គឺ កា កំ្ណត់ៃិយរ
ៃ័យនៃធាត ផសអំតតរ្រ័ត។ ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងថា លក្េែណំនៃអំរពើរៃ សសឃាតរៅក្នុង
ឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ កំ្ណត់ថា ោ ីបាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្ផ្លទាប ល់ក្នុងកា រ្វើរៃ សសឃាត ក្នុង
ៃ័យថា រគាលបំណង បស់ោ ីគឺ រ្វើឱ្យជៃដនទរទៀតសាល ប់។ មាៃកា រលើក្រឡើងថា អងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងមាៃកំ្េ សក្នុងកា កំ្ណត់ៃិយរៃ័យធាត ផសអំតតរ្រ័ត ពីរម្ពាះបាៃ ួរបញ្ចូលកា រ្វើ
រៃ សសឃាតរោយម្បរោល (Reckless Murder) ឬរបើតារពាក្យរពចៃ៍ក្នុងចាប់ស ីវិល រៃ សសឃាត
រោយម្បរោល  (dolus eventualis)។ 

33. ប ទ្ាប ប់ពីបាៃពិៃិតយរលើយ តតិសា្សតពាក់្ព័ៃធ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា អងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងព ំមាៃកំ្េ សទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះរទ។ អាម្ស័យរេត រៃះ ក៏្អាចោក់្ឱ្យទទួលែ ស
ម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំពីបទរៃ សសឃាតបាៃខដ  របើរទះបីជាោ ីព ំមាៃរចត្ផ្លទាប ល់ក៏្រោយ។   

១.៣.១.២.ក្េំ សខផនក្អងគរេត ទក្ទ់ងរៅៃងឹអរំពើរៃ សសឃាត 

34. ទឡហីក្ ណ៍ដនទរទៀតនៃបណត ឹងសាទ ក្េគឺ ជាប់ពាក់្ព័ៃធជាចរបងរៅៃឹងសំអាងរេត  បស់អងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងអំពីរេត កា ណ៍នៃកា រ្វើរៃ សសឃាត ខដលបាៃម្បម្ពឹតតរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទី
លំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយគឺ កា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ ៃិងរេត កា ណ៍នៃ
កា រ្វើរៃ សសឃាតរៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ។  

35. រទះជាោ ងណាក្តី អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលម្តូវរោះម្សាយរលើបញ្ជា  ថារតើអងគជំៃ ំជម្រះសាលា
ដំបូង ម្តូវបង្គា ញអំពីរេត កា ណ៍ៃីរួយៗនៃកា សមាល ប់ឱ្យេួសពីវិរតិសងស័យ ខដ  ឬោ ងណា ខដល
ជាសំណួ រួយម្តូវបាៃអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលរឆលើយតបជាវិជាមាៃ។ អាម្ស័យរេត រៃះ រដើរបី
បង្គា ញថា ខែម ម្ក្េរបាៃម្បម្ពឹតតអំរពើរៃ សសឃាតរ្ះ ខដលក្ ណីនៃកា សមាល ប់ៃីរួយៗម្តូវខត
បង្គា ញឱ្យេួសពីវិរតិសងស័យ។  
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36. ខផែក្រលើរូលោឋ ៃរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបាៃពិៃិតយរោយម្បុងម្បយ័តនរលើកា យល់រ ើញខផនក្
អងគរេត ខដលជៃជាប់រោទបាៃជំទស់។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលសៃនិោឋ ៃថា កា យល់រ ើញ
រួយចំៃួៃអំពីកា សមាល ប់ ព ំម្តូវបាៃបង្គា ញរោយសររេត ផល រម្ពាះជាចរបងបាៃខផែក្រលើ្សតតុាង
រម្ៅត លាកា  ឬ្សតតុាងខដលព ំមាៃតនរលម្គប់ម្គាៃ់។ រទះជាោ ងណាក្តី មាៃក្ ណីរួយចំៃួៃទក់្ទង
ៃឹងកា សមាល ប់ម្តូវបាៃបង្គា ញរោយសររេត ផល ខផែក្រលើ្សតតុាងខដលមាៃរៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំ
ជម្រះសាលាដំបូង។ អាម្ស័យរេត រៃះ ជាកា សររេត ផលក្នុងកា សៃនិោឋ ៃថា បទរៃ សសឃាតក្នុង
ឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ ម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទី
ម្កុ្ង្នំរពញ ៃិងម្បម្ពឹតតរៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ។  

១.៣.២.កា សមាល ប ់ង្គគ ល 

37. ទក្់ទងរៅៃឹងបទសមាល ប់ ង្គគ ល មាៃទឡហីក្ ណ៍ជារម្ចើៃនៃបណត ឹងសាទ ក្េ ជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា 
កំ្ណត់ៃិយរៃ័យចាស់លាស់នៃបទឧម្កិ្ដឋរៃះ។ ទីរួយ ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់
រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា សម្មាប់ធាត ផសអំតតរ្រ័តនៃបទឧម្កិ្ដឋរៃះ កា បង្គា ញ
ឱ្យរ ើញពីរចត្ម្បរោល គឺជាកា ម្គប់ម្គាៃ់។  

38. អំណះអំណាងរៃះមាៃរូលោឋ ៃម្តឹរម្តូវ។ ប ទ្ាប ប់ពីពិៃិតយរលើយ តតិសា្សតពាក្់ព័ៃធ អងគជំៃ ំជម្រះត លា
កា កំ្ពូលសៃនិោឋ ៃថា ែ សខបលក្ពីបទរៃ សសឃាត បទសមាល ប់ ង្គគ លតម្រូវឱ្យមាៃកា បង្គា ញអំពីរចត្
ផ្លទាប ល់ក្នុងកា សមាល ប់ម្ទង់ម្ទយ្ំ។ ដូរចនះ កា កំ្ណត់ៃិយរៃ័យ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងអំពីធាត 
ផសអំតតរ្រ័តនៃបទសមាល ប់ ង្គគ ល មាៃលក្េណៈព ំម្តឹរម្តូវរោយខផនក្។  

39. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងផងខដ ថា រៅក្នុងម្ពឹតតិកា ណ៍្្ ក៏្មាៃម្បជាជៃជារម្ចើៃបាៃសាល ប់ផង
ខដ  ៃិងថា ព ំមាៃកា បង្គា ញថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ ចំៃួៃនៃ
កា សាល ប់រលើសអម្តារ ណភាព្រមតារឡើយ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលបដិរស្អំណះអំណា
ងរៃះ រោយរេត ថា តារកា បញ្ជា ក់្ បស់ត លាកា  ICTY ម្បសិៃរបើោ ីបងកពយសៃក្រមដល់ជៃ ង
រម្គាះ រ្ះោ ីជាអនក្ទទួលែ សម្តូវចំរពាះជៃ ងរម្គាះ។  

40. អាម្ស័យរេត រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា ជាកា ព ំសររេត ផលក្នុងកា 
សៃនិោឋ ៃថា ធាត ផសសំតាៃ រ័តអំពី“ទំេំ្ំ”នៃបទសមាល ប់ ង្គគ លម្តូវបាៃបង្គា ញថា មាៃអតថិភាព
ទក់្ទងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ។ រោយខផែក្រលើ្សតតុាងរៅចំរពាះរ ែ
អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង មាៃខតកា សាល ប់រួយចំៃួៃតូចប  រណាណ ះខដលអាចោត់ទ ក្ថា ម្តូវបាៃបង្គា ញ
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េួសពីវិរតិសងស័យ។  រោយសា ្សតតុាងរែាយរៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង រទើបព ំអាច
សៃនិោឋ ៃបាៃថា កា សមាល ប់បាៃរក្ើតរឡើងក្នុងម្ទង់ម្ទយ្ំរឡើយ។ បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះសាលា
ដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើសញ្ជញ ណរចត្ម្បរោល (dolus eventualis) ដូចបាៃពៃយល់ខាងរលើ ខដល
រៃះព ំមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់សម្មាប់បទសមាល ប់ ង្គគ លរឡើយ។  

41. ចំរពាះកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី  អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា 
មាៃរេត កា ណ៍នៃកា សមាល ប់រួយចំៃួៃម្តូវបាៃបង្គា ញរោយសររេត ផល។ រទះជាោ ងណាក្តី ព ំ
មាៃ្សតតុាងម្គប់ម្គាៃ់ខដលអាចឱ្យអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងសៃនិោឋ ៃរោយសររេត ផលថា កា រ្វើ
រៃ សសឃាតបាៃរក្ើតរឡើងក្នុងម្ទង់ម្ទយ្ំ ដូចលក្េែណំតម្រូវនៃកា សមាល ប់ ង្គគ លរឡើយ។ បខៃថររលើ
រៃះរទៀត កា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំបាៃបង្គា ញថា ោ ីបាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្
ផ្លទាប ល់ក្នុងកា សមាល ប់ម្ទង់ម្ទយ្ំ ប  ខៃតបាៃបញ្ជា ក់្ថា ោ ីបាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្ម្បរោល (dolus 

eventualis) ដូចបាៃក្ត់សមាគ ល់ខាងរលើ ខដលរៃះព ំមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់សម្មាប់បទសមាល ប់ ង្គគ ល
រ្ះរទ។  

42. រោងតារសំអាងរេត ទងំរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលសៃនិោឋ ៃថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង
មាៃកំ្េ សក្នុងកា យល់រ ើញថា បទសមាល ប់ ង្គគ លម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទី
លំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ ៃិងទីពី ។ 

43. រទះជាោ ងណាក្តី អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ
ដំណាក់្កាលទីរួយ អងគជំៃ ំជម្រះបាៃយល់ម្សបថា មាៃបទរៃ សសឃាតម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើង។ ទក្់
ទងរៅៃឹងដំណាក់្កាលទីពី  របើរទះបីជាបទសមាល ប់ ង្គគ លព ំម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងក៏្រោយ ក៏្អងគរេត 
ខដលអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ ើញថា មាៃអតថិភាព ៃិងទទួលសាគ ល់រៅដំណាក់្កាលបណត ឹង
សាទ ក្េរៃះ បាៃបំរពញតារលក្េែណំធាត ផសទំងំអស់នៃបទរៃ សសឃាតខដ  អាម្ស័យរេត រៃះ អងគ
ជំៃ ំត លាកា ក្ំពូលសរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពខផែក្រលើរូលោឋ ៃរៃះ។  

