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សព្មាប់ព្តីមាសទី្១ដខេក្សរា-េនីា
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ដព្បង លះបង់មរលមវោែ៏មាៃតនេ្
របស់អ្នក្សៃិរៃធ មាន ក់្ស  ៗ មែើេបដីចក្ស
រដំលក្សចំមណះែឹង ៃិងបទ្រិមសាធៃ៍
របស់ោត់ ។ តាងនាេឱ្យគណៈ
មេធាវ ី ខាុំសូេដងង្អំ្ណរគុណែល់
អ្នក្សៃិរៃធ ដែលបាៃរេួចំដណក្ស 
វភិាគទាៃអ្តថបទ្របស់ខ្ួៃ ។ ខាុំក៏្ស

សូេដងង្អំ្ណរគុណ្ងដែរ ែល់មោក្សអ្គាមលខាធិការ មោក្សអ្គាមលខាធិការរង ព្បធាៃ 
បគុាលិក្ស ៃិងអ្នក្សសម័ព្គចិតតនៃនាយក្សោឋ ៃព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង្សរវ្ ាយនៃគណៈមេធាវដីែល
បាៃខិតខំមរៀបចំរិៃិតយ ៃិងសព្េួលអ្តថបទ្ ៃិងការមបាះរុេពព្រឹតតិបព្តមលខមៃះ។ 

ព្រឹតតិបព្តមលខមៃះព្បេលូ្តុំៃូវអ្តថបទ្មៅក្សនុងវស័ិយនានា ែូចជា ព្រ មទ្ណឌ  ចាប់ បរធៃ
បាលកិ្សចចៃមៅក្សេពុជា ៃិងក្សរណីព្បធាៃសក្សាិ មៅក្សនុងបរបិទ្ចាប់ក្សេពុជា ជាមែើេ។ បដៃថេមលើការ
្ាយៃូវអ្តថបទ្ចាប់ ព្រឹតតិបព្តមេធាវបីាៃ្តល់រ័ត៌មាៃសតីរី សក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី មែើេបី
ឲ្យស ភាតារជាមេធាវបីាៃព្ជាបរីកិ្សចចែំមណើ រការនៃគណៈមេធាវ។ី គណៈមេធាវៃឹីងសវះដសវង
ទាក់្សទ្ងមេធាវ ី ៃិងអ្នក្សចាប់ែនទ្មទ្ៀត មែើេបរីព្ងីក្សការដចក្សរដំលក្សៃូវចំមណះែឹងមៅក្សនុងវស័ិយ
ែនទ្មទ្ៀត មៅក្សនុងការ្ាយមលើក្សមព្កាយៗ។ 

ការមបាះរុេព្ ាយព្រឹតតិបព្តមេធាវមីៃះជាការមឆ្ើយតបមៅៃឹងទិ្សមៅទី្២ “រព្ងឹង ៃិង
ការពារវជិាជ ជីវៈ” នៃដ្ៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ីដែលបាៃអ្ៃុេ័តមោយព្ក្សរេព្បឹក្សា-      
គណៈមេធាវ។ី  

ខាុំសមងេតម ើញថា មៅក្សនងុស គេៃ៍អ្នក្សចាប់មៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង 
មាៃអ្នក្សជំនាញខាងចាប់ជាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរ្សរវ្ ាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    
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មសចក្សតីព្តូវការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប់។ មទាះបីេៃិដេៃជាអ្នក្សជំនាញក៏្សមោយ ខាុំសូេមលើក្សទឹ្ក្សចិតត
ែល់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្សសិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះ្ាយក្សនុងព្រឹតតិបព្តមេធាវ។ី   
គណៈមេធាវសីាវ គេៃ៍ជាៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខ្ួៃមៅក្សនុងព្រឹតតិបព្តមៃះ។ 
ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេួយ
ដែលៃឹងជួយ ្ តល់ការដណនាែំល់អ្នក្សចូលរេួ ៃិងជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការ
បមងេើតព្រឹតតិបព្តមៃះ េៃិព្តឹេដត្សរវ្ ាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃិរៃធមជើងចស់ដតប មុណាា ះមទ្ ប ដុៃតដងេ
ទាងំជួយ មលើក្សសាួយបំណិៃខាងសរមសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជំនាៃ់មព្កាយ្ងដែរ។ 

ខាុំយល់ម ើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃ្ចិត្ចង់ក្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទួ្លបាៃ
គុណភារេយួែ៏ខពស់ក៏្សមោយ ការខវះខាតគង់ដតមជៀសេៃិ្ុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រឹតតិបព្ត
មៃះមាៃគុណភារកាៃ់ដតព្បមសើរ ខាុំសូេអំ្ពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃិងរះិគៃ់សាថ បនា 
មធវើអ្តាថ ធិបាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃីេយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ ាយ។ ខាុំសងឃេឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃ
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក់្សទ្ងេក្សការោិល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ីកុយ នាម តាេអ្ុីដេ ល neam130@bakc.org.kh ៃិង
មោក្សមេធាវ  ីវ ៉ា សំរិត  តាេអ្ុីដេ ល samrit@bakc.org.kh ក៏្សបាៃ។ 
 ជាទី្បចចប់ ខាុំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្ស
ព្សីទាងំអ្ស់ សូេជួបដតមជាគជ័យព្គប់ព្បការ។ 

សូេអ្រគុណ! 
                                           នងៃអ្គា រ ៨មក្សើត ដខមចព្ត ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ 

   រាជធាៃីភនមំរញ នងៃទី្៣១  ដខេនីា  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 
      
  

     
                     សនួ វិសាេ 

                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
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ព្រហ្មទណឌ





 

1 

 

បទឧព្កិដ្ឋកេមព្បឆ្ាំងនឹងេនុសសជាត្ិ 
Crime against Humanity 

មោយបណឌិ ត មាស បូរា  ៃិង មោក្ស សាៃ វចិចរា * 

១. មសចក្សតីម្តើេ 
 បទ្ឧព្កិ្សែឋមព្កាេចាប់អ្ៃតរជាតិ (crimes under international law) ជាចំបងមាៃ 
បទ្ព្បល័យរូជសាសៃ៍ (genocide) បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ  ៃិងបទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹង
េៃុសសជាតិ។ ឯក្សសារជាមព្ចើៃ បាៃដចងអំ្រីបទ្ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  មៃះ 
ែូចជា លក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  េូ ចាប់សតីរី ការបមងេើតអ្ងាជំៃំុជព្េះវសិាេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា (អ្វ
តក្ស) ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា (សូេមេើលឧបសេព័ៃធ)។ អ្តថបទ្ខ្ីមៃះ ោម ៃមោលបំណងបរោិយ
លេអតិទាងំព្សរងម ើយ ព្ោៃ់ដតរាោេ បគា ញៃូវខ្ឹេសារមោលនៃបទ្ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំ
ៃឹងេៃុសសជាតិ  ៃិងបញ្ា ពាក់្សរ័ៃធេយួចំៃួៃ សព្មាប់ជាេលូោឋ ៃែល់អ្នក្សសិក្សា សិក្សាបៃតមទ្ៀ
ត។ អ្តថបទ្ ៃឹងចប់ម្តើេអំ្រីភារខុសោន  ជាសមងេបរវាងបទ្ឧព្កិ្សែឋទាងំបី ៃិងបៃតមោយខ្ឹេសារ
ចេបងនៃ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  មោយរិចរណាៃូវបទ្បបចញតតិដចងរី បទ្ឧព្កិ្សែឋ
ក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ក្សនុងព្ក្សេ ព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ៃិងមោងែល់យុតតិសាង្រ្សត ឬបទ្បបចញតតិ
នៃអ្តថបទ្គតិយុតតម្សងមទ្ៀតមែើេបបំីភ្បឺដៃថេ។ 
 
២.ខ្ឹេសារ 
២.១. ភារខុសោន រវាង បទ្ព្បល័យរូជសាសៃ៍   បទ្ឧព្ក្សិែឋក្សេមសង្រ្គា េ ៃិង បទ្ឧព្ក្សិែឋ
ក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃសុសជាតិ  
 ជាបឋេ មគគួរក្សត់សំោល់ថាពាក្សយ «បទ្ឧព្កិ្សែឋមព្កាេចាប់អ្ៃតរជាតិ» ៃិង «បទ្ឧព្កិ្សែឋ
អ្ៃតរជាតិ» (international crimes) មាៃខ្ឹេសារខុសោន ។ បទ្មលមើសខាងមព្កាយមៃះមាៃមព្ចើៃ 
សំខាៃ់ឲ្យដតមាៃលក្សេណៈឆង្ព្បមទ្ស (transnational)។0 F

1 

                                                 
 

 *មោក្ស មាស បូរា  ជាមេធាវ ី ៃិងជាអ្នក្សព្សាវព្ជាវចាប់។ មោក្ស សាៃ វចិចរា  ជាៃិសសតិអ្ៃុបណឌិ ត ៃិងអ្នក្សព្សាវព្ជាវ
ចាប់ នៃសាក្សលវទិ្ាល័យ ឯក្សមទ្ស នៃក្សេពុជា។ 

1 អំ្មរើមភរវក្សេមជាបទ្ឧព្កិ្សែឋអ្ៃតរជាតិ។ 



 
 

 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៤ ដខេក្សរា-េីនា ឆ្ន ២ំ០២០  

2 
 

 ភារខុសោន ជាចេបងនៃបទ្មលមើសទាងំបីខាងមលើ គឺមរលមវោក្សនុងអំ្ ុង ដែលបទ្ឧព្កិ្សែឋ
ព្តូវបាៃព្បព្រឹតត ៃិងជៃរងមព្ោះ។ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ ព្តូវបាៃព្បព្រឹតតិមៅក្សនុងអំ្ ុងមរល
សង្រ្គា េអ្ៃតរជាតិ (International Armed Conflict)1F

2 ក៏្សប ដុៃតបទ្ព្បល័យរូជសាសៃ៍ ៃិង បទ្ឧព្កិ្សែឋ
ក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  អាចព្តូវបាៃព្បរតឹតតក្សនុងមរលសៃតិភារ។ ជៃរងមព្ោះនៃបទ្ព្បល័យ
រូជសាសៃ៍ គឺព្ក្សរេរូជសាសៃ៍ រឯី បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ជៃរងមព្ោះអាចជា
ៃរណាក៏្សបាៃ សូេបពី្បជារលរែឋសីុវលិ នៃអំ្មរើមលមើសរបស់មេែឹក្សនារំបស់ខ្ួៃ។ ចំដណក្សឯជៃ
រងមព្ោះនៃបទ្ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ គឺជាទាហាៃ ឬក្សងក្សម្ាងំព្បោប់អាវធុ ឬជៃសីុវលិដែល
ចូលរេួផ្ទា ល់ក្សនុងជមម្ាះព្បោបអាវធុ ែូចជា កាៃ់កាមំភ្ើងបាញ់ជាមែើេ។2 F

3 
 សព្មាប់អំ្មរើព្បល័យរូជសាសៃ៍ វាទាេទារឲ្យមាៃមចតនាជាក់្សោក់្ស (specific intent) 
មនាះគឺការសម្ាប់មែើេបបំីបាត់រូជសាសៃ៍។ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ៃិងបទ្
ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ េៃិទាេទារែូចមៃះមទ្។ ជាចុងមព្កាយ េៃុៃឹងចក្សមចញរីបញ្ា មៃះ មគគួរ
ក្សត់សំោល់ថា បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ ព្តូវបាៃដចងហាេជាយូរេក្សម ើយ ដែលនាឲំ្យមាៃការ
អ្ះអាងថា វាជាបទ្ឧព្កិ្សែឋមព្កាេវធិាៃទំ្មៃៀេទ្ម្ាប់អ្ៃតរជាតិ។ បទ្មៃះ មាៃេៃុ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេម
ព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ក្សនុងៃ័យថា បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  មទ្ើបក្ាយជាបទ្
ឧព្កិ្សែឋមោយដ ក្សនាមរលមព្កាយេក្ស។ រីេៃុ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  សថិតមៅ
ក្សនុង ឆ័ព្តនៃ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ។ ក្សនុងក្សតីកាត មំៅេខុ អ្វតក្ស ជៃព្តូវមចទ្ អ្ះអាងថា បទ្ឧព្កិ្សែឋ
ក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  មព្កាេឆ័ព្ត របស់ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ។ ព្បសិៃមបើចង់មចទ្រីបទ្ 
បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ព្រះរាជអាជាា ព្តូវបគា ញ ថាមាៃជមម្ាះព្បោប់អាវធុ្ង
ដែរ។3 F

4 មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី អ្ងាជំៃំុជព្េះបាៃអ្ះអាងថា បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ ៃិង បទ្ឧព្កិ្សែឋ
ក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ោច់មោយដ ក្សរីោន  តាងំរីេៃុឆ្ន  ំ ១៩៧៥ (ចាប់អាចអ្ៃុវតតមៅ

                                                 
2សង្រ្គា េរវាងព្បមទ្ស ៃិងព្បមទ្ស។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី វាអាចព្តូវបាៃព្បព្រឹតតមៅក្សនុងសង្រ្គា េសីុវលិក្សនុងព្សរក្ស 
ដែលអាចសថិតក្សនុងយុតាត ធិការរបស់តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ (ICC), សូេមេើល  Antonio Casses, 
International Criminal Law, Cases & Commentary, 2011, p. 117។ 

3Israel Supreme Court, Public Committee against Torture in Israel v Israel and ors, HCJ 769/02, 13 

December 2006, Holding 7 and 8. 
4 IENG Sary’s Alternative Motion on the Limits of the Applicability of Crimes against Humanity at the 

ECCC, D287/2, 23 June 2010, para.8.  



 
 

 
បទ្ឧព្ក្សិែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ 

3 

 

េខុ អ្វតក្ស) មែើេបកំុី្សឲ្យមាៃការមចទ្ព្បកាៃ់ព្តួតោន  (cumulative charges) ដែលខុសៃឹង
វធិាៃចាប់។4 F

5 

២.២. បទ្ឧព្ក្សិែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាត ិ ក្សនុងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា 
 មព្កាយមរលក្សេពុជាចូលជាភាគីនៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  េូ បមងេើតតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ 
(ICC)5F

6 ៃិងព្សបមរលដែលក្សេពុជាកំ្សរុងមរៀបចំមសចក្សតីព្ពាងព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ងមី បទ្បបចញតតិសតីរី 
បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ព្តូវបាៃមសនើឲ្យោក់្សបចចូល ម ើយជាចុងមព្កាយ ម ើញ
មាៃវតតមាៃក្សនុងមាព្តា ១៨៨។ មាព្តា ១៨៨ មាៃខ្ឹេសារ ព្សមែៀងោន ៃឹងមាព្តា ៧ នៃលក្សេៃតិក្សៈ   
ទី្ព្ក្សរងរ  េូ។ បដៃថេរីមលើមៃះ មាៃមាព្តាេយួចំៃួៃមទ្ៀតដែលពាក់្សរ័ៃធ ដចងអំ្រីមទាស ដែលមាៃ
មទាសខពស់បំ្ុត គឺោក់្សរៃធនាោរេយួជីវតិ6 F

7 ការមចទ្ព្បកាៃ់បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសស
ជាតិ  ោម ៃ្ុតអាជាា យុកាលមទ្។7 F

8 មព្ៅរីការោក់្សមទាសទ្ណឌ ែល់របូវៃតបគុាល ក៏្សមាៃការោក់្សឲ្យ
ៃីតិបគុាលទ្ទួ្លខុសព្តូវព្រ មទ្ណឌ ដែរ ជាេយួៃឹងរិៃ័យរ ូតែល់៥០០ោៃមរៀល។8F

9 

២.២.១. ខ្ឹេសារ 
 មាព្តា ១៨៨ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ៃិងមាព្តាែនទ្មទ្ៀតសតីរី បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ ៃិង
អំ្មរើព្បល័យរូជសាសៃ៍ ដចងព្សមែៀងោន  ជារីរដ្នក្ស គឺធាតុ្សរំេួ (chapeau element) ៃិង
បទ្មលមើសតូចៗ ែូចជា េៃុសសឃាត ឬទារណុក្សេមជាមែើេ។ ធាតុ្សរំេួរបស់បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេម
ព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  មាៃការវាយព្បហារជាទូ្មៅ (general attack) ឬជាព្បរ័ៃធ 
(systematic attack) មៅមលើជៃសីុវលិ។ ពាក្សយថា “ការវាយព្បហារ” សំមៅមលើសក្សេមភារជា
មព្ចើៃ មក្សើតក្សនុងទី្តាងំណាេយួ ឬមព្ចើៃក្សនុងព្បមទ្ស ដែលមៃះជាការវាយព្បហារទូ្មៅ។ រឯីការ
វាយព្បហារជាព្បរ័ៃធបងេប់ៃូវដខសសគវ ក់្សបញ្ជ  តាេមោលៃមោបាយ។ ក្សនុងៃ័យមៃះ ការវាយ 
                                                 
5 Pre-Trial Chamber, Decision on MEAS Muth’s Appeal against the International Co-Investigating Judge’s 

Decision on MEAS Muth’s Request for Clarification Concerning Crimes against Humanity and the 

Nexus with Armed Conflict, 10 April 2017, D87/2/1.7/1/1/7, para. 65 (confidential). 
6 UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 

1998, ISBN No. 92-9227-227-6, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html [accessed 

12 April 2020]។ ក្សេពុជាចុះ តថមលខា ក្សនុងនងៃទី្ ២៣ ដខវចិឆិកា ២០០០ ៃិងក្ាយជាភាគី ១១ មេសា ២០០២។ 
7 មាព្តា ១៨៩ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩។ ក្សេពុជាបាៃលុបមទាសព្បហារជីវតិ (មាព្តា ៣២ នៃរែឋធេមៃុចញឆ្ន  ំ

១៩៩៣)។ 
8 មាព្តា ១៤៣ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩។ 
9 មាព្តា ១៩២ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩។ 



 
 

 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៤ ដខេក្សរា-េីនា ឆ្ន ២ំ០២០  

4 
 

ព្បហារទាងំរីរ បគា ញរីការចូលរេួមោយេៃុសសមព្ចើៃ ម ើយជៃរងមព្ោះ ក៏្សអាចៃឹងមាៃមព្ចើៃ
្ងដែរ។ អាព្ស័យម តុមៃះ មទ្ើបមគចត់ថាវាជាបទ្ឧព្កិ្សែឋមព្កាេចាប់អ្ៃតរជាតិ ដែលការ
ព្បព្រឹតតប ះពាល់ធៃៃ់ធៃរែល់សងាេ ៃិងសៃតិភារ ៃិងព្តូវបាៃោក់្សឲ្យសថិតក្សនុងសេតថកិ្សចចរបស់
តុោការ ោក់្សបគុាលឲ្យទ្ទួ្លខុសព្តូវ កំុ្សឲ្យរចួខ្ួៃរីសំណាញ់ចាប់។ 
 ជាចុងមព្កាយ មាព្តា ១៨៨ េៃិបាៃដចងែូច មាព្តា ៥ របស់ អ្វតក្ស ដែលមាៃឃ្ា    
“មោយមាៃ ការមរៀបចំព្បឆ្ងំមៅមលើព្បជាជៃសីុវលិមោយេលូម តុជាតិ ៃមោបាយ ជាតិរៃធុ 
រូជសាសៃ៍ ឬសាសនា ណាេយួ” មទ្។ ែូចមៃះ បញ្ា ្្ូវចាប់មក្សើតមាៃមៅ អ្វតក្ស េៃិមាៃ
មចទ្មទ្មៅចំមពាះ េខុតុោការក្សេពុជា នាមរលខាងេខុ ក្សនុងក្សរណីមាៃការមចទ្ព្បកាៃ់រីបទ្ 
ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិមៃះ។ យុតតិសាង្រ្សត អ្វតក្ស បំភ្ថឺា ធាតុ្សមំរ ើសមអ្ើង មៃះេៃិអ្ៃុ
វតតចំមពាះធាតុ្សរំេួ ៃិង បទ្មលមើសែនទ្ ដែលោម ៃចរតិមរ ើសមអ្ើងមទ្។ វាអ្ៃុវតតៃ៍សព្មាប់ដត បទ្
មលមើសមធវើទុ្ក្សេបកុ្សមេនញ (persecution) ដតប មុណាា ះ។ 

មាៃសំណួរចាប់មចទ្ម ើងមៅេខុ អ្វតក្ស ថាទាហាៃដែលព្តូវបាៃមចទ្ថាក្សបត់ ព្តូវ
បាៃសម្ាប់ មោយមេែឹក្សនារំបស់ខ្ួៃ ៃឹងព្តូវចត់ថា ជៃសីុវលិ (បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹង
េៃុសសជាតិ ) ឬទាហាៃ មព្កាេឆ័ព្តនៃ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមសង្រ្គា េ។ អ្នក្សជំនាញអ្ះអាង ព្តូវចត់ថា
រួក្សមគជាជៃសីុវលិ។9 F

10    
មាព្តា ១៨៨ ដចងៃូវព្បមភទ្មលមើស ចំៃួៃ ១១ ដែលអាចចត់ជាបទ្មលមើសម្សងៗ ែូច

ជា ទារណុក្សេម េៃុសសឃាតជាមែើេ។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី ឃ្ាចុងមព្កាយ “១១- ព្គប់អំ្មរើ
អ្េៃុសសធេ៌ម្សងមទ្ៀត ដែលបងេឱ្យមាៃការឈចឺប់ោ ងខ្ាងំ ឬការប ះពាល់ោ ងធៃៃ់ធៃរមៅ
មលើបរូណភារខាងរបូកាយ” អាចរាប់ៃូវអំ្មរើម្សងៗមទ្ៀត ដែលសថិតក្សនុងក្សព្េតិចត់ជាបទ្មលមើស 
ដែលអាចចូលក្សនុងយុតាត ធិការរបស់តុោការ។ 

២.២.២. ធាតុ្ស ំដែលព្រះរាជអាជាា ព្តវូបគា ញ 
 ធាតុ្សនំៃបទ្មលមើស បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  ដែលព្រះរាជអាជាា ព្តូវ
បគា ញខុសោន ៃឹងបទ្មលមើសមព្កាេចាប់ជាតិ។ ព្រះរាជអាជាា ព្តូវបគា ញធាតុ្សសំមាា រៈ (សក្សេម 
ភារ) ៃិងអ្តតមនាេ័តក្សនុងរីរក្សព្េតិ។ ជាែំបងូព្តូវបគា ញ តាេរយៈភសតុតាងផ្ទា ល់ ឬេៃិព្បមោល 
(circumstantial evidence) ថាមាៃការវាយព្បហារជាទូ្មៅ ឬជាព្បរ័ៃធមលើជៃសីុវលិ។     
                                                 
10 Queen’s University Belfast Human Rights Centre response to the ECCC Office of the Co-Investigating 

Judges’ Call for Submissions by the Parties in Cases 003 and 004 and Call for Amicus Curiae Briefs, 12 

May 2016, para. 18. 
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ព្រះរាជអាជាា  ក៏្សព្តូវបគា ញរីបទ្មលមើសតូចៃីេយួៗ1 0 F

11 ដែលខ្ួៃបាៃមចទ្មលើជៃសងស័យ ែូចជា 
អំ្មរើទារណុក្សេម ដែលព្បព្រឹតតិម ើងក្សនុងព្ក្សបខ័ណឌ នៃការវាយព្បហារ។ មោយសារព្ក្សេព្រ ម
ទ្ណឌ ក្សេពុជា ឬឯក្សសារពាក់្សរ័ៃធ េៃិបាៃដចងលេអតិ អំ្រីធាតុ្សនំៃបទ្មលមើសតូចៗ ក្សនុងមាព្តា 
១៨៨ ការរិចរណាៃូវវធិាៃ ឬយុតតិសាង្រ្សតអ្ៃតរជាតិ គួរព្តូវបាៃមោង។ 
 សព្មាប់អំ្មរើទារណុក្សេម ព្រះរាជអាជាា ព្តូវបគា ញថា មាៃអំ្មរើបងេឈចឺប់ធៃៃ់ធៃរមលើ
េៃុសសមព្កាេការព្គប់ព្គងរបស់ជៃព្តូវមចទ្។ ការឈចឺប់ េៃិដេៃជាការឈចឺប់ េក្សរីអំ្មរើ
ទ្ណឌ ក្សេមព្សបចាប់ (ែូចជាការ ំុខ្ួៃព្សបចាប់មទ្)។ ទ្មងវើព្បព្រឹតតជាដ្នក្សេយួ នៃការវាយ
ព្បហារទូ្មៅ ម ើយជៃមលមើសែឹងថា ទ្មងវើមនាះគឺជាដ្នក្សនៃការវាយព្បហារមនាះ។ ក្សនុងៃ័យមៃះ 
ការមធវើទារណុក្សេម មែើេបជីព្េតិយក្សលុយ េក្សទិ្ញអាហារ ទំ្ៃងជាដ្នក្សេយួនៃការវាយព្បហារជា
ទូ្មៅ ក្សនុងមាព្តា ១៨៨ មៃះមទ្។1 1 F

