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សាររបសព់្បធានគណៈមេធាវី 

គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជាមាៃក្សិតតិយស មបាះរុេពបៃត
ៃូវព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៧  
ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០២២។ ព្រឹតតបិព្ត
មេធាវមីៃះ បាៃសមព្េចម ងី 
មោយការព្បឹងដព្បង លះបង់មរល
មវោែ៏មាៃតនេ្របស់អ្នក្សៃិរៃធ 
មាន ក្ស់ៗ មែីេបដីចក្សរដំលក្សចំមណះែឹង 
ៃិងបទ្រិមោធៃ៍របស់ោត់។ 
តាងនាេឱ្យគណៈមេធាវ ី ខ្ុ ំសូេដង្ងអ្ំណរគុណែល់អ្នក្សៃិរៃធដែលបាៃរេួចំដណក្សវភិាគទាៃ
អ្តថបទ្របស់ខ្ួៃ។ ខ្ុ ំក្ស៏សូេដង្ងអំ្ណរគុណផងដែរែល់មោក្សអ្គគមលខាធិការ មោក្សអ្គគ             
មលខាធិការរង ព្បធាៃ បុគគលិក្ស អ្នក្សសម័ព្គចិតតនៃនាយក្សោឋ ៃព្ោវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិងផសរវផាយ 
ៃិងគណៈក្សេមការៃិរៃធនាយក្សនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃខិតខំមរៀបចំរិៃិតយៃិងសព្េួលអ្តថបទ្
ៃិងការមបាះរុេពព្រឹតតិបព្តមលខមៃះ។ 

ព្រឹតតិបព្តមលខមៃះ ព្បេូលផតុ ំៃូវអ្តថបទ្មៅក្សនុងវស័ិយនានា ែូចជាការមោះព្ោយវវិាទ្
មព្ៅផ្ូវតុោការ តាេរយៈែំមណីរការៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ (Expedited Procedure) ក្សនុងែំមណីរការ 
េជឈតតការពាណិជជក្សេមមៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាៃិងតាេរយៈសនាធ ៃក្សេម ែំមណីរការៃីតិវធីិ         
ព្រ មទ្ណឌ ពាក្ស់រ័ៃធសិទ្ធិេិៃព្តូវបាៃបងខំឱ្យមឆ្ីយោក់្សបៃាុក្សខ្ួៃឯង ៃិងការោពំារសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃ
មេធាវ។ី បដៃថេមលីការផាយៃូវអ្តថបទ្ចាប់ ព្រឹតតិបព្តមេធាវបីាៃផតល់រ័ត៌មាៃសតីរីសក្សេមភារនៃ
គណៈមេធាវជីាមព្ចីៃែូចជា ទ្ំនាក្ស់ទ្ំៃងជាតិៃិងអ្ៃតរជាតិ ការផសរវផាយតាេរយៈសិកាខ ោោ
នានា មវទ្ិកាមេធាវ ីក្សេមវធិី៣សំណួរ ក្សេមវធិីជដជក្សរីចាប់ ក្សិចចព្បជុំនផាក្សនុង ការការពារក្សតីជូៃជៃព្ក្សីព្ក្ស
ការជូៃររ ៃិងសួរទុ្ក្សខក្សនុងឱ្កាសខួបក្សំមណីតមេធាវ ី ៃិងក្សេមវធីិសុខមាលភារមេធាវ ី ។ល។              
មែីេបឱី្យស ភាតាជាមេធាវ ី ៃិងោធារណៈជៃបាៃព្ជាបរីក្សិចចែំមណីរការនៃគណៈមេធាវ។ី              
គណៈមេធាវៃីឹងសវះដសវងទាក្ស់ទ្ងមេធាវ ី ៃិងអ្នក្សចាប់ែនទ្មទ្ៀត មែីេបរីព្ងីក្សការដចក្សរដំលក្សៃូវ
ចំមណះែឹងមៅក្សនុងវសិ័យែនទ្មទ្ៀត មៅក្សនុងការផាយមលីក្សមព្កាយៗ។ 

ការមបាះរុេពផាយព្រឹតតិបព្តមេធាវមីៃះ ជាការមឆ្ីយតបមៅៃឹងទ្ិសមៅទ្ី១២ “បៃតរព្ងឹង
គុណភារ សេតថភារ ៃិងជំនាញែល់មេធាវ ី តាេការបណតុ ះបណាត លជាព្បច ំ សិកាខ ោោ           
ទ្សសកិ្សចចសិក្សា ទាងំក្សនុងៃិងមព្ៅព្បមទ្ស មែីេបមីឆ្ីយតបៃឹងការវវិឌ្ឍសងគេ មសែឋក្សិចច ៃិងចរៃតនៃ

v
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សក្សលភាវូបៃីយក្សេម” ដផៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវដីែលបាៃអ្ៃុេ័តមោយព្ក្សរេព្បឹក្សា          
គណៈមេធាវ ី ៃិងព្សបមៅៃឹងមោលៃមោបាយរបស់ព្បធាៃគណៈមេធាវអីាណតតិទ្ី ១៣                    
ៃិងទ្ី១៤គឺ “មយីងរួេោន មែីេបីឧតតេភារៃិងកិ្សតាៃុភារវជិាជ ជីវៈមេធាវ”ី។  

ខ្ុ ំសមងេតម ញីថា មៅក្សនុងស គេៃ៍អ្នក្សចាប់មៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយងី 
មាៃអ្នក្សជំនាញខាងចាប់ជាមព្ចីៃដែលបាៃសរមសរផសរវផាយមសៀវមៅសិក្សា មែីេបីបមព្េី           
មសចក្សតីព្តូវការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប់។ ខ្ុ ំសូេមលីក្សទ្ឹក្សចិតតបដៃថេមទ្ៀតែល់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្សសិក្សា
ទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែីេបចុីះផាយក្សនុងព្រឹតតិបព្តមេធាវ។ី គណៈមេធាវោីវ គេៃ៍ជាៃិចច 
ចំមពាះការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខ្ួៃមៅក្សនុងព្រតឹតិបព្តមៃះ។ ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិៃ
ខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃនាយក្សោឋ ៃព្ោវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិងផសរវផាយ                
ដែលៃឹងជួយផតល់ការដណនាែំល់អ្នក្សចូលរេួ ៃិងជួយដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការ
បមងេីតព្រឹតតិបព្តមៃះ េិៃព្តឹេដតផសរវផាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃិរៃធមជីងចស់ដតប ុមណាណ ះមទ្ ប ុដៃតដងេ
ទាងំជួយមលីក្សសាួយបំណិៃខាងសរមសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជំនាៃ់មព្កាយផងដែរ។ 

ខ្ុ ំយល់ម ញីថា ងវីមបីនាយក្សោឋ ៃព្ោវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិងផសរវផាយ បាៃផចិតផចង់ក្សនុងការ
មធវីឱ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទួ្លបាៃគុណភារេួយែ៏ខពស់ក្ស៏មោយ ការខវះខាតគង់ដតមជៀសេិៃផុត។ មែីេបី
មព្ជាេដព្ជងឱ្យព្រឹតតិបព្តមៃះមាៃគុណភារកាៃ់ដតព្បមសីរ ខ្ុ ំសូេអំ្ពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត          
សរមសរតប ៃិងរះិគៃ់ោថ បនា មធវីអ្តាថ ធិបាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលីអ្តថបទ្ៃីេួយៗ ដែលបាៃ
មបាះរុេពផាយ។ ខ្ុ ំសងឃេឹថា ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹង
បាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ សូេមធវកីារទាក្ស់ទ្ងេក្សការោិលយ័គណៈមេធាវ ី                 
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ីមាស បូរា៉ា  នាយក្សគណៈក្សេមការៃិរៃធនាយក្សព្រឹតតិបព្ត តាេអុ្ីដេ ល 
measbora754bakc.org.kh ៃិងមោក្ស េ ី រនលឺ ព្បធាៃការោិល័យព្រឹតតិបព្ត ៃិងមបាះរុេព               
តាេអុ្ីដេ ល punleuly@bakc.org.kh ក្ស៏បាៃ។ 
 ជាទ្ីបចចប់ ខ្ុសូំេជូៃររែលស់ ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជទំាវ ៃិងមោក្ស មោក្សព្សទីាងំអ្ស ់
សូេជួបដតមជាគជ័យព្គប់ព្បការ។ 

សូេអ្រគុណ! 
                                       នងៃរុធ ១៤មកី្សត ដខេិគសិរ ឆ្ន ខំាល ចតាវ ស័ក្ស រ.ស.២៥៦៦ 

   រាជធាៃីភ្នំមរញ នងៃទ្ី៧ ដខធនូ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

 
                                

      េ ីច័នទត្ុលា 
ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
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ដាំមណើ រការនីតិ្វិធី្រមនលឿន  
(Expedited Procedure) ក្នងុដាំមណើ រការ

េជ្ឈត្តការពាណិជ្ជក្េម 
មៅព្រះរាជាណាចព្ក្ក្េពុជា 
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ដាំមណើ រការនីតិ្វិធ្ីរមនលឿន (Expedited Procedure)         
ក្នងុដាំមណើ រការេជ្ឈត្តការពាណិជ្ជក្េម                             

មៅព្រះរាជាណាចព្ក្ក្េពុជា 
មោយេជឈតតក្សរ ដត រៃឺ្*

 

១.  មសចក្តីម្តើេ  
េជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេម (េ.ជ.េ.) ព្តូវបាៃបមងេតីម ងីសថតិមៅ

មព្កាេចាប់សតរីីេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៦ ៃិងអ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ១២៤ អ្ៃព្ក្ស.បក្ស 
សតីរីការមរៀបចំៃិងព្បព្រឹតតិមៅរបស់េជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទ្ី
១២ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៩ ៃិងអ្ៃុព្ក្សឹតយមលខ១៨២ ដក្សសព្េួលមាព្តា៥២ នៃអ្ៃុព្ក្សឹតយសតីរី
ការមរៀបចំៃិងព្បព្រឹតតមៅរបស់ េ.ជ.េ. ចុះនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១០។ មព្កាយេក្សមៅ        
ដខេក្សរា ឆ្ន ២ំ០១៣ េ.ជ.េ. បាៃមបីក្សែំមណីរការជាផ្ូវការដែលគិតេក្សែល់ឆ្ន មំៃះ េ.ជ.េ. 
មាៃអាយុកាល ៩ឆ្ន  ំម យី។  

េួយឆ្ន មំព្កាយរីការោក្ស់ឱ្យែំមណីរការ មទ្ីបវធិាៃសតីរីេជឈតតការរបស់ េ.ជ.េ.  
ៃិងបទ្បញ្ជ នផាក្សនុងរបស់ េ.ជ.េ. ព្តូវបាៃតាក្ស់ដតងម ងីមៅដខក្សក្សេោ ឆ្ន ២ំ០១៤។ 

េ.ជ.េ . ជាោថ ប័ៃឯក្សរាជយ ដែលព្តូវបាៃបមងេីតម ងីក្សនុងមោលបំណង1៖                                                          
១.ជព្េរញការមោះព្ោយវវិាទ្ពាណិជជក្សេម តាេរយៈការផសះផាមៅក្សនុងព្រះរាជា-

ណាចព្ក្សក្សេពុជា  
២.បមងេីតរចនាសេព័ៃធ ៃិងវធិាៃចបំាច់សព្មាប់ព្គប់ព្គងមរឿងក្សតីេជឈតតការមៅក្សនុង

ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មៅមរលដែលក្សិចចព្រេមព្រៀងជាក្ស់ចាស់េួយនៃភាគីវវិាទ្ោក្ស់វវិាទ្
មៅេជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការ។ 

 
* េជឈតតក្សរ ដត រៃឺ្ ជាេជឈតតក្សរដែលបាៃចុះបចជ ីជាេជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម មៅេជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការដផនក្ស
ពាណិជជក្សេម កាលរីឆ្ន ២ំ០២០។ មោក្សក៏្សជាសមាជិក្សនៃព្ក្សរេព្បឹក្សាព្បតិបតតិសព្មាប់អាណតិតទី្៤។ មោក្សក៏្សជាព្គូ
បមព្ងៀៃមព្ៅមមា ង ដផនក្សេជឈតតការពាណិជជក្សេម មៅោក្សលវទិ្ាល័យផងដែរ។ បដៃថេរីមៃះមោក្សក៏្សជាតំណាងភាគី
វវិាទ្ក្សនុងែំមណីរការេជឈតតការពាណិជជក្សេម ក្សនុងសំណំុមរឿងអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ។ 
1 មាព្តា១០ នៃចាប់សតីរីេជឈតតការពាណិជជក្សេម ឆ្ន ២ំ០០៦។ 
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៣.ធានាឱ្យេជឈតតការមៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមាៃគុណភារខពស់។ មោលបំណង
មៃះរេួបចចូ លការក្សំណត់សតង់ោរ សព្មាប់លក្សខណៈសេបតតិរបស់េជឈតតក្សរ។ 

ព្ក្សរេព្បឹក្សាព្បតិបតតិអាណតតិទ្ីេួយ មោយមាៃការចូលរេួោពំ្ទ្ដផនក្សបមចចក្សមទ្ស       
រីេិតតបរមទ្ស េ.ជ.េ. ក្ស៏បាៃតាក្ស់ដតងៃូវវធិាៃសតីរីេជឈតតការម ងី ៃិងបាៃអ្ៃុេ័តោក្ស់ឱ្យ
មព្បីព្បាស់មៅឆ្ន ២ំ០១៤។ ព្បាបំីឆ្ន មំព្កាយេក្ស ព្ក្សរេព្បឹក្សាព្បតិបតតិអាណតតិទី្បីបាៃមធវី
រព្ាងវមិោធៃក្សេមមលីវធិាៃសតីរីេជឈតតការឆ្ន ២ំ០១៤ ៃិងោក្ស់ជូៃេហាសៃនិបាតអ្ៃុេ័ត
មៅនងៃទ្ី២៨ ដខេីនា ឆ្ន ២ំ០២១ ម យីបាៃចូលជាធរមាៃចប់រីនងៃទ្ី២៨ ដខេិងុនា       
ឆ្ន ២ំ០២១។ វធិាៃងមីមៃះបាៃោក្ស់បចចូ លៃូវវធិីោស្តសតងមីៗចំៃួៃបីគឺ េជឈតតក្សរបនាា ៃ់ 2        
ៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ ៃងិតារាងតនេ្មសវារែឋបាល ព្រេទាងំក្សនព្េមសវាេជឈតតការងមីផងដែរ។ 

២. នីត្ិវិធ្ីននការរមនលឿនក្នងុដាំមណើ រការេជ្ឈត្តការ 
មៅក្សនុងអ្តថបទ្មៃះ មយងីៃងឹរិៃិតយមេលីដតវធិោីស្តសតងមីេួយក្សនុងចំមណាេវធិោីស្តសតងម ី

ទាងំបីមៃះប ុមណាណ ះ គឺវធីិោស្តសតនៃៃីតិវធីិរមៃ្ឿៃ ដែលព្តូវបាៃមរៀបចំម ងី មែីេបអី្ៃុញ្ញ តឱ្យ
ែំមណីរការេជឈតតការព្បក្សបមោយយុតតិធេ៌ឆ្ប់រ ័ស មាៃព្បសិទ្ិធភារៃិងេិៃបងអង់ 3 
សព្មាប់ធុរជៃ អ្នក្សវៃិិមោគក្សនុងព្សរក្សក៏្សែូចជាមព្ៅព្សរក្ស។ បដៃថេរីមលីមៃះ មយងីក៏្សរាោេ
មឆ្ីយៃូវសំណួរសំខាៃ់ចំៃួៃរីរ ដែលមេធាវក៏ី្សែូចជាអ្នក្សអ្ៃុវតតចាប់េួយចំៃួៃដតងដតមចទ្
សួរមនាះគឺ៖   
 ១.មតីក្សនុងែំមណីរការៃីតិវធិីេជឈតតការធេមតា ៃិងែំមណីរការៃីតិវធិីេជឈតតការរមៃ្ឿៃ          
ព្តូវចំណាយនង្ែូចោន ឬមទ្? 
 ២.មតីក្សនុងែំមណីរការៃីតិវធីិេជឈតតការធេមតា ៃិងែំមណីរការៃីតិវធិីេជឈតតការរមៃ្ឿៃ 
ព្តូវយក្សវធិាៃរបស់ េ.ជ.េ. ឬយក្សព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណីេក្សអ្ៃុវតត? 
 ចុងមព្កាយមយងីៃឹងរិៃិតយល ូំរនៃៃីតិវធិី មោយមាៃរេួបចចូ លភាគីពាក្ស់រៃ័ធែំមណីរការ   
ៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ ៃិងឯក្សោរពាក្ស់រ័ៃធ។ 

 
2  មោងតាេព្បការ១ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ េជឈតតក្សរបនាា ៃ់គឺេជឈតតក្សរដែលដតងតាងំព្សបតាេ 
ព្បការ ១២ នៃវធិាៃមៃះ (ការទ្ទួ្លយក្សមោយគណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំៃិងៃីតិវធីិ)។ 
3  មោងតាេព្បការ៦ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ ែំមណីរការេជឈតតការមោយយុតតិធេ៌ឆ្ប់រ ័ស       
មាៃព្បសិទិ្ធភារ ៃិងមោយេិៃបងអង់។  



3

ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៧ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០២២  
 

3 
 

 ការមោះព្ោយវវិាទ្តាេរយៈមវទ្ិកាេជឈតតក្សេម4 មោយមព្បីព្បាស់ៃីតិវធិរីមៃ្ឿៃ5  ែូចមាៃ
ក្សនុងវធិាៃសតីរីេជឈតតការ អាចព្តូវបាៃមោះព្ោយក្សនុងរយៈមរល ២៧០ (រីររយចិតសិប)    
នងៃព្បតិទ្ៃិ គតិចប់រីនងៃដែលមវទ្កិាេជឈតតក្សេមព្តូវបាៃបមងេីត មលកី្សដលងដតមាៃកាលៈមទ្សៈ
រិមសស គណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំៃិងៃីតិវធិី 6  អាចរៃារមរលមវោក្សំណត់សព្មាប់ការ
មចញេជឈតតវៃិិចឆ័យោថ ររមៃះបាៃ។ ជារេួសព្មាប់ភាគីវវិាទ្ ឬអ្នក្សជំៃួញ ដែលចង់យក្ស
ជមម្ាះរបស់ខ្ួៃេក្សមោះព្ោយឱ្យបាៃឆ្ប់រ ័ស ក្សនុងរយៈមរលតិចជាងេួយឆ្ន  ំឬ២៧០នងៃ
ព្បតិទ្ិៃ អាចយក្សជមម្ាះមៃះេក្សមោះព្ោយតាេរយៈមវទិ្កាេជឈតតក្សេមមៅេជឈេណឌ លជាតិ
នៃេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេមបាៃ។  
 េុៃមរលមវទិ្កាេជឈតតក្សេមព្តូវបាៃបមងេីត ភាគីវវិាទ្អាចមធវីសំមណីសំុែំមណីរការៃីតិ
វធិីរមៃ្ឿៃ តាេរយៈការោក្ស់សំមណីសុំមៅអ្គគមលខាធិការោឋ ៃរបស់ េ.ជ.េ. ឱ្យអ្ៃុវតត
ែំមណីរការេជឈតតការតាេរយៈៃីតិវធីិរមៃ្ឿៃតាេព្បការ៩ (ែំមណីរការៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ)      

មោយព្តូវបំមរញលក្សខខណឌណាេួយខាងមព្កាេ៖ 
 (ក្ស) តនេ្ក្សេមវតថុនៃវវិាទ្មាៃតនេ្េិៃមលីស ៣.០០០.០០០ (បីោៃ) ែុោ្រ          
អាមេរកិ្ស មោយរាប់បចជូ លសរុបទាងំអ្ស់តនេ្នៃការទាេទារបណតឹ ងតបៃិងការមោះោរ
តាេការកាត់ក្សងនានា 
 (ខ) គូភាគីវវិាទ្បាៃព្រេមព្រៀងយក្សៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ ឬ 
 (គ) ក្សនុងក្សរណីរិមសសបនាា ៃ់ខ្ាងំ។  
 ក្សនុងៃ័យមៃះ មែីេបអីាចែំមណីរការៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃបាៃ ភាគីវវិាទ្តព្េូវឱ្យបំមរញ
លក្សខខណឌណាេួយក្សនុងចំមណាេលក្សខខណឌ បីខាងមលី មទ្ីបអាចែំមណីរការៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃបាៃ។ 
 ក្សនុងដផនក្សបៃតមៃះមយងីៃឹងោក្សលបងមឆ្ីយ ៃឹងចេៃល់េួយដែលមលីក្សម ងីថា៖ 
 មតីក្សនុ ងែមំណីរការៃីតិវធីិេជឈតតការធេមតា ៃិងែមំណីរការៃីតិវធីិេជឈតតការរមៃ្ឿៃ
ព្តូវចំណាយនង្ែូចោន ឬមទ្? 

 
4  មោងតាេព្បការ១ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការឆ្ន ២ំ០២១ មវទិ្កាេជឈតតក្សេមគឺជាមវទិ្កាេជឈតតក្សេមដែលព្តូវបាៃ
បមងេីតម ងីមោយមាៃេជឈតតក្សរេួយរូប ឬមព្ចីៃរូប។ 
5 មោងតាេព្បការ៩ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ ែំមណីរការៃីតិវធីិរមៃ្ឿៃ។ 
6 មោងតាេព្បការ៣៤.២ នៃបទ្បញ្ជ នផាក្សនុងរបស់េជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០២១           
គណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំៃិងៃីតិវធីិ មាៃតួនាទី្ចេបងជាអាទ្ិ៍ សមព្េចដតងតាងំេជឈតតក្សរ,សមព្េចមលីការតវា           
ពាក់្សរ័ៃធៃឹងការកំ្សណត់យុតាត ធិការរបស់ េ.ជ.េ សមព្េចមលីសំមណីសំុែំមណីរការៃីតិវធីិរមៃ្ឿៃ។ល។ 
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ែំមណីរការៃតីិវធិីរមៃ្ឿៃ (Expedited Procedure) ក្សនុងែំមណីរការេជឈតតការពាណិជជក្សេមមៅព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 

4 
 

 េុៃៃឹងមឆ្ីយៃឹងសំណួរមៃះមយងីគួរដសវងយល់រីពាក្សយគៃ្ះឹថា នង្ចំណាយក្សនុង              
េជឈតតការឬក្សនព្េមសវាេជឈតតក្សេមមាៃអ្វីខ្ះ? វធិាៃសតីរីេជឈតតការចុះនងៃទ្ី២៨ ដខេីនា            
ឆ្ន ២ំ០២១ បាៃក្សំណត់ែូចខាងមព្កាេ7៖ 
 (ក្ស) ក្សនព្េមសវាចុះបចជ ីសំណំុមរឿង ៃិងក្សនព្េមសវាមលីពាក្សយសុំនានា 
 (ខ) ក្សនព្េមសវារែឋបាល 
 (គ) ក្សនព្េមសវាដតងតាងំេជឈតតក្សរ 
 ( ) ក្សនព្េមសវាមវទ្ិកាេជឈតតក្សេម 
 (ង) ក្សនព្េមសវានានាសព្មាប់ៃីតិវធីិេជឈតតក្សរបនាា ៃ់ ៃិង 
 (ច) ក្សនព្េចំណាយមផសងៗរបស់េជឈតតក្សរបនាា ៃ់ មវទ្ិកាេជឈតតក្សេម ៃិង េ.ជ.េ.។  
 ជារេួក្សនុងែំមណីរការៃីតិវធីិេជឈតតការធេមតា ៃិងែំមណីរការៃីតិវធីិេជឈតតការរមៃ្ឿៃ 
ព្តូវចំណាយក្សនព្េមសវាេជឈតតក្សេមគឺែូចោន ។  
 សំណួរបនាា ប់គឺ មតីក្សនុ ងែមំណីរការៃីតិវធីិេជឈតតការធេមតា ៃិងែមំណីរការៃីតិវធីិ            
េជឈតតការរមៃ្ឿៃ ព្តូវយក្សវធិាៃរបស់ េ.ជ.េ ឬយក្សព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណីេក្សអ្ៃុវតត? 
 េុៃៃឹងរិៃិតយមលីបញ្ា មៃះមយងីគួរដសវងយល់រីអ្វីមៅជាវធិាៃ?  
 វធិាៃសំមៅែល់វធិាៃសតីរីេជឈតតការរបស់េជឈេណឌ លជាតិនៃេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេម
ដែលព្តូវបាៃអ្ៃុេ័តនានងៃទ្ី២៨ ដខេីនា ឆ្ន ២ំ០២១ 8  ជារិមសសវធិាៃមៃះ ៃឹងយក្សេក្ស  
អ្ៃុវតត ព្បសៃិមបភីាគីវវិាទ្បាៃព្រេមព្រៀងោក្ស់វវិាទ្របសខ់្ួៃឱ្យមោះព្ោយតាេរយៈេជឈតតក្សេម 
ចត់ដចងមោយ េ.ជ.េ. ឬតាេរយៈេជឈតតក្សេមមព្កាេវធិាៃរបស់ េ.ជ.េ. ឬព្បសិៃមបីពាក្សយ
មរចៃ៍ក្សនុងការព្រេមព្រៀងមនាះមាៃអ្តថៃ័យែូចោន 9 ។ ម តុែូចមៃះក្សនុងែំមណីរការៃីតិវធិី            
េជឈតតការមៅ េ.ជ.េ. ទាងំៃីតវិធិីធេមតា ៃិងៃីតិវធិរីមៃ្ឿៃព្តូវដតយក្សវធិាៃ េ.ជ.េ. េក្សអ្ៃុវតត
ោច់ខាត ៃិងេិៃអាចយក្សៃីតិវធីិរែឋបបមវណីេក្សអ្ៃុវតត មៅោថ ប័ៃេជឈេណឌ លជាតិនៃ         
េជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេមបាៃមទ្។ ផាុយមៅវញិៃីតិវធិីរែឋបបមវណីព្តូវបាៃមគអ្ៃុវតត           
មោយមរញមលញមៅក្សនុងែំមណីរការព្គប់ៃីតិវធិីមៅតុោការព្គប់ជាៃ់ថាន ក្ស់ ៃិងមខតត-ព្ក្សរងនៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។  
 

 
7 មោងតាេព្បការ ៥៦ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
8 មោងតាេព្បការ ១ នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
9 មោងតាេព្បការ ២.១ (ក្ស)  នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ វោិលភារអ្ៃុវតត។ 
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 មៅដផនក្សចុងមព្កាយមៃះ គឺមយងីៃឹងរិៃិតយមលីលំ ូរនៃៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ មោយដផអក្សមលី
លំ ូរ ែូចមាៃក្សនុងដផនក្សខាងមព្កាេដែលព្តូវបាៃដចក្សជាបីដផនក្សសំខាៃ់ៗ៖ 
 (ក្ស) ភាគីពាក្ស់រ័ៃធ 
 (ខ) ែំមណីរការៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ 
 (គ) ឯក្សោរពាក្ស់រ័ៃធ ឬវធិាៃោពំ្ទ្ដែលសថិតមៅជាធរមាៃ។ 
 ភាគីនៃវវិាទ្ក្សនុងែំមណីរការេជឈតតការពាណិជជក្សេម មទាះជាភាគីបតឹងទាេទារ                
(The Claimant) ឬភាគីមឆ្ីយតប (The Respondent)ក្សតី អាចមសនីសុំោក្ស់ឱ្យែំមណីរការ
ៃីតិវធីិរមៃ្ឿៃសព្មាប់សំណំុមរឿងរបស់ខ្ួៃបាៃព្សបតាេលក្សខខណឌ  ែូចបាៃមរៀបរាប់ក្សនុង 
ក្សថាខណឌ  ខាងមលី មព្កាយមរលដែលខ្ួៃបាៃោក្ស់មសចក្សតីជូៃែំណឹងអ្ំរីេជឈតតក្សេម10 ក្ស៏ែូច
ជាមសចក្សតីជូៃែំណឹងអ្រំីការមឆ្ីយតប 11  តាេរយៈការមសនីសុំេក្សអ្គគមលខាធិការោឋ ៃ េ.ជ.េ. 
មែីេបសីមព្េច។ មព្កាយមរលដែលអ្គគមលខាធិការោឋ ៃ េ.ជ.េ. ទ្ទ្ួលបាៃៃូវពាក្សយសំុរីភាគី
ណាេួយម យីអ្គគមលខាធិការោឋ ៃៃឹងបចជូ ៃពាក្សយសុំ ៃិងឯក្សោរពាក្ស់រ័ៃធនានាោក្ស់ជូៃ              
គណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំៃិងៃីតិវធិី មែីេបរីៃិិតយៃិងសមព្េចមោយដផអក្សមលីលក្សខខណឌ ែូចមាៃ
ដចងក្សនុងវធិាៃមៃះ។ ព្បសិៃមបីគណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំ ៃិងៃីតិវធីិទ្ទួ្លយក្សសំមណីសុំឱ្យ
អ្ៃុវតតែំមណីរការៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃ ៃីតិវធិីខាងមព្កាេព្តូវយក្សេក្សអ្ៃុវតត12៖ 
 (ក្ស) អ្គគមលខាធិការោឋ ៃអាចដក្សដព្បមរលមវោក្សំណត់ណាេួយមព្កាេវធិាៃមៃះ 

(ខ) សំណំុមរឿងព្តូវបចជូ ៃមៅមវទ្ិកាេជឈតតក្សេមនៃេជឈតតក្សរ ១ (េួយ) រូបមលីក្ស
ដលងដតក្សិចចសៃាេជឈតតក្សេម ក្សំណត់យក្សមវទ្ិកាេជឈតតក្សេមនៃេជឈតតការ ៣ (បី) រូប។ ព្បសិៃ
មបីក្សិចចសៃាេជឈតតក្សេម ក្សណំតយ់ក្សមវទ្ិកាេជឈតតក្សេមនៃេជឈតតក្សរ ៣ (បី) រូប អ្គគមលខាធិការោឋ ៃ
ព្តូវមសនីឱ្យគូភាគីវវិាទ្ ព្រេមព្រៀងបចជូ ៃសំណំុមរឿងមៅមវទ្ិកាេជឈតតក្សរ ១ (រូប)។ ក្សនុងក្សរណី
េៃិមាៃការព្រេមព្រៀងរីគូភាគី សំណំុមរឿងមៃះព្តូវបចជូ ៃមៅមវទ្ិកាេជឈតតក្សេម ៣ (បី) រូបវញិ 

(គ) បនាា ប់រីបាៃរិភាក្សាជាេួយគូភាគីវវិាទ្ មវទ្ិកាេជឈតដក្សេមអាចសមព្េចថាមតី
វវិាទ្មនាះព្តូវសំមរចមោយដផអក្សមលីដតឯក្សោរ ឬទាេទារឱ្យមាៃសវនាការសព្មាប់ការោក្ស
សួរោក្សស ីៃិងអ្នក្សជំនាញក្ស៏ែូចជាទាញម តុផលផ្ទា ល់មាត់ណាេួយ ៃិង 

( ) េជឈតតវៃិិចឆ័យោថ ររព្តូវមចញក្សនុងអ្ំ ុងមរល ២៧០ (រីរយចិតសិប) 
 

10 មោងតាេព្បការ ៧.២  នៃវធិាៃសតីរីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ មសចក្សតីជូៃែំណឹងអំ្រីេជឈតតក្សេម។ 
11 មោងតាេព្បការ ៨.២ នៃវធិាៃសតរីីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ មសចក្សតីជូៃែំណឹងអំ្រីការមឆី្យតប។ 
12 មោងតាេព្បការ ៩.២ នៃវធិាៃសតរីីេជឈតតការ ឆ្ន ២ំ០២១ ការទ្ទួ្លយក្សមោយគណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំ 
ៃិងៃីតិវធីិ។ 
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នងៃព្បតិទ្ិៃ គិតចប់រីនងៃដែលមវទ្ិកាេជឈតតក្សេមព្តូវបាៃបមងេីត មលីក្សដលងដតមាៃកាលៈមទ្សៈ
រិមសស គណៈក្សមាម ធិការដតងតាងំ ៃិងៃីតិវធិីអាចរៃារមរលមវោ កំ្សណត់សព្មាប់ការ
មចញេជឈតតវៃិិចឆ័យោថ ររមនាះ។ 
 ២ .មសចក្តីសននិដ្ឋា ន 
 ជាសរុបេក្ស ៃីតិវធិីរមៃឿ្ៃរិតជាោក្សសេសព្មាប់វវិាទ្ពាណិជជក្សេមដែលព្តូវការ
ភារមលឿៃរ ័ស ៃិងទុ្ក្សចិតតបាៃមលីការសមព្េចមសចក្សតីរីេជឈតតក្សរ ដែលមាៃជំនាញមលី               
វសិ័យណាេួយ រិមសសវស័ិយអ្ចលៃព្ទ្រយ (Real Estate), ពាណិជជក្សេម (Commercial) 
ធនាោរៃិង រិចញវតថុ (Financial & Banking), សំណង់រេួទាងំអ្ោរស ក្សេមសិទ្ធិ 
(Construction including co-ownership building) ៃិងព្ក្សរេ  ុៃោជីវក្សេម 
(Corporate)-ល- ក្សិចចការធុរក្សិចចែូចជាក្សិចចការជំៃួញមែីេបផីគត់ផគង់ ឬការផ្្ទស់បដូរទំ្ៃិញ ឬ
មសវាមផសងៗ, ក្សិចចព្រេមព្រៀងនៃការដចក្សចយ, តំណាងឬទ្ីភាន ក្ស់ារពាណិជជក្សេម, ការទិ្ញ
លក្ស់គណៃីព្ក្សរេ  ុៃ, ការជួលទី្តាងំ ឬសមាា រៈវតថុ, ការារោថ បនា, ការាររិមព្ោះ
មោបល់, ការមចញអាជ្ាប័ណណ, ការផដល ់រិចញវតថុ, ការមធវីអាជីវក្សេមធនាោរ, ការធានារា ប់រង 
ក្សិចចព្រេមព្រៀងមធវីអាជីវក្សេមឬសេបទាៃ, ព្ក្សរេ  ុៃចំរះុ ៃិងព្បមភ្ទ្មផសងៗមទ្ៀតនៃស -
ព្បតិបតតិការផាយពាណិជជក្សេម ៃិងការែឹក្សជចជូ ៃទ្ំៃិញ ឬអ្នក្សែំមណីររតាេផ្ូវអាកាស ផ្ូវទ្ឹក្ស 
ៃិងផ្ូវមោក្ស 13។  មោយោរព្បមភ្ទ្នៃវវិាទ្ខាងមលីមៃះ អាចព្តូវការមរលខ្ី មែីេបសីមព្េច
មលីការឈ្នះចញ់របស់ភាគីវវិាទ្ ៃីតិវធិីរមៃ្ឿៃដែលមធវីមៅ េ.ជ.េ អាចបចចប់ៃូវការមោះ
ព្ោយវវិាទ្របស់រួក្សមគក្សនុងរយៈមរលដត ២៧០នងៃ ព្បតិទិ្ៃ ចប់រីនងៃដែលមវទ្ិកាេជឈតតក្សេម
ព្តូវបាៃបមងេីត។ រិមសសជាងមៃះ ក្សនុងចំមណាេ ២៩ សំណំុមរឿង ដែលបាៃោក្ស់ជូៃ េ.ជ.េ. 
មោះព្ោយ េិៃមាៃេជឈតតវៃិិចឆ័យណាេួយព្តូវបាៃបែិមសធម យី មលីសរីមៃះមៅមទ្ៀត 
មាៃេជឈតតវៃិិចឆ័យេួយព្តូវបាៃទ្ទ្ួលោគ ល់ ៃិងអ្ៃុវតតមោយតុោការក្សំរូលសឹងាបុរផីងដែរ។ 
 
 
 
 
 

 
13 មាព្តា២ ចាប់សតីរីេជឈតតការដផនក្សពាណិជជក្សេម ឆ្ន ២ំ០០៦។ 
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សថតិិ្សាំណុាំ មរឿងមៅ េ.ជ្.េ ក្នុងរយៈមរេ ៩ឆ្ន ាំ ក្នលងេក្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
េាំហូរនីតិ្វិធ្ីននដាំមណើ រការនីតិ្វិធ្ីរមនលឿន 
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សន្ធា នក្េម 
មោយមោក្សព្សីមេធាវ ីព្រំ ោវតា* 

១. សេចក្តីស្តើម  
អ្តថបទ្មៃះមាៃមោលបំណងបាា ញអ្ំរីអ្វីជាសនាធ ៃក្សេម (Mediation) ៃិងែំមណីរការ

នៃសនាធ ៃក្សេម។ សព្មាប់មោលបំណងនៃអ្តថបទ្មៃះ សនាធ ៃក្សេមដែលអ្នក្សៃិរៃធមលីក្សម ងីេក្ស
រិភាក្សា គឺពាក្ស់រ័ៃធៃឹងសនាធ ៃក្សេមដផនក្សពាណិជជក្សេមដែលលក្សខណៈៃិងែំមណីរការនៃសនាធ ៃក្សេមមៃះ 
អាចៃឹងខុសរសីនាធ ៃក្សេមស គេៃ៍ (community mediation) សនាធ ៃក្សេមព្គោួរ ឬសនាធ ៃក្សេម
ព្បមភ្ទ្មផសងៗមទ្ៀត។  

២. េន្ធានក្មម 
២.១ អ្វីសៅជាេន្ធានក្មម?  
សនាធ ៃក្សេម គឺជាយៃតការេួយក្សនុងការមោះព្ោយវវិាទ្មព្ៅព្បរ័ៃធតុោការដែលមាៃ        

លក្សខណៈាយព្សួលបត់ដបៃមោយមាៃចូលរេួរីតតិយជៃ (ជាសនាធ ៃក្សរ) ដែលមាៃ            
អ្រាព្ក្សិតភារក្សនុងការជួយគូភាគី (រីរឬមព្ចីៃ) មែីេបចីរចរ ៃិងឈាៃែល់ការសះជាៃូវវវិាទ្
របស់រួក្សមគមោយសម័ព្គចិតត 1 ។ គូភាគីមាៃអ្ំណាចមរញមលញក្សនុងការសមព្េចអ្ំរីការសះជានៃ
វវិាទ្របស់រួក្សមគៃិងខ្ឹេោរនៃការសះជាមនាះ។ មែីេបសីមព្េចបាៃៃូវមោលបំណងមៃះសនាធ ៃក្សរ
មព្បីជំនាញ ៃិងបមចចក្សមទ្សមព្ចីៃមផសងៗោន  មែីេបជីួយភាគីក្សនុងការឈាៃែល់ការសះជា។ សនាធ ៃក្សរ
េិៃមាៃសិទ្ធិអ្ំណាចក្សនុងការសមព្េចមសចក្សតីម យី។ គូភាគីជាអ្នក្សសមព្េចៃិងមាៃអ្ំណាចមរញ
មលញមលីលទ្ធផលនៃការចរចរតាេរយៈយៃតការសនាធ ៃក្សេមមៃះ។ 

 
 

 
*  មោក្សព្សីមេធាវ ី ព្រំ ោវតា បាៃបចច ប់ថាន ក់្សអ្ៃុបណឌិ ត ដផនក្សការតស ូេតិតាេផូ្វតុោការ (Trial Advocacy)           

រីោក្សលវទិ្ាល័យ American University Washington College of Law នៃស រែឋអាមេរកិ្ស។ មោក្សព្សីមេធាវ ី
ព្រំ ោវតា ជាអ្នក្សព្បឹក្សាចាប់ជាៃ់ខពស់ ៃិងជាមេធាវនីៃការោិល័យមេធាវ ី អ្ មអ្ៃ ធី សុខ មអ្ៃ ម ង 
(kh.rajahtannasia.com) ជាព្គូបមព្ងៀៃដផនក្សៃីតិោស្តសត ៃិងជាសនាធ ៃក្សរដែលទ្ទួ្លបាៃគុណវុឌ្ឍរីិ Center 
for Effective Dispute Resolution (CEDR Accredited Mediator)។  

1  Rozdeiczer et al. Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation. 
International Finance Cooperation, 2006, (at page 5 of Understanding ADR and Mediation)             
អាចទាញយក្សតាេព្បរ័ៃធអ្ៃឡាញ៖ 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/922161468339057329/pdf/384810ADR1Manu1l1Mediatio
n01PUBLIC1.pdf ។ 
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សន្ធា នក្េម 
មោយមោក្សព្សីមេធាវ ីព្រំ ោវតា* 

១. សេចក្តីស្តើម  
អ្តថបទ្មៃះមាៃមោលបំណងបាា ញអ្ំរីអ្វីជាសនាធ ៃក្សេម (Mediation) ៃិងែំមណីរការ

នៃសនាធ ៃក្សេម។ សព្មាប់មោលបំណងនៃអ្តថបទ្មៃះ សនាធ ៃក្សេមដែលអ្នក្សៃិរៃធមលីក្សម ងីេក្ស
រិភាក្សា គឺពាក្ស់រ័ៃធៃឹងសនាធ ៃក្សេមដផនក្សពាណិជជក្សេមដែលលក្សខណៈៃិងែំមណីរការនៃសនាធ ៃក្សេមមៃះ 
អាចៃឹងខុសរសីនាធ ៃក្សេមស គេៃ៍ (community mediation) សនាធ ៃក្សេមព្គោួរ ឬសនាធ ៃក្សេម
ព្បមភ្ទ្មផសងៗមទ្ៀត។  

២. េន្ធានក្មម 
២.១ អ្វីសៅជាេន្ធានក្មម?  
សនាធ ៃក្សេម គឺជាយៃតការេួយក្សនុងការមោះព្ោយវវិាទ្មព្ៅព្បរ័ៃធតុោការដែលមាៃ        

លក្សខណៈាយព្សួលបត់ដបៃមោយមាៃចូលរេួរីតតិយជៃ (ជាសនាធ ៃក្សរ) ដែលមាៃ            
អ្រាព្ក្សិតភារក្សនុងការជួយគូភាគី (រីរឬមព្ចីៃ) មែីេបចីរចរ ៃិងឈាៃែល់ការសះជាៃូវវវិាទ្
របស់រួក្សមគមោយសម័ព្គចិតត 1 ។ គូភាគីមាៃអ្ំណាចមរញមលញក្សនុងការសមព្េចអ្ំរីការសះជានៃ
វវិាទ្របស់រួក្សមគៃិងខ្ឹេោរនៃការសះជាមនាះ។ មែីេបសីមព្េចបាៃៃូវមោលបំណងមៃះសនាធ ៃក្សរ
មព្បីជំនាញ ៃិងបមចចក្សមទ្សមព្ចីៃមផសងៗោន  មែីេបជីួយភាគីក្សនុងការឈាៃែល់ការសះជា។ សនាធ ៃក្សរ
េិៃមាៃសិទ្ធិអ្ំណាចក្សនុងការសមព្េចមសចក្សតីម យី។ គូភាគីជាអ្នក្សសមព្េចៃិងមាៃអ្ំណាចមរញ
មលញមលីលទ្ធផលនៃការចរចរតាេរយៈយៃតការសនាធ ៃក្សេមមៃះ។ 

 
 

 
*  មោក្សព្សីមេធាវ ី ព្រំ ោវតា បាៃបចច ប់ថាន ក់្សអ្ៃុបណឌិ ត ដផនក្សការតស ូេតិតាេផូ្វតុោការ (Trial Advocacy)           