44. ទក្់ទងរៅៃឹងម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគ
ជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា ោ ងរហាចណាស់ មាៃទហាៃចំៃួៃ ២៥០ ្ក់្នៃ បបសាធា ណ ដឋ
ខែម ម្តូវបាៃសមាល ប់ក្នុងខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើអំណះអំណា
ងទងំរៃះរឡើយ រោយសា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃបង្គា ញចំៃួៃអបបប មានៃកា សាល ប់ រោយ
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ម្សបតាររគាលកា ណ៍ វិរតិសងស័យម្តូវបាៃជាម្បរោជៃ៍ដល់ជៃជាប់រោទ។ ដូចគាន រៃះខដ  មាៃភាព
ចាស់លាស់ថា ក្ ណីរៃះ ោ ីបាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្ផ្លទាប ល់ក្នុងកា សមាល ប់ម្ទង់ម្ទយ្ំ។  

45. ស  បរសចក្តីរក្ កា សាល ប់ ៃិងកា សមាល ប់ខដលបាៃរក្ើតរឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជា
ជៃដំណាក់្កាលទីរួយ ៃិងទីពី  ម្តូវោត់ជាបទរៃ សសឃាតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ 
ចំខណក្កា សមាល ប់រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ ម្តូវោត់ជាអំរពើសមាល ប់ ង្គគ ល។  

១.៣.៣.អរំពើអរៃ សស្ររ៌ផសងៗរទៀត 

46. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាល
ទីរួយ ៃិងទីពី  ពិតជាមាៃកា ម្បម្ពឹតតអំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សស
ជាតិរម្ការទម្រង់នៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅរោយបងេំ ៃិងកា ប ះពាល់ដល់រសចក្តីនងលងន ូ បស់រៃ សស។ 
បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជា
ជៃដំណាក់្កាលទីពី  បទឧម្កិ្ដឋម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងរម្ការទម្រង់នៃកា រ្វើឱ្យបាត់ែលួៃរោយបងេំ។  

១.៣.៣.១. វិ្ សីា្សត បស់អងគជៃំ ជំម្រះសាលាដបំងូរៅរលើបទអរំពើអរៃ សស្ររ៌ផសងៗរទៀត 

47. ជាដំបូង អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលក្ត់សមាគ ល់ថា  វិ្ីសា្សត បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងចំរពាះ
អំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ រ្វើឱ្យមាៃកា ភាៃ់ម្ចឡំម្តង់ថា 
អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃកំ្ណត់ៃិយរៃ័យនៃធាត ផសកំា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃរោយបងេំ ៃិងកា 
រ្វើឱ្យបាត់ែលួៃរោយបងេំ ហាក់្បីដូចជាមាៃអតថិភាពក្នុងម្បរ្ទបទឧម្កិ្ដឋោច់រោយខឡក្ពីគាន ។ ផទាបយុរៅ
 វិញ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងគបបីរផ្លត តរលើបញ្ជា  ថារតើរៅរពលពិោ ណាជា ួរ អំរពើម្បម្ពឹតតរៃះមាៃ
លក្េណៈ្ៃៃ់្ៃ ម្បហាក់្ម្បខេលគាន រៅៃឹងបទឧម្កិ្ដឋដនទរទៀតខដលបាៃទទួលសាគ ល់រៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រម
ម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ ខដ  ឬោ ងណា។ បញ្ជា រៃះតម្រូវឱ្យមាៃកា ពិោ ណាជា ួរ ៃិងរលើក្ ណីជាក់្
លាក្់ៃីរួយៗ ដូចខដលអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបាៃរ្វើរឡើងរៅរលើបណត ឹងសាទ ក្េ។ 

១.៣.៣.២. កាលៈរទសៈក្នងុអឡំងុរពលនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្ក់ាលទរីយួ ៃងិអៃតីាៃ ក្ូ
លភាពនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅរៃះ 

48. ជៃជាប់រោទ បាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងលក្េ
ែណំ ៃិងកា រម្បើម្បាស់អំរពើេិងា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ។ 
អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា ជាទូរៅ កា យល់រ ើញមាៃលក្េណៈសររេត ផល 
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របើរទះបីជាកា យល់រ ើញទូរៅរួយចំៃួៃព ំសររេត ផល ៃិងព ំមាៃ្សតតុាងគាមំ្ទម្គប់ម្គាៃ់រៅ
ចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងក៏្រោយ។  

49. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្ថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សក្នុងកា កំ្ណត់ទក្់ទង
រៅៃឹងកា រ្វើយ តតិក្រមចំរពាះកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ។ ជាទូរៅ អំណះអំណាង បស់
ជៃជាប់រោទបាៃបង្គា ញម្តឹរខតជាជរម្រើសនៃកា បក្ម្សាយអំពី្សតតុាងប  រណាណ ះ ខដលរៃះជាកា ព ំ 
សររេត ផលរឡើយ។  

១.៣.៣.៣.កាលៈរទសៈក្នងុអឡំងុរពលនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្ក់ាលទពី ី ៃងិអៃតីាៃ ក្លូ
ភាពនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅរៃះ 

50. ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា 
ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា ទក់្ទងរៅៃឹងបញ្ជា
រៃះ កា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី   ួរមាៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃរៅក្នុងខផនក្រផសងៗ
នៃម្បរទសក្រពជុា ៃិងក្នុង យៈរពលយូ ។ ខផែក្រលើអងគរេត រៃះ កា យល់រ ើញទូរៅរួយចំៃួៃ បស់
អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំមាៃលក្េណៈសររេត ផល រោយសា បាៃខផែក្រលើរូលោឋ ៃនៃ្សតតុាង
ខដលមាៃក្ម្រិតរែាយ។ រទះជាោ ងណាក្តី ជាកា សររេត ផលក្នុងកា យល់រ ើញថា ជាទូរៅកា 
ែវះរសបៀងអាហា  ទឹក្ សមាភ  អ្រ័យ ម្ពរទងំកា ែវះថាន ំរពទយ ៃិងជំៃួយខផនក្រវជាសា្សត ៃិងមាៃ្
សតតុាងម្គប់ម្គាៃ់រៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងកា យល់រ ើញថា ម្បជាជៃរួយចំៃួៃម្តូវ
បាៃបាត់ែលួៃ ៃិងម្បជាជៃដនទរទៀតបាៃសាល ប់រោយសា លក្េែណំនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅរៃះ។ ផទាបយុរៅ
 វិញ ជាកា ព ំសររេត ផលក្នុងកា យល់រ ើញខដលថា “ម្បជាជៃភាគរម្ចើៃរលើសល ប”ខដលម្តូវបាៃ
ជររលៀសរ្ះជា“ម្បជាជៃងមី” ខដលជាអតីតអនក្ទីម្កុ្ង រោយសា មាៃ្សតតុាងបង្គា ញឱ្យរ ើញថា 
ទក្ទ់ងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅរៃះ ក៏្មាៃ“ម្បជាជៃោស”់ផងខដ ។  

១.៣.៣.៤.ថារតើកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្ក់ាលទរីយួ ៃងិទពី ី ម្តវូោតជ់ាអរំពើអរៃ សស្រ៌
រផសងៗរទៀតរៅក្នងុកាលៈរទសៈរៃះ ខដ  ឬោ ងណា 

51. ដូចបាៃរលើក្រឡើងខាងរលើ អាម្ស័យរលើអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលក្នុងកា វាយតនរលរលើបញ្ជា  ថារតើ
កា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ ៃិងទីពី  ម្តូវោត់ជាអំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅ
ក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ ខដ  ឬោ ងណា។  
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52. ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូល ំឭក្ថា 
មាៃកា បង្គា ញឱ្យរ ើញថា ោ ងរហាចណាស់មាៃម្បជាជៃចំៃួៃ ២ លាៃ្ក់្ ម្តូវបាៃផ្លល ស់ទីលំរៅ
រោយបងេំរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញរោយគាម ៃកា ជូៃដំណឹងជារ ៃ ៃិងរម្ការកាលៈរទសៈគួ ឱ្យ្័យខាល ច 
ៃិងេិងា។ មាៃកា បង្គា ញផងខដ ថា ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ មាៃកា សមាល ប ់
ៃិងកា សាល ប់រោយសា លក្េែណំខដលបាៃបងករៅរលើម្បជាជៃ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល
ពិោ ណារ ើញថា ក្នុងកាលៈរទសៈរៃះ កា ផ្លល ស់ទលំីរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញបាៃបងកឱ្យ
មាៃកា  ងទ ក្េ ៃិងពយសៃក្រម្ ៃៃ់្ៃ ខផនក្ ូបកាយ ៃិងផលូវចិតត ៃិងរ្វើឱ្យប ះពាល់ដល់ម្បជាជៃជារម្ចើៃ្
ក់្។ អាម្ស័យរេត រៃះ រៃះគឺជាអំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ 

53. ក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី  ោ ងរហាចណាស់ មាៃម្បជាជៃពី 
៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ ្ក់្ម្តូវបាៃបងេំឱ្យផ្លល ស់ទីលំរៅ។ កា យល់រ ើញរៃះម្តូវោត់ទ ក្ជាបាៃ
កា រៅដំណាក់្កាលបណត ឹងសាទ ក្េ។ បខៃថររលើរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលទទួលយក្កា យល់
រ ើញខដលថា ម្បជាជៃខដលម្តូវបាៃផ្លល ស់ទីលំរៅទងំរ្ះ បាៃទទួល ងៃូវលក្េែណំ្ៃៃ់្ៃ ខដលប
ណាត លរក្ពីកា ែវះរសបៀងអាហា  ទឹក្ ៃិងសមាភ  អ្រ័យ។ ម្គួសា ែលះម្តូវបាៃបំខបក្រចញពីគាន  ៃិង
ែលះបាៃសាល ប់រៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅរ្ះ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលពិោ ណា
រ ើញថា កាលៈរទសៈខដលបាៃរ្វើឱ្យប ះពាល់ដល់ម្បជាជៃជារម្ចើៃរៃះ ពិតជាមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់
អាចោត់ជាបទអំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ 