12 តាេៃ័យមៃះ ធាតុ្សអំ្តតមនាេ័ត គឺ ការែឹង។ 
 
៣. សមងេប 
 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩ មាព្តា ១៨៨ បាៃដចងអំ្រី បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹង
េៃុសសជាតិ  ក្សនុងៃ័យលេអតិមព្ចើៃ។ មាព្តា បាៃដចងអំ្រីធាតុ្សសំមាា រៈ ៃិង អ្តតមនាេ័ត។ េក្ស
ែល់មរលមៃះ េៃិទាៃ់មាៃសាលព្ក្សេនៃតុោការ ក្សេពុជាណាេយួពាក់្សរ័ៃធៃឹង បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេម
ព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ ។ យុតតិសាង្រ្សត អ្វតក្ស ៃិង តុោការព្រ មទ្ណឌ ជាតិ ឬអ្ៃតរជាតិ ជា
មព្ចើៃ បាៃបំភ្ៃូឺវខ្ឹេសារនៃ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ ។ ខុសរីការបគា ញធាតុ្សំ

                                                 
11 ក្សនុងែីកាមចទ្ បទ្មលមើសៃីេួយៗ មគមៅថា count ។ 
12 មាព្តា ៧ (១) (ច)  ទារុណក្សេមធាតុ្ស៖ំ ១. ចរបីាៃមធវើបាបេៃុសសមាន ក់្សឬមព្ចើៃនាក់្សដែលនាឲំ្យឈចឺប់ ឬ រងទុ្ក្សេ 
ធៃៃ់ធៃរេិៃថារាងកាយ ឬ្ូ្វចិតត ។  ២. បុគាលសថិតមៅមព្កាេការព្គប់ព្គង ឬការព្តួតរិៃិតយរបស់ចរ ី ។ ៣. ការឈឺ
ចប់ ឬការរងទុ្ក្សេ េិៃមក្សើតេក្សរីទ្ណឌ ក្សេមព្សបចាប់ៃិងេិៃបងេមោយការោក់្សទ្ណឌ ក្សេមព្សបចាប់ ។ ៤. ទ្មងវើព្បព្រឹតត 
គឺជាដ ន្ក្សេួយនៃការវាយព្បហារទូ្មៅ ឬជាព្បរ័ៃធមៅមលើព្បជាជៃសីុវលិ ។ ៥. ចរបីាៃែឹងថាទ្មងវើ មៃះគឺជាដ ន្ក្សេួយ
នៃការវាយព្បហារទូ្មៅ ឬជាព្បរ័ៃធមៅមលើព្បជាជៃសីុវលិ (1.The perpetrator inflicted severe physical or mental 

pain or suffering upon one or more persons; 2. Such person or persons were in the custody or under the 

control of the perpetrator; 3.Such pain or suffering did not arise only from, and was not inherent in or 

incidental to, lawful sanctions; 4. The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack 

directed against a civilian population, and 5. The perpetrator knew that the conduct was part of or intended 

the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population),   សូេមេើល 

Elements of Crimes, 2011, ISBN No. 92-9227-232-2, available at: https://www.refworld.org/docid/4ff5dd7 
d2 .html [accessed 11 April 2020] 
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នៃបទ្មលមើសមព្កាេចាប់ជាតិ ការបគា ញធាតុ្ស ំនៃ បទ្ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិ  មាៃ
វសិាលភារ ៃិងភារសមុគសាម ញ មោយបគា ញទាងំធាតុ្សរំេួ ៃិងបទ្មលមើស តូចៗមោយដ ក្ស
មទ្ៀត។ ធាតុ្សអំ្តតមនាេ័ត គឺការែឹង។ 

៤. តារាងមព្បៀបមធៀបបទ្បបចញតត ិ
ល ចាប់ ខ្ឹេសារ 
១ លក្សេៃតិក្សៈ 

ទី្ព្ក្សរងរ  េូ 
មាព្តា ៧ ៖ អំ្រីបទ្មលមើសព្រ ម ទ្ណឌ ព្បឆ្ងំេៃុសសជាតិ  
១.សព្មាប់មោលបំណងនៃលក្សេៃតិក្សៈមៃះ ពាក្សយបទ្មលមើស ព្បឆ្ងំ
េៃុសសជាតិ មាៃៃ័យថាជាអំ្មរើណាេយួែូចតមៅមៃះ ដែលព្តូវ
បាៃព្បព្រឹតតម ើងជាដ្នក្សេយួនៃការវាយព្បហារទូ្មៅ ឬជាព្បរ័ៃធ  
ព្បឆ្ងំៃឹងព្បជារលរែឋសីុវលិ មោយមាៃការែឹងរីការវាយ
ព្បហារមនាះ ៖ (ក្ស)ឃាតក្សេម។ (ខ) ការសម្ាប់រគា ល។ (គ)ការ
ោក់្សេៃុសសឲ្យមធវើជាទាសក្សរ។ ( )ការៃិមទ្ស ឬការផ្្ទស់ទី្ព្បជា
រលរែឋមោយបងេិតបងេំ។(ង)ការោក់្សរៃធធនាោរ ឬ ការែក្ស ូត
មសរភីារខាងរបូកាយ ដែលជាការបំពាៃមលើវធិាៃជាេលូោឋ ៃ 
នៃចាប់អ្ៃតរជាតិ។ (ច)ការមធវើទារណុក្សេម។ (ឆ)រមំោភមសរសៃថវៈ 
ទាសក្សេម្្ូវមភទ្ មរសាចរមោយបងេំ ការមាៃគភ៌មោយបងេំ     
វចឈក្សេមមោយោក់្សបងេំ ឬការបំពាៃ្្ូវមភទ្ក្សនុងព្ទ្ង់ព្ទាយម្សង
មទ្ៀតដែលមាៃភារធៃៃ់ធៃរព្បដ លោន មៃះ។ (ជ) ការមធវើទុ្ក្សេបកុ្ស
មេនញមលើព្ក្សរេជាក់្សោក់្សណាេយួ ឬ ជារេួ មោយេលូម តុ      
ៃមោបាយ រូជសាសៃ៍ ជាតិសាសៃ៍ ជាតិរៃធុ វបបធេ៌ សាសនា 
មយៃឌ័រែូចបាៃកំ្សណត់ៃិយេៃ័យក្សនុងក្សថាខ័ណេ ទី្៣ ឬ េលូោឋ ៃ
ម្សងមទ្ៀត ដែលព្តូវបាៃទ្ទួ្លសាា ល់ជាសក្សល េៃិអ្ៃុញ្ញ តឲ្យ
មធវើមព្កាេចាប់អ្ៃតរជាតិ ទាក់្សទ្ងៃឹងអំ្មរើណាេយួដែលបាៃដចង
ក្សនុងក្សថាខ័ណឌ មៃះ ឬបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ ណាេយួ ដែលសថិតក្សនុង
យុតាត ធិការតុោការ។ (ឈ)ការបាត់ខ្ួៃេៃុសសមោយោក់្សបងេំ។ 
(ញ)បទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ អាបា មងែ។ (ជ)អំ្មរើអ្េៃុសសធេ៌ដែល
មាៃលក្សេណៈជាអ្ៃតរជាតិព្សមែៀងោន ែនទ្មទ្ៀត ដែលបងេៃូវការ
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ឈចឺប់ធៃៃ់ធៃរ ឬមព្ោះថាន ក់្សធៃៃ់ធៃរែល់របូកាយ ឬែល់សុខភារ
ខាងបញ្ញ សាម រតី ៃិងរបូកាយ ។  

២ ចាប់ អ្វតក្ស មាព្តា៥ ៖ អ្ងាជំៃំុជព្េះវសិាេចញមាៃអំ្ណាចវៃិិចឆ័យមទាសជៃ
សងស័យទាងំទ្ាយ ដែលបាៃព្បព្រឹតតឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំេៃុសស
ជាតិក្សនុងអំ្ទ្បុងនងៃ១៧ ដខមេសា ឆ្ន ១ំ៩៧៥ ែល់នងៃ៦ ដខេក្សរា 
ឆ្ន ១ំ៩៧។  

ឧព្កិ្សែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹងេៃុសសជាតិដែលោម ៃអាជាា យុកាល
គឺអំ្មរើណាេយួែូចខាងមព្កាេ ដែលវាយព្បហារជាទូ្មៅឬ មោយ
មាៃការមរៀបចំព្បឆ្ងំមៅមលើព្បជាជៃសីុវលិមោយេូលម តុ 
ៃមោបាយ ជាតិរៃធុ រូជសាសៃ៍ ឬ សាសនាណាេយួែូចជា៖ 
១.ការមធវើេៃុសសឃាត។ ២. ការសម្ាប់រគា ល។ ៣. ការមធវើឱ្យ
មៅជាទាសក្សរ។ ៤.ការៃិរមទ្ស។ ៥.ការោក់្សក្សនុងេៃាីរ ំុឃាំង។ 
៦.ការមធវើទារណុក្សេម។ ៧.ការរមំោភមលើ្្ូវមភទ្។ ៨.ការមធវើទុ្ក្សេ
បកុ្សមេនញមោយេលូម តុៃមោបាយ រូជសាសៃ៍ ឬ សាសនា។ 
៩.អំ្មរើអ្េៃុសសធេ៌ ម្សងៗមទ្ៀត។  

៣ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  
ក្សេពជុា 

មាព្តា ១៨៨ បទ្ឧព្កិ្សែឋព្បឆ្ងំេៃុសសជាតិ 
បទ្ឧព្កិ្សែឋព្បឆ្ងំេៃុសសជាតិ គឺជាអំ្មរើណាេយួក្សនុងចំមណាេ
អំ្មរើដែលមរៀបរាប់ខាងមព្កាេមៃះកាលមបើអំ្មរើមៃះព្តូវបាៃព្បព្រឹតត
មៅក្សនុងព្ក្សបខ័ណឌ នៃការវាយលុក្សជាទូ្មៅឬជាព្បរ័ៃធ សំមៅព្បឆ្ងំ
ព្បជាជៃសីុវលិ ៖ ១- ឃាតក្សេម ។ ២- ការសម្ាប់រគា ល ។ ៣- 
ការមធវើឱ្យមៅជាទាសក្សរ ។ ៤- ការៃិរមទ្ស ឬជមេៀ្សព្បជាជៃ
មោយបងេ ំ។ ៥-ការោក់្សរៃធនាោរឬព្គប់របូភារែនទ្មទ្ៀតនៃការ
ែក្ស ូតោ ងធៃៃ់ធៃរៃូវមសរភីារមោយបំពាៃមៅមលើបទ្បបចញតតិ
ព្គឹះនៃៃីតិអ្ៃតរជាតិ ។ ៦- ការមធវើទារុណក្សេម ។៧- ការចប់
បងេំមសរសៃថវៈ ការមធវើទាសក្សរខាង្្ូវមភទ្ មរសាចរមោយ
បងេំ ការមាៃគភ៌មោយបងេំ វចឈក្សេមមោយបងេំ ៃិង ព្គប់របូភារ
ម្សងមទ្ៀតនៃអំ្មរើខាង្្ូវមភទ្ ដែលមាៃទ្េៃៃ់ព្បហាក់្សព្បដ ល
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ោន  ។  ៨-ការមធវើទុ្ក្សេបកុ្សមេនញមលើព្ក្សរេ ឬសេ ូភារមោយេលូ
ម តុៃមោបាយ រូជសាសៃ៍ ព្ក្សរេជាតិ ជាតិរៃធ ុ វបបធេ៌ 
សាសនា ឬមភទ្ ។ ៩- ការមធវើឱ្យបាត់ខ្ួៃមោយបងេំ ។ ១០- ការ
អ្ៃុវតតៃមោបាយព្បកាៃ់រូជសាសៃ៍ជាព្បរ័ៃធតាេដបបអាបា -    
មងែ ។១១- ព្គប់អំ្មរើអ្េៃុសសធេ៌ម្សងមទ្ៀត ដែលបងេឱ្យមាៃ
ការឈចឺប់ោ ងខ្ាងំ ឬការប ះពាល់ោ ងធៃៃ់ធៃរមៅមលើ
បរូណភារខាងរបូកាយ ។ 
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ការបញ្ឈប់ ឃាត្់ខលួន និងខែកមែរ 
មោយបណឌិ ត មាស បូរា  ៃិង មោក្ស ៃូ គីេឈីវ* 

១.មសចក្សតីម្តើេ 
 ែំមណើ រការមរឿងក្សតីព្រ មទ្ណឌ  ចប់ម្តើេរី ការបចឈប់ (stop) ឃាត់ខ្ួៃ សួរនា ំឈាៃ 
មៅែល់ ការ ំុខ្ួៃ ៃិងចុងបចចប់សវៃការរក្សខុសឬព្តូវ។ ជាទូ្មៅ វាចប់ម្តើេជាេយួៃឹង កិ្សចច
របស់ប លីូស ែូចជាការឃាត់ខ្ួៃជៃសងស័យណាេយួ ដែលនាឲំ្យែំមណើ រការៃីតិវធីិបាៃចប់  
ម្តើេ។ 
 ការឃាត់ខ្ួៃ ឬព្សាវព្ជាវ សុទ្ធដតអាចប ះពាល់ៃូវមសរភីារបគុាល ជីវតិឯក្សជៃ ឬព្ទ្រយ
សេបតតិ។ អាព្ស័យម តុមៃះ វាតព្េូវឲ្យមាៃវធិាៃ ឬសតង់ោសព្មាប់ជាេូលោឋ ៃក្សនុងការ
ឃាត់ខ្ួៃ។      អ្តថបទ្ខ្ីមៃះ ៃឹងបគា ញ ជាចេបងអំ្រី ក្សព្េតិ ៃិងព្បមភទ្នៃភសតុតាង ដែល
ទាេទារឲ្យមោររតាេ ដែលព្បសិៃមបើេៃិែូចមៃះមទ្ អាចនាឲំ្យមាៃចញតតិ (motion) សំុមមា ៈ
ភារ ឬភសតុតាងទ្ទួ្ល បាៃរីការឃាត់ ឬព្សាវព្ជាវ ោម ៃតនេជ្ាភសតុតាងមទ្។ ជាែំបងូ អ្តថបទ្
ៃឹងបគា ញអំ្រីកិ្សចចេយួចំៃួៃ ៃិង ក្សព្េតិនៃភសតុតាង (standard of proof) ដែលតព្េូវ ៃិងមាៃ
ភារខុសោន ក្សនុងចំមណាេក្សព្េតិភសតុតាងទាងំមនាះ។ ដ្នក្សចុងមព្កាយ ជាមសចក្សតីសមងេប។ 
 
២. ខ្ឹេសារ  
២.១. ភារខុសោន នៃក្សព្េិតភសតុតាង 
 កិ្សចច ឬក្សព្េតិភសតុតាង វាខុសោន  មៅតាេព្បរ័ៃធចាប់ដែល ែំមណើ រការក្សតីព្រ មទ្ណឌ  
សថិតមៅក្សនុងមនាះ។ ក្សនុងព្បរ័ៃធចាប់ទាងំរីរ (កំ្សេៃុ  ៃិង សីុវលិ ) ែំមណើ រការមរឿងព្រ មទ្ណឌ  
ជាទូ្មៅ ចប់ម្តើេរី ប លីូស មទាះបីជាកិ្សចច ឬលទ្ធ្ លនៃកិ្សចចមាៃក្សព្េតិ ឬ្លវបិាក្សខុសោន ក្សតី។ 
ក្សព្េតិភសតុតាងក៏្សខុសោន ដែរ។ ព្រះរាជអាជាា មចញែីកាសៃនិោឋ ៃបចជូ ៃមរឿងឲ្យមសុើបសួរ ដ្អក្សមលើ
េលូោឋ ៃមាៃម តុ្ល មជឿថា (reason to believe)  បទ្មលមើសព្តូវបាៃព្បព្រឹតតិ។1 2 F

13 មៅព្ក្សេ 

                                                 

*បណឌិ ត មាស បូរា  ជាមេធាវ ី ៃិងអ្នក្សព្សាវព្ជាវចាប់។ មោក្ស ៃូ គីេឈវី ជាៃិសសតិអ្ៃុបណឌិ តនៃសាក្សលវទិ្ាល័យ
ភូេិៃាៃីតិសាង្រ្សត ៃិងជាអ្នក្សព្សាវជាវចាប់ របស់សាក្សលវទិ្ាល័យ ឯក្សមទ្ស នៃក្សេពុជា។ 

13 Internal Rules of the ECCC, Rule 53, available at https://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/legal-

documents/Internal_Rules_Rev_9_Eng.pdf 
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មសុើបអ្មងេត អាច ំុបាៃ ក្សនុងក្សរណីចបំាច់1 3 F

14ម ើយោក់្សមព្កាេការមសុើបអ្មងេត លុះព្តាមាៃ 
តព្េរយចាស់ោស់ ម ើយសីុសគវ ក់្សោន ោ ងខ្ាងំថា ជៃព្តូវមចទ្បាៃចូលរេួព្បព្រឹតតបទ្    
មលមើស។1 4 F

15មព្កាយរីមសុើបអ្មងេតចប់ មៅព្ក្សេសមព្េចបចជូៃមៅជំៃំុជព្េះដ្អក្សមលើក្សព្េតិភសតុ
តាង“ភសតុតាងព្គប់ព្ោៃ់..” 1 5 F

16 ឬមលើក្សដលងមចទ្ ព្បសិៃមបើោម ៃភសតុតាងព្គប់ព្ោៃ់ (sufficient 
evidence)។ ព្រះរាជអាជាា  ព្តូវបគា ញ ួសរីវេិតិសងស័យ ថាជៃព្តូវមចទ្បាៃព្បព្រឹតតិ មែើេបី
ឲ្យតុោការសមព្េចថា មាៃមទាស (guilt)។1 6 F

17 មៅព្ក្សេសមព្េចមោយឥសសរចិតត (intimate) 
ដែលមាៃៃ័យថា ភសតុតាង មធវើឲ្យមជឿថា បទ្មលមើសព្តូវបាៃព្បព្រឹតតិមោយជៃព្តូវមចទ្។1 7 F

18 ជៃ
ព្តូវមចទ្ មលើក្សអំ្ណះអំ្ណាងការពារខ្ួៃ ឧទា រណ៍ ថាខ្ួៃេៃិបាៃព្បព្រឹតតមទ្ រីមព្ពាះក្សនុង
មរលមក្សើតម តុ ខ្ួៃេៃិបាៃមៅទី្មក្សើតម តុមទ្ (alibi) មោយមព្បើ balance of probability 
(៥០%១)។1 8 F

19  
 ក្សព្េតិភសតុតាងសព្មាប់ការបចឈប់ ឃាត់ ឬព្សាវព្ជាវ មោយប លីូស េៃិមាៃដចងកំ្ស
ណត់មទ្ មៅក្សនុងព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ  អាព្ស័យម តុមៃះ ការមោងែល់យុតតិសាង្រ្សត ឬការ  
អ្ៃុវតតរបស់បរមទ្ស មែើេបបំីភ្ ឺរិតជាការចបំាច់។ 
 
២.២. ការសងសយ័មាៃម តុ្ល ៃិង Probable Cause (PC) 
 ក្សព្េតិភសតុតាងសព្មាប់ បចឈប់បគុាលណាេយួ ៃិង ដឆក្សមលើរាងកាយ ឬព្ទ្រយសេបតតិ 
ខុសោន ។ សព្មាប់ទី្១ គឺ ការសងស័យមោយមាៃម តុ្ល (reasonable suspicion: RS)      
រឯីសព្មាប់កិ្សចចទី្២ គឺ probable cause ។ ទាងំរីរមៃះ មាៃក្សព្េតិខុសោន  មាៃខ្ឹេសារអ្របិូយ 
ៃឹងព្តូវបាៃសមព្េច ថាបាៃបំមរញក្សព្េតិនៃភសតុតាងៃីេយួ  ៗ មៅតាេក្សរណីជាក់្សដសតងៃីេយួៗ។ 

                                                 
14 ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧ មាព្តា ២០៥។ ក៏្សប ុដៃត វធិាៃន ា្ក្សនុងនៃ អ្វតក្ស វធិាៃ ៦៣ ទាេទាររីរ

លក្សេខណឌ ៖ ទី្ ១. មាៃម តុ្លរងឹមាមំជឿបាៃថា បុគាលអាចព្បព្រឹតត ៃិងការ ំុជាការចបំាច់។ 
15 ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៧ មាព្តា ១២៦។ 
16 ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៧ មាព្តា ២៤៧។ សូេមេើល មាស បូរា  ក្សព្េិត ៃិងបៃាុក្សភសតុតាង, at ww 

w.measboralaws.com។ 
17 ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៧ មាព្តា ២៤៧។ 
18 ECCC Internal Rule 87, supra note 1. ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៧ មាព្តា ៣២១ (មោយដ អ្ក្សមៅមលើ

ជំមៃឿមសាម ះព្តង់រិតព្បាក្សែរបស់ខួ្ៃ)។ 
19 Ben Emmerson and Andrew Ashworth, Human Rights and Criminal Justice, 2 ed., 2007, p. 346; Goran 

Sluiter, Proof, in Antonio Cassese, the Oxford Companion to International Criminal Justice, 2009, p. 469។ 
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 មាៃអ្ងាម តុជាមព្ចើៃែូចជា ១. បគុាលធ្ាប់ព្បព្រឹតតបទ្មលមើស  ២. បគុាលមចញរីតំបៃ់
បទ្មលមើសមាៃមព្ចើៃ ឬចូលមៅក្សនុងតំបៃ់មនាះ ៣. បគុាលម ើញប លីូស រត់មគចមោយោម ៃម តុ
្ល (unprovoked flight) ៤. បគុាលមធវើែំមណើ រមោយមព្បើមឈាម ះដក្សង្ ឬមរលជួបៃឹងប លីូស 
ែូចជាភ័យស្ៃ់មស្ារ។ ទាំងអ្ស់អាចព្តឹេដតជាអ្ងាម តុនាំឲ្យសងស័យធេមតា (not 
particularized suspicion)។   ការសងស័យមោយមាៃម តុ្ល ទាេទារ ួសរីមៃះ។ ជាក់្ស
ដសតង មរលជួបៃឹងប លីូស បគុាលមគច េៃិដេៃមោយសារខ្ួៃជាអ្នក្សព្បព្រឹតតិមលមើស។ ោត់អាច
ជាេៃុសសលអ (innocent) ដតេៃិចង់ពាក់្សរ័ៃធ ខ្ាចមាៃមព្ោះថាន ក់្សែល់ខ្ួៃជាមែើេ។ ែូចមៃះ 
មព្ៅរីការមគចប លីូស បគុាលមាៃក្សចចប់គួរសងស័យជាេយួការមព្បើមឈាម ះដក្សង្ក្ាយ ដែលទាងំ
អ្ស់មៃះ មធវើឲ្យការសងស័យរបស់ប លីូស មាៃម តុ្ល ឈាៃមៅបចឈប់បគុាលមនាះ មោយគិត
ថាបគុាលអាចៃឹងព្បព្រឹតត ឬចូលរេួព្បព្រឹតតិបទ្មលមើស។ 
 ការសងស័យមោយមាៃម តុ្ល ជាក្សព្េតិភសតុតាងទាបេយួ ដែលទាបជាង balance 
of probability (៥០%+១) ម ើយ ការសងស័យមោយមាៃម តុ្ល ទាបជាង PC។ សព្មាប់ 
ការសងស័យមោយមាៃម តុ្ល ប លីូសសមព្េចមោយអ្តតមនាេ័តខ្ួៃឯង ដែលោត់យល់ឬ
មជឿែូចមៃះ។ ការកំ្សណត់ការសងស័យមោយមាៃម តុ្ល ព្តូវដ្អក្សតាេសុភវៃិនិចឆ័យ 
(commonsense) ៃិងការទាញសៃនិោឋ ៃរីទ្មងវើរបស់េៃុសស។1 9 F