រីោក្សលវទិ្ាល័យ American University Washington College of Law នៃស រែឋអាមេរកិ្ស។ មោក្សព្សីមេធាវ ី
ព្រំ ោវតា ជាអ្នក្សព្បឹក្សាចាប់ជាៃ់ខពស់ ៃិងជាមេធាវនីៃការោិល័យមេធាវ ី អ្ មអ្ៃ ធី សុខ មអ្ៃ ម ង 
(kh.rajahtannasia.com) ជាព្គូបមព្ងៀៃដផនក្សៃីតិោស្តសត ៃិងជាសនាធ ៃក្សរដែលទ្ទួ្លបាៃគុណវុឌ្ឍរីិ Center 
for Effective Dispute Resolution (CEDR Accredited Mediator)។  

1  Rozdeiczer et al. Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation. 
International Finance Cooperation, 2006, (at page 5 of Understanding ADR and Mediation)             
អាចទាញយក្សតាេព្បរ័ៃធអ្ៃឡាញ៖ 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/922161468339057329/pdf/384810ADR1Manu1l1Mediatio
n01PUBLIC1.pdf ។ 
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សន្ធា នក្េម 
មោយមោក្សព្សីមេធាវ ីព្រំ ោវតា* 

១. សេចក្តីស្តើម  
អ្តថបទ្មៃះមាៃមោលបំណងបាា ញអ្ំរីអ្វីជាសនាធ ៃក្សេម (Mediation) ៃិងែំមណីរការ

នៃសនាធ ៃក្សេម។ សព្មាប់មោលបំណងនៃអ្តថបទ្មៃះ សនាធ ៃក្សេមដែលអ្នក្សៃិរៃធមលីក្សម ងីេក្ស
រិភាក្សា គឺពាក្ស់រ័ៃធៃឹងសនាធ ៃក្សេមដផនក្សពាណិជជក្សេមដែលលក្សខណៈៃិងែំមណីរការនៃសនាធ ៃក្សេមមៃះ 
អាចៃឹងខុសរសីនាធ ៃក្សេមស គេៃ៍ (community mediation) សនាធ ៃក្សេមព្គោួរ ឬសនាធ ៃក្សេម
ព្បមភ្ទ្មផសងៗមទ្ៀត។  

២. េន្ធានក្មម 
២.១ អ្វីសៅជាេន្ធានក្មម?  
សនាធ ៃក្សេម គឺជាយៃតការេួយក្សនុងការមោះព្ោយវវិាទ្មព្ៅព្បរ័ៃធតុោការដែលមាៃ        

លក្សខណៈាយព្សួលបត់ដបៃមោយមាៃចូលរេួរីតតិយជៃ (ជាសនាធ ៃក្សរ) ដែលមាៃ            
អ្រាព្ក្សិតភារក្សនុងការជួយគូភាគី (រីរឬមព្ចីៃ) មែីេបចីរចរ ៃិងឈាៃែល់ការសះជាៃូវវវិាទ្
របស់រួក្សមគមោយសម័ព្គចិតត 1 ។ គូភាគីមាៃអ្ំណាចមរញមលញក្សនុងការសមព្េចអ្ំរីការសះជានៃ
វវិាទ្របស់រួក្សមគៃិងខ្ឹេោរនៃការសះជាមនាះ។ មែីេបសីមព្េចបាៃៃូវមោលបំណងមៃះសនាធ ៃក្សរ
មព្បីជំនាញ ៃិងបមចចក្សមទ្សមព្ចីៃមផសងៗោន  មែីេបជីួយភាគីក្សនុងការឈាៃែល់ការសះជា។ សនាធ ៃក្សរ
េិៃមាៃសិទ្ធិអ្ំណាចក្សនុងការសមព្េចមសចក្សតីម យី។ គូភាគីជាអ្នក្សសមព្េចៃិងមាៃអ្ំណាចមរញ
មលញមលីលទ្ធផលនៃការចរចរតាេរយៈយៃតការសនាធ ៃក្សេមមៃះ។ 

 
 

 
*  មោក្សព្សីមេធាវ ី ព្រំ ោវតា បាៃបចច ប់ថាន ក់្សអ្ៃុបណឌិ ត ដផនក្សការតស ូេតិតាេផូ្វតុោការ (Trial Advocacy)           

រីោក្សលវទិ្ាល័យ American University Washington College of Law នៃស រែឋអាមេរកិ្ស។ មោក្សព្សីមេធាវ ី
ព្រំ ោវតា ជាអ្នក្សព្បឹក្សាចាប់ជាៃ់ខពស់ ៃិងជាមេធាវនីៃការោិល័យមេធាវ ី អ្ មអ្ៃ ធី សុខ មអ្ៃ ម ង 
(kh.rajahtannasia.com) ជាព្គូបមព្ងៀៃដផនក្សៃីតិោស្តសត ៃិងជាសនាធ ៃក្សរដែលទ្ទួ្លបាៃគុណវុឌ្ឍរីិ Center 
for Effective Dispute Resolution (CEDR Accredited Mediator)។  

1  Rozdeiczer et al. Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation. 
International Finance Cooperation, 2006, (at page 5 of Understanding ADR and Mediation)             
អាចទាញយក្សតាេព្បរ័ៃធអ្ៃឡាញ៖ 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/922161468339057329/pdf/384810ADR1Manu1l1Mediatio
n01PUBLIC1.pdf ។ 
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 ២.២ លក្េណៈននេន្ធានក្មម  
លក្សខណៈចេបងនៃសនាធ ៃក្សេមគឺ2៖ 

- មាៃតតិយជៃដែលមាៃអ្រាព្ក្សិតភារ ចូលរេួជួយសព្េរះសព្េួលការចរចរ។ 
- អាចមរៀបចំបាៃមលឿៃ ៃិងចំណាយមោ  ុយតិច ម យីជាទូ្មៅគឺមាៃលក្សខណៈេិៃ         

ប ះពាល់សិទ្ធិព្បមោជៃ៍ (without prejudice) ៃិងរក្សាការសមាៃ ត់។  
- មាៃការចូលរេួមោយតំណាងរបស់ភាគីដែលមាៃសិទ្ធិអ្ំណាចក្សនុងការមធវីការចរចរ ៃិង

សមព្េចចិតត។ 
- មាៃលក្សខណៈាយព្សួល បត់ដបៃ មោយអ្ៃុញ្ញ តឱ្យសនាធ ៃក្សរអាចមរៀបចំ ៃិងព្គប់ព្គង

ែំមណីរការ តាេការយល់ម ញីថាសេរេយសព្មាប់ែំមណីរការមោះព្ោយវវិាទ្ មោយ
មាៃការរិមព្ោះជាេួយគូភាគី។ 

- ផតល់អំ្ណាចឱ្យគូភាគីក្សនុងការសមព្េចលទ្ធផល (ដែលមៃះខុសព្សលះរីៃីតិវធិីតុោការ 
ៃិងេជឈតតក្សេម)។  

- អ្ៃុញ្ញ តឱ្យគូភាគីបមងេីត ៃិងទ្ទ្ួលយក្សែំមណាះព្ោយដែលមាៃលក្សខណៈនចនព្បឌ្ិត 
(creative solutions) មែីេបឱី្យរួក្សមគអាចបៃតទ្ំនាក្ស់ទំ្ៃងអាជីវក្សេមរបស់រួក្សមគមៅនងៃ
អ្នាគតបាៃ ដែលែំមណាះព្ោយដបបមៃះ អាចៃឹងេិៃព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ ត ព្បសិៃមបីការ
មោះព្ោយវវិាទ្មនាះមធវីតាេរយៈតុោការ ឬេជឈតតក្សេម។ 

- អាចមព្បីបាៃចំមពាះវវិាទ្ក្សនុងព្សរក្ស ឬអ្ៃតរជាតិ រវាងភាគីរីរ ឬមព្ចីៃ ម យីមទាះជាមាៃ ឬ
ោម ៃការចប់មផតីេៃីតិវធិីតុោការ ឬេជឈតតការក៏្សមោយ។  
មែីេបភីារាយព្សួល អ្នក្សៃិរៃធសូេបាា ញជូៃៃូវតារាងមព្បៀបមធៀប3 នៃលក្សខណៈរបស់

ការមោះព្ោយវវិាទ្តាេសនាធ ៃក្សេម ៃិងការមោះព្ោយវវិាទ្ព្បមភ្ទ្មផសងៗមទ្ៀត ដែលព្តូវបាៃ
យក្សេក្សមព្បីព្បាស់ជាញឹក្សញាប់ មពាលគឺការចរចរ ការផសះផា េជឈតតក្សេម ៃិងតុោការ។               
សូេបញ្ជ ក្ស់ផងដែរថា ទាងំមៃះេិៃដេៃជាយៃតការទាងំអ្ស់ ដែលព្តូវបាៃចត់ទុ្ក្សថាជាការមោះ
ព្ោយវវិាទ្មព្ៅព្បរ័ៃធតុោការមនាះមទ្ មោយោរមាៃវធិីមផសងៗមទ្ៀតដែរ ដែលអ្នក្សៃិរៃធេិៃ
មលីក្សេក្សរិភាក្សា ជាអាទ្ិ៍ការវាយតនេ្មោយអ្នក្សអ្រាព្ក្សិត/អ្នក្សជំនាញ ការសមព្េចមោយអ្នក្ស
ជំនាញការជំៃុំជព្េះព្ទ្ង់ព្ទាយតូច។  

 
2 Center for Effective Dispute Resolution. Model Mediation Procedure. 2020 ។ 
3 Goldberg, S. B., Frank E.A. Sander, et al. (2003 4th.ed). Dispute Resolution; Negotiation, Mediation, and 

Other Processes. New York, NY,Aspen Law & Business., pp. 4-5 with subsequent modifications by 
Rozdeiczer, L.។ 
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សន្ធា នកម្ម 

10 
 

េក្ខណៈ ការចរចារ សន្ធា នក្េម េជ្ឈត្តក្េម ត្ុលាការ 
 

សម័ព្គចិតត/ចប់បងខ ំ
 

សម័ព្គចិតត 
សម័ព្គចិតត ដតក្ស៏មាៃក្សរណី
ដែលភាគីព្តូវចូលរួេ
មោយចប់បងខំដែរ 

(mandatory 
mediation) 

សម័ព្គចិតត (មៅមរលមធវី
តាេព្បការនៃក្សិចចសៃា 
គឺក្ាយជាចប់បងខំ) 

 
ចប់បងខំ 

 
ចងភាជ ប់កាតរវក្សិចច/េិៃ
ចងភាជ ប់កាតរវក្សិចច 

 
ព្បសិៃមបីឈាៃែល់ក្សិចច
សៃាសះជា អាចអ្ៃុវតត
បាៃែូចក្សិចចសៃា 

ព្បសិៃមបីឈាៃែល់ក្សិចច
សៃាសះជា អាចអ្ៃុវតត
បាៃែូចក្សិចចសៃា ម ីយ
ក្សរណីខ្ះព្តូវបាៃទ្ទ្ួល
ោគ ល់អាៃុភារអ្ៃុវតតែូច
មសចក្សតីសមព្េចតុោការ 

មោយចាប់ 

 
ចងភាជ ប់កាតរវក្សិចច         

ម ីយអាចព្តូវបាៃរិៃិតយ
ម ីងវញិ ក្សនុងក្សរណីតិច

តួចបំផុត 

 
ចងភាជ ប់កាតរវក្សិចច ម ីយ
អាចបតឹងឧទ្ធរណ៍បាៃ 

 
 

តតិយជៃ 

 
 

ោម ៃការសព្េបសព្េួលរី   
តតិយជៃ 

 
 

គូភាគីមព្ជីសមរសីតតិយជៃ
មែីេបីសព្េបសព្េួល 

 
 

គូភាគីមព្ជីសមរសីអ្នក្សមាៃ
សេតថក្សិចចសមព្េចមសចក្សតី 
ដែលមាៃជំនាញ
បមចចក្សមទ្ស 

គូភាគីោម ៃសិទ្ធិមព្ជីស
មរសីអ្នក្សអ្រាព្ក្សិត
សព្មាប់សមព្េចមសចក្សតី 
ម ីយជាៃិចចកាល បុគគល
មនាះោម ៃជំនាញ

បមចចក្សមទ្សពាក្ស់រ័ៃធៃឹង
ព្បមភ្ទ្នៃវវិាទ្ម ីយ 

 
ក្សព្េិតនៃដបបបទ្ 

 
ជាទូ្មៅ េិៃមាៃដបបបទ្
ផ្ូវការ េិៃមាៃទ្ព្េង់
ចាស់ោស់ 

 
ជាទូ្មៅេិៃមាៃដបបបទ្
ផ្ូវការ ដតដផនក្សខ្ះមាៃ
ទ្ព្េង់ចាស់ោស់ 

ៃីតិវធិីមាៃដបបបទ្តិច
ជាងតុោការ វធិាៃ
សព្មាប់ៃីតិវធិី ៃិងចាប់
ោរធាតុអាចព្តូវបាៃ
ក្សំណត់មោយគូភាគី 

មាៃដបបបទ្ ៃិងមាៃ
ទ្ព្េង់ចាស់ោស់ ដែល
ក្សំណត់មោយវធិាៃតឹងរងឹ 
ដែលមាៃព្ោប់ 

 
លក្សខណៈនៃៃីតិវធិ ី

េិៃមាៃកាតរវក្សិចចបាា ញ
ភ្សតុតាង អ្ំណះអ្ំណាង 
ៃិងផលព្បមោជៃ៍ 

េិៃមាៃកាតរវក្សិចចបាា ញ
ភ្សតុតាង អ្ំណះអ្ំណាង 
ៃិងផលព្បមោជៃ៍ 

ឱ្កាសសព្មាប់គូភាគី
បាា ញភ្សតុតាង អ្ំណះ
អ្ំណាង ៃិងផល
ព្បមោជៃ៍ 

ឱ្កាសសព្មាប់គូភាគី
បាា ញភ្សតុតាង អ្ំណះ
អ្ំណាង ៃិងផល
ព្បមោជៃ៍ 

 
លទ្ធផល 

 
ការព្រេមព្រៀងដែលគូភាគី
ដសវងរក្សៃិងទ្ទ្ួលយក្ស។ 

 
ការព្រេមព្រៀងដែលគូភាគី
ដសវងរក្សៃិងទ្ទ្ួលយក្ស។ 

ជួៃកាលការសមព្េច        
មសចក្សតីដែលមាៃសំអាង
ម តុ ៃិងជួៃកាលការ
សះជាដែលោម ៃសំអាង

ម តុ 

ការសមព្េចមសចក្សតីដែល
មាៃសំអាងម តុ។ ក្សព្េ
មាៃការសះជាដែលោម ៃ
សំអាងម តុណាស់ 

ទ្ិសមៅែំមណាះព្ោយ គិតែល់អ្នាគត គិតែល់អ្នាគត គិតែល់អ្តីតកាល គិតែល់អ្តីតកាល 
 

ឯក្សជៃ/ោធារណៈ 
 

ឯក្សជៃ 
 

ឯក្សជៃ 
ឯក្សជៃ មលីក្សដលងមាៃ
ការព្តួតរិៃិតយម ីងវញិ
មោយតុោការ 

 
ោធារណៈ 
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យៃតការេួយមទ្ៀត ដែលមាៃលក្សខណៈព្បហាក់្សព្បដ លៃឹងសនាធ ៃក្សេម គឺការផសះផា ឬ
ការសព្េរះសព្េួល (conciliation) ដែលពាក្សយទាងំមៃះ មាៃមព្បីព្បាស់ជាមព្ចីៃក្សនុងចាប់នានានៃ
ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា រេួមាៃជាអាទ្ិ៍ ព្ក្សេៃីតិវធិីរែឋបបមវណី4  ចាប់សំណង់5  ចាប់សតីរីធានា
រា ប់រង6 ។ វាក្សយសរា «ការផសះផា» ឬ «ការសព្េរះសព្េួល» (conciliation) មៃះមាៃអ្តថៃ័យ
ភាជ ប់ៃឹងែំមណីរការមោះព្ោយវវិាទ្ ដែលអាចមាៃលក្សខណៈខុសៗោន រីព្បមទ្សេួយមៅព្បមទ្ស
េួយ ដែលជួៃកាលអាចៃឹងមាៃៃ័យសំមៅមលីែំមណីរការសនាធ ៃក្សេមផងដែរ មពាលគឺការផសះផា 
ឬការសព្េរះសព្េួល ជាព្បមភ្ទ្េួយនៃសនាធ ៃក្សេម។ ជាទ្ ាកី្សរណ៍ ចាប់គំរូ UNCITRAL Model 
Law មៅឆ្ន ២ំ០០២ មាៃមឈាម ះថា  UNCITRAL Modal law on theration Commercial  
Conciliation ោ ងណាេុិញ មៅឆ្ន ២ំ០១៨ មាៃការដក្សដព្បមឈាម ះចាប់គំរូមៃះមៅជា UNCITRAL 
Model Law On internation commercial Mediation and International settlement 
Agreements Result from Mediation វញិ។ មៅក្សនុងមសចក្សតីរៃយល់អ្ំរីការដក្សដព្បការមព្បីពាក្សយ 
Conciliation េក្ស Mediation ដបបមៃះ ព្ក្សរេការារតាក្ស់ដតងចាប់គំរូមៃះបាៃមធវីការបក្សព្ោយ
ថាការផ្្ទស់បតូរមៃះ គឺសព្មាប់មោលបំណងដក្សសព្េួល ៃិងមធវីឱ្យព្សបតាេការអ្ៃុវតតជាក្ស់ដសតង 
ម យីសងឃេឹថាការដក្សដព្បពាក្សយដបបមៃះៃឹងមលីក្សទ្ឹក្សចិតតឱ្យមាៃការយល់ែឹងៃិងមព្បីព្បាស់ចាប់
គំរូមៃះ។  ពាក្សយទាងំរីរមៃះ មាៃអ្តថៃ័យែូចោន  ៃិងអាចមព្បីពាក្សយណាក្ស៏បាៃ។7  

ោ ងណាេុញិមៅក្សនុងការអ្ៃុវតតខ្ះ ការមព្បីពាក្សយសនាធ ៃក្សេមសំមៅមលយីៃតការមោះព្ោយ
វវិាទ្ដែលមាៃតតិយជៃអ្រាព្ក្សិតេួយរូប (ឬមព្ចីៃ) ព្តូវបាៃមព្ជីសមរសីមោយសម័ព្គចិតតមោយ 
គូភាគី ម យីែំមណីរការសនាធ ៃក្សេមមាៃទ្ព្េង់ចាស់ោស់ ដែលសនាធ ៃក្សរជាៃិចចកាលេិៃផតល់
មោបល់ ឬមលីក្សសំមណី ឬក្សំណត់អ្ំរីលទ្ធផលនៃវវិាទ្មទ្។ យៃដការមៃះអាចៃឹងខុសរីការ
ផសះផា ឬសព្េរះសព្េួល ដែលអ្នក្សផសះផា ឬអ្នក្សសព្េរះសព្េួល (ជាៃិចចកាល គឺអ្នក្សជំនាញ/អ្នក្ស
បមចចក្សមទ្សពាក្ស់រ័ៃធៃឹងព្បមភ្ទ្នៃវវិាទ្រវាងគូភាគី) អាចៃឹងផតល់មោបល់ ឬកំ្សណត់អំ្រីលទ្ធផល 

 
4 មាព្តា ៩៧ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិរែឋបបមវណី ឆ្ន ២ំ០០៧។ 
5 មាព្តា ៨៦ នៃចាប់សតីរីសំណង់ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
6 មាព្តា ៨៩ ែល់ ៩៣ នៃចាប់សតីរីការធានារា ប់រង។ 
7 UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements 
Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial 
Conciliation, 2002)  
អាចទាញយក្សបាៃមៅ៖ https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/annex_ ii.pdf ។ 
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ដែលខ្ួៃយល់ថាសេរេយសព្មាប់វវិាទ្រវាងគូភាគី ម យីគូភាគីរិចរណាថាមតីអាចទ្ទ្ួលយក្ស
មោបល់អ្ំរីលទ្ធផលនៃវវិាទ្មៃះដែរឬមទ្។8 

២.៣ គុណេមបត្តិ និងគុណវិបត្តិននេន្ធានក្មម  
សនាធ ៃក្សេមគឺជាយៃតការេួយដែលសំខាៃ់សព្មាប់ការមោះព្ោយវវិាទ្មៅជុំវញិរិភ្រមោក្ស 

សនាធ ៃក្សរផតល់គុណព្បមោជៃ៍ជាមព្ចីៃែល់ពាណិជជក្សរ ៃិងអាជីវក្សេមរបស់រួក្សមគ។ អ្តថមោជៃ៍
ចេបងនៃសនាធ ៃក្សេមគឺែំមណីរការមោះព្ោយវវិាទ្ ដែលចំណាយមរលមវោៃិងទ្ឹក្សព្បាក្ស់តិចដងរក្សា   
/ោពំារទ្ំនាក្ស់ទ្ំៃងពាណិជជក្សេមរវាងគូភាគីវវិាទ្ អ្ំណាចរបស់ភាគីមលីែំមណីរការ ៃិងលទ្ធផលនៃ
ែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម ការសមាៃ ត់ ៃិងការដសវងរក្សែំមណាះព្ោយដែលមរញចិតត ៃិងទ្ទ្ួលយក្ស
បាៃមោយគូភាគី ដែលមៃះមធវីឱ្យភាគីភាគមព្ចីៃអ្ៃុវតតតាេលទ្ធផលនៃែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម។9  

មោយោរសនាធ ៃក្សេមឈ្រមលីមោលការណ៍អ្ំណាចរបស់ភាគី ៃិងការសម័ព្គចិតតជាចេបង 
ក្សតាត មៃះក្ស៏អាចជាគុណវបិតតិផងដែរ មោយោរភាគីណាេួយអាចបចឈប់ែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម
មៅមរលណាក៏្សបាៃមៅមរលដែលខ្ួៃដលងមាៃឆៃាៈបៃត ែូចមៃះវាអាចៃឹងបងេឱ្យខាតមរលមវោ 
ៃិងទ្ឹក្សព្បាក្ស់សព្មាប់ភាគីទាងំអ្ស់ មោយេិៃទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលណាេួយម យី។ េួយវញិមទ្ៀត 
ភាគីវវិាទ្ដែលេិៃមោម ះព្តង ់ អាចមព្បីព្បាស់ែំមណីរការមៃះមែីេបពី្ោៃ់ដតជាៃតីិវធិីរៃារមរល 
យក្សរ័ត៌មាៃសំខាៃ់ណាេួយរីភាគីមាខ ងមទ្ៀត។ ែូមចនះវាមាៃភារសំខាៃ់ណាស់ ដែលសនាធ ៃក្សរ 
ៃិងភាគីព្តូវក្សត់សមាគ ល់អ្ំរីសក្សេមភារេិៃសុចរតិ ៃិងមោម ះព្តង់ទាងំមៃះ ៃិងរិចរណាបចឈប់
ែំមណីរការសនាធ ៃក្សេមភ្ាេៗ ព្បសិៃមបីភាគីេិៃមាៃឆៃាៈផសះផាមទ្មនាះ។  

២.៤ ដំសណើរការេន្ធានក្មម  
សនាធ ៃក្សេមអាចែំមណីរការតាេវធិីខុសៗោន  អាព្ស័យមលីសនាធ ៃក្សរ ៃិងការព្រេមព្រៀង

រវាងគូភាគី។ ជាទូ្មៅ ៃិងជាការអ្ៃុវតតលអព្បមសីរបំផុត (best practice) មាៃែំណាក្ស់កាល ៥ ធំៗ 
ដែលដតងដតមព្បីសព្មាប់សនាធ ៃការពាណិជជក្សេមគឺ (១) ែំណាក្ស់ការមរៀបចំ (preparation phase), 
(២) ែំណាក្ស់កាលមបីក្សែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម (opening phase), (៣) ែំណាក្ស់កាលដសវង
រក្សចំណុចវវិាទ្, សិទ្ធិៃិងព្បមោជៃ៍ (exploration phase), (៤) ែំណាក្ស់កាលចរច 
(bargaining phase) ៃិង (៥) ែំណាក្ស់កាលបិទ្ែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម (concluding 

 
8  Family Mediation Limited. Is there a difference between mediation and conciliation?.  
អាចចូលមេីលបាៃមៅ៖ https://fmacs.org.uk/is-there-a-difference-between-mediation-and-conciliation/ ។ 

9  Singapore International Dispute Resolution Academy. A Handbook on the Singapore Convention on 
Mediation. 2021.   
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phase)។10 វតតមាៃរបស់មេធាវមីៅក្សនុងែំណាក្ស់កាលៃីេួយៗគឺមាៃោរៈសំខាៃ់ មែីេបជីួយែល់
កូ្សៃក្សតីរបស់ខ្ួៃ។ 

(១) ែំណាក់្សកាលមរៀបចំ (preparation phase) 
ក្សនុងែណំាក្សក់ាលមៃះ គូភាគីមធវីសក្សេមភារជាអាទ្ិ៍ ជូៃែណឹំងមៅភាគី ៃងិ/ឬេជឈេណឌ ល/

ោថ ប័ៃដែលផតល់មសវាសនាធ ៃក្សេម មធវីការដតងតាងំសនាធ ៃក្សរ ក្សំណត់អ្ំរីែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម 
(កាលបរមិចឆទ្ ៃិងរយៈមរល ទ្ីតាងំ នង្មសវាសនាធ ៃក្សរ ជាមែីេ) ចុះកិ្សចចសៃាសនាធ ៃក្សេម ។ល។ 
បនាា ប់រីមៃះ សនាធ ៃក្សរដែលព្តូវបាៃដតងតាងំ អាចទាក្ស់ទ្ងមៅភាគីមែីេបផីតល់រ័ត៌មាៃ ឯក្សោរ
អ្ំរីវវិាទ្ ៃិងការទាេទាររបស់រួក្សមគ។ មព្កាយការដតងតាងំសនាធ ៃក្សរអាចដណនាខំ្ួៃមធវីឱ្យភាគី
ទុ្ក្សចិតតខ្ួៃសួររ័ត៌មាៃបឋេនានាដែលខ្ួៃគួរែឹងអ្ំរីវវិាទ្ មែីេបមីធវីការមព្តៀេសព្មាប់ែំមណីរការ 
ព្បាប់គូភាគីអ្ំរីតួនាទី្របស់ខ្ួៃ ៃិងអ្វីដែលគូភាគីអាចររំឹងទុ្ក្សថាៃឹងមក្សីតម ងីមៅនងៃមធវីៃីតិវធិី
សនាធ ៃក្សេម ។ល។ 

(២) ែំណាក់្សកាលមបីក្សែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម (opening phase) 
 មៃះអាចជាមរលែំបូង ដែលសនាធ ៃក្សរជួបផ្ទា ល់ជាេួយគូភាគី ែូមចនះគួរមធវីការដណនាខំ្ួៃ 
ៃិងដណនាអំ្ំរីតួនាទ្ីរបស់សនាធ ៃក្សរ ែំមណីរការ ៃិងវធិាៃ/មោលការណ៍េួយចំៃួៃ                  
(មោលការណ៍រក្សាការសមាៃ ត់ សម័ព្គចិតត ។ល។ ជូៃភាគី មៅក្សនុងបៃាប់ឯក្សជៃរបស់រួក្សមគ            
មរៀងៗខ្ួៃ។ សនាធ ៃក្សរក៏្សគួរសួរបញ្ជ ក្ស់អំ្រីអ្តតសញ្ញ ណរបស់គូភាគី ៃិងសិទ្ធិអ្ំណាចសមព្េច
របស់បុគគល ចូលរេួការទាេទាររបស់មគ ៃិងការបារេានានាព្បសិៃមបីមាៃ។  
 បនាា ប់រីជួបភាគីៃីេួយៗមៅបៃាប់ឯក្សជៃមរៀងៗខ្ួៃម យី សនាធ ៃក្សរគួរមរៀបចំឱ្យភាគី
ជួបរេួោន េតង (first joint meeting) មែីេបឱី្យភាគីមធវីមសចក្សតីដង្ងសមងខបរីការទាេទារ េូលម តុ
នៃការទាេទារៃិងការបារេានានា។ ក្សនុងការជួបរេួោន ែំបូងមៃះ សនាធ ៃក្សរគួរបញ្ជ ក្ស់េតងមទ្ៀតជា
រេួអ្ំរីតួនាទ្ីរបស់ខ្ួៃ មោលការណ៍សំខាៃ់ៗ ៃិងរមបៀបនៃែំមណីរការសនាធ ៃក្សេមក្សនុងនងៃមៃះ។ 
បនាា ប់រីឱ្យភាគីមធវីមសចក្សតីដង្ងមបីក្សសមងខបអ្ំរីការទាេទារ េូលោឋ ៃនៃការទាេទារ ៃិងការបារេា
នានារចួ សនាធ ៃក្សរគួរបំដបក្សភាគីមៅបៃាប់ឯក្សជៃរបស់មគមរៀងៗខ្ួៃវញិ។   

(៣) ែំណាក់្សកាលដសវងរក្សចំណុចវវិាទ្ សិទ្ធិៃិងព្បមោជៃ៍ (exploration phase) 
ក្សនុងែំណាក្ស់កាលមៃះ សនាធ ៃក្សរព្តូវជួបភាគីក្សនុងបៃាប់ឯក្សជៃរបស់រួក្សមគ មែីេបរិីភាក្សា

ជាេួយភាគីមនាះ សួរនារំីអ្ងគម តុ ការព្រួយបារេា អ្វីដែលភាគីចង់បាៃរីការមោះព្ោយវវិាទ្នា
នងៃមៃះ ៃិងបនាា ប់េក្សជួបជាេួយភាគីេួយមទ្ៀតមែីេបសីួរនាែូំចោន ។ មោលបំណងចេបងនៃការ

 
10  International Finance Corporation. The Mediator Handbook (Adapted by the World Bank 

Group). 2017 
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ជួបភាគីៃីេួយៗដបបមៃះគឺមែីេបរីិភាក្សា មែីេបពី្បេូលរ័ត៌មាៃ ៃិងសួរនាឱំ្យភាគីបាៃែឹងអ្ំរី
វវិាទ្ ជំ រ សិទ្ធិៃិងព្បមោជៃ៍ ៃិងែំមណាះព្ោយដែលអាចមៅរចួសព្មាប់ភាគី (ដតសនាធ ៃក្សរ
ៃឹងេិៃមលីក្សមសនីមោបល់សព្មាប់ែំមណាះព្ោយមទ្)។ សនាធ ៃក្សរមែីរតួជាអ្នក្សនាោំរក្សនុង          
ែំណាក្ស់កាលមៃះ ម ីយអាចដចក្សរដំលក្សរ័ត៌មាៃដែលខ្ួៃទ្ទ្ួលបាៃរីភាគីមាខ ងជូៃភាគី           
មាខ ងមទ្ៀត ព្បសិៃទ្ទ្ួលបាៃការអ្ៃុញ្ញ តរីភាគីជាមាច ស់នៃរ័ត៌មាៃមនាះ។  

សនាធ ៃក្សរដែលរូដក្ស ៃឹងមាៃសេតថភារមធវីឱ្យភាគីែឹងចាស់ជាងេុៃអ្ំរីចំណុចវវិាទ្
របស់ខ្ួៃ ែឹងរីភារខុសោន នៃជំ រ ៃិងផលព្បមោជៃ៍ (អ្វីដែលចង់ ៃិងអ្វីដែលព្តូវការ) ែឹងរី
ហាៃិភ្័យ ឬភារលំបាក្សនានារបស់ខ្ួៃ ៃិងភាគីមាខ ងមទ្ៀត ៃិងអាចៃឹក្សម ញីរីែំមណាះព្ោយ
ដែលមាៃភារនចនព្បឌ្ិត។ល។  

ព្បសិៃមបីយល់ថាសេរេយមាៃព្បមោជៃ៍ ៃិងទ្ទ្ួលបាៃការអ្ៃុញ្ញ តរីគូភាគីសនាធ ៃក្សរ
អាចឱ្យភាគីជួបោន េតងមទ្ៀត បនាា ប់េក្សបំដបក្សមៅបៃាប់ឯក្សជៃមរៀងៗខ្ួៃ រចួជួបោន េតងមទ្ៀតោរ
ចុះោរម ងី។  

(៤) ែំណាក់្សកាលចរចរ (bargaining phase) 
ែំណាក្ស់កាលមៃះ ជាែំណាក្ស់កាលដែលសនាធ ៃក្សរព្តូវជួយគូភាគីក្សនុងការមរៀបចំោក់្ស

សំមណីចំមពាះោន មៅវញិមៅេក្ស។ ភាគីណាេួយអាចចប់មផតីេោក្ស់សំមណីសព្មាប់មោះព្ោយ
វវិាទ្ែំបូង។ ជាៃិចចកាល សំមណីែំបូងអាចៃឹងេិៃដេៃជាសំមណីដែលព្បមសីរអាចទ្ទ្ួលយក្ស
មោយភាគីមាខ ងមទ្ៀតបាៃមទ្ ែូមចនះសនាធ ៃក្សរព្តូវបៃតមធវីការជាេួយគូភាគី ពាក់្សរ័ៃធៃឹងការបមងេីត/
មរៀបចំ មបាះសំមណីមោះព្ោយមៅវញិមៅេក្ស ម យីមបីែល់ែំណាក្ស់កាលណាេួយដែលទាល់ 
សនាធ ៃក្សរអាចៃឹងព្តូវព្តលប់មៅែំណាក្ស់ទី្ (៣) ែំណាក្ស់កាលដសវងរក្សចំណុចវវិាទ្ សិទ្ធិៃិង
ព្បមោជៃ៍ េតងមទ្ៀតក្ស៏បាៃ។  

(៥) ែំណាក់្សកាលបិទ្ែំមណីរការសនាធ ៃក្សេម (concluding phase) 
ែំណាក្ស់កាលមៃះ ជាែំណាក្សក់ាលចុងមព្កាយនៃការចរចតាេរយៈសនាធ ៃក្សេម ដែលអាច

មាៃលទ្ធផលរីរ គឺភាគីឈាៃែល់ការសះជាឬេិៃឈាៃែល់ការសះជា។  
ព្បសិៃមបីេិៃមាៃការសះជាមទ្ សនាធ ៃក្សរគួរមៅបៃតមលីក្សទ្ឹក្សចិតតឱ្យភាគីបៃតរិចរណា

អ្ំរីលទ្ធភារសះជា មទាះមៅមព្ៅែំមណីរការសនាធ ៃក្សេមក្ស៏មោយ ម យីអាចសុំអ្ៃុញ្ញ តគូភាគី
មែីេបទីាក្ស់ទ្ងមៅរួក្សមគមែីេបោីក្សសួរបដៃថេអំ្រីលទ្ធភារសះជា នានងៃអ្នាគត។  

ព្បសិៃមបីសះជា សនាធ ៃក្សរព្តូវឱ្យគូភាគី (ឬមេធាវរីបស់រួក្សមគ) មរៀបចំក្សិចចសៃាសះជា 
មោយសនាធ ៃក្សរជួយរិៃិតយមេីលមែីេបធីានាថា រាល់ចំណុចដែលព្រេមព្រៀងព្តូវបាៃោក្ស់ចូល 
ម យីការតាក្ស់ដតងក្សិចចសៃាមនាះ អាចអ្ៃុវតតបាៃក្សនុងជីវភារជាក្ស់ដសតង។  
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៣. សេចក្តីេននិដ្ឋាន  
 សរុបេក្ស សនាធ ៃក្សេមគឺជាយៃតការមោះព្ោយវវិាទ្េួយដែលអាចឱ្យគូភាគីនៃវវិាទ្          
មោះព្ោយវវិាទ្របស់រួក្សមគ មោយចំណាយមរលខ្ី ទ្ឹក្សព្បាក្ស់តិច ទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលដែលរួក្ស
មគជាអ្នក្សក្សំណត់ ៃិងអាចទ្ទ្ួលយក្សបាៃរក្សាការសមាៃ ត់ ម យីភាគីមៅអាចរក្សាទ្ំនាក្ស់ទ្ំៃង         
អាជីវក្សេមជាេួយោន មៅនងៃអ្នាគតបាៃមទ្ៀត។ រិតណាស់លទ្ធផលដបបមៃះវាជាលទ្ធផល           
ឈ្នះ-ឈ្នះ ខុសរីៃីតិវធិីតុោការ ៃិងេជឈតតការដែលមាៃអ្នក្សឈ្នះ អ្នក្សចញ់។ 
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ការម្លើយត្បរបសត់្ុលាការ            
ចាំមពាះអាំមរើបាំពានក្នងុអាំឡងុមរេ            

មសុើបអមងេត្េុនអងគមសចក្ត ី
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ការម្លើយត្បរបសត់្ុលាការចាំមពាះអាំមរើបាំពានក្នងុអាំឡងុ
មរេមសុើបអមងេត្េុនអងគមសចក្តី 

មោយបណឌិ ត មាស បូរា  

១.  សេចក្តីស្តើម  
 ការមសុីបអ្មងេត 1 េុៃសវនាការ ក្សនុងមោលបំណងមែីេបពី្បេូលភ្សតុតាង មែីេបកី្សំណត់              
អ្តថិភារនៃបទ្មលមីស ឬេិៃមាៃបទ្មលមីស ឬមែីេបបីាា ញការរិតនៃអ្ងគម តុមចទ្ព្បកាៃ់។ 
ែំមណីរការនៃការមសុីបអ្មងេតតព្េូវឱ្យមាៃការមោររៃូវចាប់ជាតិ ចាប់អ្ៃតរជាតិ ៃិងវធិាៃៃីតិវធិី។ 
មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី ការអ្ៃុវតតែំមណីរការមៃះអាចព្តឹេព្តូវតាេចាប់ ឬៃីតិវធិី ឬេិៃព្តឹេព្តូវ 
ដែលចាប់ដចងអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមាៃែំមណាះព្ោយ។  ជាក្ស់ដសតងលទ្ធផលនៃការមសុីបអ្មងេតណាេួយ 
អាចទ្ទ្ួលយក្សឬេិៃទ្ទ្ួលយក្សមោយតុោការ។ មៃះជាបញ្ា ចាប់េួយ ព្តូវបាៃមចទ្ម ងី 
ដែលសថិតមៅក្សនុងសេតថកិ្សចចរបស់តុោការ។ 
 អ្តថបទ្ខ្ីមៃះ រាោេបាា ញៃូវអ្ងគម តុនៃការបំពាៃ ព្រេទាងំការមឆ្ីយតបរបស់
តុោការ  ដែលព្តូវអ្ៃុមោេតាេលក្សខណវៃិិចឆ័យជាក្ស់ោក់្សណាេួយ។  

២ .ខ្លឹមសារ 
 ការមសុីបអ្មងេត ព្តូវបាៃមធវីម ងីមោយៃរគបាល ឬរែឋអាជ្ា ក្សនុងព្បមទ្សព្បកាៃ់ព្បរ័ៃធ   
ក្សំេុៃ 2 ក្សរណីព្បមទ្សអ្ង់មគ្ស (ៃិងមោយមៅព្ក្សេមសុីបសួរ ដែលជាការមសុីបសួរមាៃ       
លក្សខណៈសុីជមព្ៅ (judicial investigation) តាេការទាេទារក្សនុងក្សរណីបទ្ឧព្ក្សិែឋ ឬេជឈេិ          
សមុព្គោម ញ (ក្សរណីក្សេពុជា)។3  ការមសុីបអ្មងេតទាងំមៃះ ព្តូវអ្ៃុមោេតាេចាប់ ឬព្ក្សេៃីតិវធិី
ព្រ មទ្ណឌ  ព្រេទាងំក្ស៏ព្តូវរិចរណាផងដែរ ៃូវវធិាៃការពារសិទ្ធិេៃុសសក្សនុងអំ្ ុងមរលនៃការ
មសុីបអ្មងេត ែូចជាការជួយផតល់មេធាវមីែីេបកីារពារក្សតី ការមោររសិទ្ធិឯក្សជៃ ក្សនុងអ្ំ ុងមរលដឆក្ស

 
   មោក្សមេធាវ ីមាស បូរា  ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងោស្តោត ចរយចាប់។  
1  ពាក្សយថា “មសីុបអ្មងេត” ក្សនុងអ្តថបទ្មៃះ គឺសំមៅែល់កិ្សចចមសីុបអ្មងេតមោយេស្តៃតីៃគរបាលយុតតិធេ៌ ឬអ្យយការ            

ៃិងកិ្សចចមសីុបសួរមោយមៅព្ក្សេមសីុបសួរ។ 
2  U.S. Department of Justice, International Legal Systems - An Introduction, http://www.justice

.gov/nsd/ovt, p.5 (Accessed on 25 April 2022). 
3  មាព្តា ៤៤ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ២០០៧។ 
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ដឆរជាមែីេ។ 4  មៅមរលមាៃការបំពាៃវធិាៃទាងំមនាះ ភាគីអាចមសនី ឬជាការផតួចមផតីេរបស់
មៅព្ក្សេ មែីេបរីក្សែំមណាះព្ោយ។ ជាក្ស់ដសតងមៅក្សនុងព្ក្សេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ភាគីអាចមសនី
សុំឱ្យមាៃមមា ភារៃូវកិ្សចចមសុីបអ្មងេតេួយចំៃួៃ ដែលមធវីម ងីមោយបំពាៃៃីតិវធិី។ 5  ការែក្ស
មចញៃូវឯក្សោរ ដែលជាលទ្ធផលនៃការបំពាៃៃីតិវធិី គឺជាែំមណាះព្ោយ (remedy) េួយ។ 
បដៃថេរីមលីមៃះមាៃែំមណាះព្ោយមផសងៗមទ្ៀត ព្បកាសមោយតុោការមៅតាេក្សព្េិតនៃការបំពាៃ 
ដែលមាៃែូចជា៖  

១. ថាមាៃការបំពាៃព្បកាសការព្ោៃ់ដត  
២. មទាសការបៃថយ (reduction of sentence)            
៣.ការបែិមសធភ្សតុតាង (exclusion of evidence) ៃិងការផ្ទអ ក្សៃីតិវធិីជាអ្ចិនស្តៃតយ ៍

(stay of proceeding with prejudice)ដែលជាវធិាៃការេួយធៃៃ់ធៃរ ៃិងជមព្េីសចុងមព្កាយ។  
ដផនក្សមៃះៃឹងមរៀបរាប់តាេលំោប់លំមោយ ដែលមាៃខ្ឹេោរលេអិតែូចខាងមព្កាេ។ 

ក្.  ការប្បកាេថាមានការបំពានេិទ្ធិ  
 ក្សរណីដែលោម ៃរយសៃក្សេមជាក្ស់ដសតង ឬតិចតួច ឬោម ៃមោះ ការបំពាៃសិទ្ធិព្បកាស
មោយតុោការ ៃឹងព្គប់ព្ោៃ់ថាជាែំមណាះព្ោយម ីយ។6 មៃះែូចជាក្សរណីការមបីក្សក្សចច ប់   
ភ្សតុតាងក្សនុងអំ្ ុងមរលមសុីបអ្មងេតដែលអាចប ះពាល់ែល់សិទ្ធិជីវតិឯក្សជៃ។ យុតតិោស្តសតជា
មព្ចីៃរបស់តុោការសិទ្ធិេៃុសសអ្ឺរ  ុបបាៃអ្ះអាងថា ការព្បកាសថាបំពាៃសិទ្ធិគឺមធវីឱ្យភាគីដែល
បតឹងមរញចិតត (satisfaction) ព្គប់ព្ោៃ់ម យីសព្មាប់ការខូចខាតេិៃដេៃសមាា រៈ ែូចមៃះេិៃ
ចបំាច់ព្បកាសមទាស ឬែំមណាះព្ោយបដៃថេមលីរែឋភាគីចញ់ក្សតីមទ្ៀតមទ្។7  ព្សមែៀងោន មៃះដែរ 
មៅអ្ងគជំៃុជព្េះវោិេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស.) ការណ៍ដែលអ្ងគជំៃុំជព្េះោោែំបូង 
េិៃបាៃជូៃែំណឹងព្គប់ព្ោៃ់តាេវធិាៃទ្ី៦៣ គឺជាការបំពាៃែល់ជៃជាប់មចទ្ នៃវធិាៃនផាក្សនុង

