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រាជធានីភ្នំលេញ ថ្ងៃទី១១ សខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

 
 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
េហសៅប្ក្មសេ ៊ើរអសកេតសចញដីកាេសប្មចសល៊ើផលរ ៉ះពាលស់ោយសារសាា នភាពថវិកា 

សៅ អ .វ.ត.ក្ មក្សល៊ើេលើ ល សរ ក ០០៣ េលើ ល សរ ក ០០៤ និកេលើ ល សរ ក ០០៤ /២  
 

លៅថ្ងៃលនេះ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត បានលេញដីកាសលប្មេលេ៊ើសំលណ្៊ើសុំមតិលោរេ់សដេបានដាក់លៅថ្ងៃទី ៥ 

សខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៧ ទាក់ទកនឹកការសដេអាេលេញដីកាផ្អា កកិេចដំលណ្៊ើរការនីតិវិធីលដាយសារសាា នភាេងវិកា លៅអកគ

ជំនុំជប្មេះវិសាមញ្ញកនុកតុលាការកមពជុា (អ .វ.ត.ក )។ 

សំលៅសាធារណ្ៈលដាយមានការលកាសេុរថ្នដីកាសលប្មេលនេះអាេរកបានតាមរយៈ ការេុេលេ៊ើទីលនេះ... 

https://www.eccc.gov.kh/en/node/39851 

សប្មារ់លេេឥឡូវលនេះ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត បានសលប្មេេនារលេេមិនទាន់លេញដីកាផ្អា កកិេចដំលណ្៊ើរ

ការនីតិវិធីលទ លដាយសារទទួេបានការល ល្៊ើយតរេីអកគការសហប្រជាជាតិ ប្កុមប្រលទសផ្តេ់ជំនួយសំខាន់ៗ និក 

ការិោេ័យរដឋបាេររស់ អ .វ.ត.ក និកលដាយសារស្ថ សាា នភាេងវិកាមានការរនកេលប្ម៊ើនេួរីពកត់សមាគ េ់ោរ់តាកំេី

លេេលេញសំលណ្៊ើសុំមតិលោរេ់រួេមក។ 

សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត បានជូនដំណ្ឹកដេ់ភាេីលៅកនុកសំណ្ុំលរឿក និកការិោេ័យរដឋបាេស្ថ សហ

លៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត លៅសតេិនិតពរញ្ហា លនេះោ៉ា កសកមមរហូតដេ់លេេលេញដីកាដំល េះប្សាយេុកលប្កាយ។ ប្រសិនលរ៊ើ

កកវេះងវិកានាលេេអនាេត ឬភាេមិនប្បាកដប្រជាសផ្នកហិរញ្ញវតា ុ េំរាមកំសហកដេ់ឯករាជភាេតុលាការ ភាេយុតតិធម៌ 

និកសុេរិតភាេថ្នកិេចដំលណ្៊ើរការនីតិវិធីលនាេះ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត នឹកោត់វិធានការសដេខលួនយេ់ល ៊ើញស្ថោបំាេ់

លដ៊ើមបីលដាេះប្សាយសាា នភាេលនេះ។ 

លទាេះរីជាោ៉ា កលនេះកតី ជលប្ម៊ើសថ្នការមិនទាន់លេញដីកាផ្អា កលនេះ លៅសតអាេរនត កនុកករណ្ីសដេការផ្តេ់ងវិកា 

នាលេេអនាេតរំលេញតាមេកខខណ្ឌ តប្មូវររស់តុលាការ ោ៉ា កលហាេ ស់ក៏ប្តូវលោរេតាមងវិកាសដេបានទទួេ

https://www.eccc.gov.kh/en/node/39851
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យក និកអនុម័តលដាយអកគការសហប្រជាជាតិ និកប្កុមប្រលទសផ្តេ់ជំនួយសំខាន់ៗ ីពបានទាន់លេេលវលា លហ៊ើយេួរ

មានការរញ្ហា ក់ីពបានលេឿន និកេួរីពទុកេិតតបានអំេីការលោរេតាមងវិកាលនេះ ប្េមទាកំមានមលធាបាយជូនដំណ្ឹក 

រួម។ វាមិនអាេភាា រ់  ការអនុវតតការផ្តេ់ងវិកាលៅស្ថន ក់អនតរជាតិ “េគ” មិនបានេាលកាជាការ “េួរសត” កំណ្ត់ រទដាឋ នថ្ន

ឯករាជភាេតុលាការ ការជំនុំជប្មេះកតីលដាយយុតតិធម៌ និកដំលណ្៊ើរការនីតិវនធបី្តឹមប្តូវ លកាតាមសាា នភាេងវិកាដូេលនេះលទ។ 

សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត នឹកអលញ្ា៊ើញកា រិោេ័យរដឋបាេ ីពលធវ៊ើលសេកតីរាយការណ្៍ នាលេេអនាេត ោ៉ា ក

លហាេ ស់លរៀករាេ់រីសខមតកអំេីសាា នភាេថ្នការផ្តេ់ងវិកា លដាយលប្រៀរលធៀរជាមួយនឹកងវិកាសដេបានឯកភាេ។ 

សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាតលសន៊ើីពការិោេ័យរដឋបាេ រសនាមសផ្នកងមីមួយសតីេីការវិវតតថ្នការផ្តេ់ងវិកា លៅកនុករបាយ

ការណ្៍ការង្ករប្រោបំ្តីមាសសដេផ្សេវផ្ាយជាសាធារណ្ៈ។ ការលធវ៊ើរលរៀរលនេះក៏ផ្តេ់ការទទួេខុសប្តូវជាសាធារណ្ៈ

េំលោេះការវិវតតថ្នការផ្តេ់ងវិកា។ េ័ត៌មានដូេលនេះ សាិតលៅលប្ៅការលសុ៊ើរសួរសដេប្តូវរកាការសមាៃ ត់។ 

 

           លសេកតជីនូដណឹំ្កអេំលីោេការណ៍្រកាការសមាៃ តថ់្នដកីាសលប្មេនានាររស់តលុាការ 

លដាយេិនិតពល ៊ើញស្ថ មានការរំលលាភ្រំោនោ៉ា កធៃន់ធៃរលេ៊ើលោេការណ្៍រកាការសមាៃ ត់ទាក់ទកនឹកសំលៅ

លដ៊ើមថ្នសំលណ្៊ើសុំមតិលោរេ់ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត នឹកសេកអត់ឳនលទៀតលហ៊ើយេំលោេះករណ្ីមិនលោរេតាមដីកា

តុលាការ សដេប្តូវបានោត់ទុកស្ថជាការសមាៃ ត់។ ការេិតសដេស្ថ ការសរកធាល យទាកំមិនប្សរេារ់ នូវ េ័ត៌មាន

សមាៃ ត់លៅ អ .វ.ត.ក បានលក៊ើតលឡ៊ើកជាទូលកានាលេេកនលកមក លហ៊ើយលសទ៊ើរសតោម នការដាក់លទាសលនាេះ េគមិនសមនជាយុតតិ

កមមី ពរនតការអនុវតតេួរីពអាមា៉ា ស់សររលនេះលទៀតលទ។ ដូេបានរញ្ហា ក់លៅកនុកលរឿកកតីអនតរជាតិោក់េ័នអនឹកការរំលលាភ្លេ៊ើ

លោេការណ្៍រកា ការសមាៃ ត់ររស់តុលាការ រុេគេនានា រារ់រញ្ចូេទាកំអនកសារេ័ត៌មានផ្កសដរ មិនអាេផ្សេវផ្ាយ

លដាយោម នលទាស នូវេ័ត៌មានសដេលៅប្កមោត់ទុកស្ថជាេ័ត៌មានសមាៃ ត់ សផ្ាកលេ៊ើមូេដាឋ នថ្នការវាយតថ្មលផ្អទ េ់ខលួនររស់

លៅប្កមលកាលេ៊ើផ្េប្រលោជន៍សាធារណ្ៈលៅកនុកេ័ត៌មានលនាេះលទ។  

សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាត  ោត់ទុកស្ថ ការដាក់រង្កា ញសផ្នកសមាៃ ត់ថ្នដីកាសលប្មេលនេះ ឬសផ្នក មួយថ្នអតា

រទ ឬខលឹមសារសដេមិនមានលៅកនុកសំលៅសាធារណ្ៈលដាយមានការលកាសេុរថ្នដីកាសលប្មេលនេះ េគជាការរំលលាភ្លេ៊ើ

 វិធានថ្ផ្ទកនុក ៣៥ )១()ក (លហ៊ើយ សហលៅប្កមលសុ៊ើរអលកាតនឹកោត់វិធានការលេ៊ើរទលេម៊ើស មួយនាលេេអនាេត

ប្រសិនលរ៊ើមានការរំលលាភ្លេ៊ើលោេការណ្៍រកាការសមាៃ ត់េំលោេះដីកាសលប្មេលនេះ និកដីកាសលប្មេសមាៃ ត់លផ្សកលទៀត  

លោកតាមវិធានថ្ផ្ទកនុក ៣៥ )២ (និក )៤ ( លដាយភាា រ់ជាមួយនឹកមាប្តា ៣១៤ ថ្នប្កមប្េហមទណ្ឌ កមពជុាឆ្ន ំ ២០០៩។ 

 វិធានការលនេះក៏អនុវតតោ៉ា កេាស់េំលោេះប្រេ័នអផ្សេវផ្ាយផ្កសដរ។ 
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