20 ការសងស័យមោយមាៃម តុ
្ល ទាញមចញរី PC ម ើយេៃិតព្េូវទាេទារៃូវការមសុើបអ្មងេតមរញមលញមទ្ វាព្ោៃ់ដត
ចបំាច់មែើេបបីចឈប់បទ្មលមើសដែលៃឹងបព្េរងមក្សើតមាៃ។2 0 F

21 ក៏្សប ដុៃត ែូចបាៃអ្ះអាងខាងមលើ ជា
អ្បបបរមា វាេៃិអាចជាភសតុតាងរាក់្សកំ្សដ្ល មែើេបបីចឈប់បគុាលណាមាន ក់្សមែើេបសីាក្សសួរមទ្។ 
មព្កាយរីបចឈប់ មលើក្សដលង បទ្មលមើសជាក់្សដសតង ប លីូសដែលព្តូវការដឆក្សរាងកាយ ឬព្ទ្រយ
សេបតតិជៃសងស័យ ព្តូវមាៃែីកា ម ើយដ្អក្សតាេ ក្សព្េតិភសតុតាង PC មែើេបដីឆក្ស។ 
 PC សព្មាប់ការដឆក្ស អាព្ស័យម តុមៃះ វាព្តូវខពស់ជាងក្សព្េតិភសតុតាង ការសងស័យ
មោយមាៃម តុ្ល ៃិង balance of probability ក៏្សប ដុៃតទាបជាងក្សព្េតិភសតុតាង beyond 

                                                 
20 Determination of RS must be based on commonsense judgement and interferences about human behavior, 

p. 34។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី តុោការសិទ្ធិេៃុសស អឺ្រ  ុបបាៃកំ្សណត់សញ្ញ ណ RS ម្សងរីមៃះ៖ …having a 

“reasonable suspicion “presupposes the existence of facts or information which would satisfy an 
objective observer that the person concerned may have committed the offence. What may be regarded as 

“reasonable” will however depend upon all the circumstances, Hartley v. UK, 12244/86, 30 August 

1990, para. 32។ 
21 Justice Marshall and Brennan Dissenting Opinion, United States v. Sokolow 490 U.S. 1(1989), in p.41 of 

Lore Rutz-Burri, Case Summaries on Criminal Procedure, 2015។ 
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reasonable doubt។2 1 F

22 ក្សនុងៃ័យមៃះ ភសតុតាងតព្េូវក៏្សទាេទារឲ្យមាៃមព្ចើៃ ៃិងគួរឲ្យទុ្ក្សចិតត
បាៃដែរ។ ភសតុតាងអាចជារ័ត៌មាៃរីអ្នក្ស្តល់រ័ត៌មាៃ (informant) ដែលជា hearsay 
evidence ៃិងមាៃភារចព្េូងចព្មាស់។ យុតតិសាង្រ្សត អាមេរកិ្ស មព្បើវធីិសាង្រ្សតចំៃួៃរីរ មែើេបី
កំ្សណត់ PC សព្មាប់ប លីូសំុែីការីមៅព្ក្សេ មែើេបមីសុើបអ្មងេតបៃត។ ទី្១. ភារទុ្ក្សចិតតបាៃនៃអ្នក្ស
្តល់រ័ត៌មាៃ ៃិងេលូោឋ ៃរ័ត៌មាៃ នៃអ្នក្ស្តល់ ៃិងទី្ ២. រិចរណាមលើព្គប់សាថ ៃភារ (totality 
of circumstances) ដែលចុងមព្កាយមៃះ ទំ្ៃងជាព្តូវបាៃទ្ទួ្លយក្សជាទូ្មៅ។2 2 F

23 
 មែើេបបំីមរញក្សព្េតិភសតុតាង PC ភសតុតាងព្តូវបគា ញៃូវភារមជឿជាក់្សថាបទ្មលមើសព្តូវ
បាៃព្បព្រឹតត ម ើយអ្នក្សដែលព្តូវឃាត់ខ្ួៃ ជាបគុាលព្បព្រឹតត។2 3 F

24 វាជា Objective Test ដែល
យក្សការគិតរបស់េៃុសសមាៃម តុ្ល (reasonable person) ម្សងរី ប លីូសពាក់្សរ័ៃធក្សនុង
សំណំុមរឿង េក្សជាេលូោឋ ៃ។2 4 F

25 វាពាក់្សរ័ៃធៃឹងភារដែលអាចមក្សើតមាៃ (probability)។ វាេៃិ
ដេៃជាបមចចក្សមទ្សមទ្ គឺជាការរិចរណា តាេអ្ងាម តុៃិងការអ្ៃុវតតជាក់្សដសតងក្សនុងជីវតិ។ ែូច
មៃះ អ្ងាម តុ ឬរ័ត៌មាៃ ទ្ទួ្លបាៃ េៃិព្ោៃ់ដតជា តព្េរយមទ្ (tip)មទ្។ វាព្តូវដត ួសរីមៃះ 
ៃិងមព្ចើៃជាងមៃះ។ ឧទា រណ៍ មាៃការរាយការណ៍ថា មៅក្សនុងបៃាប់េយួ មគកំ្សរុងមព្បើអាមភៀៃ 
មរលប លីូសមៅែល់ ធំក្ស្ិៃអាមភៀៃដែលមគកំ្សរុងជក់្សជាក់្សដសតង។ វាទំ្ៃងដ្អក្សមលើភារតឹងរងឹ
មៃះម ើយ មទ្ើបតុោការ មាៃការព្បយ័តនក្សនុងការ មចញែីកាជាេៃុជូៃប លីូស (anticipatory 
warrant)25F

26 តាេសំមណើ ប លីូស ឬ ោពំ្ទ្វធិាៃ bright-line rule បមងេើតមោយប លីូស មសនើឲ្យ ំុ 
ជាបមណាត ះអាសៃនៃូវបគុាលដែលម ើញប លីូស មគចមចញ មោយោម ៃេលូម តុ (unprovoked 
flight/flee) 26F

27 ឬក្សនុងក្សរណីជួញែូរមព្គឿងមញៀៃ សំុឃាត់ខ្ួៃ អ្នក្សធ្ាប់នាមំព្គឿងងមញៀៃ (drug 
courier profile)។2 7 F

28  
េលូម តុ នៃការមគចរីប លីូស េៃិដេៃថា មគជាជៃសងស័យមទ្ ដតបគុាលអាចមាៃ  

                                                 
22 Lore Rutz-Burri, Case Summaries on Criminal Procedure, 2015, p.23។ 
23 Illinois v. Gates 462 U.S. 213 (1983) in p. 49 of Lore Rutz-Burri, supra note 9។ 
24 Lore Rutz-Burri, supra note 9, p.23។ 
25 Lore Rutz-Burri, supra note 9, p.24។ 
26 Lore Rutz-Burri, supra note 9, p.43។ 
27 Dissenting Opinion of Justice Stevens, of Illinois v. Wardlow 528 U.S. 119 (2000) in p.34 of Lore Rutz -

Burri, supra note 9។ 
28 Reid v. Georgia 448 U.S. 438 (1980) in p. 39 of Lore Rutz-Burri, supra note 9។ 
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េលូម តុបនាា ៃ់ម្សង ែូចជា ព្បញាប់ជួបេតិតភ័ព្ក្ស...។2 8 F

29 មព្ៅរីជៃេខុសញ្ញ  មគព្តូវរិចរណា 
បដៃថេ អំ្រីថាមតើោត់េក្សរីក្សដៃង្ជួយ ែូរមព្គឿងមញៀណមព្ចើៃ ឬចូលមៅទី្មនាះ ម ើយមតើមាៃ
ងង់យួរសងស័យមាៃមព្គឿងមញៀៃ មទ្ើបអាចបំមរញ ៃូវ PC នាមំៅែល់ការឃាត់ដឆក្សមលើរបូរាង 
ៃិង កាបបូ។2 9 F

30
 

 

២.៣. ទ្ណឌ ក្សេមនៃការេិៃមោររវធិាៃ 
 បៃាុក្សនៃការោក់្សភសតុតាង ធ្ាក់្សមៅមលើប លីូស ក្សនុងការបំមរញក្សព្េតិភសតុតាង ការ
សងស័យមោយមាៃម តុ្ល ឬ PC។3 0 F

31 ក្សនុងក្សរណី ការបចឈប់ ឬ ឃាត់ខ្ួៃមែើេបដីឆក្សមឆរ ដែល
េៃិបាៃបំមរញតាេក្សព្េតិភសតុតាង ដែលទាេទារ វាៃឹងនាឲំ្យមាៃចញតតិ បែិមសធ ភសតុតាង
ទ្ទួ្លបាៃរីការដឆក្សមនាះ (motion to suppress)។3 1 F

32 មបើវាជាការឃាត់ ឬដឆក្សខុសចាប់ ជៃ
រងមព្ោះ អាចបតឹងទារសំណង ក្សនុងទ្ព្េង់ជាអំ្មរើអ្ៃីតាៃុកូ្សលភារ (tort) ម ើយរ័ត៌មាៃ ឬ
វតថុទ្ទួ្លបាៃ ៃឹងោម ៃតនេ្ជាភសតុតាងមទ្។3 2 F
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៣. សមងេប 
 ជាវជិាជ ជីវៈ ឬវធិាៃ ព្រេទាងំយុតតិសាង្រ្សតតព្េូវ ការបចឈប់ ឬឃាត់ខ្ួៃេៃុសសមាន ក់្សៗ មែើេបសីាក្ស
សួរ ឬដឆក្សមឆរ ព្តូវមោររតាេក្សព្េតិភសតុតាង ែូចដែលបាៃមរៀបរាប់ខាងមលើ មោយេៃិមចះដត
មធវើម ើងគយៗ ោម ៃរ័ត៌មាៃ ឬេលូោឋ ៃជាក់្សោក់្ស តិចឬមព្ចើៃមនាះមទ្។ មៃះមោយសារ វាអាច
ប ះពាល់ែល់បរូណភាររាងកាយ សិទ្ធិមលើព្ទ្រយសេបតតិ ឬជីវតិឯក្សជៃ ដែលនាឲំ្យមាៃការបតឹង
ទារសំណង ម ើយលទ្ធ្ លនៃការមសុើបឬដឆក្ស េៃិព្តូវទ្ទួ្លជាភសតុតាង ដែលជាការចំណាយ 
មរលមវោក្សៃង្េក្ស របស់ប លីូស ៃិងេៃិសូវមាៃព្បមោជៃ៍។

                                                 
29 Dissenting Opinion of Justice Stevens, of Illinois v. Wardlow 528 U.S. 119 (2000) in p.35 of Lore Rutz -

Burri, supra note 9។ 
30 Reid v. Georgia 448 U.S. 438 (1980) in p. 39 of Lore Rutz-Burri, supra note 9។ 
31 Dissenting Opinion of Justice Stevens, of Illinois v. Wardlow 528 U.S. 119 (2000) in p.36 of Lore Rutz-

Burri, supra note 9។ 
32 ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ  ២០០៧ បាៃដចងរី វធិាៃដែលតព្េូវ (mandatory rule) ដែលអាជាា ធរព្តូវមធវើតាេ មបើេិៃ

ែូមចន ះមទ្ កិ្សចចមនាះ ៃឹងព្តូវមមា ៈភារ (មាព្តា ១០៩)។ ជាេួយោន មៃះដែរ ភាគីអាចមសនើសំុមមា ៈភារៃូវកិ្សចច
ណាេួយបាៃ្ងដែរ (មាព្តា ២៧៩ ែល់ ២៨១)។ សូេមេើល្ងដែរ វធិាៃ ៧៦ នៃវធិាៃន ា្ក្សនុងរបស់ អ្វតក្ស។ 

33 សាលែីកាតុោការកំ្សរូល ក្សេពុជា សំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌសាលែីកាមលខ ២៣៩ ចុះនងៃទី្ ២៥ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ២០៣ 
(ដ ន្ក្សសំអាងម តុ)។ 
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១. មសចក្សតីម្តើេ 
 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ឆ្ន  ំ ២០០៩ បាៃដចងៃូវព្បមភទ្បទ្មលមើសជាមព្ចើៃ ក្សនុងមនាះក៏្សរេួមាៃ 
បទ្រមំោភមសរសៃថវៈ (មាព្តា ២៣៩) បទ្ព្បទូ្សាមក្សរខាម ស (មាព្តា ២៤៦) បទ្បគា ញមក្សរ តិ៍មភទ្ 
(មាព្តា ២៤៩) បទ្រកុ្សកួ្សៃខាង្្ូវមភទ្ (មាព្តា ២៥០) ៃិងបទ្អាសព្បព្រឹតតមៅមលើអ្ៃីតិជៃ
អាយុតិចជាង ១៥ឆ្ន  ំ(មាព្តា ៣៤១)។  
 ធាតុ្សនំៃបទ្មលមើសទាងំមៃះ េៃិមាៃភារចាស់ោស់ ដែលអាចនាឲំ្យមាៃការ ព្ចលំ។ 
អ្តថបទ្មៃះ ៃឹងេៃិមលើក្សយក្សបទ្មលមើសទាងំអ្ស់េក្សមព្បៀបមធៀបមទ្ គឺមផ្ទត តមៅមលើបទ្រមំោភ
មសរសៃថវៈ ក្សនុងៃ័យជួយ បំភ្បឺញ្ា េយួយចំៃួៃ ដែលតាេរយៈមៃះ មគៃឹងអាចមេើលម ើញ
មោយព្បមោលនៃភារខុសោន  នៃបទ្មលមើសទាងំមៃះ។ គំម ើញរេួ នៃការសិក្សាមៃះ េៃិមរញ
មលញទាងំព្សរងមទ្ មោយសារ េៃិមាៃសាលព្ក្សេក្សេពុជា ដែលអាចព្តូវបាៃយក្សេក្សរិភាក្សាជា
រេួ ៃិងលេអតិ មព្ៅរីការមោងមោយអ្មៃ្ើៗ។  
 អ្តថបទ្ចប់ម្តើេជាេយួខ្ឹេសាររេួ ៃិងចំណុចពាក់្សរ័ៃធនៃបទ្រមំោភមសរសៃថវៈបៃត
មោយការរិភាក្សា អំ្រីធាតុ្សនំៃបទ្មលមើស។ ក្សនុងក្សរណី េៃិចាស់ ការមោងែល់ព្ទឹ្សតី ឬយុតតិ
សាង្រ្សតបរមទ្ស ៃឹងមាៃជាយថាម តុ។ ចុងបចចប់អ្តថបទ្ ៃឹងរិៃិតយមេើលបញ្ា ម្សងៗ ែូចជា 
ការមោះសារ ៃិងសមងេបជាចុងមព្កាយ។ 
 
២. ខ្ឹេសារ 
២.១. អ្តថបទ្ចាប់ 

មាព្តា ២៣៩ បាៃដចងថា៖ ព្គប់អំ្មរើបចចូលអ្ងាជាត តាេដបបណាក៏្សមោយ ឬអំ្មរើ
បចចូលឧបក្សរណ៍ណាេយួមៅក្សនុងអ្ងាជាត ដែលព្បព្រឹតតមៅមលើអ្នក្សែនទ្ មទាះបីមាៃមភទ្ែូចោន
ឬេៃិែូចោន  ក៏្សមោយ មោយការមព្បើ ិងា ការបងេិតបងេំ ការគំរាេកំ្សដ ង ឬមោយការឆមក់្ស

                                                 


 មោក្សមេធាវ ី មាស បូរ៉ា  ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជាា ក្សណាត ល         
េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម ៃិងសាង្រ្សាត ចរយចាប់។  



 
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៤ ដខេក្សរា-េីនា ឆ្ន ២ំ០២០  

16 
 

ឱ្កាស គឺជាបទ្រមំោភមសរសៃថវៈ។ បទ្រមំោភមសរសៃថវៈ ព្តូវ្តនាា មទាសោក់្សរៃធនាោររី 
៥ ឆ្ន មំៅ ១០ ឆ្ន .ំ..”។ 

មព្ៅរីមាព្តាមៃះ មាៃមាព្តាដចងរីសាថ ៃទ្េៃៃ់ មោយសារការមព្បើេមធាបាយព្បព្រឹតត 
(មាព្តា ២៤០) មោយសារជៃរងមព្ោះ (មាព្តា ២៤១) ្លវបិាក្ស ែូចជានាឲំ្យមាៃរិការភារ  
( មាព្តា ២៤២) ការមធវើទារណុក្សេមក្សនុងមរលព្បព្រឹតត (មាព្តា ២៤៣) ៃិង នាឲំ្យជៃរងមព្ោះស្ាប់ 
(មាព្តា ២៤៤)។ បទ្រមំោភមសរសៃថវៈ ជាបទ្ឧព្កិ្សែឋ មាៃមទាស រី៥ ឆ្ន  ំមៅ ១០ ឆ្ន ។ំ ក្សនុង
ក្សរណីមាៃសាថ ៃទ្េៃៃ់ មទាសអាចមាៃចមន្ាះរី ៧ ឆ្ន  ំែល់ ៣០ ឆ្ន ។ំ 

 
២.២. ធាតុ្សំនៃបទ្មលមើស 

កាលណាមយើងរិៃិតយមេើលធាតុ្ស ំមាៃធាតុៃីតាៃុកូ្សល ធាតុសមាា រៈ ៃិងអ្តតមនាេ័ត។ 
ធាតុលេអតិតូចៗ សថិតមៅក្សនុងចមគេ េមៃះ អាចមាៃែូចជា៖  អ្នក្សព្បព្រឹតត ជៃរងមព្ោះដែលជា
េខុសញ្ញ  េមធាបាយព្បព្រឹតតជាមែើេ។ 

ធាតុ្សំសមាា រៈ៖ ជាសក្សេមភារោក់្សបចចូលអ្ងាជាត ឬឧបក្សរណ៍មៅក្សនុងអ្ងាជាត របស់
អ្នក្សែនទ្ តាេដបបណាេយួក៏្សមោយ មោយការមព្បើ ិងា។ ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  េៃិបាៃ្តល់ៃិយេ
ៃ័យនៃពាក្សយ “អ្ងាជាត” ឬ “ឧបក្សរណ៍” មទ្។ ក៏្សប ដុៃត តាេៃ័យធេមតា អ្ងាជាត ជាលិងា ឬមោៃី។  
រឯីឧបក្សរណ៍ អាចជា លិងាសិបបៃិេមតិជាមែើេ។34F

34  
ខ្ឹេសារបរុាណនៃបទ្រមំោភ គឺទ្មងវើរបស់បរុស ោក់្សបចចូលលិងា ក្សនុងមោៃីរបស់ង្រ្សតី

មោយបងេំ។ មាព្តា ២៣៩ ្តល់ៃ័យទូ្ោយ មោយមកាត បៃូវការោក់្សឧបក្សរណ៍ ចូលមៅក្សនុង  
អ្ងាជាត ែូចជា ោក់្សលិងាសិបបៃិេមតិ ចូលក្សនុងមោៃីជាមែើេ។ មាព្តាមៃះ មព្បើពាក្សយអារាព្កឹ្សតយ
ពាក់្សរ័ៃធ អ្នក្សព្បព្រឹតត ៃិងជៃរងមព្ោះ (អ្នក្សែនទ្35F

35)។ ែូចមៃះ មគអាចអ្ះអាងថា ជៃរងមព្ោះ
អាចជាព្បរៃធ ឬអ្នក្សណាក៏្សមោយ ម ើយង្រ្សតីក៏្សអាចជាអ្នក្សព្បព្រឹតតដែរ។ ឧទា រណ៍ នារមីាន ក់្ស បងេំ
ឲ្យបុរសោក់្សលិងា ចូលក្សនុងមោៃីរបស់ខ្ួៃ។ 36F

36 ជៃរងមព្ោះព្តូវដតជាេៃុសសមាៃជីវតិ។ 

                                                 
34  ីុ ធីឬទ្ធិ វចនាៃុព្ក្សេចាប់ ចំមពាះបទ្មលមើសអាជាា  ឆ្ន  ំ២០១២ ទំ្. ៣២០ ( ីុង ធីឬទ្ធិ)។  
35 មលើក្សដលង ពាក្សយ “អ្នក្សែនទ្” សំមៅមលើបុគាលម្សង មព្ៅរីបតី ឬព្បរៃធ។ 
36 មក្សើត រទិ្ធ ឯក្សសារជំៃួយសព្មាប់ការសិក្សាព្សាវព្ជាវ សតីរីបទ្មលមើសរមំោភមសរសៃថវៈ ទំ្.១០ (មាៃមៅជាេួយ

អ្នក្សៃិរៃធមៃះ)។ 
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ព្បសិៃមបើ ជៃព្បព្រឹតតបាៃមសរកាេជាេយួមខាម ច វាៃឹងមាៃបទ្មចទ្ម្សង (ការបំពាៃ
បរូណភារសាក្សសរ)។37F

37 
សំណួរសួរថា មតើក្សរណីបងេំឲ្យមធវើការរេួមភទ្មោយមាត់ (oral sex) ជាសក្សេមភារនៃ

បទ្រមំោភឬមទ្? តាេការបក្សព្សាយតាេៃ័យធេមតានៃពាក្សយ “បចចូលក្សនុងអ្ងាជាត” មគេៃិអាច
ថា ជាសក្សេមភាររមំោភមទ្ មោយសារមាត់េៃិដេៃជាអ្ងាជាតមទ្។38F

38  
ការោក់្សបចចូលៃូវអ្ងាជាត ឬឧបក្សរណ៍ មៅក្សនុងអ្ងាជាត  ព្តូវដតមាៃលក្សេណៈ  ិងា 

ឫគំរាេកំ្សដ ង ឬ ឆមក់្សឱ្កាស។  ិងាអាចជាការវាយែំមលើរបូរាងកាយ មចញជាសាន ក្សសាន េមលើ
រាងកាយជាមែើេ។39F

39 ការគំរាេកំ្សដ ង អាចជាពាក្សយសំែី40F

40 ឬការព្រមាៃថាៃឹងមព្បើ ិងា 
ព្បសិៃមបើជៃរងមព្ោះេៃិព្រេជាេយួការរេួមភទ្។ ការឆមក់្សឱ្កាស មាៃក្សនុងក្សរណីដែលជៃរង
មព្ោះ សៃប់្ ម ើយជៃមលមើសរេួមភទ្ជាេយួ ឬជៃរងមព្ោះជាេៃុសសរិការ ដែលេៃិអាចតនែ
បាៃ។41F

41 ព្បសិៃមបើែូចមៃះដេៃ ការទាេទារ ការតបត រីជៃរងមព្ោះេៃិដេៃជាក្សតាត ចេបង 
មែើេបបីគា ញ ថាខ្ួៃេៃិព្រេមនាះមទ្ ។   ិងា ឬការគំរាេ វាដសតងឲ្យម ើញថា ជៃរងមព្ោះ 
េិៃព្រេៃឹងការមសរកាេមទ្។ 42F

42 ពាក់្សរ័ៃធៃឹងចំណុចមៃះ មគព្តូវចងចថំា អ្ៃីតិជៃេិៃអាច   
សំដែងៃូវឆៃាះថាព្រេក្សនុងការរេួមភទ្មទ្។43F

43 

ធាតុ្សំអ្តតមនាេ័ត៖ ខ្ឹេសារមាព្តា ២៣៩ េៃិបាៃបគា ញធាតុអ្តតមនាេ័ត
ចាស់ោស់មទ្។ មព្ៅរីមៃះ មៅមាៃសំណួរជាមព្ចើៃ ដែលេៃិមាៃចមេ្ើយ ដែលចបំាច់មោង
ែល់ យុតតិសាង្រ្សតបរមទ្ស ឬអ្តថបទ្ព្សាវព្ជាវ។ សំណួរេយួចំៃួៃមាៃែូចជា៖ទី្១. មតើការគ
ព្មាេកំ្សដ ងរាប់បចចូលការគព្មាេែល់ជៃទី្បី ែូចជា កូ្សៃ របស់ជៃរងមព្ោះ មែើេបឲី្យជៃរង
មព្ោះព្រេរេួមភទ្។ ២. មតើការនារពី្ចលំមែក្សជាេយួអ្នក្សែនទ្ សាម ៃដតជាបតី អាចជាការអ្ះអាងថា

                                                 
37 មាព្តា ២៦១ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ ២០០៩។ 
38 មគអាចមចទ្រីបទ្ព្បទូ្សតមក្សរខាម ស (មាព្តា ២៤៦)។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី ក្សនុងសងាេអឺ្រ  ុប មគចត់ថា មាត់ ជាដ ន្ក្ស