ៃូវការព្បកាសមទាស ឬែំមណាះព្ោយមផសង មព្ៅរីការទ្ទ្ួលោគ ល់ថាទារេសិទ្ធិមនាះ េិៃទា
មាៃការបំពាៃសិទ្ធិ។ មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី មៃះក្សនុងក្សរណីវាេិៃប ះធៃៃ់ធៃរ នាឱំ្យមាៃការផ្្ទស់បតូរ
ខ្ឹេោរសមព្េចនៃអ្ងគជំៃុំជព្េះោោែំបូងមទ្។ ការណ៍ដែលអ្ងគជំៃុំជព្េះេិៃទាេទារឱ្យ         

 
4 មាព្តា ៩៨ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជាឆ្ន  ំ២០០៧។ 
5 មាព្តា ១០៩ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧។ 
6 Kelly  Pitcher, Judicial Responses to Pre-Trial Procedural Violations in International Criminal 

Proceedings, 2018, p. 134 (Kelly Pitcher). 
7 ECtHR, Emin v. Greece, Application No. 34144/05, Judgement of 27 March 2008,  Human 

Rights Case Digest, Volume 18, Numbers 7-8 (March-April 2008), p. 735. 
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ជៃជាប់មចទ្បាា ញៃូវការផ្្ទស់បតូរោថ ៃភារក្សនុងបណតឹ ងងមី (a fresh application) មនាះជា
ែំមណាះព្ោយព្គប់ព្ោៃ់ម យី។8  

ខ្ .ការបនថយសោេ 
 មៃះជាែំមណាះព្ោយក្សព្េិតទ្ី២សព្មាប់ជៃជាប់មចទ្ ដែលសិទ្ធិរបស់ោត់ព្តូវបាៃ
បំពាៃ ម យីការបៃថយមទាសវាសមាមាព្តមៅៃឹងភារធៃៃ់ធៃរនៃការបំពារបំពាៃ។ ក្សនុងសំណំុមរឿង 
ឌុ្ច នៃ អ្.វ.ត.ក្ស. រយៈមរល៥ឆ្ន  ំ ព្តូវបាៃែក្សរីមទាសជាប់រៃធនាោរទាងំព្សរងព្បកាសចំមពាះ               
ឌុ្ច មោយអ្ងគជំៃុំជព្េះោោែំបូង ជាការមឆ្ីយតបៃឹងការ ុខំ្ួៃខុសចាប់មៅតុោការមោធា
េុៃមរលោត់ព្តូវបាៃ ុខំ្ួៃក្សនុងេៃាីរ ុឃំាងំរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស.។9 

មាៃលក្សខខណឌ ចំៃួៃបួៃដែលទាេទារសព្មាប់ការបៃថយមទាស៖ មាៃរយសៃក្សេម 
(prejudice), មាៃចំណងម តុៃិងផល (causation), ភារចបំាច់នៃការកាត់បៃថយ         
ៃិងយុតតិក្សេមក្សនុងការសមព្េចផតល់ការកាត់បៃថយមៃះ។ មសចក្សតីសមព្េចព្តូវមាៃសមាអ ងម តុ។ 
រយសៃក្សេមព្តូវមក្សីតមាៃផ្ទា ល់ ៃិងជាក្ស់ដសតងចំមពាះជៃជាប់មចទ្េិៃដេៃភាគីទី្បី។ ការបំពាៃ
សិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃមេធាវេីិៃដេៃជារយសៃក្សេមមទ្ ក្ស៏ប ុដៃតការបំពាៃសិទ្ធិឯក្សជៃគឺជារយសៃក្សេម។10  
ជាចុងមព្កាយ រយសៃក្សេមព្តូវមក្សីតមាៃរីការបំពាៃៃីតិវធិី។ 

គ. ការបដិសេធភេតុតាង 
មគគរួមធវីការដបងដចក្សរវាងការែក្សមចញៃូវភ្សតុតាងណាេយួរីសណំុំមរឿងទ្ីមៃះ            មោយោរការ

បំពាៃនាឱំ្យមាៃសំមណីសុំមមា ភារ (annulment) ជាេួយៃឹងការបែិមសធភ្សតុតាង េិៃមព្បី
មោយោរការបំពាៃ ដែលអ្ៃុវតតជាទូ្មៅមៅក្សនុងព្បមទ្សព្បកាៃ់ព្បរ័ៃធក្សំេុៃ មធវីម ងីតាេៃីតិ
វធិីជាក្ស់ោក់្សេុៃសវនាការ។ សព្មាប់ក្សរណីទី្េួយ ភ្សតុតាងព្តូវបាៃោក្ស់ចូលក្សនុងសំណំុមរឿងរចួ
មៅម យី មៅព្ក្សេមសុីបសួរអាចមសនីឬភាគីអាចមសនីឱ្យែក្សមចញរីសំណំុមរឿងៃូវភ្សតុតាងដែល
មាៃវកិារៈជាមែីេ ម យីដែលៃឹងព្តូវសមព្េចមោយសភាមសុីបសួរនៃោោឧទ្ធរណ៍ 11  (ក្សរណី
ក្សេពុជា)។ ព្បសិៃមបីរក្សម ញីថាមាៃមមា ភារ ភ្សតុតាងណាេួយមនាះៃឹងព្តូវែក្សមចញរីសំណំុ

 
8 អ្ងគជំៃុំជព្េះតុោការក្សំរូល, មសចក្សតីសមព្េចមលីបណតឹ ងោទុ្ក្សខភ្ាេៗរបស់ មខៀវ សំផៃ សតីរីសំមណីសំុ
មោះដលងជាបនាា ៃ់, សំណំុមរឿង០០២, ៦ េិងុនា ២០១១, ឯក្សោរមលខ E50/3/1/4, ក្សថាខណឌ ទ្ី ៥១។ 

9 ោលព្ក្សេនៃអ្ងគជំៃុំជព្េះោោែំបូង សំណំុមរឿង ០០១ ,២៦ ដខក្សក្សេោ ២០១០ ,E188, ក្សថាខណឌ    
ទ្ី ៦៨០។ 

10 Kelly Pitcher, supra note 5, p. 136. 
11 មាព្តា ២៨០ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧។ 
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មរឿង។ 12  ក្សរណីទ្ី២ ភាគីមសនីមោយបែិមសធៃូវភ្សតុតាងមាៃវកិារៈេិៃឱ្យមព្បីតាងំរីែំបូងក្សនុង
អ្ំ ុងមរលនៃការមសុីបអ្មងេតមោយៃគរបាលក្សតី។  
 ការបែិមសធភ្សតុតាងមចញ មោយោរការមសុីបអ្មងេត បាៃបំពាៃៃីតិវធិី ឬបំពាៃវធិាៃ
សិទ្ធិេៃុសស។13 ការបែិមសធមៃះ ជាការព្តួតរិៃិតយមោយមៅព្ក្សេមលីក្សិចចការារៃគរបាល ដែល
សថិតមៅមព្កាេអំ្ណាចៃីតិព្បតិបតតិ ម យីដែលជាទូ្មៅអ្ងគតុោការមាៃភារោា ក្ស់មសាីរក្សនុងការ
រិៃិតយ ឬមែញមោល។ 14  អាព្ស័យម តុមៃះ ជាទូ្មៅេិៃដេៃព្គប់ភ្សតុតាងទាងំអ្ស់ ដែលព្តូវ
បាៃទ្ទ្ួលបាៃមោយការបំពាៃៃីតិវធិីសុទ្ធដតព្តូវបាៃបែិមសធមនាះមទ្។ 15  លក្សខខណឌ តព្េូវថា
លុះព្តាការបំពាៃមនាះ មាៃលក្សខណៈធៃៃ់ធៃរ (significant) ប ះពាល់ែល់ព្បមោជៃ៍របស់ភាគី
អ្នក្សបតឹង (accused) ឬប ះពាល់ែល់ភារព្តឹេព្តូវនៃៃីតិវធិី (fairness of proceeding)។ 16  
ែូចមៃះ វាេៃិដេៃជាការបែិមសធភ្សតុតាងមោយសវយ័ព្បវតតមិទ្។ ការព្បព្រឹតតេៃិសុចរតិ (bad faith) 
របស់ៃគរបាល ែូចជាក្សនុងក្សរណីសៃាបៃថយមទាស (ដែលខ្ួៃោម ៃសេតថក្សិចច) ចមេ្ីយបាៃ
ោរភារអាចជាការបំពាៃធៃៃ់ធៃរ។ 17  បដៃថេរីមលីមៃះការបំពាៃធៃៃ់ធៃរមនាះ មាៃែូចជាការ
បែិមសធៃូវការទ្ទ្ួលបាៃជំៃួយដផនក្សចាប់ ការេិៃផតល់ឱ្កាសែល់ជៃមលមីសក្សនុងការមផាៀងផ្ទា ត់
ៃូវចមេ្ីយខ្ួៃ ឬក្សនុងការទ្ទ្ួលបាៃមោបល់រីមេធាវ ី ការេិៃព្រមាៃែល់ជៃសងសយ័េុៃមរល
ៃគរបាលបាៃសួរសំណួរជាមែីេ។18 
 ចំមពាះការបំពាៃវធិាៃសិទ្ធិេៃុសសវញិ ក្សរណីខះ្ ែូចជាការបំពាៃសិទ្ធិជីវតិឯក្សជៃ             
ពាក្ស់រ័ៃធការលួចងតសក្សេមភារឬសំម ង មោយៃគរបាលពាក់្សរ័ៃធៃឹងការព្បព្រឹតតបទ្មលមីសេិៃ
អាចនាមំៅែល់ការបែិមសធភ្សតុតាងដែលទ្ទួ្លបាៃទាងំមនាះមោយសវ័យព្បវតតិមទ្។ 19  ក្ស៏ប ុដៃត
ក្សរណីទ្ទួ្លបាៃចមេ្ីយោរភារ មោយមព្បីអ្ំមរីទារុណក្សេម ចមេ្ីយោរភារមនាះ ៃឹងព្តូវបាៃ
បែិមសធមោយសវ័យព្បវតតិ។20 
 លទ្ធផលនៃការមសុីបអ្មងេតមោយបំពាៃៃីតិវធិី េិៃអាចជាភ្សតុតាងនៃបទ្មលមីសមទ្ 
(proof of committed offence)។ មែីេបបីែិមសធភ្សតុតាង មគទាេទារៃូវចំណងម តុៃិងផល
ផងដែរ ម យីដែលព្តូវដតមាៃលក្សខណៈផ្ទា ល់។ មៃះវាពាក្ស់រ័ៃធៃឹងព្ទ្ឹសតីដផ្មឈ្មីចញរីមែីេមាៃ

 
12 មាព្តា ២៨០ នៃព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា ឆ្ន  ំ២០០៧។ 
13 Kelly Pitcher, supra note 5, p. 139. 
14 Kelly Pitcher, supra note 5 
15 Id, p. 141, 213. 
16 Id, p. 141. 
17 Id, p. 144. 
18 Id, p. 220. 
19 Id, p. 213. 
20 Id, p. 214. 
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ជាតិរុល (fruit of the poisonous tree)។ ភ្សតុតាងទ្ទួ្លបាៃរីភ្សតុតាងខុសចាប់ (derivative 
evidence) អាចទ្ទ្ួលយក្សបាៃ (េិៃបែិមសធ) ព្បសិៃមបីទ្ំៃងជាេិៃមាៃេមធាបាយែនទ្
មទ្ៀត ដែលភ្សតុតាងព្បមភ្ទ្មៃះ អាចព្តូវទ្ទ្ួលយក្សបាៃ។ ែូចមៃះ វាអាចជាក្សរណីមលីក្សដលងចំមពាះ
វធិាៃបែិមសធភ្សតុតាង (exclusionary rule)។ ក្សនុងៃ័យមៃះ មគអាចៃិោយថា មទាះបីោម ៃវធិីអ្វី
មព្ៅរីមៃះ ក្ស៏ភ្សតុតាងអាចព្តូវបាៃរក្សម ញី (inevitable discovery)។  
 ខុសរកីារបៃថយមទាស ការបែមិសធភ្សតុតាង គឺមែីេបជីួយធានាៃូវសទិ្ធិរបស់ជៃជាប់មចទ្ 
តាេរយៈការមធវីឱ្យេស្តៃតីមសុីបអ្មងេតរាងចល ឈ្ប់ព្បព្រឹតតអ្ំមរីបំពាៃនាមរលខាងេុខ។ 21  មនាះ
មោយោរទ្មងវីខ្ះរបស់េស្តៃតីមសុីបអ្មងេតបំពាៃធៃៃ់ធៃរមរក្ស ែូចជាក្សរណីដឆក្សព្បោប់មភ្ទ្របស់
ស្តសតីមែីេបរីក្សភ្សតុតាង ដែលចត់ថាជាការមព្ជៀតដព្ជក្សធៃៃ់ធៃរេួយ (very intrusive breaches)។ 
ក្សនុងក្សរណីខះ្ ការបំពាៃៃីតិវធិី ជាដផនក្សេួយនៃព្បរ័ៃធនៃការបំពាៃ (ការខក្សខាៃក្សនុងការខិតខំ            
មអាយបាៃព្គប់ព្ោៃ់មែីេបបីាេ រការបំពាៃ)។    ជាោ ងមៃះក្សតី មៅព្ក្សេៃឹងេិៃមចះដតមធវីបីមទាះ

េស្តៃតីមសុីបការបែិមសធមទ្។ ជារិមសសក្សនុងក្សរណី អ្មងេតបាៃមធវីការមោយសុទ្ធចិតត ដតមៅដតនាឱំ្យ
មាៃការបំពាៃៃីតិវធិី។22 

ឃ.ការផ្អាក្នីត្ិវិធីសោទ្ប្បកាន់ 
 ការផ្ទអ ក្សៃីតិវធិីមៃះសំមៅមលកីារដលងអ្ៃុញ្ញ តឱ្យបៃតការមចទ្ព្បកាៃ់។ វាជាែំមណាះព្ោយ 
ឬវធិាៃការចុងមព្កាយ ដែលមៅព្ក្សេក្សព្េៃឹងមបីព្បាស់ណាស់។ ព្បរ័ៃធចាប់ព្បមទ្ស ូ ង់ែ ៍ 
មព្បីៃូវេូលោឋ ៃមផសងមែីេបសីមព្េចៃូវការផ្ទអ ក្សៃីតិវធិី ខុសរីការបំពាៃ/រមំោភ្ៃីតិវធិី (abuse of 
process) នៃព្បមទ្សអ្ង់មគ្ស។  
 រវាងមមា ភារ ៃិងការផ្ទអ ក្សសូេបាា ញរីភាគខុសោនៃឹងបរោិយលេអិតដផនក្សមៃះ េុៃ

ការោរមោយៃីតិវធីិ បំពាៃៃីតិវធិី។ បដៃថេមលីអ្វីដែលបាៃៃិោយខាងមលី មមា ភារនាឱំ្យមាៃ
ការែក្សឯក្សោរ ឬភ្សតុតាងមាៃវកិារៈមចញរីសំណំុមរឿង។ ក្សនុងក្សរណីខ្ះ មាៃមមា ភារៃីតិវធិី
ទាងំព្សរង។ ជាក្ស់ដសតងមាព្តា ២៦១ នៃព្ក្សេៃតីិវធិីព្រ មទ្ណឌ ក្សេពុជា បាៃដចងថា៖ កាលណារិៃិតយ
ម ីញេូលម តុនៃមមា ភារ សភាមសីុបសួរអាចចត់ទុ្ក្សជាមមា ៈ មោយឯក្សឯងៃូវៃីតិវធីិទាងំ
េូល ឬដផនក្សណាេួយ  ក្សនុ ងមៅដចងមាៃដែលែូចមធវីព្តូវមសីុបសួរសភា ។ មាព្តា២៨០ (អាៃុភារ
នៃមមា ក្សេម) នៃព្ក្សេមៃះ។ មាព្តា២៨០ ដចងថា  . ..ជាទុ្ក្សចត់ព្តូវដែលលិខិតឬកិ្សចច មមា ៈ ព្តូវ
ែក្សមចញរីសំណំុមរឿង ម ីយតេេល់ទុ្ក្សមៅការោិល័យព្ក្សឡាបចជ ីនៃសភាមសីុបសួរ។  

 
21 Kelly Pitcher, supra note 5, p.140។ 
22 Id, p. 141. 
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ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៧ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០២២  
 

21 
 

មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី ែំមណីរការនៃៃីតិវធិី ឬការចប់មផតីេៃីតិវធីិជាងមី អាចព្តូវបាៃមធវី
ម ងីវញិ មព្កាយរីមមា ភារទាងំព្សរងផាុយរីការផ្ទអ ក្សៃីតិវធីិដែលមាៃលក្សខណៈអ្ចិនស្តៃតយេ៍ិៃ
អាចមបីក្សការមសុីបអ្មងេតវញិបាៃមោយោរការបំពាៃៃីតិវធិី។ ការបំពាៃៃីតិវធីិមៃះ អាចជាការ
បំពាៃសិទ្ធិរបស់ជៃជាប់មចទ្ធៃៃ់ធៃរ មធវីទារុណក្សេមែូចជាការ ( ) ឬការបំពាៃៃីតិវធិីធៃៃ់ធៃរែនទ្
មទ្ៀត ដែលមៅព្ក្សេេិៃអាចបិទ្ដភ្នក្ស បៃតវៃិិចឆ័យមសចក្សតីបាៃ មោយោរវាប ះែល់ក្សិតាៃុភារ
របស់តុោការទាងំព្សរង។ 

 
ព្ទឹ្សតីសតីរីការរមំោភ្ៃីតិវធីិគឺជា ៃីតិវធីិដែលអ្ៃុញ្ញ តឱ្យមៅព្ក្សេអាច
បែិមសធការអ្ៃុវតតតាេយុតាត ធិការរបស់តុោការ ក្សនុ ងក្សរណីដែលការអ្ៃុវតត
ឆនាា ៃុសិទ្ធិមៃះ អាចនាឱំ្យមាៃការបំពាៃធៃៃ់ធៃរ ៃិងជាក្ស់ដសតងមៅមលីសិទ្ធិ         
ជៃជាប់មចទ្ ម ីយៃឹងនាឱំ្យអ្ៃតរាយែល់សុចរតិភាររបស់តុោការ។ 
តុោការអាចសំអាងព្ទឹ្សតីសតីរីការរមំោភ្ៃីតិវធីិថា ជាឆនាា ៃុសិទ្ធិ ម ីយមៅព្ក្សេ
អាចរក្សម ីញថាមាៃការរមំោភ្ៃីតិវធីិ ៃិងសមព្េចថាេិៃអ្ៃុវតតយុតាត ធិការ
របស់ខ្ួ ៃមោយតេេល់មរឿងទុ្ក្សឥតចត់ការ ដែលមាៃអាៃុភារបចចប់ៃីតិវធីិ
ទាងំព្សរង (ក្សថាខ័ណឌ ទ្ី២២)។23 
 
ការផ្ទអ ក្សៃីតិវធិីមចទ្ព្បកាៃ់ មោយោរមាៃការព្បព្រឹតតអំ្មរីទារុណក្សេម មលីជៃជាប់មចទ្

មែីេបយីក្សចមេ្ីយោរភារ ឬការបំពាៃចាប់ជាតិ ឬបទ្បបចញតតិនៃអ្ៃុសញ្ញ សតីរីសិទ្ធិេៃុសស               
អ្ឺរុប។ ក្សនុងក្សរណីអ្ំមរីទារុណក្សេម វាជាកាតរវកិ្សចចនៃអ្ងគមចទ្ព្បកាៃ់ ក្សនុងការបាា ញថាចមេ្ីយ
ោរភារ ឬភ្សតុតាងេិៃដេៃទ្ទ្ួលបាៃមោយោរអ្ំមរីទារុណក្សេមមទ្។24 មព្ៅរីទ្មងវីពាក្ស់រ័ៃធៃឹង
ទារុណក្សេម ឬការបំពាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះមសចក្សតីមោយយុតតិធេ៌ ដែលេិៃអាចមលកី្ស
ដលងការបំពាៃមផសង ដែលអាចធ្ាក្ស់ក្សនុងវធិាៃផ្ទអ ក្សៃីតិវធិី អាចៃឹងព្តូវសមព្េច មោយឆនាា ៃុសិទ្ធិរបស់
មៅព្ក្សេ25។  

ែូចោន ៃឹងព្បមទ្សអ្ង់មគ្ស ចាប់ៃិងយុតតិោស្តសតព្បមទ្ស ូ ង់ែ៍ ចត់ថាការព្បកាស
ផ្ទអ ក្សៃីតិវធិី (declaring the prosecution inadmissible) ជាវធិាៃការចុងមព្កាយ។ វាមាៃ

 
23 ECCC Decision, Summary by Bora (www.measboralaws.com)។ 
24 Kelly Pitcher, supra note 5, p. 208។ 
25 Kelly Pitcher, supra note 5, p. 213. 
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ការមឆី្យតបរបស់តុោការចំមពាះអំ្មរីបំពាៃក្សនុងអំ្ ុងមរលមសីុបអ្មងេតេុៃអ្ងគមសចក្សតី 

22 
 

េូលោឋ ៃេក្សរីការបំពាៃៃីតិវធិីធៃៃ់ធៃរ។ មាៃក្សតាត ជាមព្ចីៃព្តូវបាៃរិចរណា ែូចជាថាមតីការ
បំពាៃវានាឱំ្យជៃជាប់មចទ្េិៃទ្ទ្ួលបាៃការជំៃំុជព្េះមោយយុតតិធេ៌ដែរឬមទ្ជាអាទ្ិ៍ ភ្សតុតាង
ដែលអ្ៃុញ្ញ តឱ្យជៃជាប់មចទ្អាចតវា , សំណំុមរឿងព្តូវបាៃបាត់បង់ ឬបំផ្្ទញ ជាការនាេំិៃឱ្យ
មាៃការជំៃុជំព្េះមោយយុតតិធេ៌។ ការណ៍ដែលេស្តៃតីមចទ្ព្បកាៃ់កុ្ស ក្សជៃព្តូវមចទ្ឱ្យោរភារ ួស
សេតថភារ   មែីេបជីួយគឺក្សនុងៃយ័មៃះការផ្ទអ ក្សៃតីិវធិីជាការបំពាៃធៃៃធ់ៃរ។ ឱ្យ ធានាព្តូវបាៃសិទ្ធិ  
ៃិង មោររវធិាៃមោយអាជ្ាធរ។  
 ក្សនុងបញ្ា មៃះ ព្បរ័ៃធយុតតិធេអ៌្ង់មគ្ស ក្ស៏ទាេទារឱ្យ មោយតព្េូវ មាៃចណំងម តុៃិងផលដែរ
ឱ្យបាា ញថាព្បសិៃមបីោម ៃការបំពាៃ រយសៃក្សេម ឬ ការនាេំិៃឱ្យមាៃការជំៃំុជព្េះមោយ
យុតតិធេ៌ េិៃមក្សីតមាៃ (but for “test”)។ ៃិោយបស្តញ្ច សេក្សវញិ ការព្បព្រឹតតេិៃគបបេីិៃបងេ
រយសៃក្សេមែល់ជៃជាប់មចទ្ ក្ស៏េិៃមាៃឥទ្ធិរលមលីៃីតិវធិីដែរ។ 26  វាមក្សីតមាៃក្សនុងក្សរណីការ
រៃារមរលនៃការេិៃបមចចញភ្សតុតាង។ 27  ជាចុងមព្កាយ ការសមព្េចៃូវការផ្ទអ ក្សៃីតិវធិី ព្តូវដត
រិចរណាង្ឹងដង្ងៃូវផលព្បមោជៃ៍ ែូចជាភារធៃៃធ់ៃរនៃបទ្មលមីស សិទ្ធិរបស់ជៃរងមព្ោះ 
ព្បសិៃមបីមាៃការផ្ទអ ក្សៃីតិវធិី។28  

៣.េសងេប 
 ក្សនុងែំមណីរការមសីុបអ្មងេតមរឿងព្រ មទ្ណឌ  ការមសីុបអ្មងេតឱ្យបាៃព្តឹេព្តូវជាការចបំាច់ 
មែីេបធីានាៃូវយុតតិធេ៌ព្រ មទ្ណឌ ។ មនាះទាេទារៃូវវធិាៃចាប់ ដែលអាជ្ាធរទ្ទ្ួលបៃាុក្សព្តូវ    
អ្ៃុវតតឱ្យបាៃព្តឹេព្តូវ ព្បសិៃមបីេិៃែូចមៃះមទ្អ្ៃតរាគេៃ៍មោយតុោការក្សនុងែំមណីរការៃីតិវធិី
េុៃអ្ងគមសចក្សតី តព្េូវឱ្យមាៃមែីេបធីានាៃូវអ្ៃុមោេភារតាេវធិាៃចាប់ តាេរយៈការរិៃិតយ
មេីលៃូវសំមណីសុំមមា ភារជាមែីេ។ ជាេួយោន មៃះ ែំមណាះព្ោយ )សំណង (ៃឹងព្តូវបាៃ

ការបំពាៃការបែិមសធៃូវភ្សតុថាមាៃព្បកាសមោយតុោការ ែូចជាការព្បកាស តាង ឬបចចប់
ៃីតិវធីិមចទ្ព្បកាៃ់ជាអ្ចិនស្តៃតយដ៍តេតង។ 
 ជាការក្សត់សំោល់ េូលោឋ ៃនៃការរិៃិតយរិចរណាមលីសំមណីមោយតុោការ េិៃព្ោៃ់
ដតដផអក្សមលីចាប់ជាតិមទ្ ដងេទាងំដផអក្សមលីេូលោឋ ៃនៃការការពារសិទ្ធិៃិងមសរភីារជៃជាប់មចទ្
ផងដែរ មទាះបីេូលោឋ ៃចុងមព្កាយមៃះ េិៃមាៃដចងក្សនុងចាប់ជាតិក្សតី។ 

 
26 Kelly Pitcher, supra note 5, p. 202. 
27 disguised extradition and entrapment (abuse of process affecting judge if not denial hearing) 
28  ោលែីកាមលីបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់មោក្សព្សី មអ្ៀង ធីរទិ្ធ ពាក់្សរ័ៃធសំមណីសំុរយួរៃីតិវធីិ មោយេូលម តុរមំោភ្           
ៃីតិវធីិ, D264/2/6, ១០ ដខ សីហា ឆ្ន  ំ២០១០, ក្សថាខ័ណឌ ទី្ ៣៩។ 
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ការគាំពារសទិ្ាិទ្ទួ្េបានមេធាវី 
មេមរៀនរីអងគជ្ាំនុាំជ្ព្េះវិសាេញ្ញក្នងុត្ុលាការក្េពុជា 
មោយមោក្ស  សយ គឹេោៃ* ៃិងក្សញ្ញ មេធាវ ី ុងី វា ៃ់ោដណត †

 

១. សេចក្តីស្តើម 
 ក្សិចចការរបស់ោោក្សតីព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិព្តូវដសតងម ងីចាស់ ៃិងដសតងភាជ ប់មៅៃងឹ  
ជៃរងមព្ោះនៃបទ្ឧព្ក្សិែឋនព្រនផសមៅៃឹងស គេៃ៍អ្ៃតរជាត ិ ៃិងមៅៃឹងអ្នក្សព្បព្រតឹតិមែេីបឱី្យមគ
មេីលម ញីថាបាៃរក្សយុតតិធេ ៌ ម យីយុតតិធេ៌ព្តូវបាៃមោររ។ វតថុបណំងមៃះព្តូវដតដសតងម ងី 
តាេរយៈការជំៃុំជព្េះមោយព្តឹេព្តូវ ៃិងយុតតិធេ៌។ ោោក្សតីព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិគបបគូីសបាា ញ
ៃូវគំរូយុតតិធេ៌ ែំមណីរការឯក្សរាជយ េិៃសថិតមព្កាេឥទ្ធរិល ៃិងគំនាបខាងមព្ៅ ជារិមសសគំនាប
ពាក្ស់រ័ៃធៃឹងយុតតធិេ៌របស់អ្នក្សឈ្នះ។ មាៃដតការធានាៃូវការជំៃុំជព្េះព្តឹេព្តូវ ៃិងយុតតិធេ៌មទ្ 
ដែលអាចអ្ៃុញ្ញ តឱ្យរែឋព្បកាសរិតព្បាក្សែថា ខ្ួៃមាៃក្សតមីោររខពសែ់ល់ៃតីិរែឋ (Tuinstra, 
2009: 1-2)។ តុោការកូ្សៃកាត់មាៃលទ្ធភារក្សនុងការគូសបាា ញៃូវគំរូគួរមជឿទុ្ក្សចតិតសព្មាប់
ក្សំដណទ្ព្េង់ៃីតិរែឋក្សនុងព្សរក្ស ព្បសិៃមបីតុោការមនាះបំមរញៃូវបទ្ោឋ ៃអ្ៃតរជាតិព្គះឹនៃការជំៃុំជព្េះ
មោយយុតតិធេ៌ (Ryan and McGrew, 2016: 51)។ 
 ក្សនុងៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ  ជៃជាប់មចទ្ជាទូ្មៅជួបហាៃិភ្័យខពស់នៃការបាត់បងស់ិទ្ធ ិ          
មសរភីារបុគគល មោយម តុថា គូបែិបក្សសរបស់មគគឺជារែឋអាជ្ាតំណាងឱ្យរែឋដែលមាៃអ្ំណាច។ 
ក្សនុងៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ ហាៃិភ្័យមាៃកាៃ់ដតធ ំ មៅមរលដែលរែឋអាជ្ាតណំាងឱ្យ                    
ស គេៃ៍អ្ៃតរជាតិ។ ៃីតិវធិពី្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិមាៃភារសមុគោម ញ មោយោរទ្ំ ៃំងិលក្សខណៈ        
នៃបទ្ឧព្ក្សែិឋដែលបាៃមចទ្ព្បកាៃ់ ព្រេទាងំការណ៍ដែលថាជៃជាប់មចទ្អាចៃឹងព្តូវក្សណំត់ថា
មាៃមទាសនៃបទ្ឧព្ក្សិែឋ ដែលបាៃព្បព្រឹតតិមោយបុគគលែនទ្ ឬបុគគលមព្កាេឱ្វាទ្។ សិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃ

 
 មោក្ស  សយ គឹេោៃ ជាអ្នក្សព្ោវព្ជាវមៅេជឃេណឌ លសិក្សាព្ោវព្ជាវៃិតីេៃុសសធេ៌ ៃិងជាោស្តោត ចរយចាប់មៅ
ោក្សលវទិ្ាល័យភូ្េិៃាៃីតិោស្តសត ៃិងវទិ្ាោស្តសតមសែឋកិ្សចច នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

†  ក្សញ្ញ មេធាវ ី  ុងី វា ៃោ់ដណត ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃគណៈមេធាវពី្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា  ជាអ្នក្សព្ោវព្ជាវមៅ         
េជឃេណឌ លសិក្សាព្ោវព្ជាវៃិតីេៃុសសធេ៌ ៃិងជាោស្តោត ចរយចាប់មៅោក្សលវទិ្ាល័យភូ្េិៃាៃីតិោស្តសត ៃិងវទិ្ា
ោស្តសតមសែឋកិ្សចច នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
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ការជំៃុំជព្េះមោយយុតតិធេ៌ព្តូវបាៃទ្ទ្លួោគ ល់ជាសក្សល ថាជាបទ្ោឋ ៃព្គះឹេួយនៃចាប់សិទ្ធិ
េៃុសសអ្ៃតរជាត។ិ សទិ្ធិមៃះព្តូវបាៃមរៀបចំមែេីបកីារពារបុគគលដែលព្តូវបាៃមចទ្រីបទ្ឧព្ក្សិែឋេិៃ 
ព្តូវមគបំពាៃតាេចតិត ឬបបំិទ្សិទ្ធិមសរភីារេូលោឋ ៃរបស់មគ (Pejic and Lesnie, 2000)។ បុមរ
លក្សខខណឌ សំខាៃ់ជាងមគេួយនៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជៃុំំជព្េះមោយយុតតធិេ៌ គឺសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃ
ជំៃួយផ្ូវចាប់មោយព្បសិទ្ធភារ (Tuinstra, 2009: 1-2)។ ែូមចនះម យីជាការសំខាៃ់ណាស ់
ដែលជៃជាប់មចទ្ព្តូវមាៃមេធាវកីារពារក្សតី ព្បក្សបមោយសេតថភារ ដែលអាចផតល់ជៃជាប់មចទ្
ៃូវមោបល់ចាប់ អ្ំរីបមចចក្សមទ្សការពារខ្ួៃដែលអាចយក្សេក្សមព្បីមែីេបជីាក្សម្ាងំតុលយការតទ្ល់
ៃឹងរែឋអាជ្ា ឬរែឋអាជ្ាតណំាងឱ្យស គេៃ៍អ្ៃតរជាត។ិ ការដតងតាងំមេធាវកីារពារក្សតីេួយេុខ           
េិៃអាចធានាការការពារមោយព្បសិទ្ធភារម យី។ មេធាវកីារពារក្សតី គឺែឹងអ្ំរីការមព្ជៀតដព្ជក្ស
ៃមោបាយ ថាជាក្សតាត ព្បឈ្េគៃ្ះឹេួយក្សនុងយុតតិធេ៌ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ ប ុដៃតមៃះេិៃដេៃជា
ម តុផលេិៃឱ្យមេធាវកីារពារក្សតីព្បក្សបមោយព្បសទិ្ធភារម យី (Mégret, 2002: 1261-62)។ 
មេធាវកីារពារក្សតីឱ្យអ្នក្សព្បព្រតឹតបិទ្ឧព្ក្សែិឋនព្រនផស ជាញឹក្សញយរកួ្សមគជបួព្បទ្ះការមាក្ស់ាយ
អ្វជិជមាៃរេីតោិធារណៈ (Tuinstra, 2010: 466-69) ម យីព្តូវបាៃមេលីម ញីថារារាងំការ
អ្ៃុវតតយុតតធិេ ៌ (Solomon 1988, 89)។ មៃះជាក្សតាត សខំាៃ់ណាស់មៅក្សេពុជា ដែលមេធាវភីាគ
មព្ចីៃមាៃការរាដរក្សក្សនុងការរៃយល់អ្ំរីអ្វី ដែលចាប់ៃោិយអ្ំរសីិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃជំៃយួផ្ូវចាប់
មោយព្បសិទ្ធភារ សូេបកី្សនុងសំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌ ធេមតា មោយោរេូលម តុនៃក្សងវះបទ្រិមោធៃ ៍
ការភ្យ័ខ្ាច ការបភំ្ិតបំភ្យ័ៃមោបាយ ៃិងការយល់េៃិព្តេឹព្តូវនៃេតោិធារណៈចំមពាះតនួាទ្ីរបស់
ខ្ួៃ (Ryan & McGrew, 2006)។ ក្សេពុជា ៃងិអ្ងគការស ព្បជាជាតិ បាៃឈាៃែលក់្សិចចព្រេ
មព្រៀងក្សនុងឆ្ន ២ំ០០៣ មែីេបបីមងេីតអ្ងគជំៃុជំព្េះវោិេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា (អ្.វ.ត.ក្ស.) មែីេបី
កាត់ក្សតីមេែកឹ្សនាជំាៃ់ខពស ់ ៃិងអ្នក្សដែលទ្ទ្ួលខុសព្តូវខពស់បំផុតនៃរបបដខមរព្ក្ស េ ដែលជា           
របបោហាវយង់ នង បាៃសម្ាប់េៃុសសមោយេិៃកាតក់្សតីព្បមាណ ១ោៃ ៧ដសៃនាក្ស់ ក្សនុងចមន្ាះ
ឆ្ន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ មោយបបំាត់េួយភាគបួៃនៃព្បជាជៃក្សេពុជានាមរលមនាះ (McCargo, 2011: 
613) ម យីដសវងរក្សការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់រួក្សមគ ចំមពាះបទ្ឧព្ក្សិែឋអ្ៃតរជាតិ1។ 
            អ្.វ.ត.ក្ស. ព្តូវបាៃររំឹងថាៃងឹផតល់រមំញាចេួយសព្មាប់ការវវិឌ្ឍៃ៍រិតព្បាក្សែ មឆ្ព ះមៅរក្ស
ក្សំដណទ្ព្េង់ចាបៃ់ិងតុោការ។ អាណតតិចេបងៗេួយចំៃៃួរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. គឺបចចបវ់បបធេ៌               
ៃិទ្ណឌ ភារ តាេរយៈការោក្ស់ឱ្យទ្ទ្លួខុសព្តូវមលីក្សក្សេពស់ការផសះផារជាតិ ៃិងមលីក្សបាា ញជា

 
1 សូេមេីលមគ ទ្ំរ័រផ្ូវការរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. ៖ https//www.eccc.gov.kh/en. ចូលមេីលនងៃទ្ី៤ ដខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ https//www.eccc.gov.kh In troduction-eccc. 
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តុោការគំរ ូ សព្មាប់ក្សិចចព្បងឹដព្បងយូរអ្ដងវងនៃក្សំដណទ្ព្េងតុ់ោការមៅក្សេពុជា។ 2 មគអាចៃិោយ
បាៃថា អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃោពំារសិទ្ធិនៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេេ៌ួយចៃំួៃ ែូចជាការសៃមត
ទុ្ក្សជាេុៃថាោម ៃមទាស (មោលការណ៍សចច ធារៃិរមទាស) ឱ្កាសមសមភីារោន ចំមពាះេុខចាប ់
តម្ាភារ ៃិងសងគតភារនៃៃីតិវធិីការការពាររីការមព្ជៀតដព្ជក្សៃមោបាយភារេៃិលមេអៀង ៃិង
ឯក្សរាជយភារតុោការ ៃងិបញ្ា នៃការ ុខំ្ួៃបមណាត ះអាសៃន។ មោងតាេ Ciorciari and Heindel 
(2014) មេធាវកីារពារក្សតីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. ព្តូវបាៃទ្ទ្ួលោគ ល់ថាបាៃោពំារសិទ្ធទិាងំអ្សម់ៃះ មែីេបី
ទ្ទ្ួលបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ មោយការពារកូ្សៃក្សតីរបស់ខ្ួៃអ្ស់ក្សម្ាងំកាយចតិត ម យី 
តទ្ល់ៃឹងគុណវុឌ្ឍរិបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. មៅព្គប់ែណំាក្ស់កាលនៃការជំៃុំជព្េះ។ សិទ្ធិនៃការជៃុំំជព្េះក្សតី
មោយយុតតិធេ៌ទាងំមៃះ ក្សព្េមក្សីតមាៃណាសក់្សនុងការអ្ៃុវតតក្សនុងព្សរក្សមៅក្សេពុជា (Ciorciari and 
Heindel, 2014:70) ម យីមេីលមៅហាក្ស់ៃឹងេិៃព្បមសីរម ងីក្សនុងមរលឆ្ប់ៗមនាះមទ្។ ទាងំមៃះ
គឺមាៃម តុផលរបស់វា។ អ្.វ.ត.ក្ស. ៃឹងេិៃអាចមោះព្ោយព្គប់បញ្ា មនាះម យី រិមសសទាក្ស់ទ្ង
ៃឹងសិទ្ធិនៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេក៌្សនុងព្បរ័ៃធចាប់ ៃងិតុោការបចចុបបៃន ដែលាយៃឹងរង
ៃូវការមព្ជៀតដព្ជក្សៃមោបាយ ៃិងអ្ំមររុីក្សរលយួ។  អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃោក្ស់ឱ្យមាៃការអ្ៃុវតតលអៗ  
ៃិងអ្ភ្ិវឌ្ឍជំនាញវជិាជ ជីវៈចាប់សព្មាបបុ់គគលកិ្សក្សនុងព្សរក្សរបស់ខ្ួៃ ប ុដៃតការអ្ៃុវតតៃិងជនំាញងមីៗ  
អាចៃឹងេិៃពាក្សរ់័ៃធៃងឹការអ្ៃុវតតជាក្ស់ដសតងក្សនុងតុោការក្សនុងព្សរក្ស មោយម តុថាសេតថភារ  
ៃិងធៃធាៃក្សនុងព្បរ័ៃធយុតតិធេ៌ក្សេពុជា មៅមាៃចំៃុចខវះខាត។ អ្.វ.ត.ក្ស. េិៃាយៃឹងរចួផុតរកីារ
មព្ជៀតដព្ជក្សៃមោបាយ ៃងិអ្ំមរីរុក្សរលួយដែលបាៃមចទ្ព្បកាៃ់ ដែលបាៃប ះពាល់ែល់មឈាម ះ
របស់ខ្ួៃ ក្សនុងនាេជាគំរូេយួសព្មាបតុ់ោការក្សនុងព្សរក្ស។ ម តុែូមចនះម យីវាប ះពាល់ែល់
សុទ្ិែឋិៃយិេរបស់ោធារណៈ ជារិមសសអ្នក្សជំនាញវជិាជ ជីវៈជំនាៃ់មព្កាយ (Ryan and 
McGrew, 2016: 59-68)។ វតថុបណំងនៃការសិក្សាព្ោវព្ជាវរបស់មយងី គឺមែីេបយីល់អ្រំីបទ្ោឋ ៃ
អ្ៃតរជាតិនៃសិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃជំៃួយផ្ូវចាប់ មោយព្បសិទ្ធភារពាក្ស់រ័ៃធៃឹងតួនាទ្ីរបស់មេធាវ ី
ការពារក្សតី ម យីៃងិថាមតី អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃអ្ៃុវតតតាេែល់ក្សព្េិតណា មែីេបោីក្សជ់ាសតងោ់រសព្មាប់
ការក្សោងសេតថភារ ៃិងការអ្ៃុវតតក្សនុងព្សរក្ស។ ការសិក្សាមៃះរិៃតិយម ងីវញិ ៃិងមធវីបចចុបបៃនភារ
នៃការវវិឌ្ឍៃ៍មក្សរ ត ិ៍ែំដណលនៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេរ៌បស់ អ្.វ.ត.ក្ស. មោយឆ្ុះបញ្ច ងំមល ី
១៥ឆ្ន នំៃព្បតបិតតិការរបស ់ អ្.វ.ត.ក្ស.។ ងវីមបីមាៃក្សតាត ជាមព្ចីៃ ដែលមាៃការប ះពាលែ់ល ់              