១.៣.៤.កា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញ 

54. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញថា បទរ្វើទ ក្េប ក្ររនញរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ
ម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ ៃិងទីពី  ម្ពរ
ទងំរៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ។ ជៃ ងរម្គាះនៃបទរលមើសរៃះគឺ ជាទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋ
ខែម ម្ពរទងំជៃស ីវិលខដល ស់រៅក្នុងទីម្កុ្ង្នំរពញក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ ខដល
រៅថា “ម្បជាជៃ ១៧ ររសា” ឬ“ម្បជាជៃងមី”។  

១.៣.៤.១.ៃយិរៃយ័នៃកា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញ 

55. ជៃជាប់រោទ បាៃជំទស់រៅៃឹងកា កំ្ណត់ៃិយរៃ័យ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងអំពីកា រ្វើទ ក្េ
ប ក្ររនញ។ រោងតារអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ម្កុ្រខដលជាក្រមវតថនុៃកា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញអាច ួរ
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បញ្ចូលផងខដ ៃូវម្កុ្រខដលសមាជិក្ បស់ែលួៃព ំម្បកាៃ់ទសសៃៈៃរោបាយ ួរណារួយ ប  ខៃតម្តូវបាៃ
រ្វើទ ក្េប ក្ររនញរោយសា កា ជំ  ញទឹក្ចិតត ឬក្រមវិ្ីៃរោបាយ បស់ោ ី។  

56. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំមាៃកំ្េ សទក្់ទងរៅៃឹង
បញ្ជា រៃះរទ។ អងគជំៃ ំជម្រះ ំឭក្ពីកា យល់រ ើញ បស់ែលួៃក្នុងរ ឿងក្តី ឌ ច ថា ជៃ ងរម្គាះម្តូវខតជា
ម្កុ្រខដលអាចកំ្ណត់បាៃចាស់លាស់ម្គប់ម្គាៃ់រោយោ ី រោយខផែក្រលើរូលរេត ៃរោបាយ ពូជ
សាសៃ៍ ឬសាស្។ ជាពិរសស ម្កុ្រអាចកាល យជាក្រមវតថនុៃកា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញ រម្ពាះោ ីបាៃកំ្ណត់
ពួក្រគជារ ៃថា ជាអនក្ម្បឆំ្ងសកាត ៃ ពល ឬជាឧបសគគចំរពាះកា អៃ វតតក្រមវិ្ីៃរោបាយ។  

១.៣.៤.២.“ម្បជាជៃងម”ី គជឺាម្ក្រុខដលអាចក្ណំតប់ាៃចាស់លាស់ម្គប់ម្គាៃ ់

57. ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងបខៃថររទៀតថា “ម្បជាជៃងមី” ព ំខរៃជាម្កុ្រខដលអាចកំ្ណត់បាៃចាស់
លាសម់្គប់ម្គាៃ់ ៃិងថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃកំ្ណត់ៃិយរៃ័យព ំស ីសង្គវ ក់្គាន ។ អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើអំណះអំណាងទងំរៃះរឡើយ រោយសា “ម្បជាជៃងមី” បាៃ ួរបញ្ចូលអនក្
ខដលកំ្ព ង ស់រៅក្នុងទីម្កុ្ង្នំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រោយព ំគិតថា ពួក្គាត់បាៃ ស់
រៅក្នុងទីម្កុ្ង យៈរពលយូ  ឬរទើបខតរក្សាន ក់្រៅងមីៗរ្ះរទ។    

១.៣.៤.៣.កា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញក្នុងអឡំងុរពលនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្ក់ាលទរីយួ 

58. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលពិោ ណាបខៃថររទៀតថា ម្បជាជៃទីម្កុ្ង្នំរពញទងំរូលម្តូវបាៃោក់្ឱ្យ
សថិតរម្ការកា ផ្លល ស់ទីលំរៅ (រោយសា អនក្ទងំអស់រៃះ ម្តូវបាៃោត់ទ ក្ជា“ម្បជាជៃងមី”)។ រទះជា
ោ ងណាក្តី រៃះព ំខរៃមាៃៃ័យថា ជាកា កំ្ណត់រគាលរៅរោយរិៃរ ីសរ ែ ៃិងរិៃអាចោត់ជាកា 
រ្វើទ ក្េប ក្ររនញបាៃរ្ះរទ ពីរម្ពាះថា “ម្បជាជៃងមី”ម្តូវបាៃកំ្ណត់រគាលរៅរោយសា ពួក្រគម្តូវ
បាៃសៃមត ៃិងោត់ទ ក្ថា ជាតំណាងឱ្យម្កុ្ររ្ះ។ អាម្ស័យរេត រៃះ អំណះអំណាង បស់ជៃជាប់
រោទទក់្ទងៃឹងបញ្ជា រៃះម្តូវបដិរស្រោល។   

១.៣.៤.៤.កា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញក្នុងអឡំងុរពលនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្់កាលទពី ី 

59. ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី  អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើ
កា រលើក្រឡើង បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា មាៃ្សតតុាងបង្គា ញថា អនក្ខដលម្តូវបាៃ
ជររលៀសភាគរម្ចើៃរលើសល ប គឺជា“ម្បជាជៃងមី”រ្ះរទ។ ដូរចនះ ព បំាៃបង្គា ញឱ្យរ ើញថា កា ផ្លល ស់ទី
លំរៅរៃះគឺជាកា រ ីសរអើងរ្ះរឡើយ។ អាម្ស័យរេត រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សក្នុង



 
សំណ ំរ ឿង ០០២/០១-រសចក្តីសរងេបនៃសាលដីកា បស់អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល  15 of 28 

កា យល់រ ើញថា កា រ្វើទ ក្េប ក្ររនញម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅ
ម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី ។ 

១.៣.៥.ធាត ផសតំារប បិទនៃឧម្ក្ដិឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាត ិ

60. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល បដិរស្ទឡហីក្ ណ៍រៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងធាត ផសតំារប ិប
ទនៃឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ ចំរពាះសំអាងរេត លរែិតសម្មាប់កា យល់រ ើញរៃះ មាៃរៅក្នុង
សាលដីការពញរលញ។ 

១.៤.កា ទទលួែ សម្តវូខផនក្ម្ពេមទណំជាលក្េណៈប គគល 

61. បញ្ជា ទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍អំពីកា ទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំជាលក្េណៈប គគលគឺ ថារតើជៃ
ជាប់រោទអាចោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋខដលបាៃម្បម្ពឹតតរឡើង ខដ  ឬោ ងណា។ 

62. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ ើញថា ជៃជាប់រោទម្តូវបាៃោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំ
រម្ការទម្រង់រូលោឋ ៃនៃសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ (រៅថា សេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរទម្រង់ I “JCE I”) ម្ពរទងំ
ទទួលែ សម្តូវចំរពាះកា រ ៀបចំខផៃកា  កា ញុះញង់ កា ជួយៃិងជំ  ញ ៃិងចំរពាះជៃជាប់រោទ ៃួៃ 
ជា ខតមាន ក់្ទក្់ទងរៅៃឹងកា បញ្ជា រៅក្នុងកា ម្បម្ពឹតតឧម្កិ្ដឋក្រមរៃះ ៃិងបាៃខផែក្រលើរូលោឋ ៃនៃកា 
ទទួលែ សម្តូវ បស់ថាន ក់្រលើ។  

១.៤.១.សេឧម្ក្ដិឋក្រម រួ 

63. ជៃជាប់រោទ បាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េទក្់ទងរៅៃឹងកា ទទួលែ សម្តូវ
 បស់ែលួៃរោយខផែក្រលើសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ។  

១.៤.១.១.អតថភិាពនៃកា ទទលួែ សម្តវូរោយខផែក្រលើសេឧម្ក្ដិឋក្រម រួទម្រង ់I រៅក្នងុអឡំងុរពល
ខដលជាបព់ាក្ព់ៃ័ធ 

64. ជាកា ក្ត់សមាគ ល់ ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់រៅៃឹងអតថិភាពនៃកា ទទួលែ សម្តូវរោយខផែក្រលើសេ
ឧម្កិ្ដឋក្រម ួរទម្រង់ I។ ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្រឡើងថា តារចាប់ទំរៃៀរទមាល ប់អៃត ជាតិខដលមាៃ
អតថិភាពរៅរពលរ្ះ កា ទទួលែ សម្តូវ ម្តូវបាៃក្ម្រិតម្តឹរខតកា  ួរចំខណក្រៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមជាក់្
លាក្់ ៃិងថា ម្តឹរខតកា  ួរចំខណក្រៅក្នុងកា អៃ វតតរគាលបំណង ួរ ព ំម្គប់ម្គាៃ់ក្នុងកា បរងកើតឱ្យ
មាៃកា ទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំជាលក្េណៈប គគលរឡើយ។  
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65. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើអំណះអំណាងរៃះរឡើយ។ របើរទះបីជាពាក្យ“សេឧម្កិ្ដឋ
ក្រម ួរ”ម្តូវបាៃបរងកើតរឡើងរោយត លាកា  ICTY ក៏្រោយ ក៏្សញ្ជញ ណរូលោឋ ៃរៃះបាៃរក្ើតមាៃ ួច
រេើយរៅក្នុងយ តតិសា្សតរម្កាយស្ង្គគ ររលាក្រលើក្ទីពី ។ ជាកា ក្ត់សមាគ ល់ រម្កាយស្ង្គគ ររលាក្
រលើក្ទីពី  ោ ីម្តូវបាៃសរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពពីបទឧម្កិ្ដឋ្្ ខដលែលួៃព ំបាៃម្បម្ពឹតតរោយផ្លទាប ល់រឡើយ 
រោយរេត ថា បទឧម្កិ្ដឋរៃះមាៃរៅក្នុងរគាលបំណងឧម្កិ្ដឋ ួរខដលោ ីបាៃ ួរចំខណក្។   

66. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលបញ្ជា ក់្ថា រគាលបំណង ួរម្តូវខតមាៃច ិតលក្េណៈជាបទរលមើស។ រៃះ
មាៃៃ័យថា ជាកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋរួយ ឬរម្ចើៃ ឬកា អៃ វតតរគាលបំណង ួរខដលម្តូវខតជាប់ពាក់្
ព័ៃធរៅៃឹងកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋរួយ ឬរម្ចើៃ។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល
ក្ត់សមាគ ល់ថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើកា បរងកើត ូបរៃតរួយខដលែ សខបលក្បៃតិច 
ម្តង់ថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃកំ្ណត់ ថារតើរគាលបំណង ួរក្នុងចំរណាររ្ះ បាៃបណាត លឱ្យ
មាៃកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋ ខដ  ឬោ ងណា។ រៃះបង្គា ញថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញ
ថា បទឧម្កិ្ដឋខដលជាទូរៅបណាត លរក្ពីកា អៃ វតតរគាលបំណង ួរ អាចោក់្ឱ្យជៃជាប់រោទទទួល
ែ សម្តូវបាៃ របើរទះបីជាបទឧម្កិ្ដឋរៃះព ំខរៃជាខផនក្នៃរគាលបំណង ួរក៏្រោយ។ អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា រៃះម្តូវោត់ជាកា ទទួលែ សម្តូវរួយម្បរ្ទខដលជាកា ទទួលែ សម្តូវ
ក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរទម្រង់ III ឬទម្រង់ទូលាយ។ ដូរចនះ បញ្ជា គឺ ថារតើតារចាប់ទំរៃៀរទមាល ប់អៃត 
ជាតិខដលមាៃអតថិភាពក្នុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជៃជាប់រោទអាចម្តូវបាៃោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវ ខដ  ឬោ ង
ណា ចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋខដលរក្ើតរចញខតពីកា អៃ វតតរគាលបំណង ួរ ប  ខៃតព ំមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង
 ួររ្ះ។  

67. ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគ ល់ ៃិងយល់ម្សបជារួយៃឹងរសចក្តី
សរម្រច បស់អងគប រ ជំៃ ំជម្រះខដលថា កា ទទួលែ សម្តូវរៃះ ព ំមាៃអតថិភាពរៅរពលរ្ះរឡើយ។ 
រោយបាៃពិោ ណារលើយ តតិសា្សតពាក់្ព័ៃធ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលសៃនិោឋ ៃបាៃថា ពិតជាព ំមាៃ
រូលោឋ ៃតារចាប់ទំរៃៀរទមាល ប់អៃត ជាតិសម្មាប់កា ទទួលែ សម្តូវចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋ ខដលព ំមាៃរៅ
ក្នុងរគាលបំណង ួរម្បាក្ដខរៃ។  

68. រោងតារកា យល់រ ើញរៃះ តម្រូវឱ្យមាៃកា បង្គា ញពីលក្េណៈវិៃិចឆ័យរដើរបីកំ្ណត់ ថារតើបទឧម្កិ្ដឋ 
ណាែលះខដលមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង ួររៃះ។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល
យល់រ ើញថា រគាលបំណង ួរ“ម្តូវោត់ទ ក្ជា”កា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋ រៅរពលខដលបទឧម្កិ្ដឋរៃះ 
សថិតក្នុងចំរណាររគាលរៅចរបងនៃរគាលបំណង ួរ។ ផទាបយុរៅវិញ រគាលបំណង ួរ“ជាប់ពាក់្ព័ៃធ”
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រៅៃឹងកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋ រៅរពលខដលបទឧម្កិ្ដឋរ្ះព ំខរៃជារគាលរៅផ្លទាប ល់នៃកិ្ចចម្បតិបតតិកា 
ប  ខៃតម្តូវបាៃ ក្រ ើញថា ជាររ្ាបាយរដើរបីសរម្រចរគាលរៅច ងរម្កាយរួយ។ បញ្ជា  ថារតើបទ
ឧម្កិ្ដឋ មាៃក្នុងរគាលបំណង ួរ ខដ  ឬោ ងណារ្ះ ជាចរបង គឺជាបញ្ជា នៃអងគរេត  ឧទេ ណ ៍
ដូចជា ក្តាត ពាក់្ព័ៃធ្ ្ខដលៃឹងកាល យជារគាលរៅទូរៅនៃរគាលបំណង ួរ ៃិង្វៃីយភាពខដល 
រគាលបំណង ួររៃះអាចសរម្រចបាៃ ល ះម្តាខតមាៃកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋទងំរ្ះ។ 

69. ស  បរសចក្តីរក្ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សរៅក្នុងកា កំ្ណត់ៃិយរៃ័យអំពីធាត ផសខំផនក្
ចាប់នៃកា ទទួលែ សម្តូវក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ។ បញ្ជា រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលៃឹងរ្វើកា 
វាយតនរលរលើបញ្ជា  ថារតើធាត ផសនំៃកា ទទួលែ សម្តូវក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ ម្បសិៃរបើបក្ម្សាយឱ្យ
ម្តឹរម្តូវរ្ះ បាៃបំរពញតារលក្េែណំ ខដ  ឬោ ងណា។  

១.៤.១.២.កា ក្ណំតៃ់យិរៃយ័នៃរគាលបណំង រួ 

70. ទក្់ទងរៅៃឹងអំណះអំណាងប ទ្ាប ប់ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណាថា កា ទទួលែ សម្តូវ
រម្ការទម្រង់ I នៃសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរតម្រូវថា រគាលបំណង ួរម្តូវខតមាៃច ិតជាបទរលមើស។ ផទាបយុរៅ
 វិញ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញថា ជៃជាប់រោទបាៃយល់ម្សបរៅៃឹងរគាលបំណង ួរ
ខដលអងគជំៃ ំជម្រះោត់ទ ក្ថា ព ំមាៃច ិតជាបទរលមើសរ្ះ គឺកា ក្សាងបដិវតតៃ៍សងគរៃិយរោ ងឆ្ប់
 េ័សក្នុងម្បរទសក្រពជុា។  

71. រទះជាោ ងណាក្តី រគាលបំណង ួររៃះម្តូវខតពិៃិតយររើលរៅក្នុងប ិបទនៃរគាលៃរោបាយខែម 
ម្ក្េរក្នុងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ ៃិងរគាលៃរោបាយកំ្ណត់រគាលរៅរលើទហាៃនៃ បបសា
ធា ណ ដឋខែម ។ រោងតារអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង រគាលៃរោបាយទងំរៃះម្តូវបាៃរម្បើម្បាស់
រដើរបីជំ  ញបដិវតតៃ៍សងគរៃិយរក្នុងម្បរទសក្រពជុាឱ្យទទួលបាៃខផលផ្លក ។ របើរទះបីជាអងគជំៃ ំជម្រះសា
លាដំបូងព ំបាៃបញ្ជា ក់្ថា រគាលៃរោបាយទងំរៃះជាក់្ខសតង គឺជាខផនក្នៃរគាលបំណង ួរក៏្រោយ ក៏្
រៅខតមាៃភាពចាស់លាសថ់ា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃោត់ទ ក្រគាលៃរោបាយរៃះ ជាររ្ា
បាយសម្មាប់ក្សាងបដិវតតៃ៍សងគរៃិយរ។ ដូរចនះ របើរទះបីជាកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសា
លាដំបូងអាចសៃមតថា ែវះភាពជាក់្លាក់្ក៏្រោយ ក៏្រៅខតចាស់លាស់ថា មាៃទដិឋភាពរលមើសនៃរគាល
ៃរោបាយទងំពី ខដលជាសនូលនៃសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។  
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72. រោងតាររេត ផលរៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលបដិរស្អំណះអំណាង បស់ជៃជាប់រោទខដល
ថា រគាលបំណង ួរខដលអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ ើញរៃះព ំខរៃជាបទរលមើស ដូរចនះព ំអាច
បង្គា ញថា មាៃកា ទទួលែ សម្តូវក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួររ្ះរឡើយ។  

១.៤.១.៣.អតថភិាព ៃងិែលរឹសា នៃរគាលៃរោបាយផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃ 

73. ទឡហីក្ ណ៍នៃបណត ឹងសាទ ក្េរួយចំៃួៃបាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង
ទក្់ទងរៅៃឹងអតថិភាព ៃិងែលឹរសា នៃរគាលៃរោបាយផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង ៃិងទី ួរ
រែតត្ ្រៅកាៃ់ទីជៃបទ ៃិងពីតំបៃ់រួយរៅតំបៃ់រួយរផសងរទៀត។  

74. ទក់្ទងរៅៃឹងរគាលៃរោបាយជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង ៃិងទី ួររែតត្ ្ អងគជំៃ ំជម្រះត លា
កា កំ្ពូល ក្ព ំរ ើញកំ្េ សណារួយ រៅក្នុងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា 
រគាលៃរោបាយម្តូវបាៃបង្គា ញឱ្យរ ើញក្នុងចំរណាររ្ះ តារ យៈលំ្សំ ីសង្គវ ក់្គាន នៃកា ជររលៀស
ម្បជាជៃ ជាពិរសសរោយសា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំបាៃបញ្ជា ក់្ថា កា ផ្លល ស់ទីលំរៅទងំអស់
រៃះ បាៃរ្វើរឡើងតារវិ្ីសា្សតដូចៗគាន រៅក្នុងម្បតិបតតិកា រ្ះរឡើយ។ 

75. ទក្់ទងរៅៃងឹរគាលៃរោបាយផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃពីតំបៃ់រួយរៅតំបៃ់រួយរផសងរទៀត អងគជំៃ ំ
ជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា អំណះអំណាង បស់ជៃជាប់រោទព ំមាៃរូលោឋ ៃម្គប់ម្គាៃ់រឡើយ 
រេើយទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ មាៃពៃយល់លរែិតរៅក្នុងសាលដីការពញរលញ។  

១.៤.១.៤.ឧម្ក្ដិឋក្រមខដលមាៃរៅក្នងុរគាលបណំង រួទក្ទ់ងរៅៃងឹកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្់
កាលទរីយួ ៃងិទពី ី 

76. បញ្ជា ប ទ្ាប ប់ខដលម្តូវរោះម្សាយគឺ បទឧម្កិ្ដឋណាែលះខដលជាក់្ខសតងមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង ួរទក់្
ទងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីរួយ។  