នៃសក្សេមភាររួេមភទ្។ 
39  ីុ ធីឬទ្ធិ មលខមោងទី្១ ខាងមលើ ទំ្. ៣២០។  
40  ីុ ធីឬទ្ធិ ែូចខាងមលើ ទំ្. ៣១៩។  
41  ីុ ធីឬទ្ធិ ែូចខាងមលើ ទំ្. ៣២១។  

42 ែូចខាងមលើ 
43 មក្សមងព្សីអាយុមព្កាេ ១២ ឆ្ន  ំ េិៃមាៃសេតថភារ ត្ល់ការព្រេមព្រៀង ក្សនុងការរួេមភទ្មទ្, Gerhard Kemp, South 

Africa, in p. 229 of Michael Bohlander and Alan Reed, ed., Consent Domestic and Comparative 

Perspective, 2017.  
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នាងព្រេ នាឲំ្យអ្នក្សព្បព្រឹតតរចួខ្ួៃរីបទ្រមំោភដែរឬមទ្?។44F

44  ៣. អ្វីមៅពាក្សយ “អ្ងាជាត”? ៤. មតើ
ការព្រេមព្រៀងេតង អាចបៃតការមសរកាេ ដែលេៃិដេៃជាបទ្រមំោភមសរសៃថវៈ មទាះបីជៃរង
មព្ោះែក្សការព្រេមព្រៀងក្សនុងអំ្ ុងមរលនៃការព្បព្រឹតតក្សតី? ៃិងទី្ ៥. មតើមាព្តា ២៣៩ ទាេទារថា 
ការោក់្សអ្ងាជាត ព្តូវដតសីុជមព្ៅ ឬយោ ងណា?។  

 
៣. ចាប់ យុតតិសាង្រ្សតបរមទ្ស ៃិង មោបល់អ្នក្សជនំាញ 

ចាប់ៃិងយុតតិសាង្រ្សតបរមទ្ស បគា ញែូចោន  ថាបទ្រមំោភមសរសៃថវៈ ជាការមសរកាេ
មោយបងេ4ំ5F

45 តាេរយៈការោក់្សបចចូលៃូវអ្ងាជាត។ អ្នក្សព្សាវព្ជាវ បាៃ្តល់ៃ័យពាក្សយ “អ្ងាជាត” 
ក្សនុងៃ័យជាសាេចញ។ សព្មាប់ង្រ្សតី វាជាព្បោប់មភទ្ ឬបៃតរូជ46F

46 អ្ងាជាត រេួបចចូលរៃធគូង ឬ
មាត់្ងដែរ។47F

47 សព្មាប់ឧបក្សរណ៍ អាចរេួបចចូល ែប ឬកាបិំត។48F

48 
យុតតិសាង្រ្សតរបស់ព្បមទ្ស ហាា ណា មផ្ទត តសំខាៃ់មលើ ការោក់្សបចចូលអ្ងាជាត អាព្ស័យ

ម តុមៃះ បាៃែល់ទី្ជមព្ៅ ឬេៃិបាៃ េៃិដេៃជាបញ្ា មទ្។49F

49 បទ្បបចញតតិព្រ មទ្ណឌ គព្េូ 

                                                 
44 សាលព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ មលខ ៥៦៨ តុោការព្ក្សរងភនំមរញ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០១៦។ 
45 សាួត ខូម ៀល រិភាក្សាព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ចាប់ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០០ ទំ្. ៥២៨។  
46  ីុ ធីឬទ្ធិ មលខមោងទី្១ ខាងមលើ ទំ្. ៣២០។ វចនាៃុព្ក្សេដខមរ មោយ សមេតចព្រះសងឈរាជ ជួៃ ណាត រក្សបាៃ

ៃូវមគ ទំ្រ័រ វទិ្ាសាថ ៃរុទ្ធសាសៃបណឌិ តយ www.budinst.gov.kh។ 
47 សាួត ខូម ៀល មលខមោងទី្១២ ខាងមលើ ទំ្. ៥២៩។ តាេការបក្សព្សាយពាក្សយ “តាេេមធាបាយណាក៏្សមោយ”, 

មៅ សីហា ៃីតិព្រ មទ្ណឌ រិមសស ឆ្ន  ំ ២០១៤ ទំ្. ៣៧។  សូេមេើល ្ូវ សំភី ឯក្សសារជំៃួយសាម រតីទី្៤ បទ្
រមំោភមសរសៃថវៈ ទំ្.១០ (អ្នក្សៃិរៃធមាៃឯក្សសារមៃះ)។ មាព្តា ២៦៦-ក្ស ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ ព្បមទ្ស វីលីរីៃ ែក្ស
ព្សង់ក្សនុង Leonor D. Roado, Notes and Cases on the Revised Penal Code, 2002, p.539។ Vivenne 

O’Connor and Colette Rausch, Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice, Model Criminal Code, 

2007, p. 227។ Kevin Jon Heller and Markus D. Dbber, the Handbook of Comparative Criminal Law, 

France by Catherine Elliott, 2011, p. 232. 

48 ចាប់អាមេរកិ្ស ៃិងបារាងំ មោងក្សនុង មលខមោងទី្ ១០, សាួត ខូម ៀល មលខមោងទី្១២ ខាងមលើ ទំ្. ៥២៩។ 
មក្សើត រទិ្ធ មលខមោងទី្៣ ខាងមលើ ទំ្.១០។ Kevin Jon Heller, France by Catherine Elliott, មលខមោងខាង
មលើ p. 232. 

49 R v. Marsden (1890 -95) 17 CoX CC 297 ែក្សព្សង់ក្សនុងមសៀវមៅ Henrierra J.A.N. Mensa-Bonsu, the 

Annotated Criminal Code of Ghana, 1999, ទំ្. ៩៨។ Leonor D. Roado, មលខមោងទី្១៤ ខាងមលើ p.555

។ 
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ដែលជាសេទិ្ធ្ លនៃការគររបស់អ្នក្សតំណាងរែឋ ម ើយដែលបាៃឯក្សភារមលើខ្ឹេសារ េៃិ
សំខាៃ់មលើទី្ជមព្ៅនៃការោក់្សបចចូលអ្ងាជាតមទ្។50F

50 
បទ្រមំោភមសរសៃថវៈ ក៏្សអាចមធវើម ើងមោយបតីមលើព្បរៃធខ្ួៃឯង្ងដែរ51F

51។ ក៏្សប ដុៃត 
ព្បមទ្សខះ្ េៃិចត់ថាជាបទ្មលមើសព្បមភទ្មៃះមទ្ គឺចត់ចូលក្សនុងព្បមភទ្បទ្មលមើសម្សង។52F

52  

សក្សេមភារបគា ញតាេរយៈការមព្បើ ិងា ជាមែើេ មែើេបជីៃរងមព្ោះបងេំចិតតព្រេតាេ។ 
 ិងា អាចមធវើចំមពាះអ្នក្សទី្បី ែូចជាឪរុក្ស មែើេបបីងេំកូ្សៃព្សី។53F

53 ការគំរាេ ឬបងេំ េៃិព្តូវបាៃ
តព្េូវជាចំបងមទ្។ មទាះបី ជាោ ងមៃះក្សតី ក្សនុងក្សរណីខះ្ វាទាេទារឲ្យមាៃការ បគា ញរីការតប
ទ្ល់ (resisting)54F

54 ឬការសំដែង ការជំទាស់ចាស់ោស់ (express)55F

55។ វាេៃិតព្េូវឲ្យមាៃ
ការជំទាស់ រ ូតែល់ជៃរងមព្ោះអ្ស់កំ្សោំងមទ្។ ការទាេទារែូចមៃះ ៃឹងេៃិអ្ៃុវតតបាៃក្សនុង
ក្សរណី ការរមំោភបកូ្ស ដែលក្សនុងនាទី្ចុងមព្កាយ ង្រ្សតីរងមព្ោះ បាក់្សកំ្សោំង េៃិអាចតទ្ល់បាៃ។56F

56 
ការណ៍ដែល ជៃមលមើសមាៃមាឌធំ េៃិដេៃជាការមោះសារ មោយជៃរងមព្ោះ ថាេៃិតបតមទ្។
57F

57  
ក្សនុងក្សរណីខះ្ ការេៃិតបត អាចបណាត លេក្សរីការព្ច ំ។ ង្រ្សតីបាៃព្រេមែក្សជាេយួ

បរុស ក្សនុងមរលយប់ មោយសាម ៃថា បរុសមនាះជាបតី។ ព្បសិៃមបើការព្ច ំមនាះរិតព្បាក្សែ ការ
ព្រេមព្រៀងមៃះ េៃិព្តូវបែិមសធមទ្។ មទាះបីជាោ ងណាក្សតី ព្បសិៃមបើែឹងថា បរុសមនាះេៃិ
ដេៃជាបតីរបស់នាង នាងៃឹងេៃិមែក្សជាេយួមទ្។ វាៃឹងមៅដតជាបទ្រមំោភ ម ើយបរុស េៃិ

                                                 
50 Vivenne O’Connor and Colette Rausch, មលខមោងទី្១៤, p. 227. 

51 សាួត ខូម ៀល មលខមោងទី្១២ ខាងមលើ ទំ្. ៥២៩។ John L. Gibson, Canadian Criminal Code Offences, 

1993, ទំ្. ៤៤-១៦។ Vivenne O’Connor and Colette Rausch, មលខមោងទី្១៤ ខាងមលើ, p. 228. Kevin Jon 

Heller and Markus D. Dbber, មលខមោងទី្១៤ ខាងមលើ, p. 232 (មគសៃមត់ថា ព្បរៃធព្រេៃូវការរួេមភទ្ មៃះគឺ
ជាការសៃមត់ ដែលអាចព្តូវបាៃបែិមសធមោយភសតុតាង ា្ុយ។ ក្សរណីមចទ្ព្បកាៃ់បតីរមំោភព្បរៃធ ជាក្សរណី
មលើក្សដលងរិមសស)។. 

52  ីុ ធីឬទ្ធិ មលខមោងទី្១ ខាងមលើ ទំ្. ៣២២ ។ មក្សើត រទិ្ធ មលខមោងទី្៣ ខាងមលើ ទំ្. ១៤។  
53 មក្សើត រទិ្ធ មលខមោងទី្៣ ខាងមលើ ទំ្. ១១។ 
54  ីុ ធីឬទ្ធិ មលខមោងទី្១ខាងមលើ ទំ្. ៣២១។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី មគេិៃទាេទារៃូវភសតុតាង បញ្ជ ក់្សថាបាៃ

តបតមទ្ សូេមេើល Michael Bohlander, Principles of German Criminal Law, 2009, ទំ្. ២០១។ 
55 Joshua Dressler, Understanding Criminal Law, 2009, pp. 589, 590. 

56 ក្សព្េិតគំរាេគំដ ងខ្ាងំក៏្សេិៃទាេទារដែរ, Leonor D. Roado, មលខមោងទី្១៤ ខាងមលើ, pp.55០, 554។ 
57 Joshua Dressler មលខមោងទី្២២ ខាងមលើ, pp. 587, 588. 
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អាចអ្ះអាងថាសាម ៃដតនាងព្រេ ក្សនុងក្សរណីអ្នក្សព្បព្រឹតតមាៃមចតនា ឬលបចិ ែូចជាមសៀ្ក្សសំមលៀក្ស
បំពាក់្ស ឬមព្បើទឹ្ក្សអ្ប់ ែូចបតី ដែលមធវើឲ្យនាងព្ច ំ។ 

 មព្ៅរីក្សរណីដែលជៃរងមព្ោះជាអ្ៃីតិជៃ ឬសថិតក្សនុងសាថ ៃភារ េៃិអាច្តល់ការព្រេ
មព្រៀងមោយរិតព្បាក្សែ រេួទាងំការេៃិតនែ អ្នក្សព្បព្រឹតតអាចអ្ះអាង ថានាងព្រេ មទ្ើបបាៃជា
ខ្ួៃព្បព្រឹតត។ មែើេបបីគេ ការព្រេមព្រៀងរេួមភទ្ មៅជាបទ្រមំោភ ចាប់ ៃិងយុតតិសាង្រ្សត ទាេទារ
ឲ្យជៃមលមើសសួរបញ្ជ ក់្ស ជៃរងមព្ោះថាព្រេឬមទ្ ឬមាៃអាយុប នុាម ៃ?58F

58 អ្ងាម តុក្សនុងដ្នក្សមៃះ
ជាការព្ច ំអ្ងាម តុ (mistake of fact)។59F

59 វាអាចៃឹងទ្ទួ្លឲ្យរេួ្ុតរីការទ្ទួ្លខុសព្តូវ ព្បសិៃ 
មបើជាការព្ច ំមោយមសាម ះព្តង់ ៃិងមាៃម តុ្ល (honest and reasonable mistake)។60F

60    
គូសងារធ្ាប់មសរកាេជាញយែងេក្សម ើយជាេយួោន ។ មៅក្សនុងមរលេយួ នាងេៃិ

ព្រេ ម ើយសងារមៅដតបងេំ វាៃឹងជាបទ្រមំោភ។ ែូចមៃះ ការព្រេឬេៃិមព្រៀង គឺអ្ៃុវតតកំ្សរុង
មសរកាេ មែើេបកំី្សណត់ថា ជាបទ្មលមើសរមំោភមសរសៃថវៈឬេៃិដេៃ។61F

61 ព្សមែៀងោន មៃះដែរ 
នាអំ្ ុងមរលមសរកាេ វាអាចមក្សើតមាៃក្សរណី ដែលនាងបាៃព្រេរីែំបងូ បៃតិចមព្កាយេក្ស 
នាងែក្សការព្រេមព្រៀង ក៏្សប ដុៃត បរុសមៅដតព្បព្រឹតត។ យុតតសិាង្រ្សតបរមទ្ស បគា ញ ៃូវជំ រចំៃួៃ
រីរ។ ទី្១. ក្សរណីដែល ជៃមលមើសមៅបៃត ជៃមលមើស អាចៃឹងទ្ទួ្លខុសព្តូវចំមពាះបទ្មលមើស
 ិងា (Battery) ដតេៃិដេៃបទ្មលមើសរមំោភមសរសៃថវៈ។62F

62 ខះ្មៅដតរក្សាថា វាមៅដតជា      
អំ្មរើរមំោភសៃថវៈ។63F

63 តុោការអ្ះអាងថា៖ ការរេួមភទ្ ជាកិ្សចចបៃត ដែលបចចប់ មរលែក្សមចញ
ដតប មុណាា ះ។ ែូចមៃះ ការេៃិែក្សមចញ ជៃមលមើសមាៃមទាសរីបទ្រមំោភមសរសៃថវៈ។64F

64 
ក្សរណីខាងមព្កាយ វាអាចអាព្ស័យមៅមលើចាប់ ឬយុតតិសាង្រ្សត្ ងដែរ ដែលទាេទារឲ្យោក់្ស
                                                 
58 ព្ច ំអាយុ េិៃដេៃជាការមោះសារមទ្ មលើក្សដលងជៃមលមើស បាៃសួរបញ្ជ ក់្សអំ្រីអាយុនៃជៃរងមព្ោះ Canadian 

Criminal Offense, មលខមោងទី្១៨ ខាងមលើ ទំ្.43-4។  
59 េិៃអាចមលើក្សការព្ច ំថា មគព្រេមទ្ ក្សនុងក្សរណីអ្ៃីតិជៃអាយុមព្កាេ ១៤ ឆ្ន  ំ សូេមេើល មលខមោងខាងមលើ, ទំ្. 

៤៤-៣៨។ 
60 Joshua Dressler មលខមោងទី្២២ ខាងមលើទំ្.158។ 
61  ីុ ធីឬទ្ធិ មលខមោងទី្១ ខាងមលើ ទំ្. ៣២១។ 
62 Joshua Dressler មលខមោងទី្២២ ខាងមលើ ទំ្. 587។ 
63 Kai Ambos and Stefanie Bock, Germany in p.277-278 of Michael Bohlander and Alan Reed, ed., Consent 

Domestic and Comparative Perspective, 2017. 
64 The Appellant discovered after penetration that the woman was no longer consenting. He, however, did 

not desist from the intercourse. He was held to have raped her. The court stated that, “sexual intercourse 

is a continuing act which ends only in withdrawal.” In not desisting therefore, the app ellant had been 

held properly convicted of rape, Kaitamaki v. R (1984] 3 WLR 137, PC in p. 97 of Henrierra J.A.N. 

Mensa-Bonsu, the Annotated Criminal Code of Ghana, 1999, 



 
បទ្មលមើសរមំោភមសរសៃថវៈ  

21 

 

បចចូលអ្ងាជាតិចូលរចួរាល់ មទាះមព្ៅឬ រាក់្សក្សតី។ ក៏្សប ដុៃត មបើេៃិទាៃ់បចចូលមទ្ ក៏្សេៃិអាចជាបទ្
រមំោភមសរសៃថវៈដែរ។ វាមៅជាបទ្ប ៃុប ងរមំោភ65F

65 ឬ បទ្ព្បទូ្សតមក្សរមភទ្ជាមែើេ។ 

 បទ្រមំោភ ជាបទ្មលមើសដែលមាៃធាតុ្សមំចតនាទូ្មៅ (General-Intent- Offence)66F

66។ 
អាព្ស័យម តុមៃះ ជៃមលមើសែឹងថា ការបងេំមសរកាេ ជាទ្មងវើខុសចាប់ម ើយ មៅដតព្បព្រឹតត គឺ
ទ្ទួ្លខុសព្តូវម ើយ។ មគេៃិខវល់ថា ជៃមលមើសមាៃ េលូម តុ (motive) ឬមោលបំណងអ្វី
មទ្។67F

67 ភាជ ប់ោន ៃឹងខ្ឹេសារ ខាងមលើ ធាតុអ្តតមនាេ័ត គឺការែឹងថា ជៃរងមព្ោះេៃិព្រេ ដតអ្នក្ស
ព្បព្រឹតតមៅដត ចប់បងេំមសរសៃថវៈ។ 

 
៤. សមងេប 

មព្កាយរីការរិៃិតយមេើលអ្តថបទ្ ខ្ឹេសារ បទ្រមំោភមសរសៃថវៈ ព្បព្រឹតតម ើងមោយ 
ជៃណាេយួ រាប់ទាងំបតី េៃិថាង្រ្សតីឬព្បរស មលើជៃរងមព្ោះ ង្រ្សតី (ជាព្បរៃធ) ឬព្បរស មោយមព្បើ
 ិងាជាមែើេ មោយការោក់្សអ្ងាជាតមៅក្សនុងអ្ងាជាត។ វាេៃិសំខាៃ់ថា ោក់្សចូលអ្ងាជាតមព្ៅ
ឬរាក់្សក្សព្េតិណាមទ្។ ការ្តល់ព្រេមព្រៀងអំ្ ុងមរលនៃការមសរកាេ ព្តូវមាៃជាបៃត ម តុមៃះ 
ព្បសិៃមបើជៃរងមព្ោះ ឈប់ព្រេ ម ើយជៃព្បព្រឹតតមៅដតបៃត អាចៃឹងមាៃមទាសរីបទ្រមំោភ 
ឬបទ្មលមើសម្សងមទ្ៀតមៅតាេយុតតិសាង្រ្សតរបស់ព្បមទ្សៃីេយួៗ។ មៅមាៃបញ្ា េយួចំៃួៃ 
េៃិទាៃ់ព្តូវបាៃបក្សព្សាយចាស់ោស់ ដែលទាេទារឲ្យមាៃការសិក្សាបៃត ែូចជាថា៖ មតើតាេ
ចាប់ក្សេពុជា សក្សេមភារមសរកាេតាេមាត់ ជាអំ្មរើរមំោភមសរសៃថវៈដែរឬមទ្?។ បដៃថេរីមលើ
មៃះ មតើអ្វីមៅជាការប ៃុប ងរមំោភមសរសៃថវៈ។  

                                                 
65  អ្ងាម តុនៃបទ្ប ុៃប ងរមំោភ៖ រងមព្ោះព្តូវបាៃ ត្ួល ឬអាវរដ ក្ស ព្ទូ្ងមចញមោះ សូេមេើល Leonor D. Roado, 

មលខមោងទី្១៤ ខាងមលើ, p.553។ អ្ដងអលព្ទូ្ង ៃិងោក់្សមព្សាេអ្នាេ័យ គឺចប់ម ត្ើេរមំោភម ើយ សូេមេើល 
អ្តថបទ្មោយ មក្សើត រទិ្ធ មលខមោងទី្៣ ខាងមលើ ទំ្. ១៦។ ក្សរណី មចទ្ព្បទូ្សតមក្សរខាម ស ជំៃួសប ុៃប ងរមំោភ 
េិៃសេព្សបមទ្ រីមព្ពាះក្សព្េិត មទាសម្សងោន ។ប ុៃប ងរមំោភ មៅដតជាបទ្ឧព្កិ្សែឋ ដតបទ្ព្បទូ្សតមក្សរខាម ស ជា
បទ្េជឈេិ, សូេមេើល អ្តថបទ្មោយ ្ូវ សំភី មលខមោងទី្១៤ ខាងមលើ ទំ្.១០។  

66 សាួត ខូម ៀល មលខមោងទី្ ១២ខាងមលើ ទំ្. ៥៣២។ Kevin Jon Heller and Markus D. Dbber, មលខមោងទី្
១៤ ខាងមលើ p. 232។ 

67 Kevin Jon Heller and Markus D. Dbber, មលខមោងទី្១៤ខាងមលើ p. 232។ 
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ច្បាប់ បរធនបាេកិច្បចមៅកេពុជា 68F 
មោយមេធាវ ីគង់ សំអ្ុៃ  

 
១. មោលការណ៍ទ្ូមៅ 
១.១. ៃិយេៃយ័ 
 បរធៃបាល គឺជាទំ្នាក់្សទំ្ៃងរវាងបីភាគី ដែលមាៃ (១)បរធៃបាលទាយក្ស (២)បរធៃ
បាល ៃិង(៣)អ្តថោ ក្សៈ ក្សនុងការម្ារ(ព្ទ្រយសេបតតិ ឬេលូៃិធិ) មែើេបជីា្លព្បមោជៃ៍ែល់
អ្តថោ ក្សៈ ម ើយក៏្សអាចមាៃ  ភាគីម្សងមទ្ៀត ជាអ្នក្ស្ាល់វភិាគទាៃបរធៃបាលកិ្សចច ៃិងបរធៃ
បាលទាយក្សជំៃួស។ បរធៃបាល គឺជា មាច ស់ក្សេមសិទ្ធិព្សបចាប់នៃព្ទ្រយសេបតតិ ដែលមាៃដចង
ក្សនុងបរធៃបាលកិ្សចច ម ើយមាៃកាតរវកិ្សចចក្សនុងការរក្សាៃូវ្លព្បមោជៃ៍សព្មាប់អ្តថោ ក្សៈ 
ដែលបរធៃបាលមាៃសិទ្ធិមរញមលញក្សនុងការចត់ដចងព្ទ្រយសព្មាប់្ាល់្លព្បមោជៃ៍ែល់អ្នក្ស
ព្តូវទ្ទួ្លបាៃៃូវព្បមោជៃ៍។ 
 
១.២. មោលបំណង 
 ចាប់សតីរី បរធៃបាលកិ្សចច មាៃមោលបំណងព្គប់ព្គងបរធៃបាល ដែលព្តូវបាៃបមងេើត
ម ើងក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ចាប់មៃះ គឺជាវភិាគទាៃងមីេយួ មៅក្សនុងព្បរ័ៃធចាប់ក្សេពុជា 
ដែលជាការនាចូំលរីបណាា ព្បមទ្សព្គប់ព្គងមោយព្បរ័ៃធចាប់ Common Law ែូចជាព្បមទ្ស
អ្ង់មគស្ ស រែឋអាេរកិ្ស ជាមែើេ។ មទាះជាោ ងណាក្សតី មៅក្សនុងបណាា ព្បមទ្សដែលព្គប់ព្គង
មោយព្បរ័ៃធចាប់Civil Law េយួចំៃួៃក៏្សបាៃបង្រ្ញ្ជ បចាប់ បរធៃបាលកិ្សចចមៃះ ក្សនុងព្ក្សេ        
រែឋបបមវណីរបស់ព្បមទ្សខ្ួៃ្ងដែរ ែូចជាព្បមទ្សបារាងំ ជាមែើេ។ 
 