 
2  សូេមេីល 2003 Agreement between the UN and Cambodian Government; and 2004             
Law on ECCC, article 1. អាចចូលមេីលបាៃមៅ៖ 
https://www.eccc.gov.kh/en/document/legal/agreement and https://www.eccc. gov.kh/en/ document/
legal/law-on-eccc ចូលមេីលនងៃទី្២២ វចិឆិកា ២០១៩។ 
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តួនាទ្ីរបស់មេធាវកីារពារក្សតីក្សនុងព្បរ័ៃធតុោការក្សេពុជា អ្តថបទ្មលីក្សម ងីោ ងេុតមាថំាការោពំារ
សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃការជំៃុជំព្េះក្សតីមោយយុតតធិេ៌ ៃិងការមលកី្សក្សេពស់ព្បរ័ៃធតុោការរងឹមាមំៅក្សេពុជា 
ព្តូវចប់មផតីេមចញរីមេធាវ ី ៃិងការរព្ងឹងភាររងឹមាសំេតថភារ ៃិងទ្ំៃួលខុសព្តូវរបស់រួក្សមគ   
ព្រេទាងំជំរុញតួអ្ងគតុោការែនទ្មទ្ៀត ឱ្យមាៃការោពំារខពស់នៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះក្សតី
មោយយុតតិធេ៌ផងដែរ។ ការសិក្សាមៃះក្ស៏រាោេផងដែរ ក្សនុងការផតល់ជំៃយួ មោយមលកី្សទ្ឹក្សចតិត
មេធាវកី្សនុងការរព្ងឹងវជិាជ ជីវៈរបស់ខ្ួៃ ៃិងក្សនុងការតស ូមរឿងក្សតីរបស់ខ្ួៃឱ្យបាៃតាេដែលអាចមធវីបាៃ
ព្សបតាេមោលការណ៍នៃសទិ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ មោយមោងែល់ការ           
អ្ៃុវតតលអៗ ដែលបាៃបាា ញមោយមេធាវកីារពារក្សតីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស.។ ការសិក្សាជួយផងដែរ ក្សនុងការ
រព្ងងឹការយលែ់ឹងនៃេស្តៃតីតុោការរាប់ទាងំអ្នក្សព្បក្សបវជិាជ ជវីៈចាប ់ ៃសិសតិចាប ់ ៃងិោធារណជៃ
ទូ្មៅ អ្ំរោីរៈសំខាៃ់នៃសទិ្ធិទ្ទ្ួលបាៃជៃំួយផ្ូវចាប់មោយព្បសទិ្ធភារ មែេីបជីាេមធាបាយ
សំខាៃ់េយួ មែីេបធីានាៃូវព្បរ័ៃធយុតតធិេ៌ព្រ មទ្ណឌ ែំមណីរការលអ ៃិងការមោររៃីតិរែឋមៅ              
ក្សេពុជា។ វធិីោស្តសតព្ោវព្ជាវក្សនុងការសិក្សាមៃះ មធវីម ងីដបបការសិក្សាសងគេៃតីិនៃៃីតិមព្បៀបមធៀប 
ដែលបមងេតីឱ្យមាៃការសិក្សាសុីជមព្ៅអ្រំី “ៃីតិរែឋ ចាបៃ់ងិការអ្ភ្ិវឌ្ឍ ៃងិៃីតសុិខែុេៃីយក្សេម” 
(Riles, 2006: 8)។ វធិោីស្តសតៃីតិមព្បៀបមធៀបជួយការសិក្សាមៃះក្សនុងការវភិាគបទ្ោឋ ៃចាប ់
មោយម តុនៃសេមតកិ្សេមដែលថាតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ ៃិងតុោការសិទ្ធេិៃុសសែនទ្មទ្ៀត 
ព្តូវអ្ៃុវតតព្សបតាេបទ្ោឋ ៃអ្ៃតរជាតិនៃសិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតធិេ ៌ រាប់បចចូល
ទាងំសទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃយួផ្ូវចាប់មោយព្បសិទ្ធភារ មែីេបរីក្សាធមាម ៃុរូប ៃងិយុតតោិស្តសតរបស់ខ្ួៃ។ 
វធិីោស្តសតសងគេៃតីិក្សនុងការសកិ្សាមៃះ សកិ្សាមលីចណុំចទាងំឡាយ ួសរីលខិិតុបក្សរណ៍ចាប ់
ៃិងសិក្សាមលីទ្សសៃៈវសិយ័មផសងៗមទ្ៀតែូចជាោថ ប័ៃវបបធេ៌ ៃងិបទ្រិមោធៃ៍ (Arthurs and 
Bunting, 2014: 487)។  

ក្សនុងៃ័យមៃះ មយងីបាៃមធវីក្សចិចសមាា សៃ៍រិភាក្សា (semi-structured interview)                  
សុីជមព្ៅជាេួយអ្នក្សព្បក្សបក្សនុងវជិាជ ជីវៈចាប់ព្បាបំីរូប ក្សនុងចមន្ាះដខឧសភា ែល់ដខក្សញ្ញ                       
ឆ្ន ២ំ០១៩។ មយងីដបងដចក្សអ្នក្សផតល់សមាា សៃ៍ជា បីព្ក្សរេ៖ (១) អ្នក្សព្បក្សបវជិាជ ជីវៈចាប់ (រែឋអាជ្ា/
ព្រះរាជអាជ្ាៃិងមេធាវ ី ក្សនុងព្បរ័ៃធតុោការក្សេពុជា ដែលមាៃបទ្រិមោធៃ៍ជាេួយ អ្.វ.ត.ក្ស.          
(២) អ្នក្សព្បក្សបវជិាជ ជីវៈចាប់ (មៅព្ក្សេេួយរូប មេធាវ ីៃិងព្ក្សឡាបចជ ីេួយរូប) ក្សនុងព្បរ័ៃធតុោការ
ក្សេពុជា ដែលេិៃមាៃបទ្រិមោធៃ៍ជាេួយ អ្.វ.ត.ក្ស. (៣) អ្នក្សព្បក្សបវជិាជ ជីវៈចាបអ់្ៃតរជាត ិ  
ដែលេិៃព្បក្សបវជិាជ ជីវៈក្សនុងព្បរ័ៃធតុោការក្សេពុជា ប ុដៃតមាៃបទ្រិមោធៃ៍ជាេួយ អ្.វ.ត.ក្ស.។ ទ្សសៃៈ
របស់អ្នក្សផតល់ក្សិចចសមាា សៃ៍ ដែលបាៃមលីក្សម ងីក្សនុងអ្តថបទ្មៃះ គឺជាទ្សសៃៈរបស់មគផ្ទា ល់ 
ម យីេិៃឆ្ុះបញ្ច ងំទ្សសៃៈរបស់ោថ ប័ៃរបស់រួក្សមគ។ អ្តថបទ្មៃះដចក្សជាបីដផនក្ស៖ ទ្ីេួយ 
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រិភាក្សាអ្ំរីព្ក្សបខណឌ គតិយុតតនៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការតណំាងតាេផ្ូវចាប់ (ដផនក្សទ្ី២)។ បនាា ប់
េក្សអ្តថបទ្រភិាក្សាអ្ំរបីញ្ា ព្បឈ្េដែលមេធាវកី្សេពុជាជបួព្បទ្ះ ក្សនុងការធានាសទិ្ធិជៃជាប់មចទ្
ក្សនុងការទ្ទ្លួបាៃការជំៃុជំព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌មៅក្សេពុជា (ដផនក្សទ្ី៣)។ ដផនក្សចុងមព្កាយរិភាក្សា
អ្ំរីសេទិ្ធផលរបស់មេធាវកីារពារក្សតីក្សនុង អ្.វ.ត.ក្ស. ក្សនុងការមលីក្សេពស់យុតតធិេ៌ព្រ មទ្ណឌ  ៃិងៃីតិរែឋ 
(ដផនក្សទ្ី ៤)។ 

២. ប្ក្បខ្ណឌចាប់ននេិទ្ធទិ្ទ្លួបានការត្ណំាងតាម្លវូចាប ់
សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយដផនក្សចាប់ ឬសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការតណំាងតាេផ្ូវចាប់ក្សនុងលំ ូរៃតីិ

វធិីព្រ មទ្ណឌ  ព្តូវបាៃទ្ទ្ួលោគ ល់ោ ងទូ្លទូំ្ោយថាជាបុមរលក្សខខណឌ សខំាៃេ់ួយនៃសទិ្ធិ
ទ្ទ្ួលបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេក៌្សនុងយុតតិធេ៌ព្រ មទ្ណឌ ។ មសចក្សតីព្បកាសជាសក្សលសតីរី
សិទ្ធិេៃុសស (មាព្តា១១.១ The Universal Declaration of Human Rights ឬ UDHR)            
ៃិងក្សតកិាសញ្ញ អ្ៃតរជាតសិតីរសីិទ្ធិរលរែឋ ៃិងសិទ្ធិៃមោបាយ (មាព្តា១៤.១ International 
Covenant on Civil and Political Rights ឬ ICCPR) បាៃទ្ទ្លួោគ ល់ភារព្តេឹព្តូវយុតតិធេ ៌
ៃិងសេភារមៅចំមពាះេុខតុោការឯក្សរាជយ ៃងិឥតលមេអៀង។ ចណុំចមៃះព្តូវបាៃបក្សព្ោយេតង
ម យីេតងមទ្ៀតមោយព្ក្សរេព្បកឹ្សាសិទ្ធិេៃុសសអ្ងគការស ព្បជាជាតិ មៅក្សនុងអ្ៃុោសៃ៍ទូ្មៅ
មលខ៣២ មោយបចចូលៃូវសិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយដផនក្សចាប់ មែីេបធីានាែលស់ិទ្ធិជៃជាប់មចទ្ 
ក្សនុងការទ្ទ្លួបាៃយុតតិធេ៌ក្សនុងៃីតិវធិី (Davis, 2009: 147 and 162) ។ ជារិមសសព្ក្សរេព្បឹក្សា
សិទ្ធិេៃុសសអ្ងគការស ព្បជាជាតិបាៃរៃយល់ថា សិទ្ធរិឹងពាក្ស់មេធាវជីាលក្សខខណឌ ចបំាច់សព្មាប់
ធានាៃូវមោលការណ៍សេភាររវាងគូភាគ ី ដែលតព្េូវថា “[…]  ភាគីៃីេយួៗមាៃឱ្កាសក្សនុងការ
ជំទាស់តវា មលីព្គប់ទ្ ាកី្សរណ៍ ៃិងភ្សតុតាងផតល់មោយភាគមីាខ ងមទ្ៀត”។ 3 សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយ
ដផនក្សចាប់ ក្ស៏ព្តូវបាៃទ្ទ្ួលោគ ល់ក្សនុងសៃធសិញ្ញ ៃតីិេៃុសសធេ៌ផងដែរ។4 ជាទ្ំមៃៀេទ្ម្ាប់មៅក្សនុង
ព្បរ័ៃធជដជក្សតទ្ល់ (adversarial) នៃព្បរ័ៃធចាប់ Common Law មគចត់ទុ្ក្សសទិ្ធិមៃះថា                
ជាសិទ្ធិធេមៃុចញដែលធានាការពារជីវតិ ៃិងមសរភីាររបសេ់ៃុសស (Kerr, 2005: 1229)។            
ស រែឋអាមេរកិ្សទ្ទ្លួោគ លស់ិទ្ធិ “ទ្ទ្លួបាៃជំៃួយរីមេធាវ”ី មៅក្សនុងវមិោធៃក្សេមមលីក្សទ្៦ី            
នៃរែឋធេមៃុចញរបសខ់្ួៃ។ ការទ្ទ្ួលោគ ល់ជាសក្សល តាេរយៈលិខតុិបក្សរណ៍សិទ្ធិេៃុសសចំបងៗ 
ជាមព្ចីៃអ្ៃុញ្ញ តឱ្យសិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជៃំួយដផនក្សចាប់ រតឹដតព្តូវបាៃមគទ្ទ្លួោគ លថ់ាជាចាប់

 
3 ក្សថាខណឌ ទី្១៣ អ្ៃុោសៃ៍ទូ្មៅមលខ ៣២ ICCPR។ 
4 Common Article 3(d) of Geneva Convention 1949; Article 75.4(a) of Additional Protocol I and Article 
6.2(a) ofAdditional Protocol II to the Geneva Conventions។ 
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ទ្ំមៃៀេទ្ម្ាប់ (Fletcher, 2004: 124)។ គួរក្សត់សមាគ លថ់ាគណៈក្សមាម ធិការអ្ៃតរអាមេរកិ្សទ្ទ្ួល
បៃាុក្សសទិ្ធិេៃុសស (Inter-American Commission on Human Rights) ជាមរឿយៗបាៃសងេត់
ធៃៃ់មលីតព្េូវការក្សនុងការលុបបបំាត់ឧបសគគនានា ដែលរារាងំែល់ការទ្ទ្ួលបាៃយុតតធិេ៌រេួបចចូ ល
ទាងំការអ្ៃុញ្ញ តឱ្យទ្ទ្ួលជំៃយួដផនក្សចាប់ ជារិមសសសព្មាប់ជៃជាប់មចទ្ព្ក្សីព្ក្ស។5    មៅក្សនុង
សំណំុមរឿងក្សតី Airey v. Ireland 6 មៅឆ្ន  ំ១៩៧៩ តុោការសិទ្ធិេៃុសសអ្ឺរ  ុប (European Court 
of Human Rights ឬ ECtHR) បាៃក្សំណត់បទ្ោឋ ៃទាក្ស់ទ្ងៃឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃជំៃួយ              
ដផនក្សចាប់សព្មាប់បណាត ព្បមទ្សមៅអ្ឺរ  ុប តាេរយៈការទាេទារឱ្យព្បមទ្សមអ្ៀ ង់ផតល់មេធាវែីល់
មោក្សព្សី Airey (ដែលសិទ្ធិរបស់នាងែបូំងម យី ព្តូវបាៃបែិមសធមោយចាប់មអ្ៀ ង)់              
ៃិងមរៀបចំឱ្យមាៃព្បរៃ័ធផតល់ជៃំួយដផនក្សចាប់ ដែលអាចធានាបាៃការទ្ទ្ួលបាៃជំៃយួដផនក្សចាប ់
(Johnson, 2010: 1640-66)។ តុោការសិទ្ធិេៃុសសអ្ឺរ  ុប ECtHR ដផអក្សមលីមាព្តា ៦             
នៃអ្ៃុសញ្ញ អ្ឺរ  ុបសតីរីសទិ្ធិេៃុសស (European Convention on Human Rights ឬ ECHR) 
ៃិងបាៃរៃយលថ់ា មោលបណំងនៃ ECHR គឺ “ធានាៃូវសិទ្ធិដែលេិៃដេៃមាៃដតព្ទ្សឹតីឬជាការ
ព្សមេីព្សនេ ដតជាសទិ្ធិយក្សេក្សអ្ៃុវតតជាក្ស់ដសតងៃិងមាៃព្បសិទ្ធភារ”។ 7  តុោការ ECtHR បាៃ
បញ្ជ ក្ស់ោរជាងមីៃូវជំ ររបស់ខ្ួៃមលីសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃជំៃួយដផនក្សចាប់ដែលជាក្ស់ដសតង ៃិងព្បក្សប
មោយព្បសិទ្ធភារក្សនុងសំណំុមរឿងក្សតី Steel & Morris v. United Kingdom 8 ៃិងបាៃសងេត់ធៃៃ់េតង
ម យីេតងមទ្ៀត ក្សនុងម តុផលរបស់ខ្ួៃអ្ំរីភារសំខាៃ់នៃសទិ្ធិមៃះ ក្សនុងសងគេព្បជាធិបមតយយដែល
ែំមណីរការ។9  បចញតតិនៃសិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយដផនក្សចាប់ ដែលមាៃដចងក្សនុងលក្សខៃតិក្សៈនៃបណាត តុោការ
ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ 10  មាៃភារព្សមែៀងោន មៅៃឹងបចញតតិពាក្សរ់័ៃធនៃសិទ្ធិមៃះ ក្សនុងបណាត សៃធិសញ្ញ
សិទ្ធិេៃុសសខាងមលី។ លក្សខៃតកិ្សៈនៃតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិនានា ដចងថាជៃព្តូវមចទ្ព្តូវបាៃ
ធានាឱ្យមាៃតណំាងតាេផ្ូវចាប់ “ក្សនុងក្សរណីមែីេបពី្បមោជៃយុ៍តតធិេ៌តព្េូវៃិងមោយឥតបង់នង ្
ក្សនុងក្សរណីព្បសិៃមបីជៃមនាះរុំមាៃេមធាបាយព្គប់ព្ោៃ់ មែីេបបីង់នង្មសវា”។ 11  សិទ្ធិមៃះក្ស៏មាៃ

 
5 Inter-American Commission on Human Rights, Access to Justice as a Guarantee of Economic, 
Social and Cultural Rights: A Review of the Standards Adopted by the Inter-American System of 
Human Rights, OEA/Ser.L/V/II.I 29, doc. 4 (Sept. 7, 2007), § 7។ 
6 Airey v. Ireland, 32 European Court of Human Rights (ser. A)(1979)។ 
7 ក្សនុងឯក្សោរែដែលែូចខាងមលី។ 

8 Steel & Morris v. United Kingdom, 41 European Court of Human Rights (pt. 3) at 403 (2005)។ 
9 ក្សនុងឯក្សោរែដែលែូចខាងមលី, ទំ្រ័រ ៤២៧។ 
10 មាព្តា ២១ (៤) នៃលក្សខៃតិក្សៈ ICTY, មាព្តា២០ (៤) នៃលក្សខៃតិក្សៈ ICTR, ៃិង មាព្តា ៦៧(១) នៃលក្សខៃតិក្សៈICC។ 
11 ក្សនុងឯក្សោរែដែលែូចខាងមលី។ 
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28 
 

វោិលភារអ្ៃុវតតចំមពាះជៃសងសយ័ៃិងោក្សស ី ដែលអាចព្តូវបាៃមកាះមៅឱ្យមធវីសក្សខីក្សេមផងដែរ។12 
មលីសរីមៃះ វធិាៃៃីតិវធិីៃិងភ្សតុតាង (Rules of Procedure and Evidences ឬ RPEs) នៃបណាត
តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ បាៃអ្ះអាងបដៃថេអ្រំសីិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយដផនក្សចាប់សព្មាប ់  
ជៃជាប់មចទ្ 13  ៃិងជៃសងសយ័ 14 ។ វធិាៃៃីតិវធិីៃងិភ្សតុតាង បាៃដចងបដៃថេៃូវបចញតតិអ្ំរី
ែំមណីរការក្សនុងការចត់តាងំមេធាវរីេួបចចូ លទាងំលក្សខខណឌ  គុណវុឌ្ឍ ិ តួនាទ្ី ៃងិទ្ំៃលួខុសព្តូវ
មព្កាេព្បរ័ៃធផតល់ជៃំួយដផនក្សចាប់ ៃិងវធិាៃនៃព្ក្សេព្បតិបតតិវជិាជ ជីវៈ។15 

២.១. សោលការណទ៍្ូសៅអ្ំពកីារធាន្ឱ្យមានសមធាវីការពារក្តីប្បក្ប
សដ្យេមត្ថភាព 
 អ្ៃុមោេតាេមោលការណ៍ជាេូលោឋ ៃសតរីីតួនាទ្ីរបស់មេធាវ ី របស់អ្ងគការស ព្បជាជាត ិ
(UN Basic Principles on the Role of Lawyers)  មេធាវពី្តូវមាៃតួនាទ្ីព្បក្សបមោយ
ក្សិតតិយស ជាភាន ក្ស់ារែ៏សំខាៃន់ៃការការពារៃិងរក្សាយុតតិធេ។៌16 មៃះជាសក្សខភីារសេព្សបបាា ញ
ថាព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតី ដែលមាៃសេតថភារ ឯក្សរាជយ ៃងិមាៃការមបតជ្ាចិតត ជាធាតុេៃិអាចខវះ
បាៃមែីេបជីយួតុោការព្រ មទ្ណឌ  ក្សនុងការធានាថាសទិ្ធិរបស់ជៃជាប់មចទ្ព្តូវបាៃមោររ ម យី
ភ្សតុតាងព្បឆ្ងំៃឹងជៃជាប់មចទ្ព្តូវបាៃរិៃិតយមរញមលញ ម យីថាមោលការណ៍ចាប់ព្តូវបាៃ
អ្ៃុវតតសេព្សបមៅតាេបទ្មលមីសដែលបាៃមចទ្ព្បកាៃ់។ មៅក្សនុងព្បរៃ័ធព្រ មទ្ណឌ ដបបជដជក្ស 
តទ្ល់មោលការណ៍ជដជក្សតទ្ល់ទាេទារឱ្យមេធាវពី្តូវខនះដខនងរាោេតំណាងឱ្យអ្តិងិជៃ
(Dare, 2009: 5)។ មោលការណ៍មៃះទាេទារឱ្យមេធាវមីធវីការអ្ស់រីចតិត ដសវងរក្សព្គប់
េមធាបាយផ្ូវចាប់ មែីេបធីានាថាសទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌របសអ់្តិងិជៃ 
ព្តូវបាៃមោររមោយព្រះរាជអាជ្ា/រែឋអាជ្ា (Kerr, 2005: 1229)។ ម តុមៃះមេធាវតីព្េូវឱ្យមាៃ

 
12 មាព្តា ១៨ (៣)នៃលក្សខៃតិក្សៈ ICTY មាព្តា ១៧ (៣) នៃលក្សខៃតិក្សៈ ICTR, ៃិង មាព្តា ៤៣ (៦) មាព្តា ៥៥               

(២) មាព្តា ៦១នៃលក្សខៃតិក្សៈ ICC។ 
13 វធិាៃ ៦៣(ក្ស) នៃវធិាៃៃីតិវធីិ ៃិងភ្សតុតាងរបស់ ICTY RPE ៃិង ICTR RPE ផតល់សិទ្ធិមាៃមេធាវែីល់ជៃជាប់មចទ្            
ក្សនុងអំ្ ុងមរលសួរចមេី្យ។ 
14 វធិាៃ ៤២ នៃវធិាៃៃីតិវធីិ ៃិងភ្សតុតាងរបស់ ICTY RPE ៃិង ICTR RPE ។ 
15 វធិាៃ ៤៤-៤៦ នៃវធិាៃៃីតិវធីិ ៃិងភ្សតុតាងរបស់ ICTY RPE, វធិាៃ ៤៤-៤៦ នៃវធិាៃៃីតិវធីិ ៃិងភ្សតុតាងរបស់
ICTR RPE, ៃិងមាព្តា ២០-២២ នៃវធិាៃៃីតិវធីិ ៃិងភ្សតុតាងរបស់ ICC RPE។ 
16  មាព្តា ១២ នៃមោលការណ៍ជាេូលោឋ ៃសតីរីតួនាទី្របស់មេធាវ ី ដែលព្តូវបាៃអ្ៃុេ័តមោយសមាជអ្ងគការ               
ស ព្បជាជាតិមលីក្សទី្៨ សតីរីការបាេ របទ្មលមីស ៃិងការព្បព្រឹតតមលីជៃមលមីស ដែលបាៃព្បាររធមធវីម ីងមៅទី្ព្ក្សរង                
ឡាហាវាៃ ព្បមទ្សគុយបា ចប់រីនងៃទី្២៧ ដខសីហា ែល់នងៃទី្៧ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ១ំ៩៩០។ 
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29 
 

សេតថភារៃិងបទ្រិមោធៃខ៍ពស់ មែីេបអីាចឱ្យមេធាវមីនាះផតល់ជំៃួយ ៃិងែបូំនាម ៃដផនក្សចាប់ែល់
អ្តិងិជៃ ព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារ (Tuinstra, 2010: 463)។ 
 មព្កាេបចញតតមិាព្តា៦ (៣) (គ) នៃអ្ៃុសញ្ញ អ្ឺរ  ុបសតរីីសទិ្ធិេៃុសស ចុងចមេ្យីមាៃសិទ្ធិ
រឹងពាក្ស់មេធាវសីេព្សប។17 ក្សនុងសណំុំមរឿងក្សត ីImbrioscia v. Switzerland តុោការសិទ្ធេិៃុសស
អ្ឺរ  ុប ECtHR បាៃមលកី្សម ងីថា “ព្តឹេដតការចតត់ាងំមេធាវ ី េិៃដេៃបាៃៃយ័ថាអាចធានាបាៃ
ៃូវព្បសិទ្ធភារនៃជៃំួយមនាះមទ្”។ មៅក្សនុងសណំុំមរឿងក្សតី Öcalan v. Turkey តុោការសទិ្ធិេៃុសស
អ្ឺរ  ុប ECtHR បាៃអ្ះអាងថាជំៃួយដផនក្សចាប់ព្បក្សប មោយជំនាញជាធាតុចបំាច់សព្មាប ់        
ចុងចមេ្ីយក្សនុងការទ្ទ្លួបាៃការការពារក្សតីព្បក្សបមោយព្បសទិ្ធភារ។18 មៅក្សនុងសណំុំមរឿងក្សតី Akayesu 
មៅតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិសព្មាប់ព្បមទ្សរាវ ៃ់ោ (The International Criminal 
Tribunal for Rwanda ឬ ICTR) មៅព្ក្សេនៃអ្ងគជៃុំជំព្េះោោឧទ្ធរណ៍ បាៃសមព្េចថា            
ជៃជាប់មចទ្ជារិមសសជៃជាប់មចទ្ព្ក្សីព្ក្ស មាៃសិទ្ធិរឹងពាក្ស់មេធាវពី្បក្សបមោយសេតថភារ។ 19            
តាេផ្ូវមៃះ អ្ងគជំៃុំជព្េះោោឧទ្ធរណ៍ ក្សនុងសណំុំមរឿងក្សតី Akayesu យល់ម ញីថា “ព្បសិទ្ធភារ            
នៃការតំណាងមោយមេធាវដីែលព្តូវបាៃចត់តាងំ ព្តូវធានាមោយអ្ៃុមោេមៅតាេមោល-
ការណ៍ទាក្ស់ទ្ង ៃឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃមេធាវកីារពារក្សតីជារិមសសសិទ្ធិមសមីភារក្សនុងៃីតិវធីិ”។ 20            
អ្ងគជំៃុជំព្េះោោែបូំងនៃ ICTR បាៃមលកី្សម ងីថា “មេធាវដីែលព្តូវបាៃចតត់ាងំ ព្តូវមាៃ
ជំនាញពាក្សរ់័ៃធទូ្លំទូ្ោយក្សនុងក្សព្េិតខពស់” មែេីបធីានា “ព្បសិទ្ធភារនៃការការពារក្សតែីលជ់ៃជាប់
មចទ្” ៃិងបៃតមលីក្សម ងីថា វាមាៃោរៈសខំាៃ់ជាោរវៃត ដែលមេធាវពី្តូវបំមរញតាេលក្សខខណឌ
គុណវុឌ្ឍចិាស់ោស់។ 21  គុណវុឌ្ឍរិបស់មេធាវ ី រិតជាជះឥទ្ធិរលែលភ់ារមជឿជាក្ស់ចំមពាះ
តុោការ (Ellis, 1997: 522-24)។  

២.២.លក្េខ្ណឌគុណវឌុ្ឍិេប្មាប់សមធាវីការពារក្តី សៅតាមបណាតា
ត្ុលាការប្ពហ្មទ្ណឌអ្នតរជាត្ ិ

ជាធេមតា មៅបណាត តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ មេធាវកីារពារក្សតីតព្េូវឱ្យមាៃ                    
បទ្រិមោធៃ៍អ្បបបរមា តាេចំៃៃួឆ្ន កំ្សណំតជ់ាក្ស់ោក្ស។់ វធិាៃៃីតិវធិីៃិងភ្សតុតាង RPE                     

 
17 Imbrioscia v. Switzerland (Appl. No. 13972/88), 24 November 1993។ 
18 Öcalan v. Turkey (Appl. No. 46221/99), 12 March 2003។ 
19 ICTR Appeal Chamber Judgement, Akayesu, § 78។ 
20 ក្សនុងឯក្សោរែដែលែូចខាងមលី, § 76។ 
21 ICTR Decision on the Motion of the Defense, Ntakirutimana, §17។ 
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30 
 

នៃតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិសព្មាបអ់្តីតយូមហាគ ោ្វ ី (The Internatioanl Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia ឬ ICTY) ក្សៃ្ងេក្សេិៃបាៃទាេទារឱ្យមេធាវដីែលព្តូវ
បាៃដតងតាងំ មាៃបទ្រិមោធៃ៍មនាះមទ្ រ ូតែល់វមិោធៃក្សេមនាឆ្ន  ំ២០០៤ ដែលតព្េូវឱ្យមាៃ
“បទ្រិមោធៃ៍ពាក្សរ់័ៃធោ ងមហាច៧ឆ្ន ”ំ ។22 ចំមពាះតុោការ ICTR មេធាវដីែលព្តូវបាៃដតងតាងំ 
ព្តូវមាៃ “បទ្រិមោធៃព៍ាក្សរ់័ៃធោ ងមហាច១០ឆ្ន ”ំ មបីមទាះបីជាវធិាៃៃីតិវធិីៃិងភ្សតុតាង RPE 
ៃិងមសចក្សតីដណនាំរបស់ ICTR Directive េិៃបាៃបញ្ជ ក្ស់ជាក្ស់ោក្ស់មលីចំណុចមៃះ។ 23              
មៅតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ (International Criminal Court ឬ ICC) មេធាវដីែលព្តូវបាៃ
ដតងតាងំ គួរមាៃបទ្រិមោធៃ៍ពាក្សរ់័ៃធមលសីរី ១០ឆ្ន  ំ ដែលមាៃសេតថភាររងឹមាដំផនក្សចាប ់  
ៃិងៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ ម យីបាៃបំមរញការារជាមេធាវ ី ព្រះរាជអាជ្ា/រែឋអាជ្ា ឬ
មៅព្ក្សេអ្ៃុវតតជាក្ស់ដសតងក្សនុងវសិ័យចាប់ព្រ មទ្ណឌ ។ 24 តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិសព្មាប់
រាវ ៃ់ោ ICTR តព្េូវឱ្យមេធាវកីារពារក្សតីមាៃចំមណះែឹងរីព្បរ័ៃធទាងំរីរ មពាលគឺព្បរ័ៃធតតាងំក្សដីដបប 
Adversarial ៃិង Inquisitorial (Ellis, 1997: 522-24)។ មេធាវជីៃជាតិអ្ង់មគស្មាន ក្ស់មៅក្សនុង
សំណំុមរឿង Tadic ដែលធ្ាប់ដតមធវីការក្សនុងព្បរ័ៃធ adversarial ព្តូវបាៃតព្េូវឱ្យផតលជ់ំៃួយក្សនុងការ
អ្ៃុវតតការសួរឆ្ងមៅកាៃ់ោក្សសសីព្មាប់ការផតនាា មទាស មព្ពាះមេធាវជីៃជាតិ  ូ ង់ក្សនុងសំណំុមរឿង 
Tadic េក្សរីព្បរ័ៃធចាប់ Civil Law។ ក្សនុងព្បរៃ័ធជជកី្សសួរនៃព្បរ័ៃធចាប់ Civil Law មេធាវកីារពារ
ក្សតីេិៃអ្ៃុវតតការមសុបីអ្មងេតមោយផ្ទា ល់មទ្ ឬមរៀបចោំក្សសឱី្យផតល់សក្សខីក្សេមមៅចំមពាះេុខតុោការ
ម យី។ មោយដ ក្សមៅតុោការ ICTY មេធាវកីារពារក្សតីភាគមព្ចីៃ ព្បឈ្េឧបសគគមព្ចីៃ មៅមរល
មធវីការក្សនុងបរោិកាសចាប់ ព្គបែណត ប់មោយព្បរៃ័ធតតាងំក្សដី Adversarial មព្ពាះរកួ្សមគេក្សរី
អ្តីតយូមហាគ ោ្វ ីដែលអ្ៃុេ័តមព្បីព្បាស់ព្បរ័ៃធចាប់ Civil Law។ ជាលទ្ធផល បាៃនាឱំ្យសវនាការ
មៅតុោការ ICTY ព្តូវចណំាយមរលយូរជាងការររំឹងទុ្ក្ស។ មាៃមេធាវតីិចតួចប ុមណាណ ះ ធ្ាប់មាៃ
បទ្រិមោធៃ៍វជិាជ ជីវៈក្សនុងព្បរៃ័ធទាងំរីរ មពាលគឺទាងំព្បរៃ័ធចាប់ Common Law ៃិងព្បរ័ៃធចាប ់
Civil Law។ 
 មែីេបីបាេ រគុណវបិតតិមៃះ មេធាវដីែលព្តូវបាៃដតងតាងំមៅតាេបណាត តុោការ               
ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ គួរទ្ទ្លួបាៃការបណតុ ះបណាត លទាងំដផនក្សព្ទ្សឹតី ៃងិទ្ិែឋភារអ្ៃុវតតមលីការ
ការពារក្សតីព្បក្សបមោយព្បសទិ្ធភារ ក្សនុងសណំុំមរឿងព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ។ មៅតុោការព្រ មទ្ណឌ              

 
22 Rule 45 was amended 28 July 2004 and these amendments were included in ICTY RPE Rev.32, 
12 August 2004។ 
23 Rule 45 (A) ICTR RPE (8 June 1998 et seq.); see also Article 13 of ICTR Directive (2004)។ 
24 Rule 22 of the ICC RPE and Regulation 67 of the ICC Regulations of the Court (2011)។ 
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31 
 

អ្ៃតរជាតិ ICC ព្ក្សឡាបចជ ី (Registry) មាៃតនួាទ្ីមរៀបចំវគគបណតុ ះបណាត លសព្មាប់មេធាវកីារពារក្សត។ី25 
សមាគេមេធាវជីាត ិ ៃិងអ្ៃតរជាតិជាមព្ចីៃ ចូលរេួមរៀបចវំគគបណតុ ះបណាត លមែីេបជីាព្បមោជៃ៍
ែល់មេធាវកី្សនុងការតំណាង ក្សនុងសំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌ មៅចំមពាះេុខតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ។26 

មេធាវគីួរមាៃព្បវតតិលអ ម យីេិៃធ្ាប់សថិតមព្កាេៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ  ឬៃីតិវធិីវៃិ័យ។ គុណសេបតតិ
ដបបមៃះ ជាលក្សខខណឌ ចបំាចក់្សនុងការមជៀសវាងការប ះពាលែ់ល់ការអ្ៃុវតតយុតតិធេ៌។27 មៅក្សនុងសណំុំ
មរឿង Kunarac តុោការ ICTY េិៃឱ្យជៃព្តូវមចទ្ទ្ទ្លួជំៃួយតាេផ្ូវចាបរ់ីមេធាវមីាន ក្ស់ដែល              
ផតល់មសវាក្សេមចាប់មោយឥតគិតនង្ មព្ពាះថាមេធាវមីនាះធ្ាប់បាៃព្បព្រតឹតក្សំ ុសព្បមាងេៃិមោររ
តុោការ ICTY ។28 ក្សនុងសណំុំមរឿងមៃះ មែីេបកីារពារផលព្បមោជៃ៍ជៃព្តូវមចទ្ ៃងិការព្គប់ព្គង
វសិ័យយុតតធិេ៌ អ្ងគជៃុំំជព្េះបាៃបែិមសធការចូលរេួរបសម់េធាវរូីបមនាះ។29 អ្ៃុមោេតាេព្ក្សេ
ព្បតិបតតិវជិាជ ជីវៈរបស់ ICC (ICC Code of Professional Conduct) មេធាវតីព្េូវឱ្យបែមិសធេិៃ
តំណាងឱ្យជៃព្តូវមចទ្ ព្បសៃិមបីរួក្សមគមជឿថា “រួក្សមគេិៃមាៃជំនាញ”។30 មៅក្សនុងក្សរណីមេធាវ ី
អ្សេតថភាររងការមចទ្ព្បកាៃ់រីសណំាក្ស់ជៃព្តូវមចទ្ មនាះជៃព្តូវមចទ្ព្តូវបាា ញមោយដផអក្ស
មលីេូលោឋ ៃទ្ ាកី្សរណ៍តាេផ្ូវចាប់ ដែលមាៃអាៃុភារចប់បងខំ ៃិងអ្ងគម តុពាក្ស់រ័ៃធ។ មៅក្សនុង
សំណំុមរឿង Tadic ោោឧទ្ធរណ៍នៃតុោការ ICTY មលកី្សម ងីថាមេធាវពី្តូវបាៃមគចត់ទុ្ក្សថា
មាៃសេតថភារ មបីមទាះជាមេធាវមីធវីសក្សេមភារព្បឆ្ងំៃងឹឆៃាៈរបស់ជៃព្តូវមចទ្ លគឹក្សណា     
ជៃព្តូវមចទ្មលីក្សរីភារអ្សេតថភាររបស់មេធាវចីំមពាះតុោការ។ 31  មគអាចសៃមតថាមេធាវមីាន ក្ស់               

 
25 Regulation 140-142 of the ICC Regulations of the Registry។ 
26 Regulation 140-142 of the ICC Regulations of the Registry. Examples of national and international 
associations of defense counsels are: International Criminal Court Bar Association (ICCBA), 
Association of Defense Council, International Bar Association (IBA), International Criminal Defense 
Attorneys Association, United National Interregional Crime and Justice Research Institute។ 
27 Rule 44(A) of the ICTY RPE (Rev. 39); Regulation 67(2) of the ICC Regulations of the Court; 
Article 13(B)(vi) of the SCSL Directive on the Assignment of Counsel។ 
28  អ្ងគជំៃំុជព្េះ ICTY មសចក្សតីសមព្េចមលីពាក្សយមសនីរបស់ជៃព្តូវមចទ្ Radomir Kovac មសនីបចចូ លមោក្សមេធាវ ី
Milan Vijin ជាស មេធាវកីារពារក្សតី ដែលផតល់មសវាមោយឥតគិតនង្ ក្សនុងក្សថាខណឌ ១៣ ៃិង ១៤ នៃសំណំុមរឿង 
Kunarac (សំណំុមរឿងមលខ IT-96-23&23/1), នងៃទី្១៤ ដខេីនា ឆ្ន ២ំ០០០, § 13 & 14។ 
29  មសចក្សតីសមព្េចមលីពាក្សយមសនីរបស់ជៃព្តូវមចទ្ Radomir Kovac ក្សនុងក្សថាខណឌ ១៨ សំណំុមរឿង Kunarac ។ 
Decision on the Request of the Accused Radomir Kovac, Kunarac et al., § 18។ 
30 The ICC Code of Professional Conduct for Counsel (ICC-ASP/4/Res.1), Article 13(2) c។ 
31  ោោឧទ្ធរណ៍នៃតុោការ ICTY មសចក្សតីសមព្េចមលីពាក្សយបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍មលីការរៃារងិរមវោកំ្សណត់ ៃិងការ
ទ្ទួ្លយក្សភ្សតុតាងបដៃថេ ក្សថាខណឌ ទី្ ៦៥ សំណំុមរឿង Tadic (Case No. IT-94-1), នងៃទី្១៥ ដខតុោ ឆ្ន ១ំ៩៩៨។ 
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32 
 

អ្សេតថភារ មៅមរលដែលជៃព្តូវមចទ្រងភារអ្យុតតិធេ ៌ ជាវបិាក្សមក្សីតមចញរីការមធវសព្បដ ស
ធៃៃ់ធៃររបស់មេធាវ។ី 32  តុោការ ICTR បាៃអ្ៃុេត័ជំ រព្សមែៀងោន  មលីការសៃមតស់េតថភារ
របស់មេធាវ ីលគឹក្សណា “បែិមសធមោយភ្សតុតាងផាុយ”។33 តុោការ ICTR បាៃសមព្េចថាមេធាវ ី
អ្សេតថភារ មោយោរដតភារបរាជយ័របស់មេធាវកី្សនុងការមលីក្សរបីញ្ា សំខាៃ់ៗមែីេបកីារពារ          
កូ្សៃក្សដីរបស់ខ្ួៃ។ វាអាចេិៃដេៃេក្សរអី្សេតថភាររបស់មេធាវមីនាះមទ្ ព្បសិៃមបីភ្សតុតាងបាា ញ
ថា េក្សរបីញ្ា យុទ្ធោស្តសតតតាងំក្សដីដែលបាៃទ្ទ្ួលការឯក្សភារយល់ព្រេរជីៃព្តូវមចទ្។34 

២.៣. េិទ្ធិក្នងុការទ្ទ្លួបានការត្ណំាងតាម្លូវចាប់ ក្នុងទ្ដិឋភាព
ចាប់ក្មពុជា នងិ អ្.វ.ត្.ក្. 
 ចំមពាះោថ ៃភារ ៃិងការអ្ៃុវតតលិខតុិបក្សរណ៍សិទ្ធិេៃុសសទាក្ស់ទ្ងៃងឹការតណំាងតាេ
ផ្ូវចាប់ ព្ក្សរេព្បកឹ្សាធេមៃុចញបាៃសមព្េចថាសៃធិសញ្ញ អ្ៃតរជាតិ (ដែលក្សេពុជាបាៃទ្ទ្លួោគ ល់រចួ
ម យី) អាចព្តូវបាៃយក្សេក្សអ្ៃុវតតមោយផ្ទា ល់ក្សនុងយុតាត ធកិារតុោការជាតិ។35  រែឋធេមៃុចញជាចាប់
ក្សំរូលមៅក្សេពុជា ម យីចាប់ៃិងបទ្បបចញតតទិាងំឡាយព្តវូអ្ៃុេ័ត បក្សព្ោយ ៃងិអ្ៃុវតត              
ក្សនុងលក្សខខណឌ េិៃឱ្យផាុយរីរែឋធេមៃុចញម យី។ មោយម តុថារែឋធេមៃុចញទ្ទ្ួលោគ លស់ៃធិសញ្ញ
អ្ៃតរជាតសិតីរីសទិ្ធិេៃុសស មគអាចៃិោយបាៃថាសៃធសិញ្ញ សិទ្ធិេៃុសសទាងំមៃះ ព្តវូបាៃមគ
សៃមតថាមាៃបុរវសិទ្ធិព្បហាក្សព់្បដ លៃងឹរែឋធេមៃុចញមបីមធៀបៃឹងចាបជ់ាតិ(Meas, 2016)។ 
 សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការតំណាងតាេផ្ូវចាប់មព្កាេចាប់ក្សេពុជាព្តូវអ្ៃុវតតមៅ អ្.វ.ត.ក្ស.   
ក្សនុងនាេជាដផនក្សនៃតុោការក្សនុងព្សរក្សរបស់ក្សេពុជា 36  ជៃណាេួយដែលព្តូវបាៃមចទ្ព្បកាៃ់រី         
បទ្មលមសីព្រ មទ្ណឌ មាៃសទិ្ធទិ្ទ្ួលបាៃជំៃយួតាេផ្ូវចាបដ់ែលខ្ួៃមព្ជីសមរសី មព្កាេចាប់
របស់ក្សេពុជា។ 37  ព្បសិៃមបជីៃជាប់មចទ្ េិៃមាៃលទ្ធភារបង់នង្មសវាមេធាវ ី ជៃមនាះអាចោក្ស់

 
ICTY Appeal Chamber, Decision on Appellant’s Motion for the Extension of the Time-limit and 
Admission of Additional Evidence, Tadic (Case No. IT-94-1), 15 October 1998, (Tadic) § 65។ 
32 ក្សថាខណឌ ទី្ ៤៨-៥០ នៃសំណំុមរឿង Tadic។ 
33  ក្សថាខណឌ ទី្ ៧៨ ោលែីកាមលីបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍មលីសំណំុមរឿង Akayesu នៃតុោការ ICTR, ICTR Appeal 
Chamber Judgment, Akayesu, (Akayesu) § 78។ 
34 ក្សថាខណឌ ទី្ ៨៣ នៃសំណំុមរឿង Akayesu។ 
35  ព្ក្សរេព្បឹក្សាធេមៃុញ្ញ  មសចក្សដីសមព្េចមលខ ០៩២ /០០៣/ធ២០០៧ ក្សប. ច ចុះនងៃទី្១០ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ២ំ០០៧     
ៃិងក្សថាខណឌ ទី្ ៧៨ ោលែីកាមលីបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍មលីសំណំុមរឿង Akayesu នៃតុោការ ICTR ។ 
36 សូេមេីលចាប់សតីរីការបមងេីតឲ្យមាៃអ្ងគជំៃំុជព្េះវោិេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា ឆ្ន ២ំ០០៤។ 
37 មាព្តា ៣០០ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 
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33 
 