77. រសចក្តីសរងេបរៃះ រផ្លត តខតរលើកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលទក្់ទងរៅៃឹងបទ
រៃ សសឃាត រោយសា បទរោទរៃះមាៃភាពចម្រូងចម្មាសខាល ងំ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់
រ ើញថា រគាលបំណង ួរមាៃ ួរបញ្ចូលកា សមាល ប់អនក្ ដឋកា ជាៃ់ែពស់នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម  ៃិង
មាៃកា ជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា សាល ប់ខដលបណាត លរក្ពីលក្េែណំ ខដលបាៃរ្វើរឡើងរៅក្នុងអំឡុង
រពលនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ ៃិងកា សមាល ប់ជៃស ីវិល ៃិងអតីតទហាៃនៃ បបសាធា ណ ដឋខែម
 ។ រៃះគឺរោយសា  ក្នុងកាលៈរទសៈរ្ះ សមាជិក្នៃសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរបាៃដឹងអំពីលក្េែណំចំរពាះ
អនក្ខដលម្តូវជររលៀសៃឹងម្តូវទទួល ង ៃិងដឹងថា អនក្ខដលង្គយទទួល ងរម្គាះបំផ តទំៃងជាៃឹងសាល ប់
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រោយសា លក្េែណំរៃះ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល ំឭក្ថា កា ផ្លល ស់ទីលំរៅ គឺជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅ
ៃឹងម្បជាជៃក្នុងទីម្កុ្ង្នំរពញទងំរូលខដលរក្ើតរឡើងក្នុង យៈរពលែលី ៃិងក្នុង ដូវម្បាំងខដលរៅត បំផ ត។  

78. ទក្់ទងរៅៃឹងកា សមាល ប់ជៃស ីវិល ៃិងទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម  អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា កំ្ពូលក្ត់សមាគ ល់ថា កា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញម្តូវបាៃរ្វើរឡើងក្នុង យៈរពល
រួយោ ងែលី ៃិងតារ យៈក្ងទ័ពម្បោប់រោយអាវ ្  ្ៃ្ៃៃ់។ កាលៈរទសៈរៃះបង្គា ញឱ្យរ ើញរោយ
ម្បរោលថា រគាលបំណង ួរមាៃ ួរបញ្ចូលកា  ំពឹងទ ក្ថា ៃឹងរម្បើអំរពើេិងាដល់អាយ ជីវិតពី
សំណាក់្ក្ងទ័ពខដលទទួលបាៃកាតពវកិ្ចចក្នុងកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ ម្បសិៃរបើមាៃ
កា ម្បឆំ្ងកា ចរចស ឹង ូសណារួយរ្ះ។ រៃះគឺជាក្ ណីខដលព ំជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងបញ្ជា  ថារតើ
មាៃកា ោក់្បទបញ្ជា ជាក់្លាក្់ឱ្យសមាល ប់ ខដ  ឬោ ងណា ៃិង ថារតើៃ ណាជាអនក្រចញបទបញ្ជា រៃះ 
ម្ពរទងំ ថារតើបទបញ្ជា រៃះម្តូវបាៃរចញចំរពាះខតក្ងទ័ពរៅរម្ការររបញ្ជា កា រួយចំៃួៃ ខដ  ឬ
ោ ងណារ្ះរឡើយ។ 

79. បញ្ជា ប ទ្ាប ប់រទៀតគឹ ថារតើកា រ្វើរៃ សសឃាតសថិតក្នុងចំរណារបទឧម្កិ្ដឋខដលមាៃរៅក្នុងរគាលបំណង
 ួរ ខដ  ឬោ ងណា ទក្់ទងរៅៃឹងកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃដំណាក់្កាលទីពី ។ ខផែក្រលើកាលៈរទ
សៈនៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃរៃះ ព ំមាៃកា បង្គា ញថា មាៃរគាលៃរោបាយផតល់កា យក្ចិតតទ ក្
ោក់្ម្គប់ម្គាៃ់ចំរពាះអនក្ខដលម្តូវបាៃជររលៀស ឬកា ពា ពួក្រគពីកា  ំរលា្បំពាៃ្្រ្ះរឡើយ។ 
អាម្ស័យរេត រៃះ កា សាល ប់ខដលបាៃរក្ើតរឡើងចំរពាះអនក្ខដលម្តូវបាៃជររលៀសរ្ះ រេើយទំៃងជា
ជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងសមាជិក្នៃសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរក្នុងកា អៃ វតតរគាលបំណង ួររ្ះ។ ដូរចនះ រគាល
ៃរោបាយផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ មាៃ ួរបញ្ចូលរោយម្បរោលៃូវបទរៃ សសឃាតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រម
ម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ 

១.៤.២.អតថភិាព ៃងិែលរឹសា នៃរគាលៃរោបាយក្ណំតរ់គាលរៅ 

80. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃយល់រ ើញថា ខែម ម្ក្េរមាៃរគាលៃរោបាយកំ្ណត់រគាលរៅរលើ
អតីតទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម  ខដលរគាលៃរោបាយរៃះពាក្់ព័ៃធរៅៃឹងកា 
សមាល ប់រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ។ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើរសចក្តីខងលងកា ណ៍ បស់ខែម 
ម្ក្េរ ៃិងបទបញ្ជា  ម្ពរទងំអតថិភាពនៃលំ្សំ ីសង្គវ ក់្គាន នៃកា សមាល ប់។ ជៃជាប់រោទបាៃជំទស់
រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងពាក្់ព័ៃធៃឹងបញ្ជា រៃះ។  
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81. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគ ល់ថា ទក្់ទងរៅៃឹងលំ្នំៃកា សមាល ប់ខដលមាៃអតថិភាពរៅ
រ ៃខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃរផ្លត តជាសំខាៃ់រៅរលើកា សមាល ប់រៅឧដ ងគក្នុង
ឆ្ន ំ ១៩៧៤។ រទះជាោ ងណាក្តី ដូចបាៃពៃយល់រៅក្នុងសំអាងរេត នៃសាលដីកា បស់ែលួៃ អងគជំៃ ំ
ជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា ្សតតុាងក្នុងសំណ ំរ ឿងមាៃលក្េណៈរែាយរពក្ព ំអាចគាមំ្ទ
កា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងរៃះបាៃរឡើយ។ ្សតតុាងដនទរទៀតនៃកា សមាល ប់រៅ
រ ៃឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏្មាៃលក្េណៈរែាយផងខដ ។   

82. ចំរពាះ្សតតុាងនៃកា សមាល ប់រៅក្នុងអំឡុងរពលភាល រៗ រ ៃ ៃិងរម្កាយម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ 
អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា ជាទូរៅក៏្មាៃក្ម្រិតរែាយខដ  រលើក្ខលងខតរេត 
កា ណ៍ពី  ឬបីប  រណាណ ះ។ ម្បហាក់្ម្បខេលគាន រៃះខដ  ទក្់ទងរៅៃឹងកា សមាល ប់រៅច ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ 
អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរលើ្សតតុាងខដលជាញឹក្ញាប់មាៃក្ងវះព័ត៌មាៃលរែិត ៃិងជា
ចរបង ជាចររលើយរម្ៅត លាកា ខដលព ំមាៃកា បញ្ជា ក់្បខៃថររឡើយ។  

83. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើ្សតតុាងដនទរទៀតម្បហាក់្ម្បខេលគាន រៃះខដ  ខដលអងគជំៃ ំ
ជម្រះសាលាដំបូងបាៃសំអាងរៅរលើរ្ះ ដូចជាស ៃទាប ក្ថា រសចក្តីខងលងកា ណ៍អំពីរគាលៃរោបាយ 
ៃិងរសចក្តីខណ្ំ្ ្ បស់ខែម ម្ក្េរ។  

84. ស  បរសចក្តីរក្ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា ្សតតុាងរៅចំរពាះរ ែអងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងព ំមាៃលក្េណៈម្គប់ម្គាៃ់ ក្នុងកា ផតល់រូលោឋ ៃគាមំ្ទសររេត ផលដល់កា យល់រ ើញ
ខដលថា រៅក្នុងអំឡុងរពលនៃម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជ មាៃរគាលៃរោបាយសមាល ប់ទហាៃនៃ
 បបសាធា ណ ដឋខែម ។ ្សតតុាងភាគរម្ចើៃ គឺជាចររលើយរម្ៅត លាកា ខដលមាៃតនរល្ សតតុាងទប។ 
បខៃថររលើរៃះរទៀត អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំបាៃពិោ ណារលើ្សតតុាងរួយចំៃួៃខដលរោទជាបញ្ជា
ដល់អតថិភាពនៃរគាលៃរោបាយជា ួរក្នុងកា សមាល ប់។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល ំឭក្រៅក្នុងប ិប
ទរៃះថា រោយសា លទធផលនៃកា បំខបក្កិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ីក្នុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រទើបវិសាលភាព
នៃសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ម្តូវបាៃ ឹតតបិតម្តង់ចំណ ចពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងរគាលៃរោបាយកំ្ណត់រគាលរៅ 
ចំរពាះម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅក្នុងច ងខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ជាលទធផល
បាៃរ្វើឱ្យកា ពិោ ណាទទួល ងកា ប ះពាល់រោយសា កា ក្ម្រិតរពលរវលារៃះ ខដលបណាត លឱ្យ្សតុ
តាងរួយខផនក្្ំខលងមាៃភាពពាក្់ព័ៃធរៅៃឹងរពលរវលា រោយរេត ថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំ
អាចបង្គា ញ ថារតើរូលរេត អវីបាៃជារសចក្តីខណ្ំ្ ្ោក់្រចញក្នុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ៃិងរម្កាយរក្ ខប 
ជា បញ្ជា ក់្ពីអតថិភាពរគាលៃរោបាយក្នុងខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅវិញ។   
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85. រោងតាររេត ផលខាងរលើ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា ខផែក្រលើ្សតតុាងរៅចំរពាះ
រ ែអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង ព ំមាៃលក្េណៈសររេត ផលក្នុងកា យល់រ ើញថា រគាលៃរោបាយ
ក្នុងកា សមាល ប់ទហាៃ ៃិងអនក្ ដឋកា នៃ បបសាធា ណ ដឋខែម  មាៃអតថិភាពរៅក្នុងអំឡុងរពលនៃ
ម្ពឹតតិកា ណ៍រៅទួលរពា ិ្៍នម្ជរទ។ អាម្ស័យរេត រៃះ ជៃជាប់រោទព ំអាចោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវខផនក្
ម្ពេមទណំចំរពាះបទឧម្កិ្ដឋនៃឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិខដលបាៃម្បម្ពឹតតរៅទួលរពា ិ្៍នម្ជរឡើយ។  