១.៣. ែំមណើ រការអ្ៃុេ័ត ៃិងភារចបំាច ់
 ការបមងេើតចាប់សតីរី បរធៃបាលកិ្សចចមៃះ មោយម តុថា រាជរោឋ ភបិាលក្សេពុជាបាៃ
ព្បមេើលម ើញរីការអ្ភវិឌឍ ៃិងការរកី្សចំមរ ើៃមសែឋកិ្សចចរបស់ព្បមទ្សជាតិ មែើេបជួីយ រព្ងឹងែល់ការ
ព្គប់ព្គង ៃិងតាេោៃព្តួតរិៃិតយ វស័ិយបរធៃបាលកិ្សចចព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារ ៃិងតម្ាភារ 

                                                 
 មោក្សមេធាវ ីគង់ សំអុ្ៃ ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  
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ដែលក្សេពុជាព្តូវការចំបាច់សព្មាប់ព្គប់ព្គងព្ទ្រយសេបតតិព្សបតាេចាប់ ៃិងព្បក្សបមោយ   
សេធេ៌។ក្សនុងៃ័យមៃះសកាត ៃុរលនៃការរកី្សចំមរ ើៃមសែឋកិ្សចចមៅក្សេពុជា ដែលកំ្សរុងនាឱំ្យព្បជារាង្រ្សត
ដខមរេយួចំៃួៃមាៃព្ទ្រយសេបតតិ ម ើយេៃិចង់ព្គប់ព្គងផ្ទា ល់មោយខ្ួៃឯង ៃិងដែលមាៃបំណង
ចង់បាៃការព្គប់ព្គងព្សបចាប់េយួមលើព្ទ្រយសេបតតិព្បក្សែមោយចីរភារ ៃិងមាៃការទ្ទួ្លខុស
ព្តូវតាេវជិាជ ជីវៈបរធៃបាល ដែលក្សេពុជាកំ្សរុងែំមណើ រការអ្ភវិឌឍក្សនុងរយៈមរលជាងបីទ្សវតសេក្ស
មៃះ ទាងំរបូវៃតបគុាល ៃិងៃីតិបគុាលពាណិជជក្សេមមាៃភារចស់ទំុ្។  

មោងតាេ ឯក្សឧតតេអ្គាបណឌិ តសភាចរយ អ្ូៃ រ័ៃធេុៃីរត័ ន ឧបនាយក្សរែឋេព្ៃីត រែឋេង្រ្ៃតី
ព្ក្សសួងមសែឋកិ្សចច ៃិង ិវចញវតថុ ដែលជាមាច ស់រព្គងចាប់មៃះ បាៃមលើក្សម ើងក្សនុងសេ័យព្បជំុ
មលើក្សទី្២ ព្រឹទ្ធសភា ៃីតិកាលទី្៤ នានងៃទី្២៥ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ថាចាប់សតីរី បរធៃបាលកិ្សចច គឺ
ជាវស័ិយ រចិញវតថងុ មីេយួ សព្មាប់ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ម ើយវស័ិយេយួមៃះ ៃឹងរេួចំដណក្ស
ែល់ការអ្ភវិឌឍវស័ិយមសែឋកិ្សចច  ិរចញវតថុ ៃិងសងាេក្សេពុជា ឱ្យកាៃ់ដតមាៃសភារមជឿៃមលឿៃ 
រិរិធក្សេម មឆ្ើយតបមៅៃឹងបរបិទ្ងមីៗ នៃវស័ិយ ិរចញវតថុសក្សល មែើេបជីាការធានា ៃិងទាក់្សទាញ
ៃូវភារមជឿទុ្ក្សចិតតរីនែគូអ្ភវិឌឍៃ៍នានា។  

េ ាងមទ្ៀត មសចក្សតីព្បកាសរត៌មាៃសតីរី លទ្ធ្លនៃការបៃតសេ័យព្បជំុមលើក្សទី្២ 
ព្រឹទ្ធសភា ៃីតិកាល ទី្៤ នានងៃទី្២៥ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ចាប់មៃះ មរៀបចំម ើងក្សនុងមោលបំណង
ព្គប់ព្គងេលូៃិធិ ិរចញបបទាៃឥតសំណង ឬអ្ៃុបំណុល ដែល្ាល់មោយនែគូរអ្ភវិឌឍៃ៍ មែើេបី
ោពំ្ទ្ែល់វស័ិយេពី្កូ្ស ិរចញវតថុ ម ើយបចចុបបៃនេលូៃិធិទាងំមៃះ កំ្សរុងព្គប់ព្គង ៃិងចត់ដចងមព្បើ
ព្បាស់មោយព្គឹះសាថ ៃធនាោរ ៃិងេពី្កូ្ស ិរចញវតថុេយួចំៃួៃ។ មោយរិៃិតយម ើញៃូវភារចបំាច់
នៃវសិាលភារទូ្លំទូ្ោយ ក្សនុងវស័ិយបរធៃបាលកិ្សចច ដែលេៃិព្តឹេដតព្គបែណត ប់មលើវស័ិយ 
ធនាោរ ៃិងេពី្កូ្ស ិរចញវតថុប មុណាា ះមទ្ វស័ិយមៃះមាៃវសិាលភារព្គបែណា ប់មលើវស័ិយធានា
រា ប់រង ៃិងមសាធៃ វស័ិយអ្ចលៃព្ទ្រយ វស័ិយេលូបព្ត ៃិងវស័ិយមៃះមាៃវសិាលភារម្សងៗ
មទ្ៀតមៅក្សនុងមសែឋកិ្សចច ៃិងសងាេ្ងដែរ។ គុណព្បមោជៃ៍នៃចាប់មៃះ រេួមាៃ (១)បមងេើៃការ 
វៃិិមោគក្សនុងព្សរក្ស ដែលជាព្បភរនៃការបដៃថេចំណូលរៃធជាតិ (២)ជំរញុការមធវើរិរិធក្សេម រចិញវតថ ុ
មែើេបជីាព្បមោជៃ៍ែល់ព្បជារលរែឋក្សេពុជា ៃិង (៣)្តល់លទ្ធភារែល់ការតាេោៃ ៃិងព្គប់ព្គង
ៃូវលំ ូរទុ្ៃ ៃិងព្បភរទុ្ៃមលើព្គប់វស័ិយដែលកំ្សរុងមធវើព្បតិបតតិការមៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
សំមៅទាក់្សទាញទំ្ៃុក្សចិតតបដៃថេរីនែគូរអ្ភវិឌឍៃ៍នានា។ 
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២.រចនាសេព័ៃធ 
ចាប់សតីរី បរធៃបាលកិ្សចចរបស់ក្សេពុជា ព្តូវបាៃដបងដចក្សជា ៨ ជំរូក្ស មាៃ ៥៧ មាព្តា៖  
 ជំរូក្សទី្១. បទ្បបចញតតិទូ្មៅ 
 ជំរូក្សទី្២. បរធៃបាលកិ្សចច 
 ជំរូក្សទី្៣. បរធៃបាលទាយក្ស បរធៃបាល ៃិងអ្តថោ ក្សៈ 
 ជំរូក្សទី្៤. ការចុះបចជ ីបរធៃ ការព្តួតរិៃិតយ ៃិងការបចចប់បរធៃបាលកិ្សចច 
 ជំរូក្សទី្៥. ការមោះព្សាយវវិាទ្ ៃិងការមធវើអ្ធិការកិ្សចច 
 ជំរូក្សទី្៦. មទាសបបចញតតិ 
 ជំរូក្សទី្៧. អ្ៃតរបបចញតតិ 
 ជំរូក្សទី្៨. អ្វសាៃបបចញតតិ  

 
២.១. ជំរូក្សទ្១ី បទ្បបចញតតិទ្ូមៅ 
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញជា ៤ មាព្តា ដែលមាៃែូចជា (១)មោលបំណងព្គប់ព្គងបរធៃ

ដែលព្តូវបាៃបមងេើតមទ្បើងក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា (២)មោលមៅកំ្សណត់អំ្រីវធិាៃ ៃីតិវធីិនៃ 
ការបមងេើត ការចុះបចជ ី ការព្គប់ព្គង ៃិងការព្តួតរិៃិតយ បរធៃបាលកិ្សចច (៣)វសិាលភារអ្ៃុវតត
ចំមពាះបរធៃបាលកិ្សចចដែលបាៃបមងេើតក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាៃិង(៤)ៃិយេៃ័យព្តូវបាៃកំ្សណត់
ក្សនុងសទាា ៃុព្ក្សេដែលជាឧបសេព័ៃធនៃចាប់មៃះ។ 

 
២.២. ជំរូក្សទ្២ី បរធៃបាលក្សិចច 
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញជា ១២ មាព្តា ម ើយមផ្ទត តមៅមលើ ៣ ដ្នក្សសំខាៃ់ៗគឺ៖ 
 ដ្នក្សទី្១. ភាគី ការបមងេើត ៃិងអាៃុភារនៃបរធៃបាលកិ្សចច៖ ការបមងេើតបរធៃបាល

កិ្សចចព្តូវមាៃតួអ្ងាបីជាចបំាច់មាៃែូចជា បរធៃបាលទាយក្ស  បរធៃបាល  ៃិងអ្តថ
ោ ក្សៈ ៃិងអាចមាៃតួអ្ងាម្សងមទ្ៀតមៅតាេព្បមភទ្នៃ បរធៃបាលកិ្សចចែូចជា 
អ្នក្ស្តល់វភិាគទាៃបរធៃបាលកិ្សចច ៃិងបរធៃបាលទាយក្សជំៃួស។ 

 ដ្នក្សទី្២. មោលបំណងនៃបរធៃបាលកិ្សចច  (១)បរធៃបាលកិ្សចចពាណិជចក្សេម ព្តូវ
បាៃបមងេើតម ើងក្សនុងមោលបំណងដសវងរក្សព្បាក់្សចំមណញ សព្មាប់ជាព្បមោជៃ៍
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ែល់អ្នក្ស្ាល់វភិាគទាៃបរធៃបាល កិ្សចច ឬ បគុាលណាេយួជាក់្សោក់្សដែលកំ្សណត់ 
មោយអ្នក្ស្ាល់វភិាគទាៃបរធៃបាលកិ្សចច ែូចជា េលូៃិធិមសាធៃៃិវតតៃ៍ េលូៃិធិ
អ្ប់រ ំៃិង េលូៃិធិព្បហាក់្សព្បដ លម្សងមទ្ៀត (២)បរធៃបាលកិ្សចចសាធារណៈ ព្តូវ
បាៃបមងេើតម ើងក្សនុងមោលបំណងសព្មាប់ជាព្បមោជៃ៍ របស់ព្បជារលរែឋដខមរ
ទូ្មៅែូចជា ការអ្ភវិឌឍវស័ិយធានាោរ ៃិងេពី្កូ្ស ិរចញវតថុ ៃិងការការពារេលូៃិធិ
តាេលក្សេខណឌ ម្សងៗរេួមាៃ េលូៃិធិដែលបាៃ្ាល់ឱ្យរាជរោឋ ភបិាល រីភាគីអ្នក្ស
្ាល់ជំៃួយ ឬេូលៃិធិដែល្ាល់មោយរាជរោឋ ភិបាលមៅបរធៃបាល មែើេបី
ចត់ដចង ៃិងមព្បើព្បាស់ជាព្បមោជៃ៍ែល់អ្តថោ ក្សៈ (៣)បរធៃបាលកិ្សចច
សងាេ ព្តូវបាៃបមងេើតម ើងតាេរយៈការមធវើព្បទាៃក្សេមព្ទ្រយសេបតតិ របស់បរធៃ
បាល ទាយក្សឱ្យមៅបរធៃបាល ក្សនុងមោលបំណងជាព្បមោជៃ៍ទូ្មៅែល់សងាេ 
រេួមាៃ  វបបធេ៌ អ្ប់រេំៃុសសជាតិ សាសនា ៃិងវទិ្ាសាង្រ្សា (៤)បរធៃបាលកិ្សចច
បុគាល ព្តូវបាៃបមងេើតម ើងតាេរយៈការមធវើព្បទាៃក្សេម ឬេរតក្សសាសៃ៍ 
សព្មាប់ជាព្បមោជៃ៍របស់បរធៃបាលទាយក្សខ្ួៃឯងផ្ទា ល់ ឬបុគាលណាេួយ 
ដែលបាៃកំ្សណត់ជាក់្សោក់្ស មោយបរធៃបាលទាយក្ស។  

 ដ្នក្សទី្៣. ការដក្សដព្បមោលបំណង ៃិងរយៈមរលនៃបរធៃបាលកិ្សចចមាៃ៖ បរធៃ
បាល អាចមសនើសំុដក្សដព្បមោលបំណងបរធៃបាលកិ្សចចមៅបចញតតិក្សរពាក់្សរ័ៃធ ៃិង
ជូៃែំណឹងេក្សព្ក្សសួងមសែឋកិ្សចចៃិង ិរចញវតថុ។ រយៈមរលនៃបរធៃបាលកិ្សចចៃីេយួ  ៗ
ព្តូវកំ្សណត់ក្សនុងលិខិតបរធៃបាលកិ្សចច ឬបទ្បបចញតតិជាធរមាៃ។  

 
២.៣. ជំរូក្សទ្៣ី បរធៃបាលទាយក្ស បរធៃបាល អ្តថោ ក្សៈ 
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញជា ១១ មាព្តា ម ើយមផ្ទត តមលើ ៣ ដ្នក្សសំខាៃ់ៗគឺ៖  
 ដ្នក្សទី្១. បរធៃបាលទាយក្ស សំមៅែល់បគុាល ដែលបមងេើត ៃិងកំ្សណត់លក្សេខណឌ

នៃបរធៃបាលកិ្សចច ៃិង្តល់ព្ទ្រយសេបតតិ ឬេលូៃិធិែំបងូ មៅក្សនុងលិខិតបរធៃបាល
កិ្សចច។  



ចាប់ បរធៃបាលក្សិចចមៅក្សេពុជា 

29 

 

 ដ្នក្សទី្២. បរធៃបាល សំមៅែល់បគុាល ដែលទ្ទួ្លសិទ្ធិព្គប់ព្គងៃិងចត់ដចង
បរធៃ រីបរធៃបាលទាយក្ស សព្មាប់ជាព្បមោជៃ៍ែល់អ្តថោ ក្សៈ មោយ
អ្ៃុមោេតាេលិខិតបរធៃបាលកិ្សចច ឬបទ្បបចញតតិជាធរមាៃ។  

 ដ្នក្សទី្៣. អ្តថោ ក្សៈ សំមៅែល់បគុាលដែលទ្ទួ្ល្លព្បមោជៃ៍រីបរធៃបា
លកិ្សចច។ មព្ៅរីមៃះ ក៏្សបាៃមលើក្សម ើងរីសិទ្ធិរបស់បរធៃបាលទាយក្ស បរធបាល 
ៃិង អ្តាថ ោ ក្សៈ។ 

 
២.៤. ជំរូក្សទ្៤ី ការចុះបចជ ីបរធៃបាល ការព្តតួរិៃិតយ ៃិងការបចចប់បរធៃបាល 
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញជា ០៦ មាព្តា ម ើយមផ្ទត តមលើ ២ ដ្នក្សសំខាៃ់ៗគឺ៖ 
 ដ្នក្សទី្១. ការចុះបចជ ីបរធៃ បរធៃបាលកិ្សចចទាងំអ្ស់មាៃសុរលភារ លុះព្តា 

ដតចុះបចជ ីមៅព្ក្សសួងមសែឋកិ្សចច ៃិង ិរចញវតថុ ក្សនុងរយៈមរលេៃិមលើសរី ៣ (បី) 
ដខ បនាា ប់រីកាលបរមិចឆទ្នៃការបមងេើត បរធៃបាលកិ្សចច។   

 ដ្នក្សទី្២. ការព្តួតរិៃិតយ ៃិងការបចចប់បរធៃបាលកិ្សចច៖ រាល់ព្បតិបតតិការនៃបរ
ធៃបាលកិ្សចច ព្តូវសថិតមព្កាេការព្តួតរិៃិតយរបស់បចញតតិក្សរពាក់្សរ័ៃធ មែើេបកីារពារ
ការមព្បើព្បាស់បរធៃឱ្យព្សបតាេមោលបំណងបរធៃបាលកិ្សចច។ បរធៃបាល
កិ្សចចព្តូវបាៃបចច ប់ ក្សនុងក្សរណីមាៃជាអាទ្ិ៍ ការេក្សែល់នៃកាោវសាៃដែល
កំ្សណត់មៅក្សនុងលិខិតបរធៃបាលកិ្សចច ៃិងសមព្េចតាេមោលបំណងរបស់បរធៃ
បាលកិ្សចច ការសមព្េចមោយឆនាា ៃុសិទ្ធិ ឬេតិជាឯក្សឆឆៃារបស់បរធៃបាលទាយក្ស 
តាេមសចក្សតីសមព្េចរបស់តុោការមាៃសេតថកិ្សចច ឬតាេក្សរណីម្សងមទ្ៀតែូច
មាៃដចងក្សនុងលិខិតបរធៃបាលកិ្សចច។ 

 
២.៥. ជំរូក្សទ្៥ី ការមោះព្សាយវវិាទ្ ៃងិការចុះអ្ធិការក្សិចច 
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញជា ០៩ មាព្តា ម ើយមផ្ទត តមលើ ២ ដ្នក្សសំខាៃ់ៗគឺ៖ 
 ដ្នក្សទី្១. ការមោះព្សាយវវិាទ្៖ វវិាទ្ពាក់្សរ័ៃធៃឹងព្បតិបតតិការនៃបរធៃបាលកិ្សចច 

ព្តូវមោះព្សាយមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាមោះព្សាយវវិាទ្បរធៃបាលកិ្សចចនៃព្ក្សសួងមសែឋ
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កិ្សចច ៃិង ិរចញវតថុ មលើក្សដលងដតមាៃការកំ្សណត់ម្សងមោយបចញតតិក្សរពាក់្សរ័ៃធ។ 
មសចក្សតីសមព្េចរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាមោះព្សាយវវិាទ្ ជាក្សេមវតថុនៃបណតឹ ងរែឋបាល ឬ
បណតឹ ងតវា មៅតុោការ មាៃសេតថកិ្សចចក្សនុងរយៈមរល ៣០ (សាេសិប) នងៃ គិត
រីនងៃមចញមសចក្សតីសមព្េច។  

 ដ្នក្សទី្២. ការមធវើអ្ធិការកិ្សចច៖ រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួងមសែឋកិ្សចច ៃិង ិរចញវតថុ មាៃសិទ្ធិ
ចត់តាងំេង្រ្ៃតីអ្ធិការកិ្សចចបរធៃបាលកិ្សចច មែើេបតីាេោៃ ព្សាវព្ជាវ ព្តួតរិៃិតយ 
ៃិងជំរញុការអ្ៃុវតតចាប់មៃះ។  

 
២.៦. ជំរូក្សទ្៦ី មទាសបបចញតត ិ
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញជា ១១ មាព្តា។ ម ើយចាប់សតីរី បរធៃបាលកិ្សចច បាៃ

កំ្សណត់អំ្រីបទ្មលមើសក្សនុងការផ្ទក្សរិៃ័យេយួចំៃួៃែូចជា ការខក្សខាៃេៃិបាៃេក្សមសនើសំុចុះ
បចជ ីបរធៃបាលកិ្សចច េៃិបាៃរាយការណ៍ ៃិង្តល់រ័ត៌មាៃពាក់្សរ័ៃធៃឹងការព្គប់ព្គងឱ្យភាគី
ពាក្ស់រ័ៃធ េិៃបាៃ្តល់របាយការណ៍ ិរចញ វតថុមៅបចញតតិក្សរពាក្ស់រ័ៃធ ៃិងព្ក្សសួងមសែឋក្សិចច 
ៃិង ិរចញ វតថុ ៃិងការ្តនាា មទាសតាេព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ េួយចំៃួៃែូចជា បទ្មលមើសរមំោភ
មលើទ្ំៃុក្សចិតត បទ្មលមើសឆមបាក្ស រារាងំឬមព្ជៀតដព្ជក្សែល់េង្រ្ៃតីអ្ធិការក្សិចច ៃិងដក្ស្ងបៃ្ំឯក្ស
សារ ជាមែើេ។  

 
២.៧. ជំរូក្សទ្៧ី អ្ៃតរបបចញតត ិ

 ជំរូក្សមៃះ មាៃ ១ មាព្តា តព្េូវឱ្យបុគាលដែលបាៃៃិងក្សំរុងព្គប់ព្គងបរធៃ         
បាលក្សិចច ព្តវូេក្សចុះបចជ ី ែូចមាៃដចងក្សនុងមាព្តា២៨ នៃចាប់មៃះ។ 

 
២.៨. ជំរូក្សទ្៨ី អ្វសាៃបបចញតត ិ
ជំរូក្សមៃះ ដបងដចក្សមចញ ៣ មាព្តា ម ើយបទ្បបចញតតិទាងំឡាយណាដែល្ាុយ

ៃឹងចាប់មៃះ ព្តូវទ្ុក្សជាៃិរាក្សរណ៍។ 
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៣. បទ្រិមសាធៃ ៍ៃិងការអ្ៃវុតតមៅបរមទ្ស 
៣.១. ការអ្ៃុវតតមៅបណាា ព្បមទ្សមព្បើព្បរ័ៃធចាប់ Common Law 
 មៅបណាា ព្បមទ្សដែលមព្បើព្បរ័ៃធចាប់ Common Law ែូចជា ព្បមទ្សអ្ង់មគស្ ស 
រែឋអាមេរកិ្ស ជាអាទ្ិ៍ បរធៃបាលកិ្សចច អាចព្តូវបាៃបមងេើតម ើងទាងំបគុាលដែលមាៃជីវតិ ៃិងបគុាល
ដែលបាៃទ្ទួ្លេរណៈភារ ម ើយដែលបរធៃបាលមាៃកាតរវកិ្សចច ៃិងការទ្ទួ្លខុសព្តូវ ចំមពាះ
បរធៃបាលទាយក្ស ៃិងអ្តថោ ក្សៈៃូវសក្សេមភាររបស់ខ្ួៃជាេយួភាគីម្សងមទ្ៀត។ មោងតាេ
អ្ៃុសញ្ញ ទី្ព្ក្សរងឡាមអ្ (១ ក្សក្សេោ ១៩៨៥) សតីរីចាប់អ្ៃុវតតសព្មាប់បរធៃបាលកិ្សចច ៃិងការ
ទ្ទួ្លសាា ល់បរធៃបាលកិ្សចច។ បរធៃបាលព្តូវបាៃបមងេើតម ើងមោយមោយមសចក្សតីសមព្េចរបស់
តុោការ ដែលជាយុតតិសាង្រ្សត (Doctrine) មៅក្សនុងព្បរ័ៃធចាប់ Common Law  ម ើយដែលអាច
ដក្សដព្បមៅតាេការវវិតត នៃវស័ិយចាប់មនាះ។ មគបាៃរក្សម ើញមោលការណ៍ជាមព្ចើៃ មៅក្សនុងព្បរ័ៃធ
ចាប់របស់ព្បមទ្សអ្ង់មគស្ ៃិង ស រែឋអាមេរកិ្សទាក់្សទ្ងមៅៃឹងការព្គប់ព្គងព្ទ្រយសេបតតិ         
សីុវលិ។ 
 