ពាក្សយ “មសនីសុំឱ្យមាៃការចត់តាងំមេធាវឱី្យខ្ួៃមៅក្សនុងលក្សខខណឌ ដែលមាៃដចងក្សនុងចាប់សតីរី     
លក្សខៃតិក្សៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា” (The Bar Association n.d.) ។38 ជំៃយួក្សនុងការ
តំណាងតាេផ្ូវចាប់ជាលក្សខខណឌ ោចខ់ាតក្សនុងក្សរណីបទ្ឧព្ក្សិែឋ ឬជៃជាប់មចទ្ជាអ្ៃីតជិៃ។ 39 
បដៃថេរីមៃះមាព្តា ៣៨ នៃរែឋធេមៃុចញទ្ទ្លួោគ ល់ោ ងចាស់ៃូវសទិ្ធិទ្ទ្ួលបាៃជៃំួយតាេផ្ូវចាប់ 
ដែលបាៃដចងថា “ជៃព្គប់រូបមាៃសិទ្ធកិារពារខ្ួៃតាេផ្ូវតុោការ”។ មាព្តា ៣១ នៃរែឋធេមៃុចញ 
ក្ស៏បាៃបចចូ លសៃធិសញ្ញ អ្ៃតរជាតិសតីរសីិទ្ធិេៃុសសសំខាៃ់  ៗដែលក្សេពុជាជាភាគីដែលផតល់ជៃជាប់មចទ្
ៃូវសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការតណំាងតាេផ្ូវចាប់ ដែលខ្ួៃមព្ជីសមរសីៃិងជៃំួយតាេផ្ូវចាប់មោយឥត
បង់នង្សព្មាប់ជៃជាប់មចទ្ព្ក្សីព្ក្ស ក្សនុងក្សរណីដែលផលព្បមោជៃ៍យុតតធិេ៌តព្េូវឱ្យមធវីែូមចនះ។ 40  
គណៈមេធាវទី្ទ្លួខុសព្តវូក្សនុងការធានាថាសិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃជំៃយួតាេផ្ូវចាបស់ព្មាប់ជៃជាប់មចទ្
ព្ក្សីព្ក្ស ព្តូវបាៃមោររោ ងមរញមលញ។ មលីសរីមៃះ មេធាវដីែលព្តូវបាៃចត់តាងំសព្មាប ់              
ជៃជាប់មចទ្ព្ក្សីព្ក្ស មាៃកាតរវក្សិចចតំណាងកូ្សៃក្សតីព្ក្សីព្ក្សមៃះឱ្យមរញមលញឱ្យែូចជាជយួការពារឱ្យ
អ្តិងិជៃបង់នង្មសវាដែរ។ 41  បទ្បញ្ជ នផាក្សនុងក្សប៏ាៃដចងថាគណៈមេធាវទី្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងការ    
ផតល់មបឡារិមសសៃិងផតល់េស្តៃតីចាប់ ក្សនុងការផតល់មសវាែលជ់ៃព្ក្សីព្ក្ស។42 

៣.បញ្ហាប្បឈមចំសពាោះសមធាវីខ្ខ្មរក្នុងការធាន្េិទ្ធទិ្ទ្លួបានការជំនុំ
ជប្មោះក្តីសដ្យយុត្តធិម ៌

មទាះបីព្ក្សបខណឌ ចាប់ទាក្សទ់្ង ៃឹងសិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃការតំណាងតាេផ្ូវចាប់មៅក្សេពុជា 
មេធាវមីៅដតព្បឈ្េៃងឹបញ្ា ជាមព្ចីៃ ក្សនុងការធានាសទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌។ 

៣.១. ចសន្្ាោះខ្វោះខាត្ននប្បព័នធចាប់របេ់ក្មពុជា 
មព្កាយការែួលរលំនៃរបបដខមរព្ក្ស េ កាលមណាះមាៃមេធាវពី្តឹេដត១២រូបប ុមណាណ ះ

ដែលរចួផុតមៅរស់រាៃមាៃជីវតិក្សនុងចំមណាេអ្នក្សវជិាជ ជីវៈចាប់ ៤០០ មៅ ៦០០នាក្ស ់ (Linton, 
2007:5)។ ដខមរព្ក្ស េបាៃព្បកាសជាោធារណៈអ្រំីយុទ្ធនាការក្សមាច តអ់្នក្សវជិាជ ជីវៈ បញ្ញ វៃត ៃិង
អ្នក្សមចះែឹង ដែលមគយល់ថាជាការគព្មាេក្សំដ ងចេបងែល់បក្សសក្សំេមុយៃសីត (Linton, 2007:5)។ 

 
38 មាព្តា ៣០០ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ។ 
39 មាព្តា ៣០១ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ។ 
40  ក្សេពុជាបាៃផតល់សចច ប័ៃែល់ក្សតិកាសញ្ញ  ICCPR ដែលចូលជាធរមាៃមៅនងៃទី្២៦ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩២។                 
សូេមេីល មាព្តា ១៤ ក្សថាខណឌ  ៣ ( ) នៃក្សតិកាសញ្ញ  ICCPR។ 
41 មាព្តា ៣០០ ព្ក្សេៃីតិវធីិព្រ មទ្ណឌ ។ 
42 ព្បការ ២៤ នៃបទ្បញ្ជ នផាក្សនុងនៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងមាព្តា ៣០ នៃចាប់សតីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ។ី 



43

  ការគពំារសិទាិទទួលបានមម្ធាវ ី

34 
 

របបមឃារមៅបាៃលុបបបំាតម់ចលទាងំព្សរងព្បរៃ័ធតុោការ ម យីបៃសល់ទុ្ក្សឱ្យក្សេពុជាោម ៃ
តុោការ មៅព្ក្សេ ព្រះរាជអាជ្ា ឬមេធាវមី យី។ 43  បនាា បរ់ីផតួលរលំំរបបដខមរព្ក្ស េែយ៏ង់ នង   
រោឋ ភ្ិបាលមវៀតណាេបាៃចូលេក្សព្គប់ព្គងក្សេពុជាជាអ្នក្សព្តួតព្តា ៃិងជយួក្សោងព្បរ័ៃធចាប។់ 
ការក្សោងមៃះយក្សគំរូតាេរបបកុ្សេមយៃីសត ដែលតុោការព្តូវបាៃមគចត់ទុ្ក្សថាជាមសនាធិការ
របស់េមធាបាយរែឋ ក្សនុងការការពារមោលៃមោបាយរបស់រោឋ ភ្ិបាល (Donlap, 2014)។  

មោយោរដតក្សងវះខាតអ្នក្សវជិាជ ជីវៈចាប់ ម យីមែីេបីធានាឱ្យតុោការែំមណីរការ
ព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារ រោឋ ភ្ិបាលមវៀតណាេបាៃផតលវ់គគបណតុ ះបណាត លដផនក្សចាប់រយៈមរល 
៣ដខ ែល់សមាជិក្សបក្សសក្សេមុយៃីសតេួយចៃំួៃ (Donlap, 2014)។ មៅឆ្ន ១ំ៩៩៣ អាជ្ាធរអ្ៃតរកាល 
ស ព្បជាជាតិមៅក្សេពុជា (អ្ ុៃតាក្ស់) ព្តូវបាៃបមងេីតម ងី មែីេបោីត រសៃតភិារៃងិសៃតិសុខមៅ
ក្សេពុជា មោងតាេក្សចិចព្រេមព្រៀងសៃតភិារទ្ីព្ក្សរងបា រសី មោយបាៃអ្ៃុេត័ចាប់ ៃិងៃតីិវធិីព្រ មទ្ណឌ
អ្ៃតរកាល (Donlap, 2014)។ អ្ ុៃតាក្ស់បាៃផតល់វគគបណតុ ះបណាត លដផនក្សចាប់ ែល់សិកាខ កាេ ៦០រូប 
ជាមសវាដផនក្សចាបឯ់ក្សរាជយមលកី្សែំបូង ចប់តាងំរីរបបដខមរព្ក្ស េ (Neilson, 1996:20)។               
ព្ក្សរេអ្នក្សចាប់ការពារសទិ្ធិក្សេពុជា (Cambodian Defenders Project ឬ CDP) ដែលឧបតថេា
មោយទ្ីភាន ក្សា់រស រែឋអាមេរកិ្សសព្មាប់ការអ្ភ្ិវឌ្ឍអ្ៃតរជាតិ (United States Agency 
International Development ឬ USAID) ម យីមព្កាយេក្សបាៃមរៀបចំវគគបណតុ ះបណាត លរយៈ
មរល៩ដខ មោយមាៃសិកាខ កាេ ២៥រូប បាៃបញ្ច ប់ការសកិ្សាមៅឆ្ន ១ំ៩៩៥ ជាថាន ក្ស់ដែលបចចប់
ការសិក្សាមលីដផនក្សៃីតិព្រ មទ្ណឌ ែបូំង (Donlap, 2014)។ បនាា ប់មព្កាយេក្ស រាជរោឋ ភ្បិាលបាៃ
ផតល់វគគបណតុ ះបណាត លរយៈមរល៨ដខ ែល់មេធាវ ី ម យីមរៀបចំគណៈមេធាវ ី ដែលបំមរញការារ
មោយអ្នក្សបចចប់វគគបណតុ ះបណាត លមៃះ (Donlap, 2014)។ បចចុបបៃនមាៃមេធាវពី្បក្សបវជិាជ ជីវៈ
ព្បមាណ ២០៩៨រូប មៅក្សេពុជា (The Bar Association n.d.) ក្សនុងព្បមទ្សដែលមាៃព្បជាជៃ
សរុបព្បមាណ១៦ោៃនាក្ស់ (CIA, 2019)។ 

មេធាវកីារពារក្សតីក្សនុងលំ ូរៃីតិវធិីព្រ មទ្ណឌ  ព្បឈ្េការលបំាក្សជាមព្ចីៃក្សនុងមរលបំមរញ             
តួនាទ្ីការពារសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេរ៌បស់កូ្សៃក្សតី។ េួយក្សនុងចំមណាេបញ្ា
ព្បឈ្េចេបងគកឺ្សងវះព្បសិទ្ធភារនៃព្បរៃ័ធយុតតធិេ។៌ មាព្តា១២៨ ៃងិ៥១ នៃរែឋធេមៃុញ្ញ              

 
43 អ្ងគជំៃុះជព្េះោោែំបូងនៃ អ្.វ.ត.ក្ស. ោលព្ក្សេមលីសំណំុមរឿង ០០១ ECCC Document E188 (26 July 
2010). ចូលមេីលនងៃទី្៣១ ដខតុោ ឆ្ន  ំ២០១៩, https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/judgement -
case-001។ 
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ក្សេពុជា ទ្ទ្ួលោគ លត់ួនាទ្ីឯក្សរាជយរបស់ោថ ប័ៃតុោការ តាេរយៈមោលការណ៍ដបងដចក្សអ្ណំាច។44 
មាព្តាមៃះដចងថាោម ៃោថ ប័ៃណាេយួដែលមាៃអ្ណំាចជាង ឬមាៃឥទ្ធលិរលមលីោថ បៃ័មផសងម យី។ 
មទាះជាោ ងមៃះក្សតី តាេរបាយការណ៍របស់អ្ងគការជាតិ ៃិងអ្ៃតរជាតិនានា មៅក្សនុងការអ្ៃុវតត          
ជាក្ស់ដសតងមគសមងេតម ញីោថ ៃភារនៃឯក្សរាជយភាររបសោ់ថ ប័ៃ ឬការដបងដចក្សអ្ណំាចមាៃភារ
ខុសោន រកី្សនុងអ្តថបទ្ចាប់ (CHRAC, 2009 paras.9-11; OHCHR, 2019)។ 

មៅឆ្ន ២ំ០០១ រាជរោឋ ភ្បិាលបាៃព្បកាសមរៀបចំដផៃការរយៈមរលខ្ី ៃិងដវងសព្មាប់
ក្សំដណទ្ព្េង់ចាប់ ៃិងតុោការ ប ុដៃតព្តូវការមរលមវោអ្ភ្ិវឌ្ឍជាបៃតបនាា ប។់ ចាបទ់ាក្ស់ទ្ងៃងឹ
តុោការចៃំួៃ ៣ ព្តូវបាៃព្ពាងជាបៃតបនាា ប់រេួមាៃ៖ ចាបស់តីរីលក្សខៃតិក្សៈនៃមៅព្ក្សេ ៃងិព្រះរាជ-
អាជ្ា ចាបស់តីរីការមរៀបចំ ៃងិការព្បព្រឹតតមៅនៃឧតតេព្ក្សរេព្បឹក្សានៃអ្ងគមៅព្ក្សេ ៃិងចាបស់តីរីការ
មរៀបចំអ្ងគការតុោការ។ ចាប់តុោការទាងំបីមៃះ ជាេូលោឋ ៃព្គឹះសព្មាប់ធានាឯក្សរាជយភាររិត
ព្បាក្សែ បមងេៃីតម្ាភារ ៃិងសេតថភាររបសតុ់ោការ ៃិងធានាែំមណីរការជាព្បព្ក្សតីនៃតុោការ។ 
មៅដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៤ មសចក្សតីព្ពាងចាប់តុោការទាងំបពី្តូវបាៃរែឋសភាអ្ៃុេត័ ម យីមព្កាយ
េក្សព្តូវបាៃអ្ៃុេត័មោយព្រទឹ្ធសភា។ ការអ្ៃុេ័តមៃះបាៃរងការរះិគៃ់រីសណំាក្ស់ព្ក្សរេសទិ្ធិេៃុសស
ជាតិ ៃងិអ្ៃតរជាតិ មព្ពាះរកួ្សមគបាៃអ្ះអាងថាចាប់ទាងំមៃះបាៃផតល់អ្ណំាចមព្ចៃីែល់អ្ងគៃតីិ
ព្បតិបតតិ ក្សនុងការព្គប់ព្គងោថ ប័ៃតុោការ (West, 2019) ម យីមព្ពាះថាចាប់មៃះមរៀបចំម ងី
មោយសភាឯក្សបក្សសមោយោម ៃធាតុចូលរសីំណាក្សប់ក្សសព្បឆ្ងំ ៃិងព្ក្សរេសិទ្ធេិៃុសស (Sokheng, 
2014)។ 

ខណៈដែលអ្វតតមាៃឯក្សរាជយភារនៃតុោការ មនាះមគេៃិអាចររំឹងសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការ
ជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ម យី។  ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមៅក្សេពុជាហាក្ស់បាអ ក្ស់ទ្ឹក្សចតិតក្សនុងការ 
អ្ៃុវតតតួនាទ្ី មៅមរលដែលមគយល់រហីាៃិភ្័យមក្សីតមចញរីការព្បឆ្ងំៃឹងមៅព្ក្សេ។  

៣.២. ការសប្ជើេសរើេឱ្យចូលប្បក្បវិជាជាជីវៈសមធាវី នងិក្ងវោះសមធាវ ី
បដៃថេរបីញ្ា ព្បឈ្េទាងំមៃះ ក្ស៏មាៃការលំបាក្សទាក្ស់ទ្ងៃងឹការមព្ជីសមរសីឱ្យចូលព្បក្សប

វជិាជ ជីវៈមេធាវៃីងិក្សងវះមេធាវ។ី គណៈមេធាវពី្តូវបាៃមគយល់ថាជាោថ ប័ៃឯក្សរាជយ ម យីមាៃ              
តួនាទ្ីទូ្លំទូ្ោយក្សនុងការមលកី្សក្សេពស់ព្បរ័ៃធចាប់។ គណៈមេធាវគីួរធានាការពារផលព្បមោជៃ៍
នៃសមាជកិ្សៃិងមេធាវជីាទូ្មៅ រេួទាងំក្សិតតិយសៃងិមសចក្សតីនង្ងនូរ ក្សនុងការផតល់មសវាក្សេមដផនក្សចាប់

 
44  រែឋធេមៃុចញនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្ៃុេ័តមោយសភាធេមៃុចញ មៅរាជធាៃីភ្នំមរញ នានងៃទី្២១ ដខក្សញ្ញ         
ឆ្ន ១ំ៩៩៣ នាសេ័យព្បជំុមលីក្សទី្២។  
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ែល់សងគេជាតិ។ 45  គណៈមេធាវទី្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងការមលកី្សក្សេពសស់េតថភារ ៃិងជំនាញរបស់
មេធាវ ី តាេរយៈការមរៀបចំវគគបណតុ ះបណាត លដផនក្សចាប ់ អ្ៃុេ័តវធិាៃព្ក្សេ សលីធេ៌វជិាជ ជីវៈ              
ៃិងព្តួតរិៃិតយការអ្ៃុវតតវជិាជ ជវីៈរបស់មេធាវ។ី 
 មទាះបីជាដខមរព្ក្ស េបាៃបៃសល់ឱ្យព្បរៃ័ធតុោការ ៃិងវជិាជ ជីវៈចាប់មែីរងយមព្កាយ ដតវា
េិៃដេៃជាម តុផលសេរេយមទ្ ដែលបនាា បរ់ី៣០ឆ្ន មំព្កាយ បនាា បរ់ីការែលួរលំនៃរបបមៃះ                 
មៅដតមលីក្សម តុផលមៃះសព្មាប់ក្សងវះខាតមេធាវបីចចុបបៃន។ សរវនងៃៃិសសតិចាប់រាបព់ាៃ់នាក្ស ់          
រេួទាងំៃសិសតិបរចិញបព្តជាៃ់ខពស់ បាៃបចចប់ការសិក្សាជាមរៀងរាល់ឆ្ន  ំ(Austermiller, 2012: 182)។ 
មទាះបីជាោ ងមៃះក្សតី គណៈមេធាវមីព្ជីសមរសីឱ្យចូលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈព្តឹេដតព្បមាណ៥០នាក្ស់
ប ុមណាណ ះជាមរៀងរាល់ឆ្ន  ំ តាេរយៈការព្បលងមព្ជីសមរសីសិសសមេធាវ។ី ជាជមព្េីសមផសងមទ្ៀត    
តាេរយៈមាព្តា៣២ នៃចាបស់តីរីគណៈមេធាវ ីបាៃផតល់ព្ចក្សសព្មាប់ការទ្ទ្លួបាៃវញិ្ញ បៃបព្ត            
វជិាជ ជីវៈមេធាវ ីសព្មាប ់(ក្ស) បុគគលដែលមាៃបរញិ្ញ បព្តដផនក្សៃីតិោស្តសត ម យីមាៃបទ្រមិោធៃ៍
ដផនក្សចាប់មលសីរ២ីឆ្ន  ំ (ខ) បុគគលដែលព្តូវបាៃទ្ទ្ួលឱ្យក្ាយជាមេធាវមីៅបរមទ្សឬ (ខ)    
ជៃដែលមាៃសញ្ញ បព្តបណឌិ តចាប់ 46  ចំៃៃួមេធាវដីែលព្តូវបាៃទ្ទ្លួោគ ល់ឱ្យចូលព្បក្សបវជិាជ ជីវៈ
តាេមាព្តា ៣២ មាៃចៃំួៃេិៃចាសោ់ស។់ ម តុមៃះៃិសសតិចាប់ដែលបាៃបចចបក់ារសិក្សា
មាៃឱ្កាសតិចតួចខ្ាងំ មែេីបក្ីាយជាមេធាវ ី ដែលមគអាចអ្ះអាងបាៃថាជាការរតឹតបតិែល់សទិ្ធិ
មាៃមេធាវ។ី 

៣.៣. ក្ងវោះខាត្ថវិកាេប្មាបជ់ំនយួខ្្នក្ចាប់សៅក្មពជុា 
 ចុងមព្កាយ រុមំាៃងវកិាវភិាគទាៃរីរែឋចាស់ោស់សព្មាបជ់ំៃួយដផនក្សចាប់ ឬយៃតការ
សព្េរះសព្េួលរេួ សព្មាប់ព្គប់ភាគីពាក្សរ់័ៃធយក្សេក្សអ្ៃុវតត។ ជាមរៀងរាល់ឆ្ន  ំ ព្ក្សសួងយុតតធិេ៌បាៃ
ផតល់ជំៃយួដផនក្ស រិចញវតថុ សព្មាប់ព្បរ័ៃធជំៃួយដផនក្សចាប់ តាេរយៈគណៈមេធាវ។ី ដផអក្សតាេមោល
ការណ៍េូលោឋ ៃសតីរីតួនាទ្ីរបស់មេធាវរីបស់អ្ងគការស ព្បជាជាតិ សមាគេវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី           
ឬគណៈមេធាវគីួរជួយរោឋ ភ្បិាល ក្សនុងការបមងេីតឱ្យមាៃព្បរ័ៃធជំៃយួដផនក្សចាប់ែលជ់ៃព្ក្សីព្ក្ស។ 47 

សមាគេវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ឬគណៈមេធាវកី្ស៏មាៃកាតរវក្សិចចក្សនុងការផសរវផាយរីោរៈសំខាៃ់នៃតួនាទ្ ី

 
45 Council of Europe, Recommendation No. R. 2000. 21 of the Committee of Ministers to Member States on 
the freedom of exercise of the profession of lawyer [Rec(2000)21E], adopted on 25 October 2000។ 
46 មាព្តា ៣២ នៃចាប់សតីរីលក្សខៃតិក្សៈមេធាវ។ី 
47 មោលការណ៍ទី្៣ នៃមោលការណំ៍េូលោឋ ៃសតីរីតួនាទី្របស់មេធាវ។ី 



46

ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ ២៧ ដខតុោ-ធនូ ឆ្ន ២ំ០២២  

37 
 

ៃិងកាតរវក្សិចចរបស់មេធាវមីៅកាៃ់ោធារណជៃ។48  សំខាៃ់មលីសរីមៃះ គណៈមេធាវមីាៃតួនាទ្ី
ោ ងសំខាៃក់្សនុងការអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ ៍ ៃិងមលីក្សក្សេពស់ព្បរៃ័ធចាប់ តាេរយៈមសចក្សតីរៃយលច់ាប់អ្ំរ ី             
តួនាទ្ីមេធាវ ីៃងិក្សេមវធិអី្ប់រសំ គេៃ ៍ែល់ៃិសសតិចាប ់ៃិងអ្នក្សអ្ៃុវតតវជិាជ ជីវៈចាប់ែនទ្មផសងមទ្ៀត។ 
ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីព្បក្សបមោយសេតថភារ ៃងិយក្សចតិតទុ្ក្សោក្ស់ដែលបំមរញការារក្សនុងលំ ូរ
ៃីតិវធិី អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃជះឥទ្ធរិលែល់ព្បរៃ័ធតុោការជាតិ ជារិមសសមៅមរលដែលជៃព្តូវមចទ្
ោម ៃលទ្ធភារមាៃមេធាវ។ី ក្សនុងក្សិចចសមាា សៃ៍ មេធាវបីាៃបមចចញឱ្យែងឹថារកួ្សោត់មជឿថា 
ព្បសិៃមបីមេធាវដីង្ងអ្ះអាងចាស់ោស ់ មនាះមៅព្ក្សេហាក្ស់យក្សចតិតទុ្ក្សោក្ស់ោត ប់ ៃងិរិចរណា
ែិតែល់ចំមពាះមសចក្សតីមសនីមែីេបសីិទ្ធិរបស់កូ្សៃក្សតីខ្ួៃ។ មេធាវដីែលបាៃផតល់ក្សចិចសមាា សៃប៍ាៃសដេតង
ក្សតីបារេាអ្ំរកី្សងវះខាតងវកិាសព្មាប់ជំៃួយដផនក្សចាប់ បដៃថេរីមលីការារផ្ទា ល់ខ្ួៃ។ រួក្សមគយល់
រីោរៈសខំាៃ់ ៃិងមោលបណំងនៃជំៃួយដផនក្សចាប់ ៃិងមសវាក្សេមចាប់មោយឥតគិតនង្ (Legal 
Aid) ដែលផតល់ជូៃមោយមេធាវសីព្មាបជ់ៃព្ក្សីព្ក្ស ប ុដៃតក្ស៏បាៃមលីក្សម ងីបដៃថេថាសព្មាប ់  
ែំណាក្ស់កាលបចចុបបៃនវាទាេទារឱ្យមាៃការោពំ្ទ្មព្ចីៃមទ្ៀត មែីេបអី្ៃុវតតមរញមលញៃូវមសវាក្សេម
ព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារ។49     

៤. ត្នួ្ទ្ីននសមធាវកីារពារក្តីសៅ អ្.វ.ត្.ក្. 
 បនាា ប់រីដផនក្សខាងមែីេ រិភាក្សាអ្ំរីបញ្ា ព្បឈ្េដែលមេធាវកីារពារក្សតីជួបព្បទ្ះក្សនុងការ
មលីក្សក្សេពស់យុតតធិេ៌ព្រ មទ្ណឌ  ៃិងធានាសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតធិេ៌មៅក្សេពុជា 
ដផនក្សមៃះវភិាគមលសីេិទ្ធផលរបស់មេធាវកីារពារក្សតីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. ក្សនុងការមលីក្សក្សេពសយុ់តតិធេ ៌          
ព្រ មទ្ណឌ  ៃងិៃីតិរែឋ មលីសរីការអ្ៃុវតតអ្ៃុមោេមៅតាេបទ្ោឋ ៃការទ្ទ្លួបាៃការជំៃុជំព្េះក្សតី
មោយយុតតិធេ៌។ ដផនក្សមៃះៃឹងអ្ះអាងថា មេធាវកីារពារក្សតីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. មែីរតួនាទ្ីោ ងសខំាៃ់ក្សនុង
ការក្សោងសេតថភារថាន ក្សជ់ាតិ ធានាសិទ្ធទិ្ទ្លួបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ ជំរុញឱ្យមាៃ 
ែំមណីរការៃីតិវធិីតុោការដែលឯក្សរាជយៃិងេៃិលមេអៀង តាេរយៈការព្បយុទ្ធព្បឆ្ងំព្គបទ់្ព្េង់នៃ
អ្ំមរីរុក្សរលួយ ៃិងការមព្ជៀតដព្ជក្សក្សនុងការព្គប់ព្គងវសិ័យយុតតិធេ។៌ មោលមៅចុងមព្កាយរបស់
មេធាវកីារពារក្សតីគកឺារពារ ៃងិរក្សាតេេល់សទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតធិេ៌ ៃងិសវនាការ
ព្បក្សបមោយយុតតិធេ៌របសកូ់្សៃក្សតី។ ជាចុងមព្កាយមេធាវកីារពារក្សតីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. ព្តូវបាៃមគចត់ទុ្ក្ស
ថាបាៃតណំាងឱ្យកូ្សៃក្សតីោ ងមក្ស្ៀវក្ា (Jackson, 2010:8)។ មទាះបជីាលទ្ធផលនៃការតស ូេតិ

 
48 មោលការណ៍ទី្៤ នៃមោលការណំ៍េូលោឋ ៃសតីរីតួនាទី្របស់មេធាវ។ី 
49  កិ្សចចសមាា សៃ៍មព្ៅផូ្វការមៅរាជធាៃីភ្នំមរញ នងៃទី្២៨ ដខមេោ, នងៃទី្១៦ ៃិង២៨ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩។              
បក្សដព្បជាភាោអ្ង់មគ្ស មោយអ្នក្សៃិរៃធ។ 
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មែីេបកូី្សៃក្សតីមៅជាោ ងណាក្ស៏មោយ ក្សស៏ក្សេមភាររបស់រួក្សមគបាៃនាឱំ្យមាៃការរៃិិតយរចិយ័ោ ង
លអិតលអៃ់ ៃិងមចទ្ជាសណួំរអ្ំរីក្សិតតសិរា ៃងិធមាម ៃុរូបរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. តាេរយៈការមចទ្ព្បកាៃ់
អ្ំរីអ្ំមររុីក្សរលយួ រិៃិតយលអតិលអៃ់មលីការមសុីបអ្មងេត ៃងិដក្សលេអលក្សខខណឌ  ុខំ្ួៃសព្មាប់កូ្សៃក្សតី 
របស់រួក្សមគ។  

៤.១.បទ្ដ្ឋានននេទិ្ធិទ្ទ្លួបានការជំនុជំប្មោះក្តីសដ្យយុត្តិធម៌ 
ការក្សមក្សីត អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃជះឥទ្ធិរលជាោរវៃ័ត ៃិងវជិជមាៃមលីការមោររ ៃិងការអ្ៃុវតត

សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃការជំៃុជំព្េះក្សតី មោយយុតតិធេ៌មៅក្សនុងព្បរៃ័ធយុតតិធេ៌ក្សេពុជា។ ព្គប់ឯក្សោររបស ់             
អ្.វ.ត.ក្ស. ែូចជាោលព្ក្សេ ោលែីកា ៃងិឯក្សោរដែលភាគីបាៃោក្ស់ជូៃ ៃងឹជួយមធវឱី្យព្បមសីរ
ម ងីៃូវយុតតិោស្តសតក្សេពុជា ម យីបមងេីតបាៃការអ្ៃុវតតលអក្សនុងការអ្ភ្ិវឌ្ឍសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការ       
ជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌មៅក្សេពុជា។ ការអ្ៃុវតតសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការជំៃុជំព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌
េួយចំៃៃួមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. ដែលបាៃផតលជ់ាមេមរៀៃលអសព្មាបព់្បរ័ៃធតុោការក្សេពុជា។ តួោ ងវធិាៃ              
នផាក្សនុង (វធិាៃ២១ ក្សថាខណឌ   ) បាៃទ្ទ្ួលោគ ល់សទិ្ធិមៅមសៃៀេេិៃមឆ្ីយតប ដែលសិទ្ធមិៃះេិៃ
ព្តូវបាៃធានាឱ្យចាស់ោស់មៅក្សនុងចាបក់្សេពុជា។ 50  មៅក្សនុងសណំុំមរឿង០០២ ជៃព្តូវមចទ្          
បាៃមព្បីព្បាសស់ិទ្ធិមៅមសៃៀេេិៃមឆ្ីយតប ម យីតុោការបាៃមោររមោយមរញមលញៃូវសិទ្ធិ
របស់ជៃមនាះ មទាះបីវាបងេជាបញ្ា ព្បឈ្េជាមព្ចីៃក្សនុងការដសវងរក្សការរិតព្រេទាងំធានា         
ព្បសិទ្ធភារៃិងព្បសិទ្ធផលនៃលំ ូរៃីតិវធិី។ 
 មោយោរដតភារចបំាច ់នៃការការពារសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌មៅ 
អ្.វ.ត.ក្ស. មេធាវកីារពារក្សតី បាៃក្ាយជាធាតុេិៃអាចខវះបាៃក្សនុងតនួាទ្ីបំមរញតាេសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃ
ការតំណាងផ្ូវចាប។់ ព្សបតាេៃ័យមៃះ សិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការតំណាងផ្ូវចាប់មាៃដចងក្សនុងមាព្តា 
១៣ នៃក្សិចចព្រេមព្រៀងរវាងអ្ងគការស ព្បជាជាតិ ៃិងរាជរោឋ ភ្ិបាលក្សេពុជា ៃងិមាព្តា៣៥      
នៃចាប់សតីរីការបមងេីតឱ្យមាៃអ្ងគជំៃុំជព្េះវោិេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា។ វធិាៃនផាក្សនុង (វធិាៃ២២) 
បាៃធានាសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការតំណាងតាេផ្ូវចាប់មោយឥតគិតនង ្ តាេរយៈការផតល់ជូៃបចជ ី
មេធាវដីែលមរៀបចំមោយអ្ងគភារោពំារការពារក្សតីៃិងគណៈមេធាវ ី មែីេបអីាចឱ្យជៃព្តូវមចទ្អាច
មព្ជីសមរសីមេធាវដីខមរមាន ក្ស់ៃងិមេធាវបីរមទ្សមាន ក្ស់មចញរីបចជ ី។ 
 ឥទ្ធិរលជាវជិជមាៃនៃ អ្.វ.ត.ក្ស. មលីតុោការជាតិ ដសតងម ងីតាេរយៈការទ្ទ្លួោគ ល់
របស់អ្ងគជំៃុំជព្េះោោែបូំងក្សនុងោលព្ក្សេមលកីារ ុខំ្ួៃមោយខុសចាប់មលីមោក្ស កាងំ ម េក្សអា វ 

 
50  សូេមេីល វធិាៃនផាក្សនុង អ្.វ.ត.ក្ស. តាេរយៈ  https://www.eccc.gov.kh/km/document/legal/internal-rules, 
ចូលមេីលនងៃទី្២២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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មៅ ឌុ្ច មៅក្សនុងសណំុំមរឿង០០១។ អ្ងគជុំៃុំជព្េះោោែំបូងបាៃរក្សម ញីថា ឌុ្ច ព្តូវបាៃ ុំ
ខ្ួៃមោយខុសចាប់ មោយតុោការមោធាក្សេពុជាជិត ៨ឆ្ន  ំ េុៃមរលព្តូវបាៃបចជូ ៃេក្ស អ្.វ.ត.ក្ស. 
មៅឆ្ន ២ំ០០៧។ 51  ជាលទ្ធផលអ្ងគជំៃុជំព្េះោោែបូំង បាៃសមព្េចឱ្យ ឌុ្ច មាៃសិទ្ធទិ្ទ្ួល
បាៃសណំងផ្ូវចាប់ សព្មាប់ការបំពាៃសិទ្ធិជាេូលោឋ ៃទាក្ស់ទ្ងៃឹងការ ុខំ្ួៃមោយខុសចាប។់ 
អ្ងគជំៃុជំព្េះោោែបូំងបាៃបៃថយមទាស៥ឆ្ន  ំ រីមទាសជាប់រៃធនាោរសរុប។ អ្ងគជំៃុំជព្េះ
ោោែំបូងបាៃបៃថយមទាសជាប់រៃធនាោរ១១ឆ្ន  ំ មោយោរោត់បាៃជាប់ ុមំព្កាេសេតថក្សិចច
របស់តុោការមោធាក្សេពុជា ៃិង អ្.វ.ត.ក្ស. ។ ជាបៃតបនាា បអ់្ងគជំៃុជំព្េះោោែបូំងបាៃសមព្េច
ឱ្យ ឌុ្ច ជាបរ់ៃធនាោរព្តឹេដត១៩ឆ្ន  ំ នៃមទាសជាបរ់ៃធនាោររយៈមរល៣០ឆ្ន ។ំ តុោការក្សំរូល
មព្កាយេក្ស បាៃបែិមសធព្ចៃមចលការសមព្េចមៃះ ក្សនុងអ្ំ ុងមរលបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ មោយ               
ោថ ប័ៃអ្យយការមសនីឱ្យផតនាា មទាស ឌុ្ច ជាបរ់ៃធនាោរអ្សេ់ួយជីវតិ ដែលហាក្ស់ជាការមឆ្យីតបៃងឹ
ការរះិគៃ់របស់ោធារណជៃ (Ciorciari and Heindel, 2014: 383)។ មទាះបីជាោ ងណាការ
សមព្េចរបស់អ្ងគជំៃុំជព្េះោោែំបូង បាៃផតល់ជាឧទា រណ៍ការអ្ៃុវតតលអ ៃិងរិចរណាែល់
សិទ្ធិរបស់ជៃព្តូវមចទ្។ ោលព្ក្សេសំណំុមរឿង០០២ របស់ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃបមងេីតជាយុតតិោស្តសត
ោ ងសំខាៃ់ទាក្ស់ទ្ងៃឹងសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការតណំាងតាេផ្ូវចាប់របសជ់ៃព្តូវមចទ្ ដែលខ្ួៃ
មព្ជីសមរសី ទ្ល់ៃឹងអ្ំណាចរបស់តុោការក្សនុងការដតងតាងំ មេធាវកីារពារក្សតីែល់ជៃព្តូវមចទ្ក្សនុង
ការធានាថាសទិ្ធិរបសជ់ៃព្តូវមចទ្ក្សនុងការទ្ទ្លួបាៃការជំៃុជំព្េះដែលឆ្ប់រ ័ស។ មេធាវ ី
ការពារក្សតីមោក្ស មខៀវ សំផៃ បាៃមធវីរ កិារេិៃចូលរេួក្សនុងសវៃការសណំុំមរឿង០០២/០២ ជាការ
មឆ្ីយតបមៅៃឹងការព្ចៃមចលបណតឹ ងែតិចិតតមៅព្ក្សេ មោយោម ៃម តុផលសេព្សប។ អ្ងគជៃុំំ
ជព្េះោោែំបូង បាៃសមព្េចដតងតាងំអ្វីដែលមគមៅថា “មេធាវចីត់តាងំមោយតុោការ” 
មព្កាេម តុផលថាមេធាវកីារពារក្សតី មខៀវ សំផៃ រាងំសាះែលែ់ំមណីរការៃីតិវធិសីវនាការដែល
ព្បក្សបមោយយុតតិធេ៌ព្តឹេព្តូវ ៃិងឆ្ប់រ ័ស។52 ការរៃារមរលក្សនុងការមចញោលព្ក្សេដែលមាៃ
ម តុផលមរញមលញក្សនុងសណំុំមរឿង០០២/០២ ក្ស៏រងការរះិគៃ់ មព្ពាះវាបាៃមធវីឱ្យប ះពាល់ែល់    
ឥទ្ធិរលជាវជិជមាៃនៃភារជាគរូំែល់តុោការជាត។ិ  តុោការជាតិបាៃរងការរះិគៃ់ថាបាៃមចញ

 
51 ោលព្ក្សេសំណំុមរឿង ០០១ របស់អ្ងគជំៃំុជព្េះោោែំបូង អ្.វ.ត.ក្ស. ទំ្រ័រ .២១៦ , ECCC Document E188   
(នងៃ២៦ ដខក្សក្សេោ ឆ្ន ២ំ០១០) ។ 
52 មសចក្សតីសមព្េចសតីរីការដតងតាងំមេធាវដីែលចត់តាងំមោយអ្ងគជំៃំុជព្េះ អ្.វ.ត.ក្ស.  មខៀវ សំផៃសព្មាប់ , ទំ្រ័រ ៥, 
ECCC Document E320/2 (នងៃទី្២១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤  (។ ចូលមេីលនងៃទី្៣១ ដខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/decision-appointment-court-appointed-counsel-khieu-
samphan។ 
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ោលព្ក្សេ ដែលជាញឹក្សញាបោ់ម ៃម តុផលមរញមលញ (Handa, 2019)។ វាព្តូវចណំាយមរល
ជាមព្ចីៃដខមព្កាយេក្សមទ្ៀត បនាា ប់រសីវនាការព្បកាសជាោធារណៈ រីមសចក្សតីសមងខបនៃ          
ោលព្ក្សេនានងៃទ្១ី៦ ដខវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្សនុងការមបាះរុេពម តុផលមរញមលញក្សនុងសំណំុមរឿង 
០០២/០២ (ECCC, 2019)។53 តុោការបាៃយក្សចតិតទុ្ក្សោក្ស់ខពស ់ចំមពាះសទិ្ធិរបសជ់ៃព្តវូមចទ្។ 
អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃចូលរេួជាវជិជមាៃែល់ការមលកី្សក្សេពស់ការយល់ែឹងចំមពាះសិទ្ធិរបស់ជៃព្តូវមចទ្             
តួនាទ្ីរបស់មេធាវកីារពារក្សតីក្សនុងការសងេត់ធៃៃ់មលីបញ្ា ការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ ៌ ព្រេទាងំការ
ទ្ទ្ួលយក្ស ៃងិរិៃតិយមលីភ្សតុតាង ៃិងោក្សស ី(Ryan and McGrew, 2016: 35)។ 

៤.២.ការក្សាងេមត្ថភាព 
ការដ៍ែល អ្.វ.ត.ក្ស. មាៃទ្ីតាងំសថិតមៅក្សនុងព្បមទ្សដែលបទ្មលមីសព្តូវបាៃព្បព្រឹតត          

រិតជាមាៃសកាត ៃុរលែល់ការក្សោងសេតថភារជំនាញ (UN Secretary- General, 2004)។                     
អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃផតល់ៃូវម ោឋ រចនាសេពៃ័ធោថ បៃ័ ែល់ព្បរៃ័ធយុតតិធេ៌ជាត ិ ៃិងអ្ភ្ិវឌ្ឍៃច៍ំមណះ             
ឬជំនាញមធវែីលបុ់គគលកិ្សជាត ិតាេរយៈការផតល់ការព្តតួរៃិិតយមលីការារការបណតុ ះបណាត ល ៃិង
មលីក្សក្សេពស់ស ព្បតិបតតិការ ៃិងអ្ៃតរក្សេម (ទ្ំនាក្ស់ទ្ំៃង) រវាងបុគគលកិ្សអ្ៃតរជាត ិ ៃិងជាត ិ
(Bates, 2010: 142)។ អាណតតិការារជាកាតរវក្សចិចរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. ក្សនុងការអ្ភ្ិវឌ្ឍ ក្សោងសេតថភារ
ែល់បុគគលិក្សជាតិ មោយម តុថាព្បរ័ៃធចាប់ ៃិងតុោការមៅមាៃចមន្ាះខវះខាត (Un, 2011) 
ជារិមសស  មោយោរក្សងវះខាតបុគគលិក្សដផនក្សចាប់ដែលមាៃគុណវុឌ្ឍ ិៃិងបទ្រិមោធៃ៍ ែូចបាៃ
បញ្ជ ក្ស់ជូៃខាងមល។ី អ្.វ.ត.ក្ស. មាៃភារមលចមធ្ា ក្សនុងការបៃសល់ទុ្ក្សមក្សរ ត ិ៍ែំដណលក្សោងសេតថភារ
ដផនក្សចាប។់ ទាក្សទ់្ងៃងឹសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ ៌អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃបមងេីតដផនក្ស
ោពំារការការពារក្សតី ដែលមាៃតួនាទ្ីមរៀបចំ ៃងិសព្េបសព្េលួវគគបណតុ ះបណាត លនានា ែល់មេធាវ ី
ការពារក្សតី មោយស ការណ៍ជាេួយគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 54  សក្សេមភារព្បមភ្ទ្
មៃះ ព្តូវបាៃរព្ងកី្សែល់អ្នក្សវជិាជ ជីវៈចាប់ ៃិងៃិសសតិចាបផ់ងដែរ។55 ខ្េឹោរនៃការបណតុ ះបណាត ល
មផ្ទត តមលីជំនាញដផនក្សចាប់ ៃិងចាប់អ្ៃតរជាត។ិ សក្សេមភារមផសងមទ្ៀត ែូចជាការឃ្ាមំេីល         

 
53  ោលព្ក្សេសំណំុមរឿង ០០២/០២ របស់អ្ងគជំៃំុជព្េះោោែំបូង អ្.វ.ត.ក្ស. ECCC Document E465                    
(១៦ វចិឆិកា ២០១៨) ចូលមេីល នងៃទី្២៣ ដខេិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩  
https://drive.google.com/file/d/1LA9ttO7C4fgC1aSb1cAoe9ofzwDuERx5/view?ts=5c9c9bb0។ 
54 វធិាៃ ១១ នៃវធិាៃនផាក្សនុងរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. 
55 សូេមេីល អ្ងគភារោពំារការការពារក្សតី របស់ អ្.វ.ត.ក្ស. 
https://www.eccc.gov.kh/en/organs/defence-support-section (ចូលមេីលនងៃទី្២២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 
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សិកាខ ោោៃិងបទ្បាា ញ បាៃជួយែល់បុគគលិក្សជាត ិ ក្សនុងការរព្ងងឹសេតថភារជំនាញវជិាជ ជីវៈ
របស់រួក្សមគផងដែរ។ បុគគលិក្សជាតមិាៃឱ្កាសអាចជួបរិភាក្សាបញ្ា ផ្ូវចាប់ជាេយួអ្នក្សជំនាញ
ដែលមធវីទ្សសៃក្សចិច (Visiting expert) ជាមព្ចីៃ។ ដផនក្សោពំារការការពារក្សតីរបស់ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃ
មរៀបចំបទ្បាា ញ ៃិងសិកាខ ោោជាមព្ចីៃ ជូៃៃិសសតិមៅតាេបណាត ោក្សលវទិ្ាល័យ មោយមផ្ទត ត
មលីការយលែ់ឹងជាេូលោឋ ៃនៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតី មោយយុតតិធេ៌ៃិងតនួាទ្ីរបស់
មេធាវកីារពារក្សត។ី 