  

១.៤.៣.បទោឋ ៃគតយិ តតទក្ទ់ងរៅៃងឹកា  រួចខំណក្រៅក្នងុរគាលបណំង រួ 

86. ទក្់ទងរៅៃឹងបទោឋ ៃគតិយ តតទក្់ទងរៅៃឹងកា  ួរចំខណក្រៅក្នុងរគាលបំណង ួរ ជៃជាប់រោទ
បាៃរលើក្រឡើងថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំបាៃបង្គា ញថា ែលួៃមាៃកា  ួរចំខណក្ក្នុងកា ម្បម្ពឹតត
អំរពើរលមើស ប  ខៃតម្គាៃ់ខតថា មាៃកា ជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងសក្រមភាពជាទូរៅក្នុងរគាលបំណងក្សាង
បដិវតតៃ៍សងគរៃិយររៅក្រពជុាប  រណាណ ះ។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណារ ើញថា អងគជៃំ ំ
ជម្រះសាលាដំបូងជាទូរៅបាៃបញ្ជា ក់្អំពីបទោឋ ៃគតិយ តតម្តឹរម្តូវ ម្តង់ថា កា  ួរចំខណក្ បស់ជៃ
ជាប់រោទម្តូវខត“សំខាៃ់ ប  ខៃតព ំោំបាច់សំខាៃ់ េូតដល់ែវះរិៃបាៃរ្ះរទ”។ អងគជំៃ ំជម្រះសាលា
ដំបូងបាៃយល់រ ើញម្តឹរម្តូវផងខដ ថា កា  ួរចំខណក្ក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរអាចរ្វើរឡើងតារទម្រង់
ជារម្ចើៃ។ របើសូរបីសក្រមភាពខដលតាររសចក្តីបញ្ជា ក់្ដំបូងព ំជាប់ពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋ
ក៏្រោយ ក៏្អាចយក្រក្ពិោ ណាបាៃខដ  រៅរពលកំ្ណត់ ថារតើជៃជាប់រោទបាៃ ួរចំខណក្ោ ង
សំខាៃ់ ខដ  ឬោ ងណារ្ះ។ អាម្ស័យរេត រៃះ កា កំ្ណត់ជាៃិចចកាលគបបីខផែក្រលើកា វាយតនរល
រាល់សក្រមភាពទងំអស់ បស់ជៃជាប់រោទខដលអងគជំៃ ំជម្រះយល់រ ើញថា មាៃអតថិភាពរ្ះ។    

87. ស  បរសចក្តីរក្ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំមាៃកំ្េ ស
រឡើយ ក្នុងកា ពិោ ណារលើសក្រមភាព បស់ជៃជាប់រោទ ខដលតារ ូបភាពខាងរម្ៅ ព ំរ ើញមាៃ
រគាលរៅម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋជាក់្លាក្់រឡើយ។  

១.៤.៤.កា  រួចខំណក្ បស់ ៃៃួ ជា រៅក្នងុកា អៃ វតតរគាលបណំង រួ 

88. អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃកំ្ណត់កា  ួរចំខណក្ បស់ ៃួៃ ជា ជាពី ម្បរ្ទក្នុងកា អៃ វតតរគាល
បំណង ួរ។ ទីរួយ គឺកា ជាប់ពាក់្ព័ៃធ បស់គាត់រៅក្នុងកា រ ៀបចំខផៃកា នៃរគាលបំណង ួរ ៃិងទីពី 
គឺតួ្ទី បស់គាត់រៅក្នុងសក្រមភាពទក្់ទងរៅៃឹងកា រឃាស្ កា បណតុ ះបណាត លអប់ ំជាសាធា 
ណៈ។ ៃួៃ ជា បាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េម្បឆំ្ងៃឹងកា យល់រ ើញរៃះ។  
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89. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលបដិរស្ទឡហីក្ ណ៍រួយចំៃួៃរៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េ រោយសា ព ំមាៃសកាត
ៃ ពលអាច្ឱំ្យរមា ៈសាលម្ក្រ ខដលមាៃដូចជា កា ជំទស់រៅៃឹងកា ោក់្ង្គ ជាបង្ំទីពី ។ 
ទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍ដនទរទៀតរៅក្នុងបណត ឹងសាទ ក្េ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលយល់រ ើញថា 
ៃួៃ ជា បាៃម្តឹរខតផតល់កា បក្ម្សាយរួយខបបរផសងរទៀតរៅរលើ្សតតុាងប  រណាណ ះ។ ជាពិរសស 
បញ្ជា រៃះពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា យល់រ ើញខដលថា គាត់មាៃឥទធិពលខាល ងំរលើរគាលៃរោបាយរោធា ៃិង
ថា គាត់មាៃសិទធិអំណាចរ្វើរសចក្តីសរម្រចច ងរម្កាយរៅក្នុងបក្ស ដូច ប  ល ពត ខដ ។  

90. ផទាបយុរៅវិញ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា ព ំមាៃ្សតតុាងម្គប់ម្គាៃ់ក្នុងកា បង្គា ញ
រោយសររេត ផលថា ៃួៃ ជា ទទួលបៃទាបកុ្ខាងោក់្វិៃ័យ បស់បក្សរឡើយ។ ប  ខៃត អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ពូំលយល់រ ើញថា កំ្េ សរៃះព ំមាៃឥទធិពលរលើរសចក្តីសៃនិោឋ ៃ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលា
ដំបូងខដលថា ៃួៃ ជា បាៃ ួរចំខណក្ោ ងសំខាៃ់រៅក្នុងកា អៃ វតតរគាលបំណង ួររ្ះរឡើយ។  

១.៤.៥.កា  រួចខំណក្ បស់ រែៀវ សំផៃ រៅក្នងុកា អៃ វតតរគាលបណំង រួ 

91. ទក្់ទងរៅៃឹងកា  ួរចំខណក្ បស់ រែៀវ សំផៃ អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃកំ្ណត់សក្រមភាពដូចត
រៅ៖ ទីរួយ រែៀវ សំផៃ បាៃចូល ួរកិ្ចចម្បជ ំ បស់គណៈអចិន្ៃតយ៍ ៃិងគណៈរជឈិរ ៃិងសមាជបក្ស 
ម្ពរទងំកិ្ចចម្បជ ំផសពវផាយរគាលៃរោបាយខែម ម្ក្េររៅដល់ក្មាម ្ិបាលថាន ក់្រម្ការ។ ទីពី  រែៀវ 
សំផៃ បាៃចូល ួររៅក្នុងកិ្ចចកា រសដឋកិ្ចចរៅក្នុង បបក្រពជុាម្បជា្ិបរតយយ។ ទីបី គាត់បាៃរ្វើរសចក្តី
ខងលងជាសាធា ណៈគាមំ្ទរគាលបំណង ួរ ៃិងរគាលៃរោបាយ បស់ខែម ម្ក្េរ។ ច ងរម្កាយ គាត់
បាៃបរម្រើកា ជាអនក្កា ទូតក្នុងកា រគៀងគ កា គាមំ្ទពីខាងរម្ៅខែម ម្ក្េរ។ រែៀវ សំផៃ បាៃរោទ
ម្បកាៃ់កំ្េ សរួយចំៃួៃរៅក្នុងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង។  

92. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា កា យល់រ ើញភាគរម្ចើៃរៃះម្តូវបាៃរ្វើរឡើងរោយសរ
រេត ផល។ រទះជាោ ងណាក្តី ជាកា ព ំសររេត ផលក្នុងកា យល់រ ើញថា រែៀវ សំផៃ បាៃចូល
 ួរកិ្ចចម្បជ ំក្នុងខែ រិង ្ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដលក្នុងរពលរ្ះមាៃកា ពិភាក្ាអំពីកា ជររលៀសម្បជាជៃ
រចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញរឡើយ រោយរេត ថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងព ំបាៃពៃយល់ពីរូលរេត ខដលែលួៃ
បាៃសរម្រចបដិរស្សក្េីក្រមលរែិត បស់ ៃួៃ ជា ខដលបាៃរលើក្រឡើងផទាបយុពីកា យល់រ ើញ បស់អងគ
ជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង។ ម្បហាក់្ម្បខេលគាន រៃះខដ  អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងក៏្មាៃកំ្េ សខដ  ក្នុង
កា ោត់ទ ក្ស ៃទាប ក្ថាខដលបាៃរ្វើរឡើងក្នុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថា ជា បស់ រែៀវ សំផៃ។  
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93. របើរទះបីជាកា យល់រ ើញរៃះមាៃកំ្េ សក៏្រោយ ក៏្អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា រស
ចក្តីសៃនិោឋ ៃទូរៅ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងកា  ួរចំខណក្ បស់ រែៀវ សំផៃ ជា
កា សររេត ផល រោយពិោ ណារលើសក្រមភាពទងំរូល បស់គាត់។  

១.៤.៦.កា យលរ់ ើញថា ប.ក្.ក្. ជាបក្សខដលមាៃលក្េណៈ បួ រួ  ៃងិមាៃឋា្ៃ ម្ក្រ ៃងិថា ក្ង
ទព័ខដលបាៃចលូ រួក្នងុកា ជររលៀសម្បជាជៃរចញពទីមី្ក្ងុ្នរំពញ មាៃលក្េណៈ បួ រួគាន  

94. ជៃជាប់រោទបាៃអះអាងថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សក្នុងកា យល់រ ើញថា ប.ក្.ក្. ជា
បក្សខដលមាៃលក្េណៈ ួប ួរ ៃិងមាៃឋា្ៃ ម្ក្រ រោយសា ខត តាងំពីដំបូងរក្ បក្សរៃះបាៃបំខបក្
ជាម្កុ្រតូចៗដ៏មាៃអំណាច ខដលរម្កាយរក្ក៏្បាៃរ្វើកា បះរបា ម្បឆំ្ងៃឹងបក្ស។ ជៃជាប់រោទបាៃ
រលើក្រឡើងថា ព ំមាៃត លាកា អងគរេត សររេត ផលណារួយអាចសៃនិោឋ ៃបាៃថា ប  ល ពត ៃិង ៃួៃ 
ជា បាៃ ួរចំខណក្ក្នុងរគាលបំណង ួរជារួយៃឹងររដឹក្្ំ្ ូរិភាគរួយចំៃួៃខដលរ្វើកា បះរបា 
ម្បឆំ្ងៃឹងពួក្គាត់បាៃរ្ះរឡើយ។ 

95. អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំរជឿជាក់្រលើអំណះអំណាងរៃះរឡើយ។ អងគជំៃ ំជម្រះ ំឭក្ថា ជៃជាប់
រោទម្តូវបាៃ ក្រ ើញថា ទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំរោយខផែក្រលើសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ។ អាម្ស័យ
រេត រៃះ ម្បសិៃរបើថា ខផៃកា សមាៃ ត់ បស់ររដឹក្្ំ្ ូរិភាគរួយចំៃួៃមាៃអតថិភាពក៏្រោយ ក៏្ព ំ
ខរៃមាៃៃ័យថា បទឧម្កិ្ដឋខដលជៃជាប់រោទម្តូវបាៃោក់្ឱ្យទទួលែ សម្តូវរ្ះ ព ំអាចោក់្រៅរលើ
សមាជិក្ដនទរទៀតនៃសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរបាៃរ្ះរទ ដរាបណារៅខតមាៃកា បង្គា ញថា មាៃរគាល
បំណង ួរ រេើយបទឧម្កិ្ដឋ គឺជាខផនក្នៃរគាលបំណង ួររៃះ។ 

១.៤.៧.ក្េំ សអងគចាបទ់ក្ទ់ងរៅៃងឹរចត្តម្រូវ 

96. ទក្់ទងរៅៃឹងរចត្តម្រូវសម្មាប់កា ទទួលែ សម្តូវតារទម្រង់សេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ រែៀវ សំផៃ បាៃ
រលើក្រឡើងថា បទោឋ ៃម្តឹរម្តូវ គឺ “រចត្រ្វើឱ្យរគាលបំណង ួរមាៃម្បសិទធភាព”។ អងគជំៃ ំជម្រះ
ត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា កា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង គឺជាកា ម្តឹរម្តូវខដល
ថា រចត្ម្តូវម្គបដណត ប់ទងំរគាលបំណង ួរ ទងំបទឧម្កិ្ដឋ្្ខដលមាៃក្នុងរ្ះ។  

97. រែៀវ សំផៃ បាៃអះអាងបខៃថររទៀតថា អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងមាៃកំ្េ សក្នុងកា អៃ វតតបទោឋ ៃ
ក្ម្រិតទប រម្ពាះអងគជំៃ ំជម្រះបាៃវាយតនរលរលើបញ្ជា  ថារតើគាត់បាៃដឹងអំពី្វៃីយភាពែពស់នៃកា ម្ប
ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋ ខដ  ឬោ ងណា។ ទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលយល់រ ើញ
ថា “្វៃីយភាពែពស់” គឺព ំខរៃជាបទោឋ ៃម្តឹរម្តូវរ្ះរទ។ រទះជាោ ងណាក្តី បទោឋ ៃម្តឹរម្តូវ
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ោបំាច់ម្តូវក្ំណត់រោយខផែក្រលើបទឧម្កិ្ដឋជាក់្លាក់្ខដល ងកា រោទម្បកាៃ់រៃះ។ ជាឧទេ ណ ៍
ចំរពាះបទរៃ សសឃាតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ លក្េែណំតម្រូវនៃធាត ផសអំតតរ្រ័ត គឺ
រចត្ផ្លទាប ល់ ឬរចត្ម្បរោល។ ដូរចនះ ម្បសិៃរបើអំរពើរៃ សសឃាតម្តូវបាៃម្បម្ពឹតតរឡើងតារ យៈ
សេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ រៃះជាកា ម្គប់ម្គាៃ់ក្នុងកា បង្គា ញថា ជៃជាប់រោទបាៃដឹងថា កា សាល ប់ៃឹងរក្ើត
មាៃរោយសា ផលវិបាក្នៃកា អៃ វតតរគាលបំណង ួរ ប  ខៃតរៅខតបៃតអៃ វតតរោយព ំគិតពីអវីរក្ើតរឡើង 
ៃិងបាៃទទួលយក្កា សាល ប់ខដលអាចរក្ើតមាៃរ្ះ។ អាម្ស័យរេត រៃះ កា សំអាង បស់អងគជំៃ ំ
ជម្រះសាលាដំបូងរលើបទោឋ ៃ“្វៃីយភាពែពស់”រៃះ តារ្រមតាព ំខរៃជាកំ្េ ស ប  ខៃតអាម្ស័យរលើបទ
ឧម្កិ្ដឋខដលពាក្់ព័ៃធរ្ះ។ 

១.៤.៨.រចត្ បស់ ៃៃួ ជា  

98. មាៃភាពចាស់លាស់ថា ៃួៃ ជា បាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្ផ្លទាប ល់ ទក្់ទងរៅៃឹងអំរពើអរៃ សស្រ៌រផស
ងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ ជាកា ពិត ៃួៃ ជា ក៏្បាៃទទួលសាគ ល់ថា គាត់បាៃចូល
 ួររៅក្នុងកា សរម្រចជររលៀសម្បជាជៃរចញពីទីម្កុ្ង្នំរពញ។  

99. ទក្់ទងរៅៃឹងអំរពើរៃ សសឃាត អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលយល់រ ើញថា ទក្់ទងរៅៃឹង“ជៃរហា
ក្បត់” ៃួៃ ជា បាៃទទួលសាគ ល់ជាក់្លាក្់ថា គាត់មាៃរចត្សមាល ប់អនក្ទងំរៃះ។ ទក្់ទងរៅៃឹងកា 
សាល ប់ ៃិងកា សមាល ប់ដនទរទៀតខដលបាៃរក្ើតរឡើងរ្ះ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា 
គាត់បាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្ម្បរោល រោយខផែក្រលើកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង
ទក់្ទងរៅៃឹងកា ដឹង បស់គាត់អំពីកាលៈរទសៈខដលក្នុងរ្ះមាៃកា ផ្លល ស់ទីលំរៅម្បជាជៃ។  

១.៤.៩.រចត្ បស់ រែៀវ សំផៃ 

100.រែៀវ សំផៃ បាៃជំទស់ផងខដ រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងអំពីរចត្
ម្បម្ពឹតតបទឧម្កិ្ដឋ បស់គាត់។ ជាពិរសស គាត់បាៃអះអាងថា បក្សបាៃរ្វើម្បតិបតតិកា រម្ការរគាល
កា ណ៍ ក្ាកា សមាៃ ត់ ខដលរៃះបាៃរារំាង ូបគាត់រិៃឱ្យដឹងអំពីបទឧម្កិ្ដឋខដលបាៃម្បម្ពឹតតរ្ះ។  

101.អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា រែៀវ សំផៃ ព ំបាៃរលើក្រូលោឋ ៃគាំម្ទអំណះអំណាង
 បស់ែលួៃរឡើយ រោយរេត ថា គាត់ព ំបាៃពិៃិតយរលើសំអាងរេត ោ ងទូលំទូលាយ បស់អងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងកា ដឹង បស់គាត់អំពីបទឧម្កិ្ដឋ ៃិងព ំបាៃផតល់រូលោឋ ៃគាមំ្ទអំពីផលប ះ
ពាល់នៃកំ្េ សចំរពាះកា ទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំ បស់ែលួៃរឡើយ។  
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102.រែៀវ សំផៃ បាៃជំទស់រលើកា យល់រ ើញជារម្ចើដនទរទៀត បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងពាក់្ព័ៃធរៅ
ៃឹងរចត្ បស់គាត់។ រទះជាោ ងណាក្តី អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា ភាគរម្ចើៃនៃអំ
ណះអំណាង បស់គាត់ព ំបាៃបង្គា ញអំពីភាពរិៃសររេត ផលរ្ះរឡើយ។ ប  ខៃតអងគជំៃ ំជម្រះសាលា
ដំបូងមាៃកំ្េ សម្តង់ថា ែលួៃបាៃសំអាងខតរៅរលើវតតមាៃ បស់គាត់រៅក្នុងសមាជពិរសសថាន ក់្ជាតិ
ខដលបាៃរ្វើរឡើងរៅក្នុងខែ ររសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប  រណាណ ះ។  

103.រទះជាោ ងណាក្តី របើរទះបីជាកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងរួយចំៃួៃមាៃកំ្េ ស
ក៏្រោយ ក៏្ព ំមាៃភាពម្គប់ម្គាៃ់ខដលអាចរោទជាបញ្ជា ដល់រសចក្តីសៃនិោឋ ៃទូរៅខដលថា រែៀវ សំផៃ 
បាៃម្បម្ពឹតតរោយរចត្តម្រូវរ្ះរឡើយ។  

១.៤.១០.ទម្រងដ់នទរទៀតនៃកា ទទលួែ សម្តវូ 

104.អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងបាៃ ក្រ ើញថា ជៃជាប់រោទមាៃកា ទទួលែ សម្តូវខផនក្ម្ពេមទណំចំរពាះ
បទឧម្កិ្ដឋខដលអងគជំៃ ំជម្រះបាៃ ក្រ ើញថា មាៃអតថិភាពរោយខផែក្រលើកា ទទួលែ សម្តូវចំរពាះកា 
រ ៀបចំខផៃកា  កា ញុះញង់ កា ជួយៃិងជំ  ញ ៃិងចំរពាះជៃជាប់រោទ ៃួៃ ជា ខតមាន ក់្ទក្់ទងរៅៃឹង
កា បញ្ជា រៅក្នុងកា ម្បម្ពឹតតឧម្កិ្ដឋក្រមរៃះ។ ជៃជាប់រោទបាៃរលើក្ទឡហីក្ ណ៍ជារម្ចើៃរៅក្នុងបណត ឹង
សាទ ក្េទក្់ទងរៅៃឹងបញ្ជា រៃះ។ រទះជាោ ងណាក្តី សំអាងរេត ទក្់ទងៃឹងបញ្ជា រៃះ មាៃពៃយល់
រពញរលញរៅក្នុងសាលដីកា ៃិងរោយសា មាៃកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូល
ទក្់ទងរៅៃឹងកា ទទួលែ សម្តូវ បស់ជៃជាប់រោទក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ ួចរេើយ ដូរចនះអងគជំៃ ំ
ជម្រះត លាកា ក្ំពូលព ំោបំាច់ម្បកាសទក្់ទងរៅៃឹងទឡហីក្ ណ៍ទងំរៃះរឡើយ។  