៣.២. ការអ្ៃវុតតមៅបណាា ព្បមទ្សមព្បើព្បរ័ៃធចាប់ Civil Law 
 ចំមពាះមៅបណាត ព្បមទ្សដែលមព្បើព្បរ័ៃធចាប់ Civil Law ែូចជា ព្បមទ្សក្សេពុជា 
ព្បមទ្សឥណឌូ មៃសីុ ព្បមទ្សឡាវ ព្បមទ្សនង ព្បមទ្សមរៀតណាេ ជាមែើេ បរធបាលកិ្សចច ក្សនុង
មោលបំណងរេួចំដៃក្សែល់ការអ្ភវិឌឍៃ៍    វស័ិយមសែឋកិ្សចច  ិរចញវតថុ ៃិងសងាេឱ្យកាៃ់ដត
មាៃភារមជឿៃមលឿៃ មឆ្ើយតបៃឹងបរបិទ្ងមីៗ នៃវស័ិយ ិរចញវតថសុក្សល មែើេបជីាការធានា 
ៃិងទាក់្សទាញៃូវភារទុ្ក្សចិតតរីនែគូអ្ភវិឌឍៃ៍នានា។ ជាក់្សដសតង មៅព្បមទ្សក្សេពុជា បរធៃបាលកិ្សចច 
ព្តូវបាៃបមងេើតម ើងក្សនុងមោលបំណងព្គប់ព្គងេលូៃិធិ ិរចញបបទាៃឥតសំណង ឬអ្ៃុបំណុល 
ដែល្តល់មោយនែគូអ្ភវិឌឍៃ៍ មែើេបោីពំ្ទ្វស័ិយ ិរចញវតថុ ម ើយបចចុបបៃនេលូៃិធិទាងំមនាះ 
កំ្សរុងព្គប់ព្គង ៃិងចត់ដចងមព្បើព្បាស់មោយព្គឹះសាថ ៃធនាោរ ៃិងេពី្កូ្ស ិរចញវតថុេយួចំៃួៃ 
មែើេបមីឆ្ើយតបៃឹងការរកី្សចំមរ ើៃទាក់្សទ្ងៃឹងវស័ិយ ិរចញវតថុ។ េ ាងវញិមទ្ៀត ចាប់មៃះ ក៏្សបាៃ
ចូលរេួក្សនុងការបមងេើៃការវៃិិមោគក្សនុងព្សរក្ស ដែលជាព្បភរនៃការបដៃថេ ចំណូលរៃធជាតិ 
ជំរញុការមធវើរិរិធក្សេម ិរចញវតថុ មែើេបជីាព្បមោជៃ៍ែល់ព្បជារលរែឋក្សេពុជា ្តល់លទ្ធភារែល់
ការតាេោៃ ៃិងព្គប់ព្គងលំ ូរទុ្ៃ ៃិងព្បភរទុ្ៃ មលើព្គប់វស័ិយ ដែលកំ្សរុងមធវើព្បតិបតតិការ
ក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សំមៅទាក់្សទាញទំ្ៃុក្សចិតតបដៃថេរីនែគូអ្ភវិឌឍនានា ៃិងចូលរេួ



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៤ ដខេក្សរា-េីនា ឆ្ន ២ំ០២០  

32 
 

ចំដណក្សោពំ្ទ្ែល់បទ្បបចញតតិនានាមៅក្សេពុជា ដែលបាៃៃិងកំ្សរុងអ្ៃុវតតជាធរមាៃ។ តួោ ង 
តងភារនៃចាប់បរធៃបាលកិ្សចច បាៃមក្សើតម ើងក្សនុងសងាេក្សេពុជាតាងំរីយូរោរេក្សម ើយ េៃុ
មរលដែលចាប់មៃះព្តូវបាៃអ្ៃុេ័តមៅមទ្ៀត។ 
 
៤. ការសៃនិោឋ ៃ 

សរបុេក្ស ចាប់សតីរី បរធៃបាលកិ្សចច ជាចាប់ដែលទាក់្សទ្ងៃឹងវស័ិយ ិរចញវតថងុ មីេយួ
មៅក្សេពុជា ម ើយ វស័ិយមៃះ ៃឹងរេួចំដៃក្សែល់ការអ្ភវិឌឍៃ៍វស័ិយមសែឋកិ្សចច  ិរចញវតថុ ៃិង
សងាេក្សេពុជាឲ្យកាៃ់ដតមាៃភារមជឿៃមលឿៃ មឆ្ើយតបៃឹងបរបិទ្ងមីៗ នៃវស័ិយ ិរចញវតថុសក្សល 
មែើេបជីាការធានា ៃិងទាក់្សទាញៃូវភារទុ្ក្សចិតតរីនែគូអ្ភវិឌឍៃ៍នានា។ 

េយួវញិមទ្ៀត ចាប់មៃះ អ្ៃុញ្ញ តឱ្យរាជរោឋ ភបិាលៃឹងមាៃលទ្ធភារព្គប់ព្ោៃ់ក្សនុង
ការព្គប់ព្គង ៃិងព្តួតរិៃិតយមៅមលើព្បភរបរធៃបាលកិ្សចចទាងំអ្ស់ ដែលបាៃមធវើព្បតិបតតិការ
មៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ដែលព្តូវមរៀបចំម ើងក្សនុងមោលបំណងព្គប់ព្គងេលូៃិធិ ិរចញ
បបទាៃឥតសំណង ឬអ្ៃុបំណុល ដែល្តល់មោយនែគូអ្ភវិឌឍៃ៍ មែើេបោីពំ្ទ្វស័ិយ ិរចញវតថុ 
ម ើយបចចុបបៃនេូលៃិធិទាំងមនាះ កំ្សរុងព្គប់ព្គង ៃិងចត់ដចងមព្បើព្បាស់មោយព្គឹះសាថ ៃ
ធនាោរ ៃិងេពី្កូ្ស ិរចញវតថុេយួចំៃួៃ។ មោយរិៃិតយម ើញៃូវភារចបំាច់នៃវសិាលភារទូ្លំ
ទូ្ោយ ក្សនុងវស័ិយបរធៃបាលកិ្សចច ដែលេៃិព្តឹេដតព្គប់ែណត ប់មលើ    វស័ិយធនាោរ ៃិងេពី្កូ្ស
 ិរចញវតថដុតប មុណាា ះមទ្ វស័ិយមៃះ មាៃវសិាលភារព្គប់ែណត ប់មលើវស័ិយធានារា ប់រង ៃិង
មសាធៃ វស័ិយអ្ចលៃព្ទ្រយ វស័ិយេលូបព្ត ៃិងវស័ិយម្សងៗមទ្ៀតមៅក្សនុងមសែឋកិ្សចច ៃិង
សងាេ្ងដែរ។  

គុណព្បមោជៃ៍នៃចាប់បរធៃបាលកិ្សចចមៃះគឺ (១)បមងេើៃការវៃិិមោគក្សនុងព្សរក្ស ដែល
ព្បភរនៃការបដៃថេចំណូលរៃធជាតិ (២)ជំរញុការមធវើរិរិធក្សេម ិរចញវតថុ មែើេបជីាព្បមោជៃ៍ែល់
ព្បជារលរែឋក្សេពុជា ៃិង (៣) ្តល់លទ្ធភារែល់ការតាេោៃ ៃិងព្គប់ព្គងលំ ូរទុ្ៃ ៃិងព្បភរ
ទុ្ៃមលើព្គប់វស័ិយ ដែលកំ្សរុងមធវើព្បតិបតតិការមៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សំមៅទាក់្សទាញទំ្ៃុក្ស
ចិតតបដៃថេ រីនែគូអ្ភវិឌឍៃ៍នានា។ 
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១. មសចក្សតីម្តើេ  
ការក្សមក្សើតម ើងៃូវក្សរណីឆង្រាតតាតនៃមេមរាគកូ្សវែី១៩ បាៃនាឱំ្យផ្្ទស់បតូរដបបដ្ៃ

នៃការរស់មៅ ៃិងការព្បក្សបការគររបស់ព្បជាជៃមៅមលើរិភរមោក្ស រេួមាៃទាងំការបិទ្ទី្
ព្ក្សរង ឬបិទ្ព្បមទ្ស ការបិទ្សាោមរៀៃៃិងទី្តាងំអាជីវក្សេមេយួចំៃួៃមែើេបមីជៀសវាងការជួបជំុ
ព្បេលូ្តុំ ការបិទ្អាកាសចរណ៍មហាះម ើរ ការោក់្សមចញបទ្បញ្ជ ឱ្យសាន ក់្សមៅដតក្សនុង្ាះ ការ
ោក់្សបព្មាេមោចរណ៍ ៃិងវធិាៃការណ៍នានាម្សងមទ្ៀត មែើេបទី្ប់សាេ ត់ការសាយភារនៃមេ
មរាគមៃះ។ វធិាៃការណ៍ទាងំមៃះ បាៃបណាត លឱ្យមាៃការរយួរអាជីវក្សេមេយួចំៃួៃ ៃិងការងយ
ចុះនៃព្បតិបតតិការអាជីវក្សេមជាទូ្មៅ ៃិងទំ្នាក់្សទំ្ៃងពាណិជជក្សេម ជារិមសសពាណិជជក្សេមអ្ៃតរ
ជាតិ ដែលជះឥទ្ធិរលប ះពាល់ែល់ការអ្ៃុវតតកិ្សចចសៃា ៃិងការបំមរញកាតរវកិ្សចចរវាងគូភាគី។ 
អ្តថបទ្ព្សាវព្ជាវមៃះ រាោេដសវងយល់អំ្រីបរបិទ្នៃចាប់របស់ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ពាក់្ស
រ័ៃធមៅៃឹងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ៃិងសិក្សាថាមតើភាគីនៃកិ្សចចសៃាអាចអ្ះអាងមលើការរាតតាត
ជាសក្សលនៃមេមរាគកូ្សវែី១៩មៃះ ថាជាព្បធាៃសក្សតិ មែើេបឱី្យភាគីបាៃរចួ្ុត ឬបាៃរយួរ ការអ្ៃុ
វតតកាតរវកិ្សចចបាៃឬមទ្។ 

 
២. តួមសចក្សត ី

ពាក្សយថា “ព្បធាៃសក្សតិ” ព្តូវោន ៃឹងពាក្សយជាភាសាអ្ង់មគស្ថា “Force Majeure”។ 
មៅក្សនុងបរបិទ្នៃភាសាអ្ង់មគស្ ឬព្បរ័ៃធចាប់ដបបអ្ង់ក្ស្ូសាក់្សសុង (Common Law) 
ព្បដ លជាអាចមាៃដបងដចក្សរវាងពាក្សយថា  “Force Majeure” ៃិងពាក្សយថា  “Act of God” 
ក៏្សប ដុៃតមៅក្សនុងបរបិទ្នៃចាប់ក្សេពុជា ហាក់្សែូចជាេៃិមាៃការដបងដចក្សែូមចនះមទ្ គឺមាៃដតពាក្សយ 
“ព្បធាៃសក្សត”ិ ដតេយួ មបើមទាះបីជាមាៃពាក្សយថា “ឧបព្ទ្រ” មៅក្សនុងវចនាៃុព្ក្សេដខមរ របស់សមេតច 

ព្រះសងឃរាជ ជួៃ ណាត ដែលមាៃៃ័យព្បហាក់្សព្បដ លៃឹងពាក្សយអ្ង់មគស្ថា “Act of God”70F

68។  

                                                 
 មោក្សមេធាវ ី ្ូ សុធា្ល ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មេធាវ ី នៃព្ក្សរេមេធាវ ី សុធា  ្សំណាង 
សុភី ៃិងស ការ ី ៃិងជាសារការ ី នៃេៃាីរសារការៃីីតិៃិរៃតរ ៍ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៤ ដខេក្សរា-េីនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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សនាា ៃុព្ក្សេដ្នក្សរែឋបបមវណី បាៃឱ្យៃិយេៃ័យពាក្សយថា “ព្បធាៃសក្សតិ”71F

69 មៃះថាជា 
“ព្រឹតតិការណ៍ ដែលមក្សើតម ើងមព្ៅឆៃាៈ េៃិអាចបា ៃ់សាម ៃជាេៃុ ៃិងេៃិអាចជេនះបាៃ” ដែល
អាចបក្សដព្បព្ត ប់មៅភាសាអ្ង់មគស្វញិថា “force majeure is an event that is 

unintended, unpredictable, and insurmountable”។ សនាា ៃុព្ក្សេមៃះ អាចព្តូវបាៃ
ចត់ទុ្ក្សថាជាឯក្សសារសំខាៃ់ ដែលបដៃថេមៅមលើព្ក្សេរែឋបបមវណី ប ដុៃតរំុមាៃ្តល់ការរៃយល់
គតិយុតតបដៃថេ មព្ៅអំ្រីៃិយេៃ័យែ៏ខ្ីខាងមលើមៃះម ើយ។ មព្ៅរីសនាា ៃុព្ក្សេមៃះ លិខិត
បទ្ោឋ ៃគតិយុតត ដែលអ្ៃុវតតមលើវស័ិយជាក់្សោក់្សេយួចំៃួៃបាៃ្តល់ៃិយេៃ័យែល់ពាក្សយ 
“ព្បធាៃសក្សតិ” សព្មាប់អ្ៃុវតតក្សនុងវស័ិយរបស់ខ្ួៃ។ 

មៅក្សនុងវស័ិយសំណង់ ចាប់សតីរីសំណង់ ដែលព្តូវបាៃព្បកាសឱ្យមព្បើ នងៃទី្០២ ដខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ មាៃភាជ ប់មោយឧបសេព័ៃធជាសនាា ៃុព្ក្សេ ដែលកំ្សណត់ៃិយេៃ័យនៃពាក្សយថា 
“ព្បធាៃសក្សតិ” ែូចោន មបះបិទ្មៅៃឹងៃិយេៃ័យដែលដចងមៅក្សនុងសនាា ៃុព្ក្សេដ្នក្សរែឋបបមវណី
ខាងមលើ។ 
 

មៅក្សនុងបរបិទ្រៃធោរ ព្បកាសមលខ ៥០៧ ស វ.ព្បក្ស ចុះនងៃទី្២៦ ដខមេសា ឆ្ន ំ
២០១៧ របស់ព្ក្សសួងមសែឋកិ្សចច ៃិង ិរចញវតថុ សតរីីការព្បេលូរៃធព្បថាប់ព្តា បាៃកំ្សណត់ៃិយេ
ៃ័យថា “ព្បធាៃសក្សតិ” សំមៅែល់បាតុភតូ ឬជាព្រឹតតិការណ៍ដែលមក្សើតម ើង មោយេៃិែឹងជាេៃុ 
េៃិអាចបា ៃសាម ៃជាេៃុបាៃ ៃិងេៃិអាចជេនះបាៃ ែូចជា មព្ោះធេមជាតិ (ទឹ្ក្សជំៃៃ់ ខយល់រយុះ 
រចជួយែី) សង្រ្គា េ កុ្សបបក្សេម អ្គាិភ័យ ឬមព្ោះេ ៃតរាយជាយថាម តុ។ 
 

មៅក្សនុងវស័ិយការគរ ចាប់សតីរីការគរ មាៃដចងអំ្រីក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ប ដុៃតរំុមាៃ
ដចងជាៃិយេៃ័យនៃពាក្សយមៃះម ើយ។ តួោ ង មាព្តា ៧៣ នៃចាប់សតីរីការគរ ដែលដចង

                                                                                                                                     
68 មោងតាេវចនាៃុព្ក្សេអ្ង់មគ្ស Concise Oxford Dictionary (10th Edition), ពាក្សយថា act of god មាៃៃ័យថា an instance of 
uncontrollable natural forces in operation ដែលដព្បថា ែំមណើ រនៃក្សម្ាងំធេមជាតិដែលមក្សើតមាៃក្សនុងបចចុបបៃន ដែលេិៃអាចព្គប់ព្គងបាៃ។ ៃិយេ
ៃ័យមៃះ ព្សមែៀងោន មៅៃឹងៃិយេៃ័យនៃពាក្សយ “ឧបព្ទ្រ” មៅក្សនុងវចនាៃុព្ក្សេដខមរ របស់សមេតចព្រះសងឃរាជ ជួៃ ណាត ដែលមាៃៃ័យថា ចនព្ង, 
អ្រេងាល, មព្ោះកាច, ភ័យ, អ្ៃតរាយឬភយៃតរាយ ដែលមក្សើតមាៃក្សនុងបចចុបបៃនទាៃ់ដភនក្ស, ម តុអាព្ក្សក់្ស។ មោងតាេវចនាៃុព្ក្សេចាប់ Black’s Law 
Dictionary (8th Edition), ពាក្សយថា act of god មាៃៃ័យថា an overwhelming, unpreventable event caused exclusively by forces of 
nature, such as an earthquake, flood, or tornado ដែលដព្បថា ម តុែ៏ខ្ាងំក្ា េិៃអាចទ្ប់សាេ ត់បាៃ ដែលមក្សើតម ើងមោយសារក្សម្ាងំធេមជាតិ
សុទ្ធសាធ ែូចជា រចជួយែី ទឹ្ក្សជំៃៃ់ ឬរយុះកំ្សបតុតបូង ជាមែើេ។ 
69 សនាា ៃុព្ក្សេដ ន្ក្សរែឋបបមវណី ែក្សព្សង់រីសនាា ៃុព្ក្សេពាក្សយចាប់ ដខមរ-បារាងំ-អ្ង់មគ្ស ដ ន្ក្សរែឋបបមវណី ៃិងៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ដែលព្តូវបាៃមរៀបចំ
មោយគណៈក្សេមការបណឌិ តយសភា ទ្ទួ្លបៃាុក្សអ្ៃុេ័តពាក្សយចាប់ ៃិងមបាះរុេពមោយទី្សតីការគណៈរែឋេង្រ្ៃតីមៅឆ្ន ២ំ០០៧ ម ើយដែលព្តូវបាៃមបាះ
រុេពភាជ ប់ជាេយួព្ក្សេរែឋបបមវណី មោយព្ក្សសួងយុតតិធេ៌។ មោងតាេសនាា ៃុព្ក្សេមៃះ ពាក្សយថា “ព្បធាៃសក្សតិ” ជាពាក្សយដែលសថិតមៅមលខមរៀងទី្ ១០០
នៃសនាា ៃុព្ក្សេ ដែលព្តូវោន ៃឹងពាក្សយជាភាសាអ្ង់មគ្សថា “force majeure”។ 
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អ្ៃុញ្ញ តឱ្យភាគីនៃកិ្សចចសៃាការគរមាៃងិរមវោកំ្សណត់ អាចរោំយកិ្សចចសៃាេៃុកាល
កំ្សណត់បាៃ ក្សនុងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ៃិងមាព្តា៨២ ដែលមលើក្សដលងឱ្យភាគីនៃកិ្សចចសៃាការគរ
មាៃងិរមវោេៃិកំ្សណត់ អាចរោំយកិ្សចចសៃាមោយរំុចបំាច់មោររកាតរវកិ្សចចឱ្យែំណឹងេៃុ
បាៃ “ក្សនុងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ដែលភាគីមាេ ងេៃិអាចមោររកិ្សចចសៃារ ូតតមៅបាៃ”។ ចាប់សតី
រីការគរបាៃរៃយល់បដៃថេអំ្រីកាលៈមទ្សៈ ដែលនាឱំ្យភាគីោម ៃលទ្ធភារបំមរញតាេកិ្សចច
សៃា ដែលកំ្សណត់មៅក្សនុងមាព្តា ៨២៖  
 

 ចំមពាះៃិមោជក្ស អ្លទ្ធភារក្សនុងការមោររកិ្សចចសៃា មាៃក្សរណីជាអាទ្ិ៍៖ ការបិទ្
ទាវ រស ព្ោស ដែលរាជការសាធារណៈតព្េូវឱ្យបិទ្, េ ៃតរាយ “ទឹ្ក្សជំៃៃ់ 
រចជួយដ្ៃែី សង្រ្គា េ” ដែលបណាត លឱ្យអ្ៃតរាយសមាា រៈ េៃិអាចឱ្យបៃតការគរ
បាៃអ្ស់រយៈមរលយូរ (មាព្តា ៨៥)។ 
 

 ចំមពាះៃិមោជិត អ្លទ្ធភារក្សនុងការមោររកិ្សចចសៃា មាៃក្សរណីជាអាទ្ិ៍៖ ជំងឺរុានំរ   
វកិ្សលចរតិ ភាររិការជាៃិចច, ការ្តនាា មទាសោក់្សរៃធនាោរ (មាព្តា ៨៦)។ 

 

មៅក្សនុងព្ក្សេរែឋបបមវណី ពាក្សយ “ព្បធាៃសក្សត”ិ ញុាំងបចញតតិរិមសសក្សនុងមាព្តាេយួចំៃួៃ 
ែូចជា៖ មាព្តា ១៤៥ (ក្សរណីយកិ្សចចទ្ទួ្លទឹ្ក្ស ូរតាេធេមជាតិ), មាព្តា ១៧៧ (ការបងអង់ការ
សមព្េចអាជាា យុកាលនៃលទ្ធក្សេមមោយសារេ ៃតរាយធេមជាតិ), មាព្តា ២៥១ (សិទ្ធិរោំយ
របស់អ្នក្សជួលអ្ចិនង្រ្ៃតយ៍), មាព្តា ២៧១ (ការទ្ទួ្លបៃាុក្សៃូវមសា  ុយ), មាព្តា ៣៩៩ (បចញតតិ
រិមសសអំ្រីកាតរវកិ្សចចជាព្បាក់្ស), មាព្តា ៤៩៨ (ការបងអង់ការសមព្េចអាជាា យុកាលនៃការរលំត់
សិទ្ធិមលើបំណុលមោយសារេ ៃតរាយធេមជាតិ), មាព្តា ៦០៦ (សិទ្ធិរោំយ ៃិងសិទ្ធិទាេទារ
ឱ្យបៃថយនងឈ្នួល មៅក្សនុងក្សរណីដែលចំណូលងយចុះ), មាព្តា ៦៧៤ (ការទ្ទួ្លខុសព្តូវរបស់
អ្នក្សទ្ទួ្លបមចញ ើ), មាព្តា ៧៥២ (ការទ្ទួ្លខុសព្តូវចំមពាះវតថុមព្ោះថាន ក់្ស), ៃិងមាព្តា ៨២៦ 
(ការបញ្ច ំបៃត)។ 
 

មព្ៅអំ្រីបចញតតិអំ្រីបញ្ា ជាក់្សោក់្សមៅក្សនុងមាព្តាេយួចំៃួៃដែលមលើក្សម ើងខាងមលើ 
ចាប់្តល់មសរភីារឱ្យភាគីព្រេមព្រៀងោន មលើខ្ឹេសារនៃកិ្សចចសៃា ដែលអាចរេួបចចូលខដចង
អំ្រីក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ៃិងលក្សេខណឌ សព្មាប់ អ្ៃុវតតក្សនុងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ។ ព្បសិៃមបើកិ្សចច
សៃាមាៃដចងៃិយេៃ័យព្បធាៃសក្សតិ ៃិងលក្សេខណឌ អ្ៃុវតតមៅក្សនុងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិ ព្បការ
ដែលដចងមៃះៃឹងតព្េង់ទិ្សែល់ភាគីឱ្យមធវើសក្សេមភារតាេការព្រេមព្រៀងដែលខ្ួៃបាៃមធវើម ើង 
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ជាមព្សចមៃះ។ ក៏្សប ដុៃត ព្បសិៃមបើរំុមាៃការព្រេមព្រៀងោន ជាេៃុ ដែលដចងមៅក្សនុងកិ្សចចសៃាអំ្រី
ៃិយេៃ័យ ៃិងលក្សេខណឌ អ្ៃុវតតមៅក្សនុងក្សរណីព្បធាៃសក្សតិមទ្មនាះ បៃាុក្សនៃការ្តល់ភសតុតាង 
ៃឹងសថិតក្សនុងក្សរណីយកិ្សចចរបស់ភាគី ដែលអ្ះអាងអំ្រីការមក្សើតម ើងៃូវព្រឹតតិការណ៍ព្បធាៃសក្សតិ 
មោយព្តូវបញ្ជ ក់្សឱ្យម ើញថា ឧបសគាដែលមក្សើតម ើងម ើយបណាត លឱ្យភាគីខ្ួៃេៃិអាចមោររ
អ្ៃុវតតកាតរវកិ្សចចបាៃមនាះ ជាព្រឹតតិការណ៍ដែលមក្សើតម ើងមព្ៅឆៃាៈរបស់ខ្ួៃ ដែលខ្ួៃេៃិអាច
បា ៃ់សាម ៃជាេៃុ ៃិងេៃិអាចជេនះបាៃ។ មទាះជាោ ងមៃះក្សតី ភាគីមាេ ងមទ្ៀតក៏្សមៅដតអាច
បែិមសធអំ្រីការមលើក្សម ើងៃូវក្សរណីព្បធាៃសក្សតិមៃះ មព្ពាះលក្សេខណឌ តព្េូវទាងំបីខាងមលើមៃះ
រិបាក្សម្ាៀងផ្ទា ត់ោ ងខ្ាងំថាមតើ “ឧបព្ទ្រ” ដែលនាឱំ្យភាគីោម ៃលទ្ធភារអ្ៃុវតតកិ្សចចសៃាបាៃ 
រិតជាមក្សើតម ើងមព្ៅឆៃាៈ េៃិអាចបា ៃ់សាម ៃទុ្ក្ស ៃិងេៃិអាចជេនះបាៃរិតព្បាក្សែដេៃឬមទ្។ 