ក្សនុងក្សិចចសមាា សៃ៍អ្នក្សវជិាជ ជីវៈដខមរ មាៃទ្សសៃៈសុទ្ិែឋិៃិយេៃិងវជិជមាៃថា រួក្សមគបាៃ
រព្ងឹងចំមណះែឹង ៃិងជំនាញក្សនុងការតស ូ េតិព្ពាង ៃិងសរមសរញតតិ មសចក្សតីសមព្េច ៃងិោលព្ក្សេ។ 
មេធាវមីាន ក្ស់ដែលធ្ាប់មធវកីារមៅអ្ងគជៃុំំជព្េះោោែំបូងនៃ អ្.វ.ត.ក្ស. ជាង៤ឆ្ន  ំបាៃផតល់េតជិា
វជិជមាៃថា៖ “ខ្ុ ំែឹងកាៃ់ដតមព្ចីៃអ្ំរសីិទ្ធិ កាតរវក្សចិច ៃិងតួនាទ្ីរបស់មេធាវ ី ៃងិអាចមព្បីព្បាស់
ចំមណះែឹង ៃិងអ្ៃុវតតសិទ្ធទិាងំមៃះមៅតុោការជាតិ”។ 56  មៅព្ក្សេដខមរ បាៃមព្បីព្បាស ់          
បទ្រិមោធៃ៍ដែលោតទ់្ទ្ួលបាៃរ ី អ្.វ.ត.ក្ស. អ្ៃុវតតចំមពាះការាររបស់ោត ់ តាេេមធាបាយ
ចំមណះែឹងោរធាតុ ៃិងទ្ព្េង់ដបបបទ្ជាអាទ្ិ៍ ោត់មព្បពី្បាស់មលខមោងជាឯក្សោរមោងមៅ
ក្សនុងោលព្ក្សេៃងិោលែីកា។57 

 នាអ្នាគតការក្សោងសេតថភារ មាៃោរៈសំខាៃ់សព្មាប់ក្សោងវបបធេ៌វជិាជ ជីវៈៃិយេ 
មៅក្សនុងព្បរៃ័ធចាប់ ៃិងរេួចំដណក្សក្សនុងការមលីក្សក្សេពស់ការមោររសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជៃុំជំព្េះក្សតី
មោយយុតតិធេ៌ ៃងិបទ្ោឋ ៃសទិ្ធិេៃុសសជារេួ។ ឥរោិបងដែល អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃបាា ញក្សនុងការអ្ៃុវតត 
ជារិមសសទាក្ស់ទ្ងៃឹងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជំៃុជំព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ ជាក្សម្ាងំជំរុញៃសិសតិចាប ់
អ្នក្សវជិាជ ជីវៈចាប់ ៃងិការអ្ៃុវតតមៅក្សនុងព្បរ័ៃធចាប់ជាតិរបស់ក្សេពុជា។ 
 ោ ងណាេញិ បាៃរង់ការសតអី្.វ.ត.ក្ស. បមនាា សមោយអ្នក្សអ្មងេតការណ៍េយួចំៃៃួ ដែល
េិៃបាៃមផ្ទត តជាសខំាៃ់មលកីារអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍មក្សរ តែ៍ំដណលការជៃុំជំព្េះក្សតីមោយយុតតធិេ៌ ជារិមសស 
សព្មាប់តុោការក្សេពុជា នាមរលអ្នាគត មោយមាៃក្សចិចព្បឹងដព្បងជាព្បរ័ៃធបៃតិចបៃតួចក្សនុងការ
មលីក្សក្សេពស់ការក្សោងសេតថភារ ៃិងក្សំដណទ្ព្េង់ព្បរ័ៃធតុោការ (Ryan and Mc Grew, 
2016: 54)។ ជាការមឆ្ីយតប អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃអ្ះអាងថា ោោក្សតីមៃះរុំមាៃជមព្េីសមទ្ មោយព្តូវ

 
56 កិ្សចចសមាា សៃ៍មព្ៅផូ្វការ មៅរាជធាៃីភ្នំមរញ នងៃទី្១៦ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ បក្សដព្បជាភាោអ្ង់មគ្ស មោយអ្នក្ស
ៃិរៃធ។  
57 ក្សនុងឯក្សោរែដែលែូចខាងមលី។ 
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ោក្ស់អាទ្ិភារមលីការារទាក្សទ់្ងៃឹងការជំៃុំជព្េះ មោយោរដតក្សងខះជំៃយួ រិចញវតថុ ៃងិធៃធាៃ
មផសងមទ្ៀត (ែូចក្សនុងឯក្សោរខាងមែីេ, 54-55)។  

៤.៣.ការបដិសេធចំសពាោះអ្ំសពើពកុ្រលយួ នងិការសប្ជៀត្ខ្ប្ជក្ក្នងុការ
ប្គប់ប្គងវេិ័យយុត្តធិម៌ 
 មព្ៅរីបញ្ា ការក្សោងសេតថភារ មេធាវកីារពារក្សតីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃមែីរតួនាទ្ីសខំាៃ់
ក្សនុងការបែិមសធព្បឆ្ងំៃងឹអ្ំមរីរុក្សរលយួ ៃងិការមព្ជៀតដព្ជក្សៃមោបាយ។ ចប់តាងំរែីំមណីរការ  
អ្.វ.ត.ក្ស. េក្សរាជរោឋ ភ្ិបាលបាៃសដេតងឆៃាៈៃមោបាយក្សនុងការលុបបំបាត់អ្ំមររុីក្សរលួយក្សនុង
ព្បរ័ៃធតុោការ ប ុដៃតការវវិែតៃ៍ភារោ ងយតឺ (Goldston, 2006) ។ ការមចទ្ព្បកាៃ់អ្ំរីអ្ំមរី     
រុក្សរលួយមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃមចទ្ជាបញ្ា  ម យីព្តូវបាៃចត់វធិាៃការមោះព្ោយមោយ អ្.ស.ប 
ៃិងរាជរោឋ ភ្បិាលក្សេពុជា (Dearing, 2010:2)។ 
 បដៃថេរីមលីក្សិចចខិតខំព្បឹងដព្បងរបស់ អ្.ស.ប ក្សនុងការមោះព្ោយក្សតីបារេាអ្រំីអ្ំមរ ី              
រុក្សរលួយមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. មេធាវកីារពារក្សតីបាៃតនួាទ្ីជាោរវៃ័តទាក្ស់ទ្ងៃឹងការមចទ្ព្បកាៃម់លីផល
ព្បមោជៃ៍នៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេរ៌បស់កូ្សៃក្សតីខ្ួៃ។ មៅឆ្ន ២ំ០០៩              
ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតី ផតួចមផតីេម ងីមោយព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមោក្ស ៃួៃ ជា បាៃោក្សព់ាក្សយមសនីសុំ
ការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុបីអ្មងេត (Office of Co-Investigating Judges ឬ OCIJ) ឱ្យមធវី
ការមសុីបអ្មងេតទាក្សទ់្ងៃងឹអ្ំមរីរុក្សរលយួក្សនុងការព្គប់ព្គងវសិ័យយុតតធិេ៌។ 58  មៅក្សនុងពាក្សយមសនីសុ ំ
មេធាវកីារពារបាៃមសនសុីំរ័តម៌ាៃទាក្ស់ទ្ងៃងឹអ្ំមររុីក្សរលយួមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. រីរាជរោឋ ភ្បិាល អ្.ស.ប 
ៃិងោថ បៃ័ ឬបុគគលពាក្សរ់័ៃធែនទ្មផសងមទ្ៀត។ គួរក្សតស់មាគ ល់ថាពាក្សយមសនីសុំ បនាា ប់េក្សទ្ទ្ួលបាៃ
ការោពំ្ទ្រីសណំាក្សភ់ាគីមែីេបណតឹ ងរែឋបបមវណី អ្ងគជំៃុជំព្េះ បាៃសមព្េចបែិមសធមលកីារមចទ្
ព្បកាៃ់ មោយមលីក្សម តុផលថាវាេិៃជះឥទ្ធរិលែល់ែំមណីរការតុោការមទ្។59  

អ្ំមរីរុក្សរលួយព្គប់ព្បមភ្ទ្ ឬការព្គប់ព្គងតុោការេៃិព្តឹេព្តូវ អាចជះឥទ្ធិរលអ្វជិជមាៃ
ែល់ធមាម ៃុរូបៃិងក្សិតតិស័រារបស់តុោការ ក្សនុងការធានាការជំៃំុជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ចំមពាះ              
ជៃព្តូវមចទ្។ មទាះបីជាលទ្ធផលេិៃវជិជមាៃចំមពាះការោក្ស់ពាក្សយមសនីរបស់ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សត ី   
វាចបំាច់ដែលព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមធវីសក្សេមភារមោយោវ ធាយ យក្សចតិតទុ្ក្សោក្ស់មែរីតួនាទ្ីជា

 
58 សំណំុមរឿង ៃៃួ ជា សំណំុមរឿងមលខ 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, 11th Request for Investigative Action, § 22 
(March 27, 2009)។ 
59 ោលែីកាមលីបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍របស់ជៃព្តូវមចទ្ ព្បឆ្ងំៃឹងែីកាសមព្េចរបស់ស មៅព្ក្សេមសីុបអ្មងេតមលីសំមណី
ចំៃួៃ ១១ សំុឲ្យមធវីការមសីុបអ្មងេត No: D158/5/3/15 (August 25, 2009)។ 
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អ្នក្សឃ្ាមំេលីៃិងោក្ស់ អ្.វ.ត.ក្ស. មៅមព្កាេការរៃិិតយរិចយ័ោ ងលអតិលអៃ ់ មែីេបមីលីក្សម ងីរីក្សតី
បារេា ៃិងបាា ញក្សតបីារេាទាងំមនាះមៅកាៃោ់ធារណជៃ។  

៤.៤. ជំរុញឱ្យមានការសេុើបអ្សងេត្សដ្យឯក្រាជយ និងឥត្លសមអៀង 
បដៃថេរីមលីតួនាទ្ីក្សនុងការព្បយុទ្ធព្បឆ្ងំៃឹងអ្ំមរីរុក្សរលួយ មេធាវកីារពារក្សតីបាៃមែីរ               

តួនាទ្ីសខំាៃ់ផងដែរ ក្សនុងការជំរុញឱ្យមាៃការមសុីបអ្មងេត ៃិងែំមណីរការៃីតិវធិីរបសតុ់ោការ 
មោយឯក្សរាជយ ៃិងឥតលមេអៀង។ ការតតាងំក្សដីតាេព្បរ័ៃធតតាងំក្សដី Inquisitorial បាៃព្គបែណត ប់
ខ្ាងំមលី អ្.វ.ត.ក្ស. មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត ព្តូវបាៃមគចត់ទុ្ក្សថា ឯក្សរាជយ ៃិងេៃិលមេអៀងក្សនុងការ          
អ្ៃុវតតការមសុបីអ្មងេតមលីឧព្ក្សែិឋក្សេមដែលបាៃមចទ្ព្បកាៃ ់ ទាងំភ្សតុតាងោក្សប់ៃាុក្សៃិងភ្សតុតាង
មោះបៃាុក្ស។ ម តុមៃះការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត មែីរតួនាទ្ីោ ងសំខាៃ់ក្សនុងការធានា                 
សុព្ក្សឹតយភារនៃែំមណីរការៃីតិវធីិ ដែលទ្ីបំផុតមៅឈាៃមៅក្សំណត់ធមាម ៃុរូបនៃោលព្ក្សេ/               
ោលែីកាោថ រររបស់តុោការ។   

មេធាវកីារពារក្សតីបាៃបំមរញការារជាោរវៃត ក្សនុងការការពារការមសុីបអ្មងេតដែលឯក្សរាជយ 
ៃិងេិៃលមេអៀង មោយេិៃចបំាច់រៃារែល់ៃីតិវធិីតុោការ។ មៅឆ្ន ២ំ០០៧ ព្ក្សរេមេធាវកីារពារ
ក្សតី ែកឹ្សនាមំោយព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមោក្ស មអ្ៀង ោរ ីមៅ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃមធវសីក្សេមភារមែេីបតីេេល់
តួនាទ្ីអ្រាព្កឹ្សតយរបស់ការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត ក្សនុងមរលព្បេូលភ្សតុតាង។              
ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតី បាៃោក្ស់ពាក្សយមសនីជាបៃតបនាា ប់មៅការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេតឱ្យ
អ្ៃុវតតការមសុីបអ្មងេតព្បឆ្ងំមៅព្ក្សេ  ៃងិេស្តៃតីនៃការោិលយ័ ស មៅព្ក្សេមសុបីអ្មងេតេយួចំៃៃួ 
ដែលមាៃលក្សខណៈលមេអៀង។ េួយក្សនុងចំមណាេពាក្សយមសនសុីំទាេទារឱ្យការោិល័យស មៅព្ក្សេ
មសុីបអ្មងេតឱ្យបមចចញរ័ត៌មាៃអ្ំរីមោក្ស David Boyle ជាេស្តៃតីចាប់នៃការោិល័យស មៅព្ក្សេ
មសុីបអ្មងេតទាក្សទ់្ងៃងឹមសៀវមៅ ៃងិឯក្សោរព្ោវព្ជាវដែលមោក្សបាៃសរមសរ ឬស ការៃិរៃធ 
ឬសក្សេមភារទាងំឡាយទាក្ស់ទ្ងៃឹងសៃនិសទី្ វគគបណតុ ះបណាត ល សិកាខ ោោ ៃិងក្សិចចព្បជុំ
ទាក្ស់ទ្ងៃឹង អ្.វ.ត.ក្ស.។60  
 សក្សេមភារេួយមទ្ៀត មោយព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមោក្ស មអ្ៀង ោរ ីគកឺារមចទ្ព្បកាៃ់រកីារ
លមេអៀងព្បឆ្ងំៃឹងមោក្ស Steve Heder ជាអ្នក្សមសុបីអ្មងេតនៃការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុបីអ្មងេត។ 

 
60  សំណំុមរឿង មអ្ៀង ោរ ី សំណំុមរឿងមលខ Case No. 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, លិខិតមសនីសំុរ័ត៌មាៃរី        
ភារលមេអៀង ៃិងទំ្នាស់ផលព្បមោជៃ៍ទាក់្សទ្ងៃឹងមោក្ស S. Heder ៃិងមោក្ស D. Boyle. (May 27, 2008)។ 
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ព្ក្សរេមេធាវទីាេទារឱ្យមោក្សោដលងរីតំដណងរីការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត។61  ព្ក្សរេមេធាវ ី
ការពារក្សតីមោក្ស មអ្ៀង ោរ ី អ្ះអាងថាមោក្ស Steve Heder ធ្ាប់មធវកីារមៅការោិលយ័ស             
ព្រះរាជអាជ្ា េុៃមរលោត់ចូលេក្សបំមរញការារមៅការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត។ ព្ក្សរេ
មេធាវកីារពារក្សតីមោក្ស មអ្ៀង ោរ ីបាៃមលីក្សម ងីរកី្សតីបារេាមលីមសៀវមៅរបស់មោក្ស Steve Heder 
ដែលមាៃចណំងមជីងថា “Seven Candidates for the Prosecution: Accountability for the 
Crimes of the Khmer Rouge”។ មៅក្សនុងមសៀវមៅមៃះ មោក្ស បាៃបញ្ជ ក្ស ់Steve Heder មឈាម ះ 
មអ្ៀង ោរ ីថាជាជៃដែលអាចព្តូវបាៃផតនាា មទាសមព្ពាះោត់ជាេៃុសសមាន ក្សក់្សនុងចំមណាេមេែឹក្សនាំ
ជាៃ់ខពស ់ ក្សនុងអ្ំ ុងរបបដខមរព្ក្ស េ។ អ្ងគជំៃុជំព្េះោោែំបូង បាៃសមព្េចេិៃទ្ទ្ួលយក្ស     
បណតឹ ងេក្សរិចរណា។ 
 បដៃថេរីមលីក្សិចចខិតខំព្បឹងដព្បងការពារការមសុីបអ្មងេតឯក្សរាជយ ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីក្ស៏
បាៃមលីក្សម ងីរីក្សតបីារេាជុំវញិការលមេអៀងសកាត ៃុរលរបស់មៅព្ក្សេនៃអ្ងគបុមរជៃុំំជព្េះ។ 62  ព្ក្សរេ
មេធាវកីារពារក្សតីមោក្ស ៃួៃ ជា បាៃផតួចមផតីេការមចទ្ព្បកាៃ់តាេរយៈការោក្ស់ពាក្សយបណតឹ ងមសនីសុំ
ឱ្យអ្ងគបុមរជៃុំំជព្េះ ក្សនុងការទាេទារ ៃិងបមចចញរ័តម៌ាៃអ្ំរីមៅព្ក្សេ (ព្បាក់្ស គឹេោៃ) ទាក្ស់ទ្ង
ៃឹង អ្.វ.ត.ក្ស. ែូចជាព្បវតតិសកិ្សា ៃិងោវតាវជិាជ ជីវៈ ោវតាៃមោបាយមៅក្សនុងជួររាជរោឋ ភ្ិបាល 
ៃិងព្បភ្រចណូំល រិចញវតថុ។ េួយដខមព្កាយេក្សមៅព្ក្សេ (ព្បាក់្ស គឹេោៃ) បាៃមផ្ីលខិិតសមាគ ល ់
ៃិងបញ្ជ ក្សគុ់ណវឌ្ឍមិៅឱ្យព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមោក្ស ៃួៃ ជា។ 
    ៤.៥.ការចលូរួមយ ាងេក្មមក្នងុដសំណើរការសេុើបអ្សងេត្ តាមរយៈការ          
្តលជ់ំនយួដល់ការិយល័យេហ្សៅប្ក្មសេុើបអ្សងេត្ 
 វាជាការចបំាច់សព្មាប់មេធាវកីារពារក្សតីក្សនុងព្បរ័ៃធចាប់ណាក្ស៏មោយ ព្តូវចូលរេួក្សនុង               
ែំមណីរការមសុីបអ្មងេតចបត់ាងំរីែណំាក្ស់កាលែំបូង មែីេបធីានាឱ្យបាៃថា កូ្សៃក្សតីទ្ទ្លួបាៃការ
ជំៃុំជព្េះក្សតីមោយព្តឹេព្តូវៃងិយុតតិធេ។៌ មៅ អ្.វ.ត.ក្ស. ការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុបីអ្មងេត                
ទ្ទ្ួលភារក្សិចចរកីារោិល័យស ព្រះរាជាអាជ្ា ក្សនុងការមសុីបអ្មងេតបទ្មលមីស ម យីការោិល័យ
ស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេតអាចមចញែីកាមកាះ ៃងិនាខំ្ួៃេក្សកាៃស់វនាការៃូវបុគគលដែលបាៃ
ព្បព្រឹតតបទ្មលមីសទាងំមនាះ ព្បសិៃមបមីាៃភ្សតុតាងព្គប់ព្ោៃ់។ ជាមោលការណ៍ការោិល័យ

 
61  សំណំុមរឿង មអ្ៀង ោរ ី សំណំុមរឿងមលខ 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, សំមណីសំុបតឹងែិតចិតតអ្នក្សមសីុបអ្មងេត 
)Investigator) មោក្ស Stephen Heder ៃិងេស្តៃតីចាប់មោក្ស D. Boylye នៃការោិល័យស មៅព្ក្សេមសីុបអ្មងេត, 
(July 08, 2009)។ 
62 សំណំុមរឿង ៃៃួ ជា សំណំុមរឿងមលខ ០០២/១៩ ក្សញ្ញ  ២០០៧ - ECCC/OCIJ, លិខិតរបស់ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីមៅ
កាៃ់ការោិល័យ ស មៅព្ក្សេមសីុបអ្មងេត “Lack of Confidence in the Judicial Investigation” (October 15, 2019)។ 
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ស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត ព្តូវព្បេូលព្គប់រត័៌មាៃមោយឯក្សរាជយ ៃិងេៃិលមេអៀង មទាះជា               
ភ្សតុតាងោក្ស់បៃាុក្ស ឬមោះបៃាុក្សក្ស៏មោយ។ 
 ព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតី មៅ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃចូលរេួព្បក្សបមោយថាេរលក្សនុងែំមណីរការមសុបី
អ្មងេតរបស់ការោិលយ័ស មៅព្ក្សេមសុីបអ្មងេត ដែលជាមរឿយៗបាៃចូលរេួចបត់ាងំរកីារចប់
មផតីេៃីតិវធិែីំបូង។ មទាះបីជាភាគមព្ចីៃ មាៃដតភាគីពាក្ស់រៃ័ធក្សនុងៃតីិវធិីមទ្ីបអាចមសនសុីំឱ្យមាៃការ
មសុីបអ្មងេត ជាក្ស់ដសតងព្ក្សរេមេធាវកីារពារក្សតីបាៃោក្ស់ពាក្សយមសនីសុំការមសុបីអ្មងេតជាមព្ចីៃ ដែល
បាា ញថា ការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុបីអ្មងេត ទ្ទ្ួលបាៃរ័ត៌មាៃជាក្សោ់ក្ស់ ៃិងចណុំចដែល
ព្តូវមធវីការមសុីបអ្មងេត។63 

សេចក្តេីននដិ្ឋាន 
អ្.វ.ត.ក្ស. ជាោោជព្េះក្សតកូី្សៃកាត ់ ដែលមាៃលទ្ធភារអ្ៃុវតតគំរូនៃតុោការគួរឱ្យមជឿ

ជាក្ស់សព្មាប់ក្សំដណទ្ព្េង់ៃីតិរែឋមៅក្សនុងព្បមទ្ស មោយោរោោក្សតីមៃះ អាចបំមរញតាេបទ្ោឋ ៃ
អ្ៃតរជាតសិតីរីការជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ ជារិមសសសទិ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការតំណាងផ្ូវចាប់ព្បក្សប
មោយព្បសិទ្ធភារ។ មោយេៃិគិតរកី្សតាត មផសងៗ ក្សព្េិតឯក្សរាជយភារនៃតុោការក្សមេាយតួនាទ្ី
របស់មេធាវកីារពារក្សនុងព្បរ័ៃធតុោការក្សេពុជា មេធាវកីារពារព្តូវរព្ងឹងអ្ណំាច សេតថភារ           
សុចរតិភារ (ការព្បកាៃ់ភាជ បៃូ់វវៃិ័យវជិាជ ជីវៈ) ៃិងទ្ំៃួលខុសព្តូវចំមពាះកូ្សៃក្សតី ៃិងជំរុញឱ្យតួអ្ងគ
ែនទ្នៃតុោការក្សនុងការក្សេតល់ៃូវសិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃការជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ ៌ ៃងិៃីតិរែឋ។ ព្ក្សរេមេធាវ ី
ការពារនៃ អ្.វ.ត.ក្ស. បាៃចូលរេួចំដណក្សក្សនុងការរព្ងឹងសេតថភាររបស់តុោការជាត ិធានាបាៃ
ៃូវសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃការជៃុំំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ៌ ៃិងជរុំញឱ្យៃីតិវធិតុីោការឯក្សរាជយៃិងឥត
លមេអៀង តាេរយៈការមលីក្សម ងី ៃងិជេនះព្គបទ់្ព្េង់នៃការមចទ្ព្បកាៃរ់ីអ្ំមររុីក្សរលយួ ៃិងការ
មព្ជៀតដព្ជក្សក្សនុងព្បរ័ៃធព្គប់ព្គងវសិ័យយុតតិធេ។៌ 

យុតតិធេ៌ព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ ទាេទារឱ្យមាៃការរក្សាតុលយភារែ៏សមុគោម ញក្សនុងផល
ព្បមោជៃរ៍បសជ់ៃរងមព្ោះ ជៃមលមសីៃងិរែឋ ព្រេទាងំផលព្បមោជៃ៍របសស់ គេៃអ៍្ៃតរជាតិ។ 
មទាះបីជាបទ្មលមសីដែលបាៃមចទ្ព្បកាៃ ់មាៃចរតឹលក្សខណៈដបបណាក្ស៏មោយ ជៃព្តូវមចទ្មាៃ
សិទ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយដផនក្សចាបព់្បក្សបមោយព្បសទិ្ធភារ ដែលជាបចចយ័សំខាៃ់នៃសទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃ

 
63 សំណំុមរឿង ៃៃួ ជា សំណំុមរឿងមលខ: 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, ស មៅព្ក្សេមសីុបអ្មងេតមចញែីកាសមព្េច
មលីសំមណីសំុមធវីការមសីុបអ្មងេត។ សំណំុមរឿង មអ្ៀង ោរ ី  សំណំុមរឿងមលខ: 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ,              
ស មៅព្ក្សេមសីុបអ្មងេត មចញែីកាសមព្េចមលីសំមណីសំុមធវីការមសីុបអ្មងេត។ 
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ការជំៃុំជព្េះក្សតីមោយយុតតិធេ។៌ ការការពារដែលសេព្សបៃិងមាៃព្បសិទ្ធភារ ទាេទារឱ្យព្ក្សរេ
មេធាវកីារពារក្សតីមាៃមរលមវោព្គប់ព្ោៃ់ ៃិងសមាា រៈបរកិាខ ព្គប់ព្ោៃ់ មែេីបមីរៀបចយុំទ្ធោស្តសត
ការពារក្សតី ៃងិមធវីទ្ំនាក្ស់ទ្ំៃងជាេួយកូ្សៃក្សដីរបស់ខ្ួៃ មែីេបបីាា ញរាល់ភ្សតុតាងមោះបៃាុក្សព្បឆ្ងំ
ៃឹងភ្សតុតាងោក្ស់បៃាុក្សទាងំឡាយ រេួទាងំោក្សសសីព្មាបក់ារសួរឆ្ង ៃិងមែេីបមីឆ្ីយតបៃឹងសណួំរ
មៅព្ក្សេ។ តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិនានា បាៃក្សណំតប់ទ្ោឋ ៃអ្បបបរមានៃយុតតិោស្តសត
ទាក្ស់ទ្ង ៃងឹសទិ្ធិទ្ទ្លួបាៃជំៃួយតាេផ្ូវចាប់ព្បក្សបមោយព្បសទិ្ធភារសព្មាប់តុោការជាតិ
ែនទ្មផសងមទ្ៀត មែីេបសីមងេត ៃិងសិក្សាែក្សព្សង់បទ្រិមោធៃ៍។ មគគួររិចរណាមលីចរតឹលក្សខណៈ
នៃចំណុចខវះខាតរបស់ព្បរៃ័ធចាប់ក្សេពុជា មោយរៃិិតយមេីលមលីការចូលរេួរីសណំាក្សអ់្ៃតរជាត ិ
ដែលព្បដ លជាអាចបងេផលប ះពាល់ែល់ព្បរ័ៃធចាប់ជាត ិ ៃិងព្បរ័ៃធតតាងំក្សដី Inquisitorial។ 
ការបចចូ លព្បរ័ៃធតតាងំក្សដ ី Accusatorial មៅក្សនុង អ្.វ.ត.ក្ស. ដែលផតល់សវ័យភារទូ្ោយជាេុៃ
ែល់មេធាវកីារពារក្សតីក្សនុងការតណំាងឱ្យអ្តិងិជៃ (កូ្សៃក្សតី) អាចមធវីឱ្យមៅព្ក្សេ ៃិងព្រះរាជអាជ្ាដខមរ
ដែលមាៃជំនាញៃងិបទ្រិមោធៃ៍ក្សនុងព្បរៃ័ធតតាងំក្សដី Inquisitorial ខក្សបណំងេៃិសបាយចិតត។ 
មៃះេិៃដេៃមែេីបសីំមៅថាព្បរ័ៃធណាលអជាងមនាះមទ្ ប ុដៃតវាបាា ញរីតព្េូវការបនាា ៃក់្សនុងការមធវីឱ្យ
ព្បមសីរម ងីៃូវព្បរ័ៃធតតាងំក្សដ ីInquisitorial របសក់្សេពុជា។ ការដក្សលេអ គួរមផ្ទត តមលីព្បរៃ័ធតតាងំក្សដ ី
Inquisitorial ដែលមាៃព្ោប់ជាជាងជៃំួយងមីមោយព្បរៃ័ធតតាងំក្សដី Accusatorial។ 

បញ្ា ចេបងធំបំផុតសព្មាប់ អ្.វ.ត.ក្ស. ក្សនុងការបៃសល់ជាមក្សរ តែ៍ំដណលវជិជមាៃ ែល់ព្បរៃ័ធ
ចាប់ជាតិ គឺការមព្ជៀតដព្ជក្ស ៃិងព្គបែណត ប់ដផនក្សៃមោបាយក្សនុងតុោការ។ មទាះបីជា អ្.វ.ត.ក្ស. 
មាៃសកាត ៃុរលក្សនុងការផតលជ់ាគំរូលអ ៃិងជយួអ្ភ្ិវឌ្ឍៃ៍ក្សំដណទ្ព្េង់ព្បរៃ័ធតុោការ ៃងិចាប់ជាត ិ            
ក្សនុងទ្ិែឋភារជំនាញ ៃងិវជិាជ ជីវៈចាប់ក្ស៏មោយក្ស៏ អ្.វ.ត.ក្ស. េៃិអាចមោះព្ោយសំណំុមរឿងដែលជា
ចំណុចរមសីបដផនក្សៃមោបាយបាៃដែរ។ បទ្រិមោធៃ៍ទ្ទ្លួបាៃរី អ្.វ.ត.ក្ស. គឺជាមេមរៀៃដែល
តុោការជាតិព្តូវមរៀៃសូព្ត ម យីមជៀសមអាយឆ្ៃ យរីការប ុៃប ងមព្ជៀតដព្ជក្ស ៃិងសមាព ធ
ៃមោបាយមែីេបវីៃិិចឆ័យមលសីំណំុមរឿងព្រ មទ្ណឌ  មាៃលក្សខណៈព្តឹេព្តូវតាេផ្ូវចាប។់ េា ងវញិ
មទ្ៀត ឆៃាៈៃមោបាយ ក្ស៏មាៃការរេួចំដណក្សចេបង ក្សនុងការជួយែល់ក្សំដណទ្ព្េង់ព្បរៃ័ធតុោការ
ផងដែរ។ 
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អ្ក្សរកាត្ ់
អ្.វ.ត.ក្ស  អ្ងគជំៃុជំព្េះវោិេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា 
ECHR  អ្ៃុសញ្ញ អ្ឺរ  ុបសតរីីសិទ្ធេិៃុសស  
ECtHR  តុោការសទិ្ធិេៃុសសអ្ឺរ  ុប  
ICC  តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ  
ICCPR  ក្សតិកាសញ្ញ អ្ៃតរជាតិសតីរ ីសទិ្ធិរលរែឋ ៃិងសិទ្ធិៃមោបាយ 
ICTR  តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតសិព្មាបរ់ា វៃ់ោ  
ICTY  តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតសិព្មាបអ់្តីតយូមហាគ ោ្វ ី 
OCIJ  ការោិល័យស មៅព្ក្សេមសុបីអ្មងេតនៃ អ្.វ.ត.ក្ស  
RPEs  វធិាៃៃីតិវធិ ីៃិងភ្សតុតាង 
UDHR  មសចក្សតីព្បកាសជាសក្សលសតីរសីិទ្ធិេៃុសស 
UN  អ្ងគការស ព្បជាជាត ិ
UNTAC     អាជ្ាធរអ្ៃតរកាលនៃអ្ងគការស ព្បជាត ិ

សកម្មភាពរបសគ់ណៈមម្ធាវី
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  

១.ទំនាក់ទំនងជាតិ និងអនតរជាតិ 
១.១ ទំនាក់ទំនងជាតិ 

ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ដឹកនាំ
សមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវ ី អម ជ្ ីញចូេរួេរិធ្ីមោររព្រះវញិ្ញា ណកខន្ធ               
ព្រះករុណាព្រះបាទសមេតចព្រះន្មរាត្តេសីហនុ្ ព្រះបរេរត្ន្មកាដឋ គព្េប់ខួប ១០ឆ្ន ាំ។ 

នព្រឹកនងៃទី១៥ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវ ី            
នន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ដឹកនាំសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវ ី អម ជ្ ីញចូេ
រេួរិធី្មោររព្រះវញិ្ញា ណកខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសមេតចព្រះន្មរាត្តេសីហនុ្ ព្រះបរេរត្ន្មកាដឋ 
គព្េប់ខួប ១០ឆ្ន ាំ មៅវមិាន្ព្រះបរេរូប សថិត្មៅេណឌ េសួន្ចារខាងមកីត្វមិាន្ឯករាជយ             
ខដេមន្ះជាការបង្ហា ញនូ្វភកតីភារ ការមោររព្សឡាញ់ន្ិងត្បសនងនូ្វគុណូបការៈដ៏ធ្ាំមធ្ងរបស់
អងគព្រះេហាវរីកសព្ត្ ព្រះវររាជបិតាឯករាជយ បូរណភារទឹកដី ន្ិងឯកភារជាត្ិខខែរ។ 

មៅកនុងឱកាសមន្ះ ឯកឧត្តេព្បធាន្ ន្ិងសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវ ី
ទាំងអស់ បាន្សខេតងនូ្វអារេែណ៍វបិមោគដ៏ព្ជាេមព្ៅ ន្ិងមោកោត យអាមឡាះអាេ័យជា            
ទីបាំផុត្ ចាំម ះការោងចូេទិវងគត្របស់សមេតចតា សមេតចតាទួត្ ព្រះបាទសមេតចព្រះន្មរាត្តេ 
សីហនុ្ ព្រះេហាវរីកសព្ត្ ព្រះវររាជបិតាឯករាជយ ន្ិងបព្ងួបបព្ងួេជាត្ិខខែរ ខដេព្រះអងគព្ទង់បាន្
ោងោន ព្រះហសតឧត្តុងគឧត្តេជាមព្ចីន្ កនុងការដឹកនាំជាត្ិ ទទួេបាន្ការរកីចមព្េីន្មសទីរព្គប់វសិ័យ។ 

ឯកឧត្តេព្បធាន្ ន្ិងសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវទីាំងអស់ បាន្បួងសួង 
ន្ិងឧទទិសសូេឱយព្រះវញិ្ញា ណកខន្ធ ព្រះបរេរត្ន្មកាដឋ ព្រះករុណាព្រះបាទ សមេេចព្រះន្មរាត្តេ 
សីហនុ្ មសតចោងមៅមោយសុខកនុងព្រះបរេសុគត្ិភរកុាំបីម្លៀងឃ្លល ត្ម យី។ 

តាងនេថ្នន ក់ដឹកនាំគណ:មេធាវ ី សមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកា គណ:មេធាវ ី 
សមាជិក-សមាជិកាគណ:មេធាវ ីន្ិងបុគគេិកទាំងអស់នន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
ន្ឹងចងចាំជាន្ិចចនូ្វរាេ់ោន ព្រះហសត ព្រះរាជបូជន្ីយកិចច ន្ិងគុណូបការៈដ៏ធ្ាំមធ្ងរបស់ព្រះអងគ 
ខដេបាន្េះបង់ព្រះកាយរេ ព្រះបញ្ញា ញាណ មដីេបបូីរណភារទឹកដីកេពុជា។ 

គួររ ាំេឹកខដរថ្ន មដីេបមីេីកកេពស់េុខមាត្់របស់គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា  
ន្ិងវជិាជ ជីវ:មេធាវ ី  ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវ ីបាន្មសនីសុាំគណ:កមាែ ធ្ិការជាត្ិ
មរៀបចាំបុណយជាត្ិ-អន្តរជាត្ិ ទទួេោគ េ់គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ជាោថ ប័ន្ខដេ
មាន្ត្ាំណាងចូេរួេព្គប់រិធី្បុណយជាតិ្និ្ងអន្តរជាត្ិ។ បនទ ប់រីឯកឧត្តេព្បធាន្គណៈ              
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មេធាវ ី បាន្ខិត្ខាំព្បឹងខព្បងជួបរិភាកាជាេួយគណ:កមាែ ធ្ិការជាត្ិមរៀបចាំបុណយជាត្ិ-អន្តរជាត្ិ            
បាន្ទទួេយកគណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ជាោថ ប័ន្ខដេមាន្ត្ាំណាងចូេរេួព្គប់
រិធ្ីបុណយជាត្ិន្ិងអន្តរជាត្ិ  ន្ិងបាន្អម ជ្ ីញត្ាំណាងគណ:មេធាវចូីេរេួព្គប់រិធ្បុីណយផងខដរ។ 
រហូត្េកដេ់មរេមន្ះ គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចូេរេួកេែវធិ្ី ត្បតាេការ
អម ជ្ ីញរបស់គណ:កមាែ ធ្ិការជាត្ិមរៀបចាំបុណយជាត្ិ-អន្តរជាត្ិ បាន្ចាំន្ួន្ ៣មេីក។ 
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មៅនងៃចន្ទ ១៤មរាច ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចតាា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី២៤ ខខតុ្លា 
ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្េេ  េី ចន្ទ័តុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចត្់
តាាំងមលាកព្សីមេធាវ ី េុី ឧសភា ព្បធាន្នយកដ្ឋឋ ន្  បុគគេិក  ន្ិងរដឋបាេ  ចូេរេួកិចចព្បជុាំ
រិភាការីភារកិចចមព្ត្ៀេេកខណៈមរៀបចាំខួបអនុ្សាវរយីម៍េីកទី៦៩  នន្ទិវាបុណយឯករាជយជាតិ្  
៩ វចិឆិកា  ន្ិងទិវាកាំមណីត្នន្កងមោធ្រេមខេរភូេិន្ទ ឆ្ន ាំ២០២២ មព្កាេអធ្ិបត្ីភាររបស់               
ឯកឧត្តេ ឈនិ្ មកត្ន ទីព្បឹការាជរដ្ឋឋ ភិបាេ អនុ្ព្បធាន្អចិន្ន្តយ ៍ ន្ិងជាអគគមេខាធិ្ការ              
គណៈកមាែ ធ្ិការជាតិ្ មរៀបចាំបុណយជាត្ិ-អន្តរជាត្ិ ។ 
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 ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្អនុ្ញ្ញា ត្ឱយ
ឯកឧត្តេ ព្រហែ វចិិព្ត្អកខរា អនុ្ព្បធាន្អចិន្ន្តយគ៍ណ:កមាែ ការជាត្ិនន្សមាគេចាប់អាោ៊ា ន្
កេពុជា ដឹកនាំព្បត្ិភូ ចូេជួបសខេតងការគួរសេន្ិងអបអរោទរ។   

នរមសៀេនងៃរុធ្ ២ មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចតាា ស័ក រ.ស២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹ្ងនងៃទី២៦  
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា  
បាន្អនុ្ញ្ញា ត្ឱយឯកឧត្តេ ព្រហែ វចិិព្ត្អកខរា អនុ្ព្បធាន្អចិន្ន្តយគ៍ណ:កមាែ ការជាត្ិនន្សមាគេ
ចាប់អាោ៊ា ន្កេពុជា ដឹកនាំព្បត្ិភូចូេជួបសខេតងការគួរសេនិ្ងអបអរោទរនឱកាសឯកឧត្តេ
ព្បធាន្ជាប់មឆ្ន ត្បន្តជាព្បធាន្គណ:មេធាវអីាណត្តិងែី។  

ម្លៀត្កនុងឱកាសមនះខដរ ឯកឧត្តេ  េី  ច័ន្ទតុ្លា  ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណា
ចព្កកេពុជា  បាន្ខងលងនូ្វេត្ិោា គេន៍្  ន្ិងខងលងអាំណរគុណ ឯកឧត្តេ ព្រហែ  វចិិព្ត្អកខរា               
អនុ្ព្បធាន្អចិន្ន្តយគ៍ណៈកមាែ ការជាត្ិនន្សមាគេចាប់អាោ៊ា ន្កេពុជា ខដេបាន្ដឹកនាំព្បត្ិភូ  
េកសខេតងការគួរសេ  ន្ិងអបអរោទរចាំម ះ ឯកឧត្តេ  ផងខដរ។ 
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ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាចព្កកេពុជា បាន្ដកឹនាំសមាជិក-
សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវ ីន្ិងថ្នន កដ់ឹកនាំគណ:មេធាវ ី អម ជ្ ីញចូេរេួកនុងរិធ្ដី្ឋក់កព្េង
ផ្កា មោររព្រះវញិ្ញា ណកខន្ធមៅវមិាន្ឯករាជយ និ្ងថ្នា យកព្េងផ្កា មោររវញិ្ញា ណកខន្ធព្រះករុណា               
“ព្រះបរេរត្ន្មកាដឋ” កនុងរធិ្ខីួបអនុ្សាវរយីម៍េីកទី៦៩  នន្ទិវាបុណយឯករាជយជាត្ ិ ៩ វចិឆកិា    
ន្ិងទិវាកាំមណីត្នន្កងមោធ្រេមខេរភូេិន្ទ  ឆ្ន ាំ២០២២។ 

នរមសៀេនងៃអង្ហគ រ ១៥ មកតី្ ខខកត្តកិ ឆ្ន ាំខាេ ចតាា សក័ រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ងឹនងៃទ៨ី              
ខខ   វចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា  ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាចព្កកេពុជា បាន្
ដឹកនាំសមាជិក-សមាជិកាព្កេុព្បឹកាគណ:មេធាវ ី ន្ងិថ្នន ក់ដឹកនាំគណ:មេធាវ ី អម ជ្ ីញចូេរេួ
កនុងរិធ្ដី្ឋក់កព្េងផ្កា មោររព្រះវញិ្ញា ណកខន្ធមៅវមិាន្ឯករាជយន្ិងថ្នា យកព្េងផ្កា មោររវញិ្ញា ណកខន្ធ             
ព្រះករណុា "ព្រះបរេរត្ន្មកាដឋ" កនុងរិធ្ខីួបអនុ្សាវរយីម៍េកទ៦ី៩ នន្ទិវាបុណយឯករាជយជាត្ ិ 
៩វចិឆិកា  ន្ិងទិវាកាំមណីត្នន្កងមោធ្រេមខេរភូេិន្ទ ឆ្ន ាំ២០២២។  

តាងនេថ្នន ក់ដឹកនាំគណ:មេធាវ ី សមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកា គណ:មេធាវ ី 
សមាជិក-សមាជិកាគណ:មេធាវ ី ន្ិងបុគគេកិទាំងអស់នន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
ន្ឹងចងចាំជាន្ិចចនូ្វឧបការគុណយុទធជន្ ន្ិងបុរាបុរសខដេបាន្រេីជីវតិ្មដីេបីជាត្ិ ន្ិង         
ព្បជារា្សត ន្ិងចងចាំជាន្ចិចនូ្វព្រះរាជបូជន្យីកិចចទេទរឯករាជយដឧ៏ដតុងគឧត្តេនន្ព្រះករុណា               
“ព្រះបរេរត្ន្មកាដឋ”។  

មន្ះជាមេកីទ១ី  របស់គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ខដេបាន្ចូេរេួកនុងរធិ្ី
ខួបអនុ្សាវរយីន៍ន្ទិវាបុណយឯករាជយជាត្ិ ៩វចិឆកិា ន្ិងទិវាកាំមណីត្នន្កងមោធ្រេមខេរភូេិន្ទ។ 