១.៥.កា ម្បកាសរទស 

105.រែៀវ សំផៃ បាៃជំទស់ជាពិរសសរៅៃឹងកា សរម្រច បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងអំពីកា ម្បកាស
រទសរក្រលើែលួៃ។ 

106.អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលយល់រ ើញថា អំណះអំណាង បស់ រែៀវ សំផៃ ព ំបាៃបង្គា ញអំពី
កំ្េ សក្នុងកា រម្បើម្បាស់ឆ ទ្ាប ៃ សិទធិ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងរឡើយ។  

107.ច ងរម្កាយ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលបាៃពិោ ណារលើបញ្ជា  ថារតើកា ខដលអងគជំៃ ំជម្រះបាៃ ក្
រ ើញកំ្េ សរៅក្នុងរសចក្តីសៃនិោឋ ៃ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងទក្់ទងរៅៃឹងកា ទទួលែ សម្តូវ
ខផនក្ម្ពេមទណំ បស់ជៃជាប់រោទរ្ះ ្ឱំ្យអងគជំៃ ំជម្រះខក្ខម្បកា ម្បកាសរទសខដលអងគជំៃ ំជម្រះ
សាលាដំបូងបាៃសរម្រចរ្ះ ខដ  ឬោ ងណា។ អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលក្ត់សមាគ ល់ថា ភាព
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្ៃៃ់្ៃ នៃបទឧម្កិ្ដឋ គបបីឆលះុបញ្ជច ងំរៅក្នុងកា ម្បកាសរទសរៃះ។ រោយខផែក្រលើភាព្ំរ្ងនៃបទ
ឧម្កិ្ដឋ កា ែវះកា យក្ចិតតទ ក្ោក់្ទងំម្សុងរៅរលើវាស្ច ងរម្កាយ បស់ម្បជាជៃក្រពជុា ជាពិរសស
ម្កុ្រខដលង្គយទទួល ងរម្គាះបំផ ត ៃិងជាកា ពិត បទឧម្កិ្ដឋរៃះព ំខរៃជារេត កា ណ៍ោច់រោយខឡក្
រឡើយ ប  ខៃតបាៃរក្ើតរឡើងក្នុង យៈរពលោ ងយូ  ៃិងរោយសា តួ្ទីោ ងសំខាៃ់ បស់ជៃជាប់រោទ
ខដល្ឱំ្យអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា កំ្ពូលពិោ ណារ ើញថា កា ផត្ ទាប រទសជៃជាប់រោទមាន ក់្ៗឱ្យជាប់
ពៃធ្ គា អស់រួយជីវិត គឺជាកា សរម្សប។ អាម្ស័យរេត រៃះ គបបីតរកល់កា ម្បកាសរទសខដល
បាៃរ្វើរឡើងរោយអងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង។ 

២.បណ្ត ឹខសាទុក្េរបេ់េហម្ពះរាជអាជាា  

108.ខាងរម្ការរៃះគឺជារសចក្តីសរងេបកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពាក់្ព័ៃធរៅៃឹងប
ណត ឹងសាទ ក្េ បស់សេម្ពះរាជអាជាា ។ 

109.សេម្ពះរាជអាជាា បាៃជំទស់រៅៃឹងកា យល់រ ើញ បស់អងគជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូងខដលថា កា 
ទទួលែ សម្តូវក្នុងសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរទម្រង់ III ព ំអាចអៃ វតតបាៃរៅក្នុងកិ្ចចដំរណើ កា ៃីតិវិ្ីចំរពាះរ ែ 
អ.វ.ត.ក្.។ សេម្ពះរាជអាជាា បាៃរសនើស ំ“ដំរណាះម្សាយឱ្យរ្វើកា ម្បកាស”ខតប  រណាណ ះ ៃិងទទួល
សាគ ល់ថា លទធផលនៃបណត ឹងសាទ ក្េ បស់ែលួៃព ំមាៃឥទធិពលរលើកា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពជៃជាប់រោទ
រឡើយ។ រទះជាោ ងណាក្តី រដើរបីឱ្យបណត ឹងសាទ ក្េអាចទទួលយក្បាៃ បណត ឹងសាទ ក្េរៃះម្តូវខតរលើក្
រឡើងអំពីកំ្េ សអងគចាប់ខដល្ឱំ្យរមា ៈរសចក្តីសរម្រច។ ក្នុងក្ ណីខដលព ំមាៃកា រលើក្រឡើងខបប
រៃះរទ បណត ឹងសាទ ក្េរៃះព ំអាចទទួលយក្បាៃរឡើយ។ រទះជាោ ងណាក្តី បណត ងឹសាទ ក្េខដលបាៃ
ោក់្រោយជៃជាប់រោទបាៃផតល់ឱ្កាសឱ្យអងគជំៃ ំជម្រះត លាកា ក្ំពូលពិោ ណា ួចរេើយ រៅរលើ
សញ្ជញ ណនៃសេឧម្កិ្ដឋក្រម ួរ  ួរទងំទិដឋភាពខដលជាប់ពាក់្ព័ៃធផ្លទាប ល់រៅៃឹងបញ្ជា ខដលបាៃរលើក្
រឡើងរោយសេម្ពះរាជអាជាា ។  

៣.ផ្ផនក្េសម្រចសេចក្ត ី

រោងតារសំអាងរេត ខាងរលើ អខគជំៃុំជម្រះតុលាការក្ំពូលេសម្រច៖ 

សោយអៃុសលារតារ  វិធាៃ ៤ (១)(ែ) នៃកិ្ចចម្ពររម្ពៀង វាងអងគកា សេម្បជាជាតិ ៃិងរាជ ោឋ ្ិ
បាលក្រពជុា មាម្តា ១៤ ងមី(១)(ែ) ៃិងមាម្តា ៣៦ ងមីនៃចាប់ អ.វ.ត.ក្. ៃិង  វិធាៃ ១១១ នៃវិធាៃនផទាប
ក្នុង  
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បាៃក្ត់េម្គគ ល់សា ណាបណត ឹងសាទ ក្េជាលាយលក្េណ៍អក្ស ៃីរួយៗ បស់ភាគី ៃិងអំណះអំណាង
ខដលបាៃរលើក្រឡើងរៅក្នុងសវ្កា រៅនងៃទី ១៦ ដល់ ១៨ ខែ ក្ រភៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ 
ទទួលយក្ខផនក្ែលះ ៃិង បដិសេធខផនក្ែលះរទៀតនៃបណត ឹងសាទ ក្េ បស់ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ខដល៖ 

ពាក្ព់ៃ័ធរៅៃងឹអងគរេត ខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅក្នងុអឡំងុរពលនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្ក់ាល
ទរីយួ 

បដិសេធកា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទសមាល ប់ ង្គគ លរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋ
ក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ ៃិង 
តរកល់កា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទរៃ សសឃាត បទរ្វើទ ក្េប ក្
ររនញរោយរូលរេត ៃរោបាយ ៃិងអំរពើអរៃ សស្ររ៌ផសងៗរទៀតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ង
រៃ សសជាតិ  

ពាក្ព់ៃ័ធរៅៃងឹអងគរេត ខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅក្នងុអឡំងុរពលនៃកា ផ្លល ស់ទលីរំៅម្បជាជៃដណំាក្ក់ាល
ទពី ី 

បដិសេធកា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទសមាល ប់ ង្គគ ល ៃិងបទរ្វើទ ក្េ
ប ក្ររនញរោយរូលរេត ៃរោបាយរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ។ 
តរកល់កា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទអំរពើអរៃ សស្រ៌រផសងៗរទៀត
រៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ ៃិងផ្ក្ផ្ម្បម្បរ្ទគតិយ តតនៃបទរលមើសរោយសរម្រច ោក្់
ពិរុទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទរៃ សសឃាតរៅក្នុងឧម្កិ្ដឋក្រមម្បឆំ្ងរៃ សសជាតិ វិញ 
។ 

ពាក្ព់ៃ័ធរៅៃងឹអងគរេត ខដលបាៃរក្ើតរឡើងរៅទលួរពា្ិ៍នម្ជ 
បដិេធកា សរម្រចោក់្ពិ  ទធភាពរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ពីបទសមាល ប់ ង្គគ ល បទរៃ សស
ឃាត ៃិងបទរ្វើទ ក្េប ក្ររនញរោយរូលរេត ៃរោបាយ 

ម្បកាេតរកល់កា ម្បកាសរទសោក់្ពៃធ្ គា អស់រួយជីវិតរលើ ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ  បស់អងគ
ជំៃ ំជម្រះសាលាដំបូង 
ម្បកាេបដិសេធបណត ឹងសាទ ក្េ បស់សេម្ពះរាជអាជាា ថា ព ំអាចទទួលយក្បាៃ 

បង្គគ ប់ថា ៃួៃ ជា ៃិង រែៀវ សំផៃ ម្តូវសថិតក្នុងរៃទាបី   ំឃាងំ អ.វ.ត.ក្.  ង់ោកំា រ ៀបចំ ួចរាល់ ម្សប
តារចាប់ ៃឹងម្តូវរផទាប រៅពៃធ្ គា ខដលម្តូវអៃ វតតៃ៏រទសរៅទីរ្ះ។ 
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សាលដីការៃះម្បកាស រៅនងៃទី២៣ ខែវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៦ ជាពី ភាសារដើរគឺភាសាខែម ៃិងអង់រគលស 
រោយបក្ខម្បជាភាសាបារំាង។ 
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ប្រអ្រសំ់្ុរបត ៧១ ភ្លំេញ កម្ុជា 
ទលូរស័េ្ទ ០២៣ ៨៦១ ៥០០ 
ទលូរសារ ០២៣ ៨៦១ ៥៥៥ 
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