ចំមពាះក្សរណីការរាតតាតជាសក្សលនៃមេមរាគកូ្សវែី១៩ ឬមរាគរាតតាតម្សងៗមទ្ៀត 
ភាគីអាចអ្ះអាងជាក្សរណីព្បធាៃសក្សតិបាៃ លុះព្តាដតមាៃការព្បកាសអំ្រីភារអាសៃនរីរាជរោឋ
ភបិាល ឬព្ក្សសួងសុខាភបិាលជាេៃុសិៃ មព្ពាះថា មាៃដតរាជរោឋ ភបិាល ឬព្ក្សសួងសុខាភ ិ     

បាល មទ្ើបមាៃសេតថភារ ៃិងសេតថកិ្សចច ក្សនុងការវាយតនេ ្ៃិងសៃនិោឋ ៃអំ្រីក្សព្េតិនៃមព្ោះថាន ក់្ស 
ៃិង្លប ះពាល់នៃការរាតតាត ដែលការព្បកាសភារអាសៃនមនាះ ព្បដ លជាបមងេើតៃូវសាថ ៃ
ភារ “េៃិអាចជេនះបាៃ” ចំមពាះភាគី។ 

 

៣. ចុងបចចប់នៃអ្តថបទ្ ឬ មសចក្សតីសៃនិោឋ ៃ 
ជាទូ្មៅ ចាប់ឬបទ្បបចញតតិរិមសសេយួចំៃួៃ បាៃឱ្យៃិយេៃ័យពាក្សយ “ព្បធាៃសក្សត”ិ 

ថាជាព្រឹតតិការណ៍ដែលមក្សើតម ើងមព្ៅឆៃាៈរបស់ភាគី ដែលភាគីេៃិអាចបា ៃ់សាម ៃជាេៃុ ៃិង
េៃិអាចជេនះបាៃ ឬៃិយេៃ័យដែលមាៃអ្តថៃ័យព្សមែៀងមៃះ។ ក៏្សប ដុៃត បទ្បបចញតតិចាប់របស់
ក្សេពុជាដែលព្គបែណត ប់មលើកិ្សចចសៃា េៃិបាៃ្តល់ៃិយេៃ័យៃិងការរៃយល់មក្សាះក្សាយរេួ
េយួឱ្យបាៃទូ្លំទូ្ោយ អំ្រីពាក្សយថា “ព្បធាៃសក្សត”ិ ម ើយ។ ែូចមៃះ គូភាគីមាៃមសរភីារក្សនុង
ការកំ្សណត់ព្រេមព្រៀងរវាងោន ៃឹងោន  អំ្រីវសិាលភារនៃព្បធាៃសក្សតិ ៃិងកាតរវកិ្សចចដែលព្តូវអ្ៃុ
វតត (ឬេៃិចបំាច់អ្ៃុវតត) មៅក្សនុងក្សរណីមក្សើតមាៃៃូវព្រឹតតិការណ៍ព្បធាៃសក្សតិ ៃិងអំ្ ុងមរលនៃ
ព្បធាៃសក្សតិមនាះ រេួទាងំក្សរណីដែលមក្សើតមាៃៃូវជំងឺរាតតាត ែូចជាមេមរាគកូ្សវែី១៩ ៃិងក្សរណី
ព្សមែៀងមៃះម្សងមទ្ៀត។ មបើរំុមនាះមទ្ ភាគីដែលអ្ះអាងអំ្រីការមក្សើតម ើងៃូវក្សរណីព្បធាៃ
សក្សតិ ព្តូវមាៃកាតរវកិ្សចចក្សនុងការ្តល់ភសតុតាង ថាម តុការណ៍មនាះ រិតព្បាក្សែជាបំមរញ
លក្សេខណឌ ទាងំបី គឺមក្សើតម ើងមព្ៅឆៃាៈ េៃិអាចបា ៃ់សាម ៃទុ្ក្ស ៃិងេៃិអាចជេនះបាៃ។ 



 

 

 
 
 
 
 
សកេមភាររបសគ់ណៈមេធាវី
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១.ទំ្នាក់្សទំ្ៃងជាតិ ៃិងអ្ៃតរជាតិ 
១.១ ទំ្នាក់្សទំ្ៃងជាតិ 
មោក្ស លីវ សុវណាា  អ្គាមលខាធិការង ៃិងស ការរីេួជាេយួព្បតិភគូណៈមេធាវពី្បចំ

មខតតកំ្សរង់ចេ បាៃចុះជួបរិភាក្សាការគរ ៃិងរិៃិតយទី្តាំងសាងសង់បៃាប់មេធាវោីច់មោយ
ដ ក្ស ក្សនុងរៃធនាោរមខតតកំ្សរង់ចេ ៃិងមខតតតបូង មំ 

មៅនងៃចៃា ០៣ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ២៧ ដខេក្សរា 
ឆ្ន ២ំ០២០ មវោមមា ង ៨:៤០នាទី្ព្រឹក្ស គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ែឹក្សនាមំោយ
មោក្ស លីវ សុវណាា  អ្គាមលខាធិការងតំណាងែ៌ខពង់ខពស់ឯក្សឧតតេព្បធាៃគណៈមេធាវ ី ៃិង
មោក្សព្សីមេធាវ ី លឹេ ច័ៃាលីៃោ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃរែឋបាលគណៈមេធាវៃិីងស ការរីេួ
ជាេយួព្បតិភគូណៈមេធាវពី្បចមំខតតកំ្សរង់ចេ បាៃចុះជួបរិភាក្សាការគរ ៃិងរិៃិតយទី្តាងំ
សាងសង់បៃាប់មេធាវោីច់មោយដ ក្ស ក្សនុងរៃធនាោរមខតតកំ្សរង់ចេ ៃិងមខតតតបូង មំ។ 

មៅក្សនុងរិធីមនាះ ឯក្សឧតតេ   ុៃ ខី ព្បធាៃរៃធនាោរ ៃិងស ការ ីបាៃចូលរេួក្សនុងកិ្សចច
រិភាក្សា មោយក្សតីរកី្សរាយ ៃិងមោគយល់ ព្រេទាងំបញ្ជ ក់្សោ ងចាស់ថា ខាងរៃធនាោរមាៃែី
ទុ្ក្សសំរាប់សាងសង់បៃាប់មេធាវោីច់មោយដ ក្សសំរាប់ជូៃគណៈមេធាវ ីក្សនុងការសាងសង់ ៕ 
កិ្សចចរិភាក្សាមៃះបាៃបចចប់មោយបរោិកាសរកី្សរាយ ៃិងសនិតសាន លបំ្ុត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃចូលរួេជាវាគមិៃក្សនុងសិកាេ
សាោថាន ក់្សជាតិសតីរីកិ្សចចការពារកុ្សមារក្សនុងព្បរ័ៃធយុតតិធេ៌ក្សេពុជា 
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មៅនងៃព្រ សបតិ៍ទី្ ៦ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ៣០ 
ដខេក្សរា ឆ្ន  ំ ២០២០ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃចូលរេួជា
វាគមិៃក្សនុងសិកាេ សាោថាន ក់្សជាតិសតីរីកិ្សចចការពារកុ្សមារក្សនុងព្បរ័ៃធយុតតិធេ៌ក្សេពុជា មព្កាេអ្ធិបតិ
ភារឯឧតតេ វង សូត រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួងសងាេកិ្សចច អ្តីតយុទ្ធជៃ ៃិងយុវៃីតិសេបទា ៃិងជាព្បធាៃ 
ព្ក្សរេព្បឹក្សាជាតិក្សេពុជាមែើេបកុី្សមារ។ សិកាេ សាោថាន ក់្សជាតិមៃះមរៀបចំម ើងមោយអ្ៃុមោេតាេ
លិខិតរបស់ ទី្សតីការ គណៈរែឋេង្រ្ៃតី ដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យអ្គាមលខាធិការោឋ ៃ ព្ក្សរេព្បឹក្សាជាតិក្សេពុ
ជាមែើេបកុី្សមារ(ក្ស.ជ.ក្ស) មរៀបចំ្តួចម្តើេ មធវើចាប់ សតីរីកិ្សចចការពារកុ្សមារមៅក្សេពុជា ៃិងមាៃមោល
បំណងមែើេបដីសវងយល់រីចាប់ ៃិងបទ្ោឋ ៃគតិយុតត ដែលមាៃព្សាប់ ៃិងសិក្សារីបញ្ា ព្បឈេ
ៃិងភារខវះចមន្ាះក្សនុងការអ្ៃុវតតជាក់្សដសតង ព្រេទាងំបទ្រិមសាធៃ៍ៃិងការអ្ៃុវតតលអរីភាគី ពាក់្ស
រ័ៃធសំមៅការពារសិទ្ធិៃិងឧតតេព្បមោជៃ៍របស់កុ្សមារជាចេបង។ 
 

 

 

មបសក្សក្សេមជួបជាេួយព្បធាៃរៃធនាោរតាេបណាត មខតត 

ចប់រីនងៃទី្នងៃចៃា ២ មរាច ែល់ ៤ មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ 
ព្តូវៃឹងនងៃទី្១០-១២ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មោក្សមេធាវ ីលីវ សុវណាា  អ្គាមលខាធិការរងគណៈ
មេធាវ ី ៃិងមោក្សព្សីមេធាវ ី លឹេ ច័ៃាលីោ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃរែឋបាល ៃិងបគុាលិក្ស គណៈ
មេធាវ ី មោក្សព្សីមេធាវ ី សួៃ ធារ ីបាៃចុះមបសក្សក្សេមជួបជាេយួមោក្សព្បធាៃរៃធនាោរតាេប
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ណាត មខតតចំៃួៃ០៧ គឺរៃធនាោរមខតតកំ្សរង់ធំរៃធនាោរមខតតព្រះវហិារ រៃធនាោរមខតតឧតតរមាៃ
ជ័យ រៃធនាោរមខតតនប លិៃ រៃធនាោរមខតតបនាា យមាៃជ័យ រៃធនាោរមខតតមពាធិ៍សាត់ ៃិង
រៃធនាោរមខតតកំ្សរង់ឆ្ន ងំ មែើេបរិីភាក្សាអំ្រីការសាងសង់បៃាប់មេធាវសីព្មាប់សមាា សកូ្សៃក្សតីក្សនុង
រៃធនាោរ។ កិ្សចចរិភាក្សាមៃះបចច ប់មោយបរោិកាសរកី្សរាយ ៃិងទ្ទួ្លលទ្ធ្លជាដ្្ផ្ទេ  
មោយបាៃឯក្សភារោន ក្សនុងការសាងសង់បៃាប់មេធាវសីព្មាប់សំភាសៃ៍កូ្សៃក្សតីក្សនុងរៃធនាោរទាងំ៧
រៃធនាោរ មអាយរចួរាល់ក្សនុងរយៈមរល០៣ដខខាងេខុមៃះ។ សូេដងង្អំ្ណរគុណែល់មោក្ស
ព្បធាៃរៃធនាោរ ៃិងមេធាវពី្បតិភគូណៈមេធាវ ីតាេបណាត មខតតទាងំ៧ខាងមលើ ដែលបាៃស 
ការជាេយួគណៈមេធាវោី ងលអ ក្សនុងការចូលរេួចំដណក្សមលើក្សក្សេពស់វស័ិយយុតតិធេ៌ ក្សនុងព្រះរាជា
ណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

ការចុះ តថមលខាមលើអ្ៃុសារណៈមោគយល់ រវាងគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជា ៃិង សភាពាណិជជក្សេមក្សេពុជា 

មៅរមសៀលនងៃអ្គា រ ១០មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃ
ទី្១៨ ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ មៅទី្សាន ក់្សការ អ្គានាយក្សោឋ ៃសភាពាណិជជក្សេមក្សេពុជា មាៃជំៃួប
រវាង គណៈព្បតិភគូណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ែឹក្សនាមំោយ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងគណៈព្បតិភសូភាពាណិជជក្សេមក្សេពុជា ែឹក្សនាំ
មោយអ្នក្សឧក្សញា  គិត មេ ង ព្បធាៃសភាពាណិជជក្សេមក្សេពុជាមែើេប ី« ចុះ តថមលខាមលើអ្ៃុសារ
ណៈមោគយល់ រវាងគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិង សភាពាណិជជក្សេមក្សេពុជា»។ 

មោលបំណងនៃការចុះអ្ៃុសារណៈមោគយល់មៃះ គឺមែើេបរីព្ងីក្សកិ្សចចស ព្បតិបតតិ
ការរវាងសាថ ប័ៃទាងំរីរមៅក្សនុងវស័ិយពាណិជជក្សេម ៃិងមសវាក្សេមចាប់ ព្រេទាងំផ្្ទស់បតូរបទ្
រិមសាធៃ៍មៅវញិមៅេក្ស។ ជាេយួោន មៃះ្ងដែរ អ្ៃុសារណៈនៃការមោគយល់ (MOU) ៃឹង
រតិចំណងេតិតភារ ៃិងកិ្សចចស ព្បតិបតតិការវាងសាថ ប័ៃទាងំរីរ ក្សនុងមោលមៅចូលរេួដចក្សរដំលក្ស
រ័ត៌មាៃដែលទាក់្សទ្ងៃឹងការវវិឌឍដ្នក្សពាណិជជក្សេម មសវាក្សេមចាប់ ៃិងចំមណះែឹងបទ្រិមសាធៃ៍
ដ្នក្សចាប់ ជារិមសសចាប់ទាក់្សទ្ងៃឹង វស័ិយពាណិជជក្សេម។ រិធីមៃះបាៃបចចប់មោយបរោិ- 
កាសរកី្សរាយ ៃិងសនិទ្សាន លោ ងនព្ក្សដលង។ 
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ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាំ
ព្បតិភគូណៈមេធាវ ីមែើេបជួីបសដេតងការគួរសេជាេួយ ឯក្សឧតតេ មថាង ខុៃ រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួង
មទ្សចរណ៍ ៃិងេង្រ្ៃតីមព្កាេឳវាទ្មៅទី្សតីការព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍  

នាព្រឹក្សនងៃរុធ ១១មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ១៩ 
ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
បាៃែឹក្សនាពំ្បតិភគូណៈមេធាវ ី មែើេបជួីបសដេតងការគួរសេជាេយួ ឯក្សឧតតេ មថាង ខុៃ រែឋេង្រ្ៃតី
ព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ ៃិងេង្រ្ៃតីមព្កាេឳវាទ្មៅទី្សតីការព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍។ មៅក្សនុងកិ្សចចព្បជំុ     



 
សក្សេមភារគណៈមេធាវពី្បចំព្តីមាសទ្ី១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

45 

 

រិភាក្សាមៃះ ព្ក្សសួងមទ្ចរណ៍ បាៃមសនើសំុឳយគណៈមេធាវជួីយ មលើកិ្សចចការចាប់ែល់ព្ក្សសួង 
ម ើយគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃទ្ទួ្លយក្សការមសនើសំុ មោយចត់តាងំ
មេធាវចំីៃួៃ០៣របូ មែើេបបំីមរញកិ្សចចការគរចាប់ែល់ព្ក្សសួង។ មលើសរីមៃះ ព្ក្សសួងមទ្សចរណ៍ 
ៃិងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃឹងចុះអ្ៃុសារណៈនៃការមោគយល់ (MOU) 
សតីរីកិ្សចចស ព្បតិបតតិការ មលើវស័ិយចាប់មៃះ នាមែើេបចុីះ តថមលខានាមរលអ្នាគត។ កិ្សចច
ព្បជំុមៃះបាៃបចចប់មៅ មព្កាេបរោិកាសរកី្សរាយ សនិទ្សាន លរវាងសាថ ប័ៃទាងំរីរ។ 
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ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល អ្មចជ ើញជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការគរជាេួយឯក្ស
ឧតតេបណឌិ ត ជា វា ៃ់មែត រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួងនព្បសណីយ៍ ៃិងទូ្រគេនាគេៃ៍ នាទី្សតីការព្ក្សសួង
នព្បសណីយ៍ ៃិងទូ្រគេនាគេៃ៍ 

រាជធាៃីភនមំរញ៖ មៅរមសៀលនងៃព្រ សបតតិ៍ ២ មរាច ដខដចព្ត ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធ
សក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្៩ដខមេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភនូៃគណៈមេធាវ ី អ្មចជ ើញចូលជួបស
ដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការគរជាេយួឯក្សឧតតេបណឌិ ត ជា វា ៃ់មែត រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួង
នព្បសណីយ៍ ៃិងទូ្រគេនាគេៃ៍ នាទី្សតីការព្ក្សសួងព្ក្សសួងនព្បសណីយ៍ ៃិងទូ្រគេនាគេៃ៍។ 

មៅក្សនុងការអ្មចជ ើញ ៃិងរិភាក្សាការគរមៃះ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល បាៃមលើក្សរី
សក្សេមភារការគរ ៃិងសេទិ្ធិ្លសំខាៃ់នានារបស់គណៈមេធាវសីមព្េចបាៃក្សៃង្េក្ស។ ជាេយួ
ោន មៃះ្ងដែរមៅក្សនុងកិ្សចចរិភាក្សាមៃះ ឯក្សឧតតេបណឌិ តរែឋេង្រ្ៃតី  ព្ក្សសួងនព្បសណីយ៍ ៃិង
ទូ្រគេនាគេៃ៍ ក៏្សបាៃមកាតសរមសើរ ៃិងវាយតនេខ្ពស់ចំមពាះការខិតខំព្បឹងដព្បងរបស់គណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ឯក្សឧតតេបាៃមាៃព្បសាសៃ៍បដៃថេមទ្ៀតថា មែើេបឲី្យការគរ
កាៃ់ដតព្បសិទ្ធិភារខពស់ ៃិងជាការរេួចំដណក្សកិ្សចចការគរសងាេព្ក្សសួងៃឹង្តល់ព្បរ័ៃធទូ្រស័រា
រិមសសេយួដខស(Hotline)តាេការមសនើសំុរបស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមែើេបី្ តល់
ភារគយព្សួលែល់ការទំ្នាក់្សទំ្ៃងរបស់ព្បជាជៃក្សេពុជាមៅកាៃ់មេធាវកីារពារក្សតីជូៃជៃព្កី្សព្ក្ស។ 

ជាទី្បចចប់នៃការសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាមៃះ ឯក្សឧតតេព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃ
ដងង្អំ្ណរគុណ ែល់ឯក្សឧតតេបណឌិ តរែឋេង្រ្ៃតី ចំមពាះការោពំ្ទ្ ៃិងខិតខំព្បឹងដព្បងរបស់គណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ការសំមណះសំណាលមៃះបាៃបចចប់ មព្កាេបរោិកាស
រកី្សរាយ សនិទិ្សាន ល ៃិងភាតរភាររវាងសាថ ប័ៃទាងំរីរ។ 
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ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល អ្មចជ ើញជួបសដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការគរជាេួយឯក្ស
ឧតតេ មក្សើត រទិ្ធ រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ៌ នាទី្សតីការព្ក្សសួងយុតតិធេ៌ 

រាជធាៃីភនមំរញ៖ មៅរមសៀលនងៃព្រ សបតតិ៍ ០៣ មរាច ដខដចព្ត ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធ
សក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្១០ដខមេសា ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភនូៃគណៈមេធាវ ី អ្មចជ ើញចូលជួបស
ដេតងការគួរសេ ៃិងរិភាក្សាការគរជាេយួឯក្សឧតតេ មក្សើត រទិ្ធ រែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ៌ ៃិងបាៃ
រិភាក្សាការគរេយួចំៃួៃែូចខាងមព្កាេ៖ 

១. កិ្សចចស ការក្សនុងក្សេមវធីិជំៃួយដ្នក្សចាប់ ៃិងការការពារក្សតីជូៃជៃព្កី្សព្ក្សមោយឥតគិតនង ្

២. ការមធវើវមិសាធៃក្សេមចាប់លក្សេៃតិក្សៈមេធាវ ី

៣. ការចូលរេួក្សនុងយុទ្ធនាការមោះព្សាយបញ្ា ក្សក្សសាះសំណំុមរឿង ៃិងភារេៃិព្បព្ក្សតី
មៅតាេតុោការ 

៤. កិ្សចចស ការក្សនុងការចងព្ក្សងៃិង្សរវ្ ាយសាលព្ក្សេ សាលែីកាគំរ ូជាសាធារណៈ 

ការសំមណះសំណាលមៃះបាៃបចចប់ មព្កាេបរោិកាសរកី្សរាយ សនិទិ្សាន ល ៃិងភាតរភាររវាង
សាថ ប័ៃទាងំរីរ។ ជាកិ្សចចបចចប់ ឯក្សឧតតេរែឋេង្រ្ៃតីព្ក្សសួងយុតតិធេ៌ បាៃព្បគល់ៃូវ អាល់កុ្សលោង
សមាអ តនែេយួចំៃួៃ ជូៃគណៈមេធាវមីែើេបមីព្បើព្បាស់មៅក្សនុងគណៈមេធាវ ីក្សនុងមោលបំណងចូល
រេួទ្ប់សាេ ត់ការរកី្សរាលោលៃូវជំងឺកូ្សវែី-១៩ ៕ 
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១.២ ទំ្នាក់្សទំ្ៃងអ្ៃតរជាតិ 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃែឹក្សនាំគណៈព្បតិភូ មែើេបី

រិភាក្សាការគរជាេួយស រ័ៃធមេធាវមីា ម សីុ 
មៅព្រឹក្សនងៃព្រ សបតិ៍ ១៥ មក្សើត ដខបសុស ឆ្ន  ំកុ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹង

នងៃទី្ ៩ ដខេក្សរា ឆ្ន  ំ២០២០ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភមូៅព្បមទ្សមា ម សីុ មែើេបរិីភាក្សាការគរជាេយួ ស រ័ៃធ
មេធាវមីា ម សីុ មោយមផ្ទត តមលើកិ្សចចការគរសំខាៃ់ៗដែលមាៃរមបៀបវារៈែូចជា៖ 

-  ក្សេមវធីីបណតុ ះបណាត ល 
   -  ការផ្្ទស់បតូរបទ្រិមសាធៃ៍រវាងមេធាវកី្សេពុជា ៃិងមា ម សីុ 
   -  កិ្សចចស ព្បតិបតតិការនាមរលអ្នាគត 

កិ្សចចរិភាក្សាមនាះបាៃដចក្សរដំលក្សៃូវបទ្រិមសាធៃ៍លអៗ  រវាងគណៈមេធាវទីាងំរីររេួមាៃ 
ការការពារក្សតីជូៃជៃព្កី្សព្ក្ស កិ្សចចស ការនៃបណាត ព្បមទ្សក្សនុងតំបៃ់ ៃិងអ្ៃុសារណៈម្សងៗ។ 
កិ្សចចព្បជំុមៃះ បាៃបចចប់មោយបរោិកាស រកី្សរាយ ៃិងសនិទ្ធិសាន លព្បក្សបមោយភាតរភារ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ៃិងគណៈព្បតិភនូៃគណៈមេធាវបីាៃចូលរួេក្សេមវធីិចាប់

ព្បចំឆ្ន  ំ២០២០ 
កាលរីព្រឹក្សនងៃទី្១០ ដខេក្សរា ឆ្ន ២ំ០២០ មោក្សមេធាវសួីៃ វសិាល ៃិងគណៈព្បតិភនូៃគ

ណៈមេធាវបីាៃចូលរេួក្សេមវធីិចាប់ព្បចឆំ្ន  ំ ២០២០ ដែលមរៀបចំមោយស រ័ៃធមេធាវមីា ម សីុ។ 
មៅក្សនុងក្សេមវធីិមៃះ្ងដែរមាៃការចូលរួេរីថាន ក់្សែឹក្សនាំគណៈមេធាវេីក្សរី បណាត ព្បមទ្សមៅ
អាសីុអាមគនយ៍ ៃិងបណាត ព្បមទ្សជំុវញិរិភរមោក្ស មៅក្សនងក្សេមវធីិចាប់ព្បចឆំ្ន ២ំ០២០ ដែល
បាៃមធវើម ើងមៅទី្ព្ក្សរង Putrajaya ព្បមទ្សមា ម សីុ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្សព្សីមេធាវ ី 

Elizabeth Bennett-Martin ជាមេធាវមីៅព្បមទ្សកាណាោ ៃិងជាតំណាងរបស់អ្ងាការេលូៃិធិ
ការអ្ប់រចំាប់សព្មាប់ង្រ្សតីក្សេពុជា 