គួររ ាំេឹកខដរថ្ន មដេីបមីេីកកេពស់េុខមាត្់របស់គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា  
ន្ិងវជិាជ ជីវ:មេធាវ ី  ឯកឧត្តេ  េី  ច័ន្ទតុ្លា  ព្បធាន្គណ:មេធាវ ី  បាន្មសនីសុាំគណ:កមាែ ធ្ិការ
ជាត្ិមរៀបចាំបុណយជាត្ិ-អន្តរជាត្ិ  ទទួេោគ េ់គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ជាោថ ប័ន្
ខដេមាន្ត្ាំណាងចូេរេួព្គបរ់ិធ្ីបុណយជាត្និ្ិងអន្តរជាត្។ិ  
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 ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចត់្                
ឯកឧត្តេ ោាំង វណណៈ ព្បធាន្សតីទីគណៈមេធាវនី្ិងមលាកមេធាវ ី អាន្ សុវឌ្ឍន                  
អគគមេខាធ្ិការរងគណៈមេធាវ ី មដីេបចូីេរេួព្បជុាំរិភាកាមេីមសចកតីព្ ង Matrix របស់ព្កុេ
ការង្ហរ ARISE Plus Cambodia ។ 
 នព្រឹកនងៃសុព្ក ២មកតី្ ខខេិគសិរ ឆ្ន ាំខាេ ចតាា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទ២ី៥ ខខ
វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា កនុងនេ
ជាសមាជកិគណៈកមាែ ធ្ិការសព្េបសព្េួេអនុ្វត្តន្ក៍ាត្រាកិចច មព្កាេព្កបខណឌ អងគការ ណិជជ-
កេែរិភរមលាក (WTO) ន្ិងមរៀបចាំឯកោរសព្មាប់ព្ត្ួត្រិន្ិត្យមោេន្មោបាយ ណិជជកេែកេពុជា 
បាន្ចត្់ឯកឧត្តេ ោាំង វណណៈ ព្បធាន្សតីទគីណៈមេធាវ ី ន្ិងមលាកមេធាវ ី អាន្ សុវឌ្ឍន                
អគគមេខាធ្ិការរងគណៈមេធាវ ី មដីេបចូីេរេួព្បជុាំរិភាកាមេីមសចកតីព្ ង Matrix របស់ព្កុេ
ការង្ហរ ARISE Plus Cambodia  ករ់័ន្ធន្ងឹកាត្រាកិចច ន្ិងការសន្ាននរបស់កេពុជាមព្កាេ
ព្កបខណឌ អងគការ ណិជជកេែរិភរមលាកមៅទសីតីការព្កសងួ ណិជជកេែ មព្កាេអធ្ិបត្ភីាររបស់
ឯកឧត្តេ មរជ ឫទធ ីរដឋមេខាធ្ិការ ព្កសងួ ណិជជកេែ។ 
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១. ២ ទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ 
មៅម ៉ោ ង២រម ៀេ ថ្ងៃរុធ្ ៩មោច ខខអ សុច ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ 

ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណា
ចព្កកេពុជា បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យគណៈព្បតិ្ភូព្កេុការងារអនកជាំនាញការចាប់អងគការ JICA 
(គមព្ ងអភិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធចាប់និងតុ្លាការ) ដឹកនាាំមោយមលាកព្ ី ITO Mizuki ព្បធាន 
ទីព្បឹកាមលាក NAITO Yujiro អនកជាំនាញការចាប់ និងមលាកព្ ី KAWAGUCHI Yuko អនក
 ព្េប ព្េួេគមព្ ង និងមលាកមេធាវ ី  ម ឿន គុយមអង  ចូេជួបមដីេប ីាំខដងការគួរ េ 
និងជព្ បលាបនាទ បរ់ីបញ្ចប់មប កេមរប ់ខលួនមៅកេពុជា។ កនុងឱ្កា មនះផងខដរគណៈព្បតិ្ភូ
ក៏បានចូេរេួ អបអរសាទរជូនចាំម ះឯកឧត្តេព្បធាន ខដេព្ត្ូវបាន  ជិក-  ជិកាគណៈ
មេធាវមីបាះមឆ្ន ត្មព្ជី ត្វាំងជាព្បធានគណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៤ មៅកនុងេហា ននិបាត្ព្បចាំឆ្ន ាំ 
មេីកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២កនលងមៅងមីៗមនះ។  

កនុងជាំនួបមនះ ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវកី៏បានគូ បញ្ញា ក់សាជាងមី ជូនចាំម ះ 
គណៈព្បតិ្ភូអាំរីមោេបាំណងរប ់គណៈមេធាវកីេពុជា ខដេខត្ងខត្បនតកិចច ហព្បត្ិបត្តិការ 
ជានិចចជាេួយព្កុេការងារអនកជាំនាញការចាប់ JICA ជារិម   គឺមតត ត្ ាំខាន់មៅមេីការបណតុ ះ 
បណាត េចាប់ដេ់មេធាវទីាំងអ ់មៅកេពុជា។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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១. ២ ទំនាក់ទំនងអនតរជាតិ 
មៅម ៉ោ ង២រម ៀេ ថ្ងៃរុធ្ ៩មោច ខខអ សុច ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ 

ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណា
ចព្កកេពុជា បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យគណៈព្បតិ្ភូព្កេុការងារអនកជាំនាញការចាប់អងគការ JICA 
(គមព្ ងអភិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធចាប់និងតុ្លាការ) ដឹកនាាំមោយមលាកព្ ី ITO Mizuki ព្បធាន 
ទីព្បឹកាមលាក NAITO Yujiro អនកជាំនាញការចាប់ និងមលាកព្ ី KAWAGUCHI Yuko អនក
 ព្េប ព្េួេគមព្ ង និងមលាកមេធាវ ី  ម ឿន គុយមអង  ចូេជួបមដីេប ីាំខដងការគួរ េ 
និងជព្ បលាបនាទ បរ់ីបញ្ចប់មប កេមរប ់ខលួនមៅកេពុជា។ កនុងឱ្កា មនះផងខដរគណៈព្បតិ្ភូ
ក៏បានចូេរេួ អបអរសាទរជូនចាំម ះឯកឧត្តេព្បធាន ខដេព្ត្ូវបាន  ជិក-  ជិកាគណៈ
មេធាវមីបាះមឆ្ន ត្មព្ជី ត្វាំងជាព្បធានគណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៤ មៅកនុងេហា ននិបាត្ព្បចាំឆ្ន ាំ 
មេីកទី២៧ នាថ្ងៃទី១៦ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២កនលងមៅងមីៗមនះ។  

កនុងជាំនួបមនះ ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវកី៏បានគូ បញ្ញា ក់សាជាងមី ជូនចាំម ះ 
គណៈព្បតិ្ភូអាំរីមោេបាំណងរប ់គណៈមេធាវកីេពុជា ខដេខត្ងខត្បនតកិចច ហព្បត្ិបត្តិការ 
ជានិចចជាេួយព្កុេការងារអនកជាំនាញការចាប់ JICA ជារិម   គឺមតត ត្ ាំខាន់មៅមេីការបណតុ ះ 
បណាត េចាប់ដេ់មេធាវទីាំងអ ់មៅកេពុជា។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យ
មលាកព្ ី Laurence JUNOD-FANGET អត្ីត្ព្បធានគណៈមេធាវទីីព្កុងេីយ៉ោុងថ្នព្បមទ 
បាោ ាំង ចូេជួប ខេតងការគ ួេ នងិជខជករិភាកាអាំរីការបនតអនុ ារណៈថ្នការមោគយេ់ោន
រវាងគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា និងគណៈមេធាវទីីព្កុងេីយ៉ោុង។ 

នារម ៀេថ្ងៃ ុព្ក ១១មកតី្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទ៤ី 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
បានអនុញ្ញា ត្មអាយមលាកព្  ី Laurence JUNOD-FANGET អត្ីត្ព្បធានគណៈមេធាវទីីព្កងុ 
េីយ៉ោុងថ្នព្បមទ បាោ ាំង ចូេជួប ខេតងការគរួ េ និងជខជករិភាកាអាំរកីារបនតអនុ ារណៈ
ថ្នការមោគយេោ់ន រវាងគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា នងិគណៈមេធាវទីីព្កុងេីយ៉ោុង 
មៅទីសាន ក់ការគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា។ មលាកព្ ី Laurence JUNOD-
FANGET បានមេកីរីទាំនាក់ទាំនងរវាងគណៈមេធាវទីាំងរីរខដេ នរយៈមរេជាង ២៧ឆ្ន ាំ 
េកមហយី នងិបានជព្ បជូនឯកឧត្តេព្បធាន អាំរីការវវិត្តន៍ងមីៗមៅព្បមទ បាោ ាំង រេួ នការមធ្ាី
ទាំមនីបកេមព្កេ ីេធ្េ៌ នងិបទបញ្ញា ថ្ផទកនុង េូេនិធ្គិណៈមេធាវ ី ការធានាោ៉ោប់រងវជិាា ជីវៈ 
ព្បរ័នធថ្នការចូេនិវត្តន៍ឯកោជយរប ់មេធាវបីាោ ាំង។  

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

កនុងឱ្កា មនាះខដរ ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវ ី បានខងលងនូវេត្ិសាា គេន៍ និងបាន
ជព្ បជូនអាំរីវឌ្ឍនភារងមីៗរប ់គណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា និងខផនការ កេមភារ
អាទិភារទាំង១៣ចាំណុច កនុងអាណត្តទិី២ រប ់ឯកឧត្តេជាព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណា-
ចព្កកេពុជា។  

នាទីបញ្ចប ់ គណៈមេធាវទីាំងរីរបានព្រេមព្រៀងជាមោេការណ៍បនតអនុ ារណៈថ្នការ
មោគយេ់ោន  មហយីគណៈមេធាវេីីយ៉ោុង និងគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជានឹង ហ
ការោន មធ្ាីជា កិាា សាលារេួោន ជាេួយទកទ់ងនឹងការធានាោ៉ោប់រងវជិាា ជីវៈ េូេនិធ្គិណៈមេធាវ។ី 
បនាទ ប់េកឯកឧត្តេព្បធាន និងមលាកព្ ី Laurence JUNOD-FANGET បានជូនវត្ថុអនុ ាវរយី៍
មៅវញិមៅេក មហយីឯកឧត្តេព្បធានបានអមញ្ា ីញមលាកព្ ី Laurence JUNOD-FANGET 
មធ្ាីទ សនកិចចអោរគណៈមេធាវ ីរេួ នបនទប់ព្បជុាំព្កុេព្បកឹា បនទប់ទទួេមភញៀវ បនទប ់វនាការគាំរូ 
បនទប់មរៀន ិ សមេធាវ ីនិងបណាា េ័យគណៈមេធាវ ីផងខដរ។ 
  ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានដឹកនាាំគណៈ
ព្បភិភូគណៈមេធាវ ីរេួ ន   ជិក-  ជិកាព្កេុព្បឹកាថ្នគណៈមេធាវ ីនិងថ្នន ក់ដឹកនាាំគណៈ
មេធាវ ី អមញ្ា ីញចូេរេួ នន ិីទឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេកីទី ៣៥ (35th LAWASIA 
CONFERENCE)   នងិកិចចព្បជុាំព្កុេព្បកឹាមៅទីព្កងុ ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី។ 

 នាថ្ងៃរុធ្ ៨មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ 
ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទ១ី៦ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េីច័នទតុ្លា 
ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្ក
កេពុជា បានដកឹនាាំគណៈព្បភិភូគណៈ
មេធាវ ី រេួ ន  ជិក-  ជិកាព្កុេ
ព្បឹកាថ្នគណៈមេធាវ ី នងិថ្នន ក់ដកឹនាាំ    
គណៈមេធាវ ី អមញ្ា ីញចូេរេួ នន ិីទ    
ឡមអសា៊ា ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទ ី៣៥ (35th LAWASIA CONFERENCE) និងកចិចព្បជុាំព្កេុព្បឹកា ខដេ
នឹងព្បព្រឹត្តមៅរីថ្ងៃទី១៨-២១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មៅទពី្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី ។ 
  ូេបញ្ញា ក់ថ្ន ឡមអសា៊ា  (LAWASIA) គឺជា  គេន៍គណៈមេធាវថី្នព្បមទ ត្ាំបន់អា ុី-
បា៉ោ  ុីភិច ខដេ ន  ជិកព្ប ណ៤០ព្បមទ ។  
 ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បាន នជាំនួបមទាភាគីជាេួយ
ព្បធានឡមអសា៊ា  (LAWASIA) មដីេបរីិភាការីកិចច ហព្បត្ិបត្តិការងាររវាងសាថ ប័នទាំងរីរផងខដរ។ 
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ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យ
មលាកព្ ី Laurence JUNOD-FANGET អត្ីត្ព្បធានគណៈមេធាវទីីព្កុងេីយ៉ោុងថ្នព្បមទ 
បាោ ាំង ចូេជួប ខេតងការគ ួេ នងិជខជករិភាកាអាំរីការបនតអនុ ារណៈថ្នការមោគយេ់ោន
រវាងគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា និងគណៈមេធាវទីីព្កុងេីយ៉ោុង។ 

នារម ៀេថ្ងៃ ុព្ក ១១មកតី្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទ៤ី 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
បានអនុញ្ញា ត្មអាយមលាកព្  ី Laurence JUNOD-FANGET អត្ីត្ព្បធានគណៈមេធាវទីីព្កងុ 
េីយ៉ោុងថ្នព្បមទ បាោ ាំង ចូេជួប ខេតងការគរួ េ និងជខជករិភាកាអាំរកីារបនតអនុ ារណៈ
ថ្នការមោគយេោ់ន រវាងគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា នងិគណៈមេធាវទីីព្កុងេីយ៉ោុង 
មៅទីសាន ក់ការគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា។ មលាកព្ ី Laurence JUNOD-
FANGET បានមេកីរីទាំនាក់ទាំនងរវាងគណៈមេធាវទីាំងរីរខដេ នរយៈមរេជាង ២៧ឆ្ន ាំ 
េកមហយី នងិបានជព្ បជូនឯកឧត្តេព្បធាន អាំរីការវវិត្តន៍ងមីៗមៅព្បមទ បាោ ាំង រេួ នការមធ្ាី
ទាំមនីបកេមព្កេ ីេធ្េ៌ នងិបទបញ្ញា ថ្ផទកនុង េូេនិធ្គិណៈមេធាវ ី ការធានាោ៉ោប់រងវជិាា ជីវៈ 
ព្បរ័នធថ្នការចូេនិវត្តន៍ឯកោជយរប ់មេធាវបីាោ ាំង។  

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

កនុងឱ្កា មនាះខដរ ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវ ី បានខងលងនូវេត្ិសាា គេន៍ និងបាន
ជព្ បជូនអាំរីវឌ្ឍនភារងមីៗរប ់គណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា និងខផនការ កេមភារ
អាទិភារទាំង១៣ចាំណុច កនុងអាណត្តទិី២ រប ់ឯកឧត្តេជាព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណា-
ចព្កកេពុជា។  

នាទីបញ្ចប ់ គណៈមេធាវទីាំងរីរបានព្រេមព្រៀងជាមោេការណ៍បនតអនុ ារណៈថ្នការ
មោគយេ់ោន  មហយីគណៈមេធាវេីីយ៉ោុង និងគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជានឹង ហ
ការោន មធ្ាីជា កិាា សាលារេួោន ជាេួយទកទ់ងនឹងការធានាោ៉ោប់រងវជិាា ជីវៈ េូេនិធ្គិណៈមេធាវ។ី 
បនាទ ប់េកឯកឧត្តេព្បធាន និងមលាកព្ ី Laurence JUNOD-FANGET បានជូនវត្ថុអនុ ាវរយី៍
មៅវញិមៅេក មហយីឯកឧត្តេព្បធានបានអមញ្ា ីញមលាកព្ ី Laurence JUNOD-FANGET 
មធ្ាីទ សនកិចចអោរគណៈមេធាវ ីរេួ នបនទប់ព្បជុាំព្កុេព្បកឹា បនទប់ទទួេមភញៀវ បនទប ់វនាការគាំរូ 
បនទប់មរៀន ិ សមេធាវ ីនិងបណាា េ័យគណៈមេធាវ ីផងខដរ។ 
  ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានដឹកនាាំគណៈ
ព្បភិភូគណៈមេធាវ ីរេួ ន   ជិក-  ជិកាព្កេុព្បឹកាថ្នគណៈមេធាវ ីនិងថ្នន ក់ដឹកនាាំគណៈ
មេធាវ ី អមញ្ា ីញចូេរេួ នន ិីទឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេកីទី ៣៥ (35th LAWASIA 
CONFERENCE)   នងិកិចចព្បជុាំព្កុេព្បកឹាមៅទីព្កងុ ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី។ 

 នាថ្ងៃរុធ្ ៨មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ 
ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទ១ី៦ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េីច័នទតុ្លា 
ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្ក
កេពុជា បានដកឹនាាំគណៈព្បភិភូគណៈ
មេធាវ ី រេួ ន  ជិក-  ជិកាព្កុេ
ព្បឹកាថ្នគណៈមេធាវ ី នងិថ្នន ក់ដកឹនាាំ    
គណៈមេធាវ ី អមញ្ា ីញចូេរេួ នន ិីទ    
ឡមអសា៊ា ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី ៣៥ (35th LAWASIA CONFERENCE) និងកចិចព្បជុាំព្កេុព្បឹកា ខដេ
នឹងព្បព្រឹត្តមៅរីថ្ងៃទី១៨-២១ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មៅទពី្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី ។ 
  ូេបញ្ញា ក់ថ្ន ឡមអសា៊ា  (LAWASIA) គឺជា  គេន៍គណៈមេធាវថី្នព្បមទ ត្ាំបន់អា ុី-
បា៉ោ  ុីភិច ខដេ ន  ជិកព្ប ណ៤០ព្បមទ ។  
 ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បាន នជាំនួបមទាភាគីជាេួយ
ព្បធានឡមអសា៊ា  (LAWASIA) មដីេបរីិភាការីកិចច ហព្បត្ិបត្តិការងាររវាងសាថ ប័នទាំងរីរផងខដរ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

 ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញ
ដឹកនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវ ី ចូេរួេកនុងកិចចព្បជុាំព្កុេព្បឹកាឡមអសា៊ា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
(LAWASIA Annual Council Meeting 2022) មៅ The College of Law ទីព្កងុ ុីដន ី
ព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 

នាថ្ងៃ ុព្ក ១០មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ១២:៣០នាទ ី (ម ៉ោ ងអូស្រ្សាត េី) ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈ
មេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញដកឹនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណា
ចព្កកេពុជា ចូេរេួកនុងកិចចព្បជុាំព្កុេព្បឹកាឡមអសា៊ា  ឆ្ន ាំ២០២២ (LAWASIA Annual Council 
Meeting 2022) មៅ The College of Law ទីព្កុង ុដីនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 
 មៅកនុងកិចចព្បជុាំមនះ  នការចូេរេួរីព្បធានឡមអសា៊ា (LAWASIA) មលាកព្ ី Melissa 
K Pang អត្តី្ព្បធានឡមអសា៊ា    ជិកព្បត្ិបត្តិ និងព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្បមទ ត្ាំបន់អា ុ-ី
បា៉ោ  ុីភិច ខដេ ន  ជិកព្ប ណ ៤០ព្បមទ  មោយ នរមបៀបវារៈចាំនួន១៦។ 
 ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានចូេរេួកនុងកចិចរិភាកានិង
ការ មព្េចមផសងៗ។ មហយីបានមេីកមឡងីអាំរីព្បរ័នធផតេជ់ាំនួយខផនកចាប់មៅព្បមទ កេពុជា និង
គមព្ ងវមិសាធ្នកេមចាប់ តរីីេកានតកិៈមេធាវរីប ់កេពុជាជូនកិចចព្បជុាំផងខដរ។  
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២

 ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញ
ដឹកនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវ ី ចូេរួេកនុងកិចចព្បជុាំព្កុេព្បឹកាឡមអសា៊ា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
(LAWASIA Annual Council Meeting 2022) មៅ The College of Law ទីព្កងុ ុីដន ី
ព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 

នាថ្ងៃ ុព្ក ១០មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ១២:៣០នាទ ី (ម ៉ោ ងអូស្រ្សាត េ)ី ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈ
មេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញដកឹនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណា
ចព្កកេពុជា ចូេរេួកនុងកិចចព្បជុាំព្កុេព្បឹកាឡមអសា៊ា  ឆ្ន ាំ២០២២ (LAWASIA Annual Council 
Meeting 2022) មៅ The College of Law ទីព្កុង ុដីន ីព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 
 មៅកនុងកិចចព្បជុាំមនះ  នការចូេរេួរីព្បធានឡមអសា៊ា (LAWASIA) មលាកព្  ីMelissa 
K Pang អត្តី្ព្បធានឡមអសា៊ា    ជិកព្បត្ិបត្ត ិនិងព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្បមទ ត្ាំបន់អា ុ-ី
បា៉ោ  ុីភិច ខដេ ន  ជិកព្ប ណ ៤០ព្បមទ  មោយ នរមបៀបវារៈចាំនួន១៦។ 
 ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានចូេរេួកនុងកចិចរិភាកានិង
ការ មព្េចមផសងៗ។ មហយីបានមេីកមឡងីអាំរីព្បរ័នធផតេជ់ាំនួយខផនកចាប់មៅព្បមទ កេពុជា និង
គមព្ ងវមិសាធ្នកេមចាប់ តរីីេកានតកិៈមេធាវរីប ់កេពុជាជូនកិចចព្បជុាំផងខដរ។  

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញ
ដឹកនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវ ី ចូេរេួកនុងរិធ្ីមបកី ននិ ីទឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី៣៥ 
(35th LAWASIA CONFERENCE) មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កងុ ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី។ 

នាថ្ងៃ ុព្ក ១០មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ៥:៣០នាទី លាៃ ច (ម ៉ោ ងមៅព្បមទ អូស្រ្សាត េី) ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា 
ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញដឹកនាាំគណៈព្បភភូិគណៈមេធាវថី្ន
ព្រះោជាណាចព្កកេពុជា ចូេរេួកនុងរិធ្ីមបកី នន ិីទឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី៣៥ (35th 
LAWASIA CONFERENCE) មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 

មៅកនុងរិធ្ីមនះ  នការចូេរេួរីព្បធានឡមអសា៊ា  (LAWASIA) មលាកព្ ី Melissa K 
Pang អត្ីត្ព្បធានឡមអសា៊ា    ជិកព្បត្ិបត្តិ ព្បធានគណៈមេធាវ ី និង  ជកិ-  ជកិា 
គណៈមេធាវេីករីព្បមទ ត្ាំបន់ អា ុ-ីបា៉ោ  ុភីិច ខដេ ន  ជិកព្ប ណ៤០ ព្បមទ ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានដឹកនាាំគណៈ
ព្បភិភូគណៈមេធាវ ី ចូេរេួកិចចព្បជុាំមទាភាគីជាេួយព្បធាន និងថ្នន ក់ដឹកនាាំរប ់ឡមអសា៊ា
(LAWASIA)  មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 

នាថ្ងៃមៅរ ៍១១មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនងឹថ្ងៃទ១ី៩ ខខវចិឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ១១:៣០នាទី (ម ៉ោ ងមៅព្បមទ អូស្រ្សាត េី) ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា 
ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានដឹកនាាំគណៈព្បភភូិគណៈមេធាវថី្នព្រះោជា
ណាចព្កកេពុជា ចូេរេួកចិចព្បជុាំមទាភាគីជាេយួព្បធាន និងថ្នន ក់ដកឹនាាំរប ់ LAWASIA 
មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កងុ ុីដន ីព្បមទ អូស្រ្សាត េី។ 

មលាកព្  ីMelissa K Pang ព្បធានឡមអសា៊ា  (LAWASIA) បានចូេរេួអបអរសាទរ
ជាេួយឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ខដេព្ត្ូវបានមព្ជី ត្វាំងជាព្បធានគណ:មេធាវជីាងមី និងមកាត្ 
 រម ីរចាំម ះកិចច ហព្បត្ិបត្តិការរវាងគណ:មេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា និងឡមអសា៊ា
(LAWASIA) កនលងេកជារិម  មលាកព្ ីបានចប់អារេមណ៍មេីព្បរ័នធជាំនួយខផនកចាប់មៅកេពុជា។ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា បានជព្ បជូនអងគព្បជុាំអាំរីគមព្ ងមធ្ាីវមិសាធ្នកេមចាប់ តរីី
េកានតិក:មេធាវ ី នងិបានគូ បញ្ញា ក់ជូនចាំម ះគណៈព្បត្ភូិឡមអសា៊ា  (LAWASIA) អាំរីមោេ
បាំណងរប គ់ណៈមេធាវកីេពុជា ខដេខត្ងខត្បនតកិចច ហព្បត្ិបត្តកិារ ជានចិចជាេយួឡមអសា៊ា
(LAWASIA) ជារិម  គឺមតត ត្ ាំខាន់មៅមេកីារមធ្ា ីិកាា សាលារេួោន  នងិជាំនាញកនុងការ
ព្គប់ព្គងការោិេ័យវជិាា ជីវ:មេធាវ ី កនុងមោេបាំណងផសរាផាយនិងបណតុ ះបណាត េចាប់និង
ជាំនាញដេ់មេធាវទីាំងអ  ់នងិមដីេបភីារព្បកួត្ព្បខជងរប ់មេធាវកីេពុជា។  

មលាកព្  ីMelissa K Pang ព្បធានឡមអសា៊ា  (LAW ASIA)  ខេតងការោាំព្ទ នងិ នា
ផតេ់កិចច ហព្បត្ិបត្តកិារជាេយួគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា។  

ជាទីបញ្ចប ់ ឯកឧត្តេព្បធាន បានជូននូវវត្ថុអនុ ាវរយី ៍ ចាំម ះមលាកព្ ី Melissa K 
Pang និងថ្នន ក់ដកឹនាាំឡមអសា៊ា  (LAWASIA) ផងខដរ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានដឹកនាាំគណៈ
ព្បភិភូគណៈមេធាវ ី ចូេរេួកិចចព្បជុាំមទាភាគីជាេួយព្បធាន និងថ្នន ក់ដឹកនាាំរប ់ឡមអសា៊ា
(LAWASIA)  មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េ។ី 

នាថ្ងៃមៅរ ៍១១មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនងឹថ្ងៃទ១ី៩ ខខវចិឆកិា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ១១:៣០នាទី (ម ៉ោ ងមៅព្បមទ អូស្រ្សាត េី) ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា 
ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានដឹកនាាំគណៈព្បភភូិគណៈមេធាវថី្នព្រះោជា
ណាចព្កកេពុជា ចូេរេួកចិចព្បជុាំមទាភាគីជាេយួព្បធាន និងថ្នន ក់ដឹកនាាំរប  ់ LAWASIA 
មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កងុ ុីដន ីព្បមទ អូស្រ្សាត េី។ 

មលាកព្ ី Melissa K Pang ព្បធានឡមអសា៊ា  (LAWASIA) បានចូេរេួអបអរសាទរ
ជាេួយឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ខដេព្ត្ូវបានមព្ជី ត្វាំងជាព្បធានគណ:មេធាវជីាងមី និងមកាត្ 
 រម ីរចាំម ះកិចច ហព្បត្ិបត្តិការរវាងគណ:មេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា និងឡមអសា៊ា
(LAWASIA) កនលងេកជារិម  មលាកព្ ីបានចប់អារេមណ៍មេីព្បរ័នធជាំនួយខផនកចាប់មៅកេពុជា។ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា បានជព្ បជូនអងគព្បជុាំអាំរីគមព្ ងមធ្ាីវមិសាធ្នកេមចាប់ តរីី
េកានតិក:មេធាវ ី នងិបានគូ បញ្ញា ក់ជូនចាំម ះគណៈព្បត្ភូិឡមអសា៊ា  (LAWASIA) អាំរីមោេ
បាំណងរប គ់ណៈមេធាវកីេពុជា ខដេខត្ងខត្បនតកិចច ហព្បត្ិបត្តកិារ ជានចិចជាេយួឡមអសា៊ា
(LAWASIA) ជារិម  គឺមតត ត្ ាំខាន់មៅមេកីារមធ្ា ីិកាា សាលារេួោន  នងិជាំនាញកនុងការ
ព្គប់ព្គងការោិេ័យវជិាា ជីវ:មេធាវ ី កនុងមោេបាំណងផសរាផាយនិងបណតុ ះបណាត េចាប់និង
ជាំនាញដេ់មេធាវទីាំងអ  ់នងិមដីេបភីារព្បកួត្ព្បខជងរប ់មេធាវកីេពុជា។  

មលាកព្ ី Melissa K Pang ព្បធានឡមអសា៊ា  (LAW ASIA)  ខេតងការោាំព្ទ នងិ នា
ផតេ់កិចច ហព្បត្ិបត្តកិារជាេយួគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា។  

ជាទីបញ្ចប ់ ឯកឧត្តេព្បធាន បានជូននូវវត្ថុអនុ ាវរយី ៍ ចាំម ះមលាកព្ ី Melissa K 
Pang និងថ្នន ក់ដកឹនាាំឡមអសា៊ា  (LAWASIA) ផងខដរ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញ
ដឹកនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវ ីចូេរេួកនុងរិធ្ីបទិ ននិ ទីឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី៣៥ (35th 
LAWASIA CONFERENCE) និងចូេរេួកនុងរិធ្ីព្បគេ ់នរងាា ន់ថ្នការព្បកួត្ព្បខជង វនាការ
ព្បត្ិដាអនតរជាត្ ិ មេីកទី១៧ រប ់ឡមអសា៊ា   (17th LAWASIA INTERNATIONAL MOOT 
COMPETITION) មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី  

នាថ្ងៃចនទ ១៤មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ក័ រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ១២:៣០នាទីថ្ងៃព្ត្ង់ (ម ៉ោ ងមៅព្បមទ អូស្រ្សាត េី) ឯកឧត្តេ 
េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញដឹកនាាំគណៈព្បភភូិ 
គណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា ចូេរេួកនុងរធិ្ីបិទ ននិ ទីឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី៣៥ 
(35th LAWASIA CONFERENCE) មៅទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី មោយ នការចូេរេួរី
ព្បធានឡមអសា៊ា   មលាកព្ ី Melissa K Pang អត្ីត្ព្បធានឡមអសា៊ា    ជិកព្បត្បិត្តិ ព្បធាន 
គណៈមេធាវនីិង  ជិក-  ជិកា គណៈមេធាវេីករីព្បមទ កនុងត្ាំបន់អា ុី-បា៉ោ  ុភីិច ខដេ ន
 ជិកព្ប ណ៤០ព្បមទ ។ 

មៅកនុងរីធ្ីមនាះ ក៏ នការព្បកា  នរងាា ន់ថ្នការព្បកួត្ព្បខជង វនាការព្បត្ិដាអនតរជាត្ិ 
មេីកទ១ី៧ រប ់ឡមអសា៊ា  (17th LAWASIA INTERNATIONAL MOOT COMPETITION)។ 
កនុងការព្បកតួ្ព្បខជងមនះ ន ិសតិ្កេពុជាេករីសាកេវទិាេ័យជាត្ិព្គប់ព្គង ទទួេបាន ន
រងាា ន់ជ័យលាភីចាំននួរីរ គឺ នរងាា ន់ជ័យលាភីថ្នសាម រត្ីជាព្កុេរប ឡ់មអសា៊ា  (The Spirit of 
LawAsia Team Award) និង នរងាា ន់ជ័យលាភីថ្នព្កេុខដេ នភារត្ ៊ាូរាោេេអបាំផុត្
រប ់ឡមអសា៊ា  (The LawAsia Best Endeavor Award)។ 

កនុងឱ្កា មនាះខដរ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
បានចូេរេួអបអរសាទរជាេយួបអូនៗន ិសតិ្ទាំងអ ន់ិងព្គូដឹកនាាំ ព្រេទាំងងត្រូបអនុ ាវរយី៍
ផងខដរ។ 

គណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា  ូេចូេរេួអបអរសាទរន ិសតិ្ចាប់ខដេេក
រីសាកេវទិាេ័យជាត្ិព្គប់ព្គង ចាំម ះ េិទធិផេដ៏េអមេកីឆ្កអនតរជាត្ិ និងកិចចខិត្ខាំព្បឹងខព្បង
រប ់និ សតិ្ទាំង ៣រូប និងព្គូដឹកនាាំ កនុងការព្បកួត្ព្បខជងត្ាំណាងព្បមទ កេពុជា និង ូេមេីក 
ទឹកចិត្តដេ់ន ិសតិ្ចាបក់េពុជា បនតចូេរេួកនុងការព្បកួត្ព្បខជងកព្េិត្អនតរជាត្ិមផសងៗបនតមទៀត្។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញ
ដឹកនាាំគណៈព្បភិភូគណៈមេធាវ ីចូេរេួកនុងរិធ្ីបទិ ននិ ទីឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី៣៥ (35th 
LAWASIA CONFERENCE) និងចូេរេួកនុងរិធ្ីព្បគេ ់នរងាា ន់ថ្នការព្បកួត្ព្បខជង វនាការ
ព្បត្ិដាអនតរជាត្ិ មេីកទី១៧ រប ់ឡមអសា៊ា   (17th LAWASIA INTERNATIONAL MOOT 
COMPETITION) មៅ ណាា ោរ HILTON ទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី  

នាថ្ងៃចនទ ១៤មោច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ក័ រ. .២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខខវចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មវលាម ៉ោ ង ១២:៣០នាទីថ្ងៃព្ត្ង់ (ម ៉ោ ងមៅព្បមទ អូស្រ្សាត េី) ឯកឧត្តេ 
េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញដឹកនាាំគណៈព្បភភូិ 
គណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា ចូេរេួកនុងរធិ្ីបិទ ននិ ទីឡមអសា៊ា  ព្បចាំឆ្ន ាំមេីកទី៣៥ 
(35th LAWASIA CONFERENCE) មៅទីព្កុង ុីដនី ព្បមទ អូស្រ្សាត េី មោយ នការចូេរេួរី
ព្បធានឡមអសា៊ា   មលាកព្ ី Melissa K Pang អត្ីត្ព្បធានឡមអសា៊ា    ជិកព្បត្បិត្តិ ព្បធាន 
គណៈមេធាវនីិង  ជិក-  ជិកា គណៈមេធាវេីករីព្បមទ កនុងត្ាំបន់អា ុី-បា៉ោ  ុភីិច ខដេ ន
 ជិកព្ប ណ៤០ព្បមទ ។ 

មៅកនុងរីធ្ីមនាះ ក៏ នការព្បកា  នរងាា ន់ថ្នការព្បកួត្ព្បខជង វនាការព្បត្ិដាអនតរជាត្ិ 
មេីកទ១ី៧ រប ់ឡមអសា៊ា  (17th LAWASIA INTERNATIONAL MOOT COMPETITION)។ 
កនុងការព្បកតួ្ព្បខជងមនះ ន ិសតិ្កេពុជាេករីសាកេវទិាេ័យជាត្ិព្គប់ព្គង ទទួេបាន ន
រងាា ន់ជ័យលាភីចាំននួរីរ គឺ នរងាា ន់ជ័យលាភីថ្នសាម រត្ីជាព្កុេរប ឡ់មអសា៊ា  (The Spirit of 
LawAsia Team Award) និង នរងាា ន់ជ័យលាភីថ្នព្កេុខដេ នភារត្ ៊ាូរាោេេអបាំផុត្
រប ់ឡមអសា៊ា  (The LawAsia Best Endeavor Award)។ 

កនុងឱ្កា មនាះខដរ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
បានចូេរេួអបអរសាទរជាេយួបអូនៗន ិសតិ្ទាំងអ ន់ិងព្គូដឹកនាាំ ព្រេទាំងងត្រូបអនុ ាវរយី៍
ផងខដរ។ 

គណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា  ូេចូេរេួអបអរសាទរន ិសតិ្ចាប់ខដេេក
រីសាកេវទិាេ័យជាត្ិព្គប់ព្គង ចាំម ះ េិទធិផេដ៏េអមេកីឆ្កអនតរជាត្ិ និងកិចចខិត្ខាំព្បឹងខព្បង
រប ់និ សតិ្ទាំង ៣រូប និងព្គូដឹកនាាំ កនុងការព្បកួត្ព្បខជងត្ាំណាងព្បមទ កេពុជា និង ូេមេីក 
ទឹកចិត្តដេ់ន ិសតិ្ចាបក់េពុជា បនតចូេរេួកនុងការព្បកួត្ព្បខជងកព្េិត្អនតរជាត្ិមផសងៗបនតមទៀត្។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញចូេ
រេួជាគណៈអធ្ិបត្កីនុងកេមវធិ្បីិទបញ្ចប់គមព្ ង ការោាំព្ទរប ់ ហភារអឺរ ៉ោបុដេអ់ងគជាំនុាំជព្េះ
វសិាេញ្ាកនុងតុ្លាការកេពុជា (អ.វ.ត្.ក)។ 

នារម ៀេថ្ងៃអងាគ រ ៦មកីត្ ខខេិគ ិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ.  ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី២៩ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
បានអមញ្ា ីញចូេរួេជាគណៈអធ្ិបតី្កនុងកេមវធិ្ីបិទបញ្ច ប់គមព្ ង ការោាំព្ទរប ់ ហភារអឺរ ៉ោុប
ដេអ់ងគជាំនុាំជព្េះវសិាេញ្ាកនុងតុ្លាការកេពុជា។ 

មៅកនុងកេមវធិ្ីមនះ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
ក៏បានមធ្ាីបទបងាា ញខចករ ាំខេកបទរិមសាធ្ន៍ ចាំមណះដងឹទដិាភារចាប់ និងការយេ់ម ញីចាំម ះ
ដាំមណីរការនីត្ិវធិ្ីរប  ់អ.វ.ត្.ក និងមករ ត ិ៍េត្ក៌ខដេបានបនសេ់រី អ.វ.ត្.ក។ 

ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវ ីបានខងលងអាំណរគុណដេ់ មលាកនាយកព្បតិ្បត្តរប អ់ងគ
ការជាំនួយខផនកចាប់ថ្នកេពុជា និងព្កេុការងារទាំងអ ់ខដេខត្ងខត្អមញ្ា ីញគណៈមេធាវចូីេរេួ 
ជារិម  គឺរូបឯកឧត្តេតទ េ ់ និងបានជូនររដេគ់ណៈអធ្ិបត្ី  ិកាា កាេទាំងអ  ់ មភលៀវជាត្ ិ
និងអនតរជាតិ្  ូេជួបខត្រុទធររ ទាំង៤ព្បការគ ឺអាយុ វណាៈ  ុខៈ រេៈ កុាំបីម លៀងម លៀត្មឡយី។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា បានអមញ្ា ីញចូេ
រេួជាគណៈអធ្ិបត្កីនុងកេមវធិ្បីិទបញ្ចប់គមព្ ង ការោាំព្ទរប ់ ហភារអឺរ ៉ោបុដេអ់ងគជាំនុាំជព្េះ
វសិាេញ្ាកនុងតុ្លាការកេពុជា (អ.វ.ត្.ក)។ 

នារម ៀេថ្ងៃអងាគ រ ៦មកីត្ ខខេិគ ិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា  ័ក រ.  ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងថ្ងៃទី២៩ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
បានអមញ្ា ីញចូេរួេជាគណៈអធ្ិបតី្កនុងកេមវធិ្ីបិទបញ្ច ប់គមព្ ង ការោាំព្ទរប ់ ហភារអឺរ ៉ោុប
ដេ់អងគជាំនុាំជព្េះវសិាេញ្ាកនុងតុ្លាការកេពុជា។ 

មៅកនុងកេមវធិ្ីមនះ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវថី្នព្រះោជាណាចព្កកេពុជា 
ក៏បានមធ្ាីបទបងាា ញខចករ ាំខេកបទរិមសាធ្ន៍ ចាំមណះដងឹទដិាភារចាប់ និងការយេ់ម ញីចាំម ះ
ដាំមណីរការនីត្ិវធិ្ីរប  ់អ.វ.ត្.ក និងមករ ត ិ៍េត្ក៌ខដេបានបនសេ់រី អ.វ.ត្.ក។ 

ឯកឧត្តេព្បធានគណៈមេធាវ ីបានខងលងអាំណរគុណដេ់ មលាកនាយកព្បតិ្បត្តរប អ់ងគ
ការជាំនួយខផនកចាប់ថ្នកេពុជា និងព្កេុការងារទាំងអ ់ខដេខត្ងខត្អមញ្ា ីញគណៈមេធាវចូីេរេួ 
ជារិម  គឺរូបឯកឧត្តេតទ េ ់ និងបានជូនររដេគ់ណៈអធ្ិបត្ី  ិកាា កាេទាំងអ  ់ មភលៀវជាត្ ិ
និងអនតរជាតិ្  ូេជួបខត្រុទធររ ទាំង៤ព្បការគឺ អាយុ វណាៈ  ុខៈ រេៈ កុាំបីម លៀងម លៀត្មឡយី។ 
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២-ការបណ្តុះបណ្តាល 
ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ងិមលាកជាំទាវ 

ឈីវ ភិរេយ អម ជ្ ីញចូេរេួជាអធិ្បត្ីភារកនុងរិធី្មបីកវគគបណតុ ះបណាត េសុព្កឹត្ការមេធាវ ី      
វគគ ទី១៣ ។ 

មៅព្រឹកនងៃសុព្ក ៤មរាច ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី១៤ 
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
ន្ិងមលាកជាំទាវ ឈវី ភិរេយ បាន្អម ជ្ ីញចូេរេួជាអធ្បិត្ភីារកនុងរិធ្ីមបីកវគគបណតុ ះបណាត េ
សុព្កឹត្ការមេធាវវីគគទ១ី៣ មោយមាន្វត្តមាន្ចូេរេួរបស់សមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកា   
គណៈមេធាវ ី មលាកមេធាវ ី បា៉ា  ងួន្គា នាយកេជឈេណឌ េបណតុ ះ   បណាត េវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី
ថ្នន ក់ដឹកនាាំគណៈមេធាវនី្ិងថ្នន ក់ដឹកនាាំេជឈេណឌ េបណតុ ះបណាត េវជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី   

កនុងឱកាសមន្ះ ឯកឧត្តេព្បធាន្ បាន្មធ្ាីកិចចស្វា គេន្៍ និ្ងខណនាាំដេស់ហភាត្វជា
សិកាា កាេសុព្កឹត្ការមេធាវវីគគទី១៣ ទាាំងអស់ ឱយយកចតិ្តទុកោក់ព្បឹងខព្បងសិកាមរៀន្សូព្ត្ 
ព្រេទាាំងមគាររអនុ្វត្តឱយបាន្ខាជ ប់ខជួន្ត្វេចាបស់តីរេីកាន្តកិៈមេធាវ ី ព្កេសីេធ្េវ៌ជិាជ ជីវៈ
មេធាវ ីន្ិងបទបញ្ជជ នទទកនុង មដេីបរីព្ងឹងន្ងិរព្ងកីចាំមណះដងឹកនុងមគាេមៅមេីកេពសឧ់ត្តេភារ 
ន្ិងកិត្ានុ្ភារនន្វជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី  

ជាចុងមព្កាយ ឯកឧត្តេព្បធាន្ សូេជូន្ររឱយសិកាា កាេសុព្កឹត្ការមេធាវវីគគ១៣ ទាាំង
អស់ទទេួបាន្មជាគជយ័កនុងការសិកា។ 
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គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្មរៀបចាំកេមវធិ្ីបណតុ ះបណាត េខទនក 
រដឋបបមវណីមេីកទី៣ ព្សបត្វេអនុ្សារណៈនន្ការមោគយេ់រវាងគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជា-
ណាចព្កកេពុជា ន្ិងវភិាគទាន្ចាប់។ 

នានងៃអង្គគ រ ១មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី២៥ ខខតុ្លា 
ឆ្ន ាំ២០២២ មៅទីស្វន ក់ការគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្មរៀបចាំកេមវធិ្ីបណតុ ះ 
បណាត េខទនករដឋបបមវណីមេីកទី៣ ព្សបត្វេអនុ្សារណៈនន្ការមោគយេ់រវាងគណៈ
មេធាវនីន្ ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ិងវភិាគទាន្ចាប ់ ខដេមាន្ព្បធាន្បទសតីរី “ពាកយ 
បណតឹ ង ឯកស្វរចមេលីយ ន្ិងឯកស្វរមព្ត្ៀេកនុងសាំណុាំ មរឿងរដឋបបមវណី” មព្កាេអធ្ិបត្ីភារ 
ឯកឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិការគណៈមេធាវ ី ត្ាំណាងដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តេ 
េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវ ី នន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ិងមាន្ការអម ជ្ ីញចូេរេួជា
វាគមិន្កិត្តិយស រីមលាកព្សីមេធាវ ី មទរ បូទេ ជាស្វា បន្ិកវភិាគទាន្ចាប់ ន្ិងមលាកមេធាវ ី
អុីវ ប៉ាូេី ព្បធាន្គណៈកេមការកិចចការរដឋបបមវណីនន្គណៈមេធាវ ី ព្រេទាាំងសិកាា កាេជាមេធាវ ី
ចូេរេួសរុបចាំន្ួន្ ៦០ នាក់។ 

នាឱកាសមនាះទងខដរ ឯកឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិការគណៈមេធាវតី្ាំណាង 
ដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចូេរួេខងលងសុន្ទរកថ្នបិទកេមវធីិ្ និ្ងបាន្ខងលងអាំណរគុណដេ់សិកាា កាេជាមេធាវ ី
ខដេបាន្ព្ត្ងព្ត្វប់ស្វត ប់ ន្ិងកត្់ព្ត្វនូ្វចាំណុចសាំខាន្់ៗ ខដេវាគមិន្កិត្តិយសទាាំងរីររូបបាន្
មធ្ាីបទបង្គា ញ មដីេបមីេីកកេពស់ឧត្តេភារនិ្ង កិត្ានុ្ភារនន្វជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 

កនុងឱកាសមនាះក៏មាន្ការខចកនូ្វវញិ្ជា បន្បព្ត្បញ្ជជ ក់ការបណតុ ះបណាត េជូន្សិកាា កាេ
ខដេបាន្ចូេរេួទងខដរ។ 
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ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា  អម ជ្ ីញចូេ
រេួជាអធ្ិបត្ីភារ ន្ិងខងលងសុន្ទរកថ្នមបីកកេមវធីិ្សិកាា ស្វលាសតីរី “ការទទួេខុសព្ត្ូវកនុង
ករណីកិចចការពារព្សបចាប់ ន្ិងករណីបញ្ជជ រីអាជាា ធ្រមាន្សេត្ាកិចច” ។ 

នារមសៀេ នងៃសុព្ក ១១ មកីត្ ខខកកតិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹង 
នងៃទី៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្ក 
កេពុជាបាន្អម ជ្ ីញចូេរេួជាអធ្ិបត្ីភារ ន្ិងខងលងសុន្ទរកថ្នមបីកកេមវធិ្ីសិកាា ស្វលាសតីរី 
«ការទទួេខុសព្ត្ូវកនុងករណីកិចចការពារព្សបចាប់ ន្ិងករណីបញ្ជជ រីអាជាា ធ្រមាន្សេត្ាកិចច» 
មោយមាន្ការអម ជ្ ីញចូេរេួរ ីមលាកមេធាវ ីមរព្ជ អងគ អនុ្ព្បធាន្គណៈកេមការកិចចការព្រហមទណឌ  
ជាវាគមិន្កិត្តិយសឯកឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិការគណៈមេធាវ ីថ្នន ក់ដឹកនាាំគណៈមេធាវ ី
ន្ិងមាន្សិកាា កាេចូេរេួមោយផ្ទទ េ់ចាំន្ួន្ ៥០នាក់។ 

កនុងឱកាសមន្ះ ឯកឧត្តេព្បធាន្ បាន្ខងលងសុន្ទរកថ្ន ជព្មាបអាំរីមគាេបាំណងនន្
សិកាា ស្វលា ន្ិងសាំណូេររឱយសិកាា កាេទាាំងអស់យកចិត្តទុកោក់ ព្ត្ងព្ត្វប់ស្វត ប់ ន្ិងកត្់
ព្ត្វនូ្វចាំណុចសាំខាន្់ៗ ខដេវាគមិន្កិត្តិយសបាន្មធ្ាីបទបង្គា ញ  ន្ិងសូេរេួគាន មដីេបឧីត្តេភារ
ន្ិងកិត្ានុ្ភារនន្វជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 
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ជាចុងមព្កាយ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្គណ:មេធាវ ី 
បាន្ជូន្ររដេ់វាគមិន្កិត្តយិស ថ្នន ក់ដកឹនាាំគណ:មេធាវ ីន្ិងសកិាា កាេទាាំងអស់ សូេមជាគជយ័កនុង
ការព្បកបវជិាជ ជីវ:  ន្ិងជួបខត្រុទធររទាាំង៤ព្បការ  គឺអាយុ  វណា:  សុខ:  រេ:  កុាំបីម្លៀង
ឃ្លល ត្ម យី។ 
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គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្មរៀបចាំកេមវធីិ្បណតុ ះបណាត េខទនក 
រដឋបបមវណីមេីកទី៤ ព្សបត្វេអនុ្សារណៈនន្ការមោគយេ់រវាងគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជា
ណាចព្កកេពុជា ន្ិងវភិាគទាន្ចាប។់ 

នានងៃអង្គគ រ ៧មរាច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី១៥ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មៅទីស្វន ក់ការគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្មរៀបចាំកេមវធិ្ ី
បណតុ ះបណាត េខទនករដឋបបមវណីមេីកទ៤ី ព្សបត្វេអនុ្សារណៈនន្ការមោគយេ់រវាង 
គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ិងវភិាគទាន្ចាប់ ខដេមាន្ព្បធាន្បទសតីរី 
«ពាកយបណតឹ ង ឯកស្វរចមេលីយ ន្ិងឯកស្វរមព្ត្ៀេកនុងសាំណុាំ មរឿងរដឋបបមវណី» មព្កាេអធ្ិបត្ីភារ 
ឯកឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិការគណៈមេធាវ ី ត្ាំណាងដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តេ 
េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវ ីនន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ិងមាន្ការអម ជ្ ីញចូេរេួជាវាគមិន្
កិត្តិយស រីមលាកព្សីមេធាវ ីមទរ បូទេ ជាស្វា បន្ិកវភិាគទាន្ចាប់ ន្ិងមលាកមេធាវ ីអុីវ ប៉ាូេី 
ព្បធាន្គណៈកេមការកិចចការរដឋបបមវណីនន្គណៈមេធាវ ី ព្រេទាាំងសិកាា កាេជាមេធាវចូីេរេួសរុប
ចាំន្ួន្ ៥០ នាក់។ 

នាឱកាសមនាះទងខដរ ឯកឧត្តេ អាន្ សុវឌ្ឍនា អគគមេខាធ្ិការរងគណៈមេធាវ ី
ត្ាំណាងដ៏ខពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចូេរេួខងលងសុន្ទរកថ្នបិទកេមវធិ្ី ន្ិងបាន្ខងលងអាំណរគុណដេ់សិកាា កាេជាមេធាវខីដេបាន្
ព្ត្ងព្ត្វប់ស្វត ប់ ន្ិងកត្់ព្ត្វនូ្វចាំណុចសាំខាន្់ៗ ខដេវាគមិន្កិត្តិយសទាាំងរីររូបបាន្មធ្ាីបទបង្គា ញ 
មដីេបមីេីកកេពស់ឧត្តេភារន្ងិកិត្ានុ្ភារនន្វជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 

កនុងឱកាសមនាះ ក៏មាន្ការខចកនូ្វវញិ្ជា បន្បព្ត្បញ្ជជ ក់ការបណតុ ះបណាត េជូន្សិកាា កាេ
ខដេបាន្ចូេរេួទងខដរ។ 
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 ឯកឧត្តេ អាន្ សុវឌ្ឍនា អគគមេខាធ្កិាររងគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ដឹកនាាំកិចចព្បជុាំព្កុេទសរាទាយចាប់សតីរីការសមាា ត្ព្បាក់ ន្ិងហិរ ា្បបទាន្មភរវកេម 
ន្ិងចាបស់តីរីការព្បឆ្ាំងហរិ ា្បបទាន្ដេ់ការរកីស្វយភាយអាវុធ្េហាព្បេ័យ។ 

នានងៃសុព្ក ១០មរាច ខខកត្តកិ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា សក័ រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្វូន្ឹងនងៃទ១ី៨ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ អាន្ សុវឌ្ឍនា អគគមេខាធ្កិាររងគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្ក
កេពុជា បាន្ដកឹកិចចព្បជុាំខបងខចកការង្គរព្កេុព្គូបមង្គគ េ ទសរាទាយចាបស់តីរីការសមាា ត្ព្បាក ់
ន្ិងហរិ ា្បបទាន្មភរវកេម ន្ិងចាប់សតីរកីារព្បឆ្ាំងហរិ្ ាបបទាន្ដេ់ការរកីស្វយភាយអាវុធ្េហា
ព្បេ័យ។ ការមរៀបចាំខបងខចកមន្ះព្ត្ូវមធ្ាីម ងីជាព្កុេតូ្ចៗ មព្ជីសមរសីសមាសភាររេីជឈេណឌ េ
បណតុ ះបណាត េវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី នាយកោឋ ន្ព្ស្វវព្ជាវ មបាះរុេព ន្ងិទសរាទាយ នាយកោឋ ន្- 
អធ្ិការកិចច ន្ិងនាយកោឋ ន្ទាំនាក់ទាំន្ងស្វធារណៈ ន្ិងកិចចសហព្បត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ិ។ 
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 គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្មរៀបចាំសិកាា ស្វលាសតរីី “មសចកតីខណនាាំអាំរី
វធិាន្សតីរេីជឈត្តការរបស់ េ.ជ.េ ឆ្ន ាំ២០២១” ព្សបត្វេអនុ្សារណៈនន្ការមោគយេ់រវាងគ
ណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ងិេជឈេណឌ េជាត្ិនន្េជឈត្តការខទនកពាណិជជកេម។

នាព្រឹកនងៃអង្គគ រ ៦មកីត្ ខខេគិសិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ងឹនងៃទ២ី៩ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មៅទសី្វន ក់ការគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្មរៀបចាំសិកាា
ស្វលាសតរីី “មសចកតីខណនាាំអាំរីវធិាន្សតីរីេជឈត្តការរបស ់ េ.ជ.េ. ឆ្ន ាំ២០២១” ព្សបត្វេ    
អនុ្សារណៈនន្ការមោគយេ់រវាងគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ិងេជឈេណឌ េ
ជាត្ិនន្េជឈត្តការខទនកពាណិជជកេម មព្កាេអធ្ិបត្ីភារឯកឧត្តេ អាន្ សុវឌ្ឍនា អគគមេខាធ្ិការរង
គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា ន្ិងមាន្ការអម ជ្ ីញចូេរេួជាវាគមិន្កិត្តិយសរីមលាក
េជឈត្តករ ស្វន្ គីរ ី ជាព្បធាន្េជឈេណឌ េជាត្ិនន្េជឈត្តការខទនកពាណិជជកេម ព្រេទាាំង      
សិកាា កាេចូេរេួមោយផ្ទទ េស់រុបចាំន្នួ្ ៤០នាក់។ 
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ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា  អម ជ្ ីញចូេរេួ
ជាអធ្ិបត្ីភារ ន្ងិខងលងសុន្ទរកថ្នមបកីកេមវធិ្ីសកិាា ស្វលាសតីរ ី “អងគមហតុ្ចេបង ន្ិងការ 
សរមសរពាកយបណតឹ ង” ។ 

នារមសៀេ នងៃរុធ្ ៧មកីត្ ខខេិគសិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី៣០ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្អម ជ្ ីញចូេរេួជាអធ្បិត្ភីារ ន្ងិខងលងសុន្ទរកថ្នមបីកកេមវធិ្ីសកិាា ស្វលាសតីរី “អងគមហតុ្
ចេបង ន្ិងការសរមសរពាកយបណតឹ ង” មោយមាន្ការអម ជ្ ីញចូេរេួរ ីមលាកមេធាវ ីន្ង មាន្ន្ទ  
ន្ិងមលាកព្សីមេធាវ ីមាស សុងីន្ សមាជកិគណៈកេមការកចិចការរដឋបបមវណី ន្ិងមាន្សកិាា កាេ
ចូេរេួមោយផ្ទទ េ់ចាំន្ួន្ ៥០នាក់។ 

កនុងឱកាសមន្ះ ឯកឧត្តេព្បធាន្ បាន្ខងលងសុន្ទរកថ្នជព្មាបអាំរីមគាេបាំណងនន្   
សិកាា ស្វលា ន្ងិសាំណូេររឱយសិកាា កាេទាាំងអស់យកចិត្តទុកោក់ ព្ត្ងព្ត្វបស់្វត ប ់ន្ិងកត្់ព្ត្វ
នូ្វចាំណុចសាំខាន្់ៗ ខដេវាគមនិ្កិត្តិយសបាន្មធ្ាីបទបង្គា ញ  ន្ងិសូេរេួគាន មដេីបឧីត្តេភារនិ្ង
កិត្ានុ្ភារនន្វជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 

ជាចុងមព្កាយឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្គណ:មេធាវ ី 
បាន្ជូន្ររដេ់វាគមនិ្កិត្តយិស  ថ្នន កដ់ឹកនាាំគណ:មេធាវ ីន្ិងសិកាា កាេទាាំងអស ់សូេមជាគជ័យ
កនុងការព្បកបវជិាជ ជីវ:  ន្ិងជបួខត្រុទធររទាាំង៤ព្បការ  គអឺាយុ  វណា:  សុខ: រេ: កុាំបីម្លៀង
ឃ្លល ត្ម យី។  
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ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចូេរេួជា
អធ្បិត្ភីារ ន្ិងខងលងេត្សិ្វា គេន្៍កនុងកេមវធិ្សីិកាា ស្វលាបណតុ ះបណាត េមេធាវសីព្មាប់ការពារ
ជន្រងមព្គាះមៅកនុងមរឿងកតីជញួដូរេនុ្សសមព្កាេព្បធាន្បទសតរីី “ការវភិាគមេីចាប់សតីរកីារបង្រ្ង្គា ប
អាំមរីជួញដូរេនុ្សស ន្ិងអាំមរីមធ្ាអីាជីវកេមទលូវមភទ” ។ 

នានងៃព្រហសបត្ិ៍ ៨មកីត្ ខខេគិសិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទ១ី ខខ
ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចូេ
រេួជាអធ្ិបត្ីភារ ន្ងិខងលងេតិ្ស្វា គេន្៍ន្ងិមបីកកេមវធិ្ ី សិកាា ស្វលាបណតុ ះបណាត េមេធាវ ី
សព្មាប់ការពារជន្រងមព្គាះមៅកនុងមរឿងកតជីួញដូរេនុ្សស មព្កាេព្បធាន្បទសតរីី “ការវភិាគមេី
ចាប់សតីរីការបង្រ្ង្គា បអាំមរីជញួដូរេនុ្សស ន្ិងអាំមរីមធ្ាីអាជីវកេមទលូវមភទ” ជូន្សមាជិក-សមាជិកា
គណៈមេធាវ ី ខដេបាន្មរៀបចាំមោយគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា សហការជាេួយ
អងគការមបសកកេមយុត្តិធ្េ៌អន្តរជាតិ្ (IJM)។ 

កនុងកេមវធិ្ីមន្ះ ក៏មាន្ការអម ជ្ ីញចូេរេួខងលងេត្ិស្វា គេន្៍ មោយមលាក មជេស៍ ្រី ៉ាុន្ជី 
នាយកខទនកព្គប់ព្គងករណីនន្អងគការមបសកកេមយុត្តិធ្េ៌អន្តរជាតិ្ ព្រេទាាំងមាន្វត្តមាន្ចូេ
រេួជាវាគមិន្កតិ្តិយស មលាកមេធាវ ី មសក ស្វមរឿន្ ន្ិងមលាក មសង រទិធី ព្រះរាជអាជាា រងនន្
អយយការអេស្វលាដាំបូងមខត្តកណាត េន្ិងជាសមាជកិគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
ន្ិងព្កុេការង្គរអងគការមបសកកេមយុត្តធិ្េ៌អន្តរជាតិ្ ព្រេទាាំងមាន្សកិាា កាេបាន្ចូេរេួមោយ
ផ្ទទ េ់ចាំន្នួ្ ២៦នាក។់ 

កនុងឱកាសមន្ះ ឯកឧត្តេព្បធាន្ បាន្ខងលងសុន្ទរកថ្ន ជព្មាបអាំរីមគាេបាំណងនន្សិកាា
ស្វលាន្ិងសាំណូេររឱយសិកាា កាេទាាំងអស់យកចិត្តទុកោក ់ ព្ត្ងព្ត្វប់ស្វត ប់ និ្ងកត្់ព្ត្វនូ្វ
ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ខដេវាគមិន្កិត្តយិសទាាំងរីររូបបាន្មធ្ាបីទបង្គា ញ ន្ងិសូេរេួគាន មដីេប ី      
ឧត្តេភារនិ្ងកិត្ានុ្ភារនន្វជិាជ ជីវៈមេធាវ។ី 

កនុងឱកាសមនាះក៏មាន្ការខចកនូ្វវញិ្ជា បន្បព្ត្បញ្ជជ ក់ការបណតុ ះបណាត េជូន្សិកាា កាេ
ខដេបាន្ចូេរេួទងខដរ។  
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ឯកឧត្តេ  េី  ច័ន្ទតុ្លា  អម ជ្ ីញចូេរេួមធ្ាបីទឧមទទសនាេសតីរ ី “រចនាសេព័ន្ធត្នួាទ ី
ន្ិងភារកិចចនន្វជិាជ ជីវ:មេធាវ”ី  មៅកនុងវគគបាំប៉ាន្េង្រ្ន្តីន្គរបាេយុត្តធិ្េឆ៌្ន ាំ២០២២  របស់កងរាជ
អាវុធ្ហត្ាមេីនទទព្បមទស។ 

នាព្រឹកនងៃចន្ទ ៦មរាច ខខកត្តកិ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ងឹនងៃទ១ី៤ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា អម ជ្ ីញចូេរេួមធ្ាីបទឧមទទសនាេសតីរី 
“រចនាសេព័ន្ធត្ួនាទីន្ិងភារកិចចនន្វជិាជ ជីវ:មេធាវ”ី មៅកនុងវគគបាំប៉ាន្េង្រ្ន្តនី្គរបាេយុត្តិធ្េ ៌  
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់កងរាជអាវុធ្ហត្ាមេីនទទព្បមទសមៅវទិាស្វា ន្កងរាជអាវុធ្ហត្ា (កាំបូេ)  
ជូន្សិកាា កាេនាយទាហាន្នន្កងរាជអាវុធ្ហត្ា ខដេេករីសនងការោឋ ន្ន្ងិបញ្ជជ ការោឋ ន្កង
រាជអាវុធ្ហត្ា រាជធាន្-ីមខត្ត ចាំន្ួន្ ១០៧រូប។ 

នាឱកាសមនាះក៏មាន្កិចចស្វា គេន្រ៍ីមលាកឧត្តេមសនី្យម៍ទា ត្វត្ ចនាា  នាយកវទិា
ស្វា ន្កងរាជអាវុធ្ហត្ា (កាំបូេ) ទងខដរ។   
 ឯកឧត្តេ  េី  ច័ន្ទតុ្លា  ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា  បាន្ខងលង
នូ្វេត្ិស្វា គេន្៍មៅកាន្់សកិាា កាេ  ន្ងិបាន្មធ្ាបីទឧមទទសនាេអាំរី៖ 

-រចនាសេព័ន្ធនន្វជិាជ ជីវ:មេធាវ ី
-ការព្គប់ព្គងមេីវជិាជ ជីវ:មេធាវ ី
-ត្ួនាទីរបស់មេធាវ ី
-ភារកិចចរបស់មេធាវ ី
-ន្ិងការទទួេខុសព្ត្ូវរបស់មេធាវ ី
ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្សខេតងអាំណរ

គុណចាំមពាះការអម ជ្ ីញ  ឯកឧត្តេ  េកមធ្ាីបទឧមទទសនាេ ទសរាទាយអាំរីវជិាជ ជវី:មេធាវ ី
ន្ិងសូេអរគុណសកិាា កាេទាាំងអសខ់ដេបាន្យកចតិ្តទុកោក ់ ព្ត្ងព្ត្វប់ស្វត បក់ត្់ព្ត្វនូ្វ
ចាំណុចសាំខាន្់ៗ ន្ិងមោទជាសាំណួរោ៉ា ងមព្ចីន្  ខដេបង្គា ញអាំរីការោប់អារេមណ៍ោ៉ា ងខាល ាំង
ចាំមពាះវជិាជ ជីវ:មេធាវ។ី 

ជាចុងមព្កាយ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្ក 
កេពុជា បាន្ជូន្ររដេ់មលាកនាយកវទិាស្វា ន្ ថ្នន ក់ដកឹនាាំវទិាស្វា ន្ ន្ិងសិកាា កាេទាាំងអស់ 
សូេទទេួមជាគជ័យមៅកនុងវគគបាំប៉ាន្េង្រ្ន្តីន្គរបាេយុត្តិធ្េ ៌  ព្រេទាាំងមជាគជ័យកនុងការព្បកប
វជិាជ ជីវ:  ន្ិងជបួខត្រុទធររទាាំង៤ព្បការ  គឺ អាយុ  វណា:  សុខ:  រេ:  កុាំបីម្លៀងឃ្លល ត្ម យី។ 
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៣. កម្មវិធីជជជកពីច្បាប់ 
មលាកមេធាវ ី យ៉ា ងនី សុវាចា សមាជិកគណៈកេមការកិច្ចការព្រហ្មទណឌ នន 

គណៈមេធាវ ី បានផ្តេ់បទសមាា សន៍កនុងកេមវធិ្ីជខជកអាំាំរីច្ាបក់នុងស្ថា នីយទូរទសសន៍ BTV 
មព្កាេព្បធានបទ “ការេិនទទួេខុសព្ត្ូវព្រហ្មទណឌ ” ។ 

Youtube: https://youtu.be/czYRjnmeK6Q

មលាកមេធាវ ី មៅ មនឿន សមាជិកគណៈកេមការកិច្ចការរដ្ឋបបមវណីននគណៈមេធាវ ី
បានផ្តេប់ទសមាា សន៍កនុងកេមវធិ្ីជខជកអាំាំរីច្ាបក់នុងស្ថា នីយទូរទសសន៍ BTV មព្កាេព្បធានបទ 
“កិច្ចសនាបមងកីត្ហុ្បី៉ាូខត្ក” ។ 

Youtube: https://youtu.be/mPJxIRW9lrQ
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មលាកមេធាវ ី ហំ ភា អនុព្បធានគណៈកេមការកិច្ចការការងាររបស់គណៈមេធាវនីន   
ព្រះរាជាណាច្ព្កកេពុជា បានផ្តេ់បទសមាា សន៍កនុងកេមវធិ្ីជខជកអាំរីច្ាប់កនុងស្ថា នីយ
ទូរទសសន៍ BTV មព្កាេព្បធានបទ “នីត្ិវធិ្ីននការម ះព្ស្ថយវវិាទការងាររេួ”។ 

Youtube: https://youtu.be/i7JpfeWo-bg 

មលាកមេធាវ ី មាស បូរា៉ា  ព្បធានគណៈកេមការកិច្ចការកិច្ចការសិទធិេនុសស និងច្ាប់
អនតរជាត្ិរបស់គណៈមេធាវនីនព្រះរាជាណាច្ព្កកេពុជា បានផ្តេ់បទសមាា សន៍កនុងកេមវធីិ្
ជខជកអាំរីច្ាប់កនុងស្ថា នយីទូរទសសន ៍BTV មព្កាេព្បធានបទ “ច្ាប់ នងិអត្ាព្បមយជនដ្ឹងច្ាប់”។ 

Youtube: https://youtu.be/qfaPW-qz4Ds 
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មលាកមេធាវ ីមរជ អងគ អនុព្បធានគណៈកេមការកិច្ចការព្រហ្មទណឌ របស់គណៈមេធាវ ី
ននព្រះរាជាណាច្ព្កកេពុជា បានផ្តេប់ទសមាា សន៍កនុងកេមវធីិ្ជខជកអាំរីច្ាប់កនុងស្ថា នីយ
ទូរទសសន៍ BTV មព្កាេព្បធានបទ “អាំមរីននការព្បកួត្ព្បខជងេិនមស្ថម ះព្ត្ង់ និងអាំមរីខកែងបនែាំ”។ 

Youtube: https://youtu.be/8XP51LHbZcY 

មលាកមេធាវ ីមាស បូរា៉ា  ព្បធានគណៈកេមការកិច្ចការសិទធិេនុសស និងច្ាប់អនតរជាត្ិ
របស់គណៈមេធាវនីនព្រះរាជាណាច្ព្កកេពុជា បានផ្តេ់បទសមាា សន៍កនុងកេមវធិ្ីជខជកអាំរី
ច្ាប់កនុងស្ថា នីយទូរទសសន៍ BTV មព្កាេព្បធានបទ “អាំមរីននការព្បកួត្ព្បខជងេិនមស្ថម ះព្ត្ង់ 
និងអាំមរីខកែងបនែាំ” ។ 

Youtube: https://youtu.be/l6XAIx1xe64 
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៤. កម្មវិធី ៣ សណួំរ 
វមីេអូទី១១ កេមវធីិ្ ៣ សាំណួរ មព្ោេព្បធានបទ “ោរព្ាក់យតឺ្យ៉ា វមៅកនុង

កិច្ចសនាខចីព្ាក់” មោយកញ្ញា មេធាវ ីឈុាំ េុនីសុជាតា  សមាជិកគណៈមេធាវនីនព្រះ
រាជាណាច្ព្កកេពុជា ខេេបនតរីវមីេអូទី១០ កនុងកេមវធីិ្ ៣ សាំណួរ។  

សាំណួរទី១៖ មត្ីអាច្កាំណត្់អព្តាោរព្ាក់យតឺ្យ៉ា វ ច្ាំនួនប៉ាុន្មម នខេេព្សបច្ាប់? 
សាំណួរទី២៖ មត្ីោរព្ាក់យតឺ្យ៉ា វគិត្ចាប់រីមរេណា? 
សាំណួរទី៣៖ មបីេិនានព្រេមព្រៀងគ្នន ទុកជាេុនអាំរីោរព្ាក់យតឺ្យ៉ា វ មត្ីអាច្

ទាេទារ ោរព្ាក់យតឺ្យ៉ា វានមទ? 
សូេបញ្ញា ក់ផងខេរថាកេមវធិ្ី ៣ សាំណួរមនះ ព្តូ្វានមរៀបច្ាំបមងកីត្ម ងី តាេគាំនិត្ផតួច្

មផតីេរបស់ឯកឧត្តេ េី ច័្នទតុ្លា ព្បធានគណៈមេធាវ ី មោយមានន្មយកោា នព្ាវព្ជាវ 
មាះរុេព និងផសរវផាយជាមសន្មធិ្ោរទទួេ បនទុកមរៀបច្ាំផេិត្កនុងមគ្នេបាំណងផសរវផាយ
ច្ាប់ជូនាធារណៈជនមោយានមរៀបច្ាំជាសាំណួរពាក់រ័នធនឹងច្ាប់ច្ាំនួន ០៣ សាំណួរ 
ខេេជាសាំណួរាេញ្ា ពាក់រ័នធនឹងជីវភាររស់មៅព្បចាាំនងៃរបស់ព្បជារេរេា ម យីឱ្យវាគមិន
ខេេជាមេធាវមីានច្ាំមណះេឹងនិងបទរិមាធ្ន៍ ផតេ់ច្មេលីយខលីៗ ាេញ្ាៗម យីមានន័យ 
ព្គប់ព្គ្នន់ មធ្វីយ៉ា ងណាឱ្យាធារណៈជនងាយយេ់។ 
Youtube: https://youtu.be/Z7TajlBjAT8 
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៥. ការជូនពរ និងសរួសខុទុក្ខក្នងុឱកាសក្ម្មវិធីខួបកំ្ណ ើ ត 
គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃម ៀបចាំរេមវធិ្ជីួបសួ សុខទុរខមលារមេធាវ ី

តូ្ច សាមខឿៃ ៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៨២ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ីេី គុយ។ 
ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ

កា ងា  បសគ់ណៈមេធាវ ីជួបសួ សុខទុរខមលារមេធាវ ីតូ្ច សាមខឿៃ ៃងិជូៃរ ខបួរាំមណីត្គព្េប ់
៨២ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ីេី គុយ ខែេជាសមាជរិគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 



99

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់
មលារមេធាវ ី តូ្ច  សាមខឿៃ  ព្បត្ិភូគណៈមេធាវពី្បចាាំមខត្តរាំរង់ធ្ាំ ជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ 
ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៨៣ឆ្ន ាំ  បសម់លារមេធាវ ី ហួត្ ហុ ី ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃ       
ព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

នាលាា ច នងាអាទិត្យ ៧មរីត្ ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័រ រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវៃឹងនងាទី២ 
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា 
បាៃចាត្់មលារមេធាវ ី តូ្ច  សាមខឿៃ ព្បត្ិភូគណៈមេធាវពី្បចាាំមខត្តរាំរង់ធ្ាំ ែឹរនាាំសមាជិរ
ព្បត្ិភូមៅជួបសួ សុខទុរខ ៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៨៣ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ី ហួត្ ហុី 
ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

មលារមេធាវ ីហួត្ ហ ៊ី មាៃមសចរតី ាំមភីបសបាយ រីរាយជាខាល ាំង។ មេីសរីមៃះមទៀត្ 
មលារមេធាវ ីហួត្  ហុី បាៃខងលងថាគាត្់សូេខងលងអាំណ គុណ  ឯរឧត្តេព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
ខាល ាំងណាស់ ខែេបាៃគិត្គូ ែេ់ ូបគាត្់ខែ ជាេៃុសសចាស់វមងាងមាន រ់ ៃិងបាៃជូៃរ  
ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ៃិងមលារជាំទាវ ឈវី ភិ េយ ព្រេទាាំងព្រុេកា ងា គណៈមេធាវ ីជួបខត្
មសចរតីសុខ មសចរតីចមព្េីៃ ៃិងមជាគជ័យព្គប់ភា រិចច។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់
មលារមេធាវ ី តូ្ច  សាមខឿៃ  ព្បត្ិភូគណៈមេធាវពី្បចាាំមខត្តរាំរង់ធ្ាំ ជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ 
ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៨៣ឆ្ន ាំ  បសម់លារមេធាវ ី ហួត្ ហុ ី ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃ       
ព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

នាលាា ច នងាអាទិត្យ ៧មរីត្ ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័រ រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវៃឹងនងាទី២ 
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា 
បាៃចាត្់មលារមេធាវ ី តូ្ច  សាមខឿៃ ព្បត្ិភូគណៈមេធាវពី្បចាាំមខត្តរាំរង់ធ្ាំ ែឹរនាាំសមាជិរ
ព្បត្ិភូមៅជួបសួ សុខទុរខ ៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៨៣ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ី ហួត្ ហុី 
ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

មលារមេធាវ ីហួត្ ហ ៊ី មាៃមសចរតី ាំមភីបសបាយ រីរាយជាខាល ាំង។ មេីសរីមៃះមទៀត្ 
មលារមេធាវ ីហួត្  ហុី បាៃខងលងថាគាត្់សូេខងលងអាំណ គុណ  ឯរឧត្តេព្បធាៃគណៈមេធាវ ី
ខាល ាំងណាស់ ខែេបាៃគិត្គូ ែេ់ ូបគាត្់ខែ ជាេៃុសសចាស់វមងាងមាន រ់ ៃិងបាៃជូៃរ  
ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ៃិងមលារជាំទាវ ឈវី ភិ េយ ព្រេទាាំងព្រុេកា ងា គណៈមេធាវ ីជួបខត្
មសចរតីសុខ មសចរតីចមព្េីៃ ៃិងមជាគជ័យព្គប់ភា រិចច។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ
កា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ជបួសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប ់ ៧០ឆ្ន ាំ  បស់មលារ
មេធាវ ីហាង មហង ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

នាព្រឹរនងាសុព្រ ៤មរីត្ ខខភព្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័រ រ.ស ២៥៦៦ ព្តូ្វៃឹងនងាទី២៨ 
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា 
បាៃចាត្់ព្រេុកា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ែឹរនាាំមោយឯរឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិកា  
គណៈមេធាវ ី បាៃអម ជ្ ីញមៅខណឌ ចាំកា េៃ ជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ 
៧០ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ី ហាង មហង ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្រ 
រេពុជា។ 

មលារមេធាវ ី ហាង មហង មាៃមសចរតី ាំមភីបសបាយ រីរាយជាខាល ាំង ខងេទាាំងបាៃ
ឧបត្ថេភងវកិាចាំៃួៃ ២.០០០$ ចូេ េួរនុងគមព្មាងសួ សុខទុរខមេធាវ ី ៃិងបាៃជូៃៃូវវត្ថុ  
អៃុសាវ យីែ៍េ់ព្រុេកា ងា ផងខែ ។ មេីសរីមៃះមទៀត្ មលារមេធាវ ីហាង មហង បាៃខងលងថា 
មៃះជាគមព្មាងែ៏េអនងលថាល េួយខែេេិៃធាល ប់មាៃរីេុៃេរ មែីេបីមេីរទឹរចិត្តែេ់មេធាវ ី
វយ័ចាស់ ៃិងបាៃជូៃរ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ៃិងមលារជាំទាវ ឈវី ភិ េយ ព្រេទាាំងព្រុេ
កា ងា គណៈមេធាវ ីជួបខត្មសចរតីសុខ មសចរតីចមព្េីៃ ៃិងមជាគជ័យព្គប់ភា រិចច។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ
កា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ ខបួរាំមណីត្គព្េប ់ ៨៤ឆ្ន ាំ  បស់     
មលារមេធាវ ីសុខ មា៉ា មធ្ឿង ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

នា មសៀេ នងាសុព្រ ៤មរីត្ ខខភព្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័រ រ.ស.២៥៦៦ ព្តូ្វៃឹងនងា
ទី២៨ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្រ
រេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេកា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ែឹរនាាំមោយឯរឧត្តេ េីវ សុវណាា  
អគគមេខាធ្ិកា គណៈមេធាវ ី មៅខណឌ ខសៃសុខ ជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ 
៨៤ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ី សុខ មា៉ា មធ្ឿង ខែេជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្រ
រេពុជា។ 

មលារមេធាវ ី សុខ មា៉ា មធ្ឿង មាៃមសចរតី ាំមភីបសបាយ រីរាយជាខាល ាំង។ មេីសរីមៃះ
មទៀត្ មលារមេធាវ ីសុខ មា៉ា មធ្ឿង បាៃខងលងថា មៃះជាគមព្មាងែ៏េអនងលថាល េួយខែេេិៃធាល ប់មាៃ
រីេុៃេរ សាំណូេរ ឱ្យគណៈមេធាវបីៃតមាៃរេមវធីិ្មៃះជាម ៀង ហូត្ មែីេបមីេីរទឹរចិត្តែេ់
មេធាវវីយ័ចាស់ ៃិងបាៃជូៃរ  ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ៃិងមលារជាំទាវ ឈវី ភិ េយ ព្រេទាាំង
ព្រុេកា ងា គណៈមេធាវ ីជួបខត្មសចរតីសុខមសចរតីចមព្េីៃ ៃិងមជាគជ័យព្គប់ភា រិចច។ 
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 ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ
កា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៦៣ឆ្ន ាំ  បស់       
មលារមេធាវ ីេ៉ាៃ  ខរវសុីវៃិ ខែេជាព្បត្ិភូគណៈមេធាវពី្បចាាំមខត្តព្រះវហិា ។ 

នាលាា ច នងាអងាគ   ១៥មរីត្ ខខរត្តិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័រ រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវៃឹងនងាទី៨ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា 
បាៃចាត្់ព្រេុកា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ែឹរនាាំមោយឯរឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិកា  
គណៈមេធាវ ី មៅជួបសួ សុខទុរខៃិងជូៃរ ខួបរាំមណីត្គព្េប់ ៦៣ឆ្ន ាំ  បស់មលារមេធាវ ី
េ៉ាៃ  ខរវសីុវៃិ ខែេជាព្បតិ្ភូគណៈមេធាវពី្បចាាំមខត្តព្រះវហិា ។  

មលារមេធាវ ីេ៉ាៃ  ខរវសីុវៃិ មាៃមសចរតី ាំមភីបសបាយ រីរាយជាខាល ាំង។ មេីសរីមៃះ
មទៀត្ មលារមេធាវ ី េ៉ាៃ  ខរវសីុវៃិ បាៃខងលងថា មៃះជាគមព្មាងែ៏េអនងលថាល េួយខែេេិៃធាល ប់
មាៃរីេុៃេរ មហយីមៃះរ៏ជាកា មធ្ាីខួបរាំមណីត្មេីរទី១  បស់មលារៃិងបាៃជូៃរ  
ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ៃិងមលារជាំទាវ ឈវី ភិ េយ ព្រេទាាំងព្រុេកា ងា គណៈមេធាវ ី
ជួបខត្មសចរតីសុខ មសចរតីចមព្េីៃ ៃិងមជាគជ័យព្គប់ភា រិចច។ 
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 ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ
កា ងា  បស់គណៈមេធាវ ីជបួសួ សុខទុរខៃងិជូៃរ ខបួរាំមណីត្គព្េប់ ៨២ឆ្ន ាំ  បសឯ់រឧត្តេ
រិត្តិៃីត្ិមកាសេបណឌិ ត្ ឌិត្ េុៃទី ព្បធាៃតុ្លាកា រាំរូេ ៃិងជាសមាជិរគណៈមេធាវនីៃ       
ព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

នាព្រឹរ នងាអងាគ   ៧មរាច ខខរត្តិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័រ រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវៃឹងនងាទី១៥ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា 
បាៃចាត្់ព្រេុកា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ែឹរនាាំមោយឯរឧត្តេ េីវ សុវណាា  អគគមេខាធ្ិកា      
គណៈមេធាវ ី មៅតុ្លាកា រាំរូេ មែីេបជីួបសួ សុខទុរខៃងិជូៃរ ខបួរាំមណីត្គព្េប់ ៨២ឆ្ន ាំ 
 បស់ឯរឧត្តេរិត្តិៃតី្ិមកាសេបណឌិ ត្ ឌិត្ េុៃទី ព្បធាៃតុ្លាកា រាំរូេ ៃិងជាសមាជរិគណៈ
មេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។  

ឯរឧត្តេ មាៃមសចរតី ាំមភីបសបាយ រីរាយជាខាល ាំង ខែេគណៈមេធាវបីាៃម ៀបចាំខួប
រាំមណីត្ជូៃ។ មេីសរីមៃះមទៀត្ ឯរឧត្តេ បាៃខងលងថា មៃះជាគមព្មាងែ៏េអនងលថាល េួយខែេេិៃ
ធាល ប់មាៃរេុីៃេរ ៃងិបាៃអ គុណឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ៃិងមលារជាំទាវ ឈវី ភិ េយ 
ព្រេទាាំងព្រេុកា ងា គណៈមេធាវ។ី 
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ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ
កា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ជួបសួ សុខទុរខមលារមេធាវ ី មា៉ា ៃ់ សុវណាា  ខែេជាសមាជិរ    
គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា។ 

កាេរីនងាច័ៃទ ១៥មរតី្ ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា សរ័ រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវៃឹងនងាទី១០ 
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ មព្កាយរីបាៃទទួេរត្៌មាៃសតីរអីាកា :ជាំងឺ បស់មលារមេធាវ ី មា៉ា ៃ់ 
សុវណាា   ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ររេពុជា បាៃចាត្់ព្រុេ
កា ងា  បស់គណៈមេធាវ ី ែរឹនាាំមោយមលារមេធាវ ី េី ទិត្យបូនាេី ជាសមាជរិព្រុេព្បឹរា       
គណៈមេធាវ ី ៃងិព្រុេកា ងា មៅសួ សុខទុរខមលារមេធាវ ី  មា៉ា ៃ់ សុវណាា  ខែេរាំរុងសព្មារ
រាបាេជាំងឺមៅមគហោា ៃ បស់គាត្់ផ្ទទ េ់ ៃងិបាៃនាាំយរងវកិាេយួចាំៃៃួជាកា  េួចាំខណរ 
រនុងកា សព្មាេបៃទុរកា រាបាេជាំងឺ បស់មលារមេធាវ ីមា៉ា ៃ់ សុវណាា  ផងខែ ។  

ព្រុេកា ងា បាៃនាាំៃូវមសចរតៃីរឹ េរឹៃងិពារយមរចៃ៍ជូៃរ  បសឯ់រឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា 
ជូៃចាំមពាះមលារមេធាវ ី មា៉ា ៃ់ សុវណាា  ឱ្យឆ្ប់បាៃជាសះស្ប៊ីយរីមរាគា។ មលារមេធាវ ី មា៉ា ៃ់ 
សុវណាា  បាៃសខេតងៃូវរតី ាំមភបី រីរាយចាំមពាះទឹរចិត្ត បស់ ឯរឧត្តេ េី ច័ៃទតុ្លា ព្រេទាាំងព្រុេ
កា ងា គណៈមេធាវ ីខែេបាៃគិត្ែេ់ទុរខេាំបារ បសប់ងបអូៃសហភាត្វសយ៊ីងទាាំងអសគ់ាន ។   

មលារមេធាវ ី  មា៉ា ៃ់ សុវណាា  បាៃមផញីជូៃៃូវមសចរតីខងលងអាំណ គុណយ៉ា ងព្ជាេមព្ៅ 
ជូៃចាំមពាះ ឯរឧត្តេ ៃិងព្រុេកា ងា ទាាំងអស់ សូេបាៃព្បរបៃឹងរុទធរ ទាាំង៤ព្បកា គឺ  
អាយុ  វណា:  សុខ:  រេ:  រុាំបីម្លៀងឃ្លល ត្ស ៊ីយ។ 
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៦. មេធាវីទទួលរងទុព្វលភាព្ 
ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់ព្កុេ

ការងារគណៈមេធាវ ី ព្បគេ់តាវកាេិកសព្ាប់មេធាវាីន្វយ័ចាស់ន្ិងតាវកាេិកសព្ាប់
មេធាវទីទួេរងទុរវេភារ ជូន្មលាកមេធាវ ី ព្បាក់ ភិន្ តាេការមសនីសុាំរបស់កូន្ព្សីមលាក
មេធាវ ីព្សបតាេមសចកតីសមព្េចមេខ ៥៥៧/សសគេ/២២ ចុះនងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
សតីរីសុខុាេភារមេធាវ។ី 

នាព្រឹកនងៃមៅរ ៍ ១១មរាច ខខកត្តិក  ឆ្ន ាំ
ខាេ ចតាវ ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹ្ងនងៃទី១៩ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា 
ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា
បាន្ចាត្់មលាកមេធាវ ីេី  ទិត្យបូនាេី ន្ិងមលាក
ព្សីមេធាវ ី ខប៉ែន្ សុវណណន្ី សាជិកព្កុេព្បឹកា 
គណៈមេធាវ ី ដឹកនាាំព្កុេការងារគណៈមេធាវ ី
ទទួេជួបកូន្ព្សីមលាកមេធាវ ី ព្បាក់ ភិន្ 
ាន្អត្តមេខ ២២២ ន្ិងនាាំយកងវកិា 
(តាវកាេិកសព្ាប់មេធាវាីន្វយ័ចាស់ និ្ង
តាវកាេិកសព្ាប់មេធាវទីទួេរងទុរវេភារ) 
ចាំន្ួន្ ១០លាន្មរៀេ តាេការមសនីសុាំ ព្សបតាេ
មសចកតីសមព្េចមេខ ៥៥៧/សសគេ/២២          
ចុះនងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ សតីរីសុខុាេភារមេធាវ ី មដីេបជីួយសព្ាេបន្ទុកហរិញ្ញវត្ថុ
េួយចាំខណកមៅកនុងព្កុេព្គួសាររបស់មលាកមេធាវ ីព្បាក់ ភិន្ ផងខដរ។  

ព្កុេការងារបាន្នាាំនូ្វមសចកតីន្ឹករេឹក ន្ិងពាកយមរជន្៍ជូន្រររបស់ឯកឧត្តេ 
េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវ ីជូន្ចាំមពាះមលាកមេធាវ ីព្បាក់ ភិន្ សូេឱ្យាន្សុខភារេអ។