មៅងៃច័ៃា ០៤មរាច ដខបសុស ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្១៣ ដខេក្សរា 
ឆ្ន ២ំ០២០ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្សព្សីមេធាវ ី
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Elizabeth Bennett-Martin ជាមេធាវមីៅព្បមទ្សកាណាោ ៃិងជាតំណាងរបស់អ្ងាការេលូៃិ
ធិការអ្ប់រចំាប់សព្មាប់ង្រ្សតីក្សេពុជា ៃិងស ការ ីមែើេបជីដជក្ស ៃិងរិភាក្សាការគរ។ 

មៅក្សនុងកិ្សចចព្បជំុមនាះ មោក្សព្សី Elizabeth Bennett-Martin បាៃមកាតសរមសើរែល់គ
ណៈមេធាវកី្សេពុជាដែលបាៃមរៀបចំការព្បលងព្បណាំងចូលមធវើមេធាវពី្បក្សបមោយតម្ាភារ ដែល
មៅក្សនុងមនាះៃិសសតិព្សីតដែលព្កី្សព្ក្សដែលបាៃទ្ទួ្លឧតតេាព្ោពំ្ទ្រីអ្ងាការរបស់មោក្សព្សី បាៃ
ព្បលងជាប់ចំៃួៃព្បារំបូ្ងដែរ។ 

មៅក្សនុងកិ្សចចព្បជំុសមព្េចបាៃ រេួមាៃ មោក្សព្សីមេធាវៃឹីង្តល់ការឧតតេាោពំ្ទ្ែល់
ៃិសសតិង្រ្សតីក្សេពុជាក្សនុងការមធវើជាអ្នក្សហាត់ការ មៅគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិង
មោក្សព្សីមេធាវៃឹីង្តល់ៃូវព្គូឧមទ្ាសពាក់្សរ័ៃធៃឹងបមចចក្សមទ្សនៃការព្សាវព្ជាវ ៃិងសរមសរអ្តថ
បទ្ចាប់ សព្មាប់មធវើការបណតុ ះបណាត លែល់មេធាវកី្សេពុជា្ងដែរ។ 
កិ្សចចព្បជំុបាៃបចចប់មៅមោយបរោិកាសរកី្សរាយ។ 

  

 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ជួបព្បជំុជាេយួអ្តីតព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃរែឋវា សីុៃមតាៃ

មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ជួបព្បជំុជាេួយអ្តីតព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃរែឋវា សីុៃមតាៃ 
មៅនងៃអ្គា រ ៥មរាច ដខបសុស ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្១៤ ដខេក្សរា  
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ឆ្ន ២ំ០២០ មៅទី្សាន ក់្សការគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល  
ព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃជួបរិភាក្សាការគរជាេយួមោក្ស William D. Pickett អ្តីតព្បធាៃគ
ណៈមេធាវ ី នៃរែឋវា សីុៃមតាៃ ៃិងស ការ។ី មៅក្សនុងជំៃួបមៃះមោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវបីាៃ
អ្ៃុញ្ញ តឲ្យមោក្សមេធាវ ី កុ្សយ នាេ អ្គាមលខាធិការគណៈមេធាវ ី មធវើមសចក្សតីសមងេបអំ្រីព្បវតតិ 
ៃិងការវវិឌឍៃ៍ការគរបស់គណៈមេធាវកី្សៃង្េក្ស។ បដៃថេរីមលើមៃះមទ្ៀត មោក្សព្បធាៃគណៈ
មេធាវក៏ី្សបាៃបគា ញៃូវតព្េូវការជាក់្សដសតងដែលគណៈមេធាវបីាៃ ៃិងកំ្សរុងជួបព្បទ្ះ ម ើយ
មោក្សក៏្សបាៃមសនើសំុមៅមោក្ស William D. Pickett ្តល់ៃូវជំៃួយបមចចក្សមទ្សេយួចំៃួៃជា
រិមសសមលើការ្តល់ៃូវអ្នក្សជំនាញខាងព្សាវព្ជាវចាប់ ៃិងសរមសរអ្តថបទ្ចាប់ ៃិងព្បរ័ៃធ
ៃិៃន័យចាប់សព្មាប់មេធាវកី្សេពុជាមធវើការព្សាវព្ជាវ្ងដែរ។  

មោក្ស William D. Pickett បាៃទ្ទួ្លយក្សៃូវសំមណើ ររបស់ក្សេពុជា ម ើយមោក្សៃឹងអ្
មចច ើញគណៈព្បតិភ ូនៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមៅមធវើទ្សសៃកិ្សចចសិក្សាមៅស 
រែឋអាមេរកិ្សមែើេបផ្ី្ទស់បតូរបទ្រិមសាធៃ៍ោន មៅវញិមៅេក្ស។ នាមរលអ្នាគត គណៈមេធាវទីាងំរីរ
ៃឹងចុះអ្ៃុសារណៈមោគយល់ោន  មែើេបមីធវើកិ្សចចស ការោន ក្សនុងវស័ិយចាប់ ៃិងបមចចក្សមទ្ស។ 
កិ្សចចព្បជំុបាៃបចចប់មោយបរោិកាសរកី្សរាយ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃរិភាក្សាការគរជាេួយឯក្ស

ឧតតេ ចឺយ វចិិតត ឯក្សអ្គារាជទូ្តក្សេពុជា ព្បចំព្បមទ្សមា ម សីុ 
មៅនងៃចៃា ០៣ មក្សើត ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ២៧ ដខេក្សរា 

ឆ្ន ២ំ០២០ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃរិភាក្សាការគរៃិង
ទ្ទួ្លទាៃអាហារនងៃព្តង់ជាេយួឯក្សឧតតេ ចឺយ វចិិតត ឯក្សអ្គារាជទូ្តក្សេពុជាព្បចពំ្បមទ្ស       
មា ម សីុ។ មៅក្សនុងការទ្ទួ្លទាៃអាហារមៃះ មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវ ីៃិងមោក្សឯក្សអ្គារាជ
ទូ្តបាៃមផ្ទត តការរិភាក្សាោ ងយក្សចិតតទុ្ក្សោក់្សរី “យុទ្ធសាង្រ្សត ៃិងវធិាៃការចបំាច់នានាមែើេប ី    
្តល់ជំៃួយដ្នក្សចាប់ែល់រលក្សរដខមរដែលមធវើការមៅព្បមទ្សមា ម សីុ។ “កិ្សចចរិភាក្សា ៃិងទ្ទួ្ល 
ទាៃមៃះសថិតមព្កាេបរោិកាស រកី្សរាយ សនិទ្ធិសាន ល ៃិងមោគយល់អ្ធាព្ស័យគួរជាទី្មមាទ្ៃ។ 
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មោក្សមេធាវ ីគង់ សំអ្ៃុ ៃិងមោក្សមេធាវ ីដក្ស ប ុៃមធឿៃ បាៃចូលរួេព្បជំុសិក្សាដសវង

យល់រីែំមណើ រការរបស់េណឌ លមសវាក្សេមយុតតិធេ៌ 
មៅរមសៀលនងៃចៃា ០២មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ១០ 

ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន  ំ ២០២០ មោក្សមេធាវ ី គង់ សំអ្ៃុ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃ ព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង
្សរវ្ ាយ ៃិងមោក្សមេធាវ ីដក្ស ប ៃុមធឿៃ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃទំ្នាក់្សទំ្ៃងសាធារណៈ ៃិងស 
ព្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិបាៃចូលរេួព្បជំុសិក្សាដសវងយល់រីែំមណើ រការរបស់េណឌ លមសវាក្សេម
យុតតិធេ៌ មែើេបជួីយ មលើក្សក្សេពស់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃយុតតិធេ៌មៅក្សេពុជា ជាេយួគណៈមេធាវជីប ៃុមៅ
សាោខណឌ  ដសៃសុខ រាជធាៃីភនមំរញ ។ 

 

ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាទ្ទួ្លជួបរិភាក្សាជាេយួស រ័ៃធ
មេធាវជីប ុៃ 

មៅរមសៀលនងៃអ្គា រ ០៣មរាច ដខមា  ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ១១ 
ដខកុ្សេាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាទ្ទួ្លជួបរិភាក្សា
ជាេយួស រ័ៃធមេធាវជីប ៃុ ព្បព្រឹតតមៅគណៈមេធាវកី្សេពុជា មលើគមព្មាង “ការមលើក្សក្សេពស់សិទ្ធិ
ទ្ទួ្លបាៃយុតតិធេ៌“ ដែលមាៃរមបៀបវារៈែូចខាងមព្កាេ៖ 

- គមព្មាង ៃិងមោលការណ៍ មលើគមព្មាងកិ្សចចស ព្បតិបតតិការ 
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- មរលមវោមលើការអ្ៃុវតតគមព្មាង 
- សាថ ៃភារបចចុបបៃនមលើសិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃយុតតិធេ៌ មៅព្បមទ្សក្សេពុជា 
- ការរិភាក្សាលេអតិមៅមលើសក្សេមភារគមព្មាង 
- សៃនិសិទ្អ្ៃតរជាតិដែលៃឹងព្បព្រឹតតមៅមៅ ដខេងុិនា 
មៅក្សនុងកិ្សចចរិភាក្សាមៃះ សេភាគីទាងំរីរបាៃផ្្ទស់បតូរមោបល់ ៃិងបទ្រិមសាធៃ៍ោន មៅ

វញិមៅេក្ស មលើគមព្មាង “ការមលើក្សក្សេពស់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃយុតតិធេ៌“ ៃិងការអ្ៃុវតតមៅក្សេពុជាដែល
គណៈមេធាវបីាៃមធវើក្សៃង្េក្ស។ 

ចុងមព្កាយនៃកិ្សចចរិភាក្សាមៃះឯក្សឧតតេព្បធាៃគណៈមេធាវ ី បាៃឯក្សភារទ្ទួ្លយក្ស
សំមណើ របស់ស រ័ៃធមេធាវជីប ៃុមែើេបយីក្សមៅរិចរណា ៃិងោក់្សមៅក្សនុងមសចក្សតីព្ពាងចុះអ្ៃុ
សារណៈមោគយល់រវាងគណៈមេធាវកី្សេពុជា ៃិងស រ័ៃធមេធាវជីប ៃុ មែើេបចុីះ តថមលខានា
មរលអ្នាគត។ 
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២ . ការ្សរវ្ាយចាប់តាេរយៈសិកាេ សាោ  
 
សិកាេ សាោមព្កាេព្បធាៃបទ្ " គំៃូរឧសា ក្សេម ៃិងការអ្ៃុវតតមៅក្សេពុជា ៃិងជប ុៃ" 
មៅនងៃអ្គា រ ៣មក្សើត ដខ្លាុៃ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទី្ ២៥ ដខកុ្សេាៈ 

ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ស ការជាេយួ សមាគេក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ
ក្សេពុជាបាៃមរៀបចំសិកាេ សាោមព្កាេព្បធាៃបទ្ "គំៃូរឧសា ក្សេម ៃិងការអ្ៃុវតតមៅក្សេពុជា ៃិង
ជប ៃុ" មព្កាេអ្ធិបតីភារឯក្សឧតតេ ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គាមលខាធិការគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជា
ណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងព្បធាៃសមាគេក្សេមសិទ្ធិបញ្ញ ក្សេពុជាសិកាេ សាោមៃះព្បាររវមធវើម ើងមៅទី្
សាន ក់្សការគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

មៅក្សនុងសិកាេ សាោមៃះ ក៏្សមាៃវាគមិៃកិ្សតតិយសបាៃម ើងមធវើបទ្បគា ញរី យៃតការនៃកិ្សចច
ការពារគំៃូរឧសា ក្សេមមព្កាេចាប់ក្សេពុជា ចាប់សតីរីការរចនា ៃិងការអ្ៃុវតតមៅព្បមទ្សជប ៃុ 
ៃិងៃីតិវធីិចុះបចជ ីគំៃូរឧសា ក្សេមមៅក្សេពុជា។ មព្ៅអំ្រីការមធវើបទ្បគា ញមៃះ ក្សេមវធីិសិកាេ
សាោក៏្សមាៃ ៃូវក្សេមវធីិសំណួរចមេ្ើយមៅកាៃ់វាគមិៃកិ្សតតិយស មែើេបជីាការមោះព្សាយចេៃល់ 
ជាការដចក្សចយចំមណះែឹង ៃិងការែក្សបទ្រិមសាធៃ៍ឲ្យោន មៅវញិមៅេក្ស។ 

ចុងបចចប់នៃក្សេមវធីិ មោក្សមេធាវ ី គង់ សំអ្ៃុ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃព្សាវព្ជាវ មបាះរុេព 
ៃិង្សរវ្ ាយ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃម ើងដងង្ចំណាប់អារេមណ៍បិទ្ក្សេម
វធីិ ៃិងបាៃបិទ្បចចប់ក្សេមវធីិរបស់ខ្ួៃមៅមវោមមា ង ១២ នងៃព្តង់ នានងៃែដែលមនាះ។ 
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៣. ជដជក្សរីចាប់ 

មោក្សមេធាវ ីគង់ សំអ្ៃុ អ្មចជ ើញជាវាគមៃិកិ្សតតិយលក្សនុងការដចក្សរដំលក្សចំមណះែឹងចាប់
សតីរី “ការប ះពាល់ែល់អ្ៃីតិជៃ ៃិងព្គួសារ” 

លោកលេធាវ ី គង់ សំអុន ប្រធាននាយកដ្ឋា នប្ាវប្ាវ ល ោះពុេព និងផ្សពវផ្ាយ ននគណៈ
លេធាវកីេពុា  នអល ជ្ ីញវាគមិនកិត្តិយស កនុងកេមវធិីវទិ្យុសិទ្ធិេនុសសកេពុា ល ីប្រធានរទ្ “ការរ ោះ
ពា ់ដ ់អនីត្ិជននិងប្គួារ(១)” ។ 

 

មោក្សមេធាវ ីមទ្ៀង វុទាធ  អ្មចជ ើញជាវាគមៃិកិ្សតតិយលក្សនងុការដចក្សរដំលក្សចំមណះែឹងចាប់
មព្កាេព្បធាៃបទ្ “សិទ្ធិេិៃព្តូវបាៃបងេិតបងេំឲ្យសារភាររីរិរុទ្ធភារ” 
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៤. កិ្សចចព្បជំុបុគាលិក្ស 
មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃែឹក្សនាំ

កិ្សចចព្បជំុបុគាលិក្ស 
លៅប្ពឹកនងៃពុធ ១៣លោច ខែរុសស ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ប្ត្ូវនឹងនងៃទ្ី២២ ខែេកោ 

ឆ្ន ២ំ០២០ លៅទ្ីាន ក់ការ គណៈលេធាវ ីលប្កាេអធិរត្ីភាពលោកលេធាវ ីសួន វាិ  ប្រធាន គណៈ
លេធាវនីនប្ពោះោាណាចប្កកេពុា  នដឹកនាំកិចចប្រជុំរុគគ ិកលដីេបបី្ត្ួត្ពិនិត្យការងារ និងដំលណីរការ 
រកីចលប្េីនកនុងអងគភាពខដ មានរលរៀរវារៈដូចខាងលប្កាេ៖ 

១.លរីកកិចចប្រជុំ 
២.ោយការណ៍សកេមភាព និងសំនូេពរ 
៣.េត្ិខណនាំនិងដំលណាោះប្ាយរញ្ហា ប្រឈេនានា 
៤.លផ្សងៗ 

កិចចប្រជុំលនោះមានការចូ រេួពីរុគគ ិកប្គរ់នាយកដ្ឋា ន និងរុគគ ិកការយិា ័យររស់គណៈលេធាវ ី
ប្គរ់ាន់ថ្នន ក់។ 

 
 
៥. កិ្សចចព្បជំុគណៈក្សេមការជំនាញ 

មោក្សមេធាវ ីគង់ សំអ្ៃុ បាៃែឹក្សនាអំ្ងាព្បជំុសព្មាប់គណៈក្សេមការ ការព្សាវព្ជាវ ៃិង
កំ្សណត់តនេ្ វគាបណតុ ះបណាត លមេធាវ  ី

លៅនងៃអងាគ រ ៥លោច ខែរុសស ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ប្ត្ូវនឹងនងៃទ្ី១៤ ខែេកោ ឆ្ន  ំ
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២០២០ លៅទ្ីាន ក់ការគណៈលេធាវនីនប្ពោះោាណាចប្កកេពុា លោកលេធាវ ី គង់ សំអុន ប្រធាន
នាយកដ្ឋា ន ប្ាវប្ាវ ល ោះពុេព និងផ្សពវផ្ាយ  នដឹកនាំអងគប្រជុំ គណៈកេមការ ការប្ាវប្ាវ និង
កំណត្់ត្នេៃវគគរណតុ ោះរណាត  លេធាវ ីជំនាញឯកលទ្សខដ មានរលរៀរវារៈដូចា៖ 

- ការខរងខចកការងារររស់គណៈកេមការ 
- ការសិកាប្ាវប្ាវេុែវាិជ ខដ ប្ត្ូវយកេករណតុ ោះរណាត   
- លផ្សងៗ 

កិចចប្រជុំលនោះ  នរ ច្រ់លៅលដ្ឋយររយិាកាសរកីោយ និងប្រករលដ្ឋយផ្ ខផ្ៃផ្កា គួរាទ្ីលមាទ្ន។ 

 
 

៦. ម្សងៗ 
ការជួបសំមណះសំណាលដសវងយល់រីគណៈមេធាវ ីៃិងការចូលព្បក្សបវជិាជ ជិវៈមេធាវមីៅ

ទី្សាន ក់្សការគណៈមេធាវ  ី
នានងៃប្ពហសបត្តិ៍ ១៣ លកីត្ ខែមាឃ ឆ្ន  ំកុរ ឯកស័ក ពុទ្ធសកោជ ២៥៦៣ ប្ត្ូវនឹងនងៃទ្ី ៦ 

ខែកុេភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ លវោលមា ង ៣:00 រលសៀ  លៅទ្ីាន ក់ការគណៈលេធាវ ីលោកលេធាវសីួន វាិ  
ប្រធានគណៈលេធាវនីន ប្ពោះោាណាចប្កកេពុា រេួាេួយលោកលេធាវ ី ីវ សុវណាា  អគគល ខាធិការ
រងននគណៈលេធាវ ីនអនុញ្ហា ត្ិឲ្យនិសសតិ្េកពីាក វទិ្ា ័យ លៅអុីសង៍លអយលសៀ េកពីលែត្ត
លសៀេោរ  នជួរសំលណោះសំណា ខសវងយ ់ពីគណៈលេធាវ ីនិងការចូ ប្រករវាិជ ជិវៈលេធាវ ី។ 
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រិធីរិធីបិទ្វគាបណតុ ះបណាត លវគាសុព្កឹ្សតការវគាទី្៨ មេធាវចូីលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី

លៅរលសៀ នងៃសុប្ក ៦លោច ខែមាឃ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ពុទ្ធសកោជ ២៥៦៣ ប្ត្ូវនឹងនងៃទ្ី ១៤
ខែ កុេភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ លៅទ្ីាន ក់ការគណៈលេធាវ ីននប្ពោះោាណាចប្កកេពុា  នប្ រពធពិធីពិធីរិទ្វគគ
រណតុ ោះរណាត  វគគសុប្កឹត្ការដ ់លេធាវចូី ប្រករវាិជ ជីវៈលេធាវ ីតាេមាប្តា ៣២ ននចារ់សតីពី កខនតិ
កៈលេធាវ ីវគគទ្ី៨លប្កាេអធិរត្ីភាពលោកលេធាវ ីប្ពហម វចិិប្ត្អកខោ អគគល ខាធិការគណៈលេធាវនីនប្ពោះ
ោាណាចប្កកេពុា។ 
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កនុងពិធីរិទ្លនោះ ក៏មានការចូ រេួពីលោកលេធាវ ីយឹេ ារបី្រធានេជឈេណឌ  រណតុ ោះរណាត
 វាិជ ជីវៈលេធាវ ីនិងសមាជិក-សមាជិកាប្កុេប្រឹកាគណៈលេធាវ ីប្ពេទំងសិសសវគគសុប្កឹត្ការវគគទ្ី៨ 
ចំនួន ១០០ នាក់ផ្ងខដរ។ លោកអគគល ខាធិការគណៈលេធាវកី៏មានេត្ិផ្កត ំលផ្ញីដ ់សិសសលេធាវទីំង
អស់ខដ រ ច្រ់វគគសិកានងៃលនោះ លចញលៅប្រករវាិជ ជីវៈប្រករលដ្ឋយសី ធេ៌ែពស់ និងាលេធាវ ី
ប្រករលដ្ឋយវាិជ ជីវៈ លដីេបចូី រេួល ីកសទួយវសិ័យយុត្តិធេ៌កនុងសងគេកេពុា។ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯក្សឧតតេ សួៃ វសិាល បាៃអ្មចជ ើញចូលរេួជាមភាៀវកិ្សតិតយក្សនុងការព្បារេាខួបគព្េប់ ៨ឆ្ន ំ 
របស់ព្ក្សរេ  ុៃនអ្ោ រា  

លៅប្ពឹកនងៃចនទ ១ លោច ខែផ្ គុន ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ពុទ្ធសកោជ ២៥៦៣ ប្ត្ូវនឹងនងៃទ្ី៩ ខែេី
នា ឆ្ន ២ំ០២០ គណៈប្រត្ិភូននគណៈលេធាវ ីដឹកនាំលដ្ឋយឯកឧត្តេ សួន វាិ  ប្រធានគណៈលេធាវ ី
គណៈលេធាវ ី ននប្ពោះោាណាចប្កកេពុា  នអល ជ្ ីញចូ រេួាលភញៀវកិត្ិតយកនុងការប្ រេភែួរគប្េរ់   
៨ឆ្ន  ំ ររស់ប្កុេហ ុននអយា ោ  ខដ កេមវធិីលនោះ នលរៀរចំលធវីល ីងលៅេជឈេណឌ  ដឺប្ពីលេៀ ខសនសុែ 
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ោជធានីភនំលពញ។ លៅកនុងពិធីលនាោះក៍មានការចូ រេួពីរណាត ាខាខចឬកចាយនានាររស់ប្កុេហ ុន    
នអយា ោ លៅទូ្ទំងប្រលទ្សកេពុាផ្ង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ព្បសាសៃ៍ដណនារំបស់មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិាល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា អំ្រីការបគេ រការរកី្សរាលោលនៃមេមរាគកូ្សរ  ូណា (COVID19) 
https://www.bakc.org.kh/index.php/km/2753-covid19 

 

https://www.bakc.org.kh/index.php/km/2753-covid19




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គណៈកេមការព្រឹត្តិបព្ត្ 

 
១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាងហ្វា ងការផ្សាយ 
២-មោកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 
៣-មោកមេធាវី លវី សវុណ្ណា  មេខាធិការ 

 
នាយកដ្ឋឋ នព្សាវព្ជាវ មបាោះរុេព និងផ្សសរាផ្សាយ 
១-មោកមេធាវី គង់ សាំអុន  ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

២-មោកមេធាវី  មទៀង វុទ្ធធ   អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

៣-មោក ឃេឹ ច្ប័នទមធឿន  អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 

៤-មោកមេធាវី វ៉ា  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ និងមបាោះរុេព 

៥-មោកមេធាវី ខន សមុខង ព្បធានការ.ិព្សាវព្ជាវ និងផ្សសរាផ្សាយច្បាប់ 

៦-មោក ថា ប ុនថៃ   ព្បធានការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៧-មោក មព្សង សីហ្ប ុននុត្  ជាំនួយការ ការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៨-កញ្ញា មេធាវី តាន់ ច្បរណី  បណ្ណា រកស 

៩-មោកមេធាវី តាន់ មអៀេ  បណ្ណា រកស 

១០-កញ្ញា  រា៉ា ត្់ ោន   សម័ព្គច្បិត្ត 

១១-មោក វ៉ា ត្ ទិត្យ   សម័ព្គច្បិត្ត 

 
 

 

 

' 
 

& 

 
 

- 

 
 

, 

 
 ' 

 

, 

 
 

- 

 
 

& 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបត្ថេភការមបាោះរុេពផ្សាយមដ្ឋយ 

 

សមេតច្បវិបុេមសនាភកតី សាយ ឈុាំ 

មោកមេធាវី សារនិ មដ្ណូរា៉ា  

DFDL  

គណៈមេធាវី ថនព្រោះរាជាណ្ណច្បព្កកេពុជា 

 

 

 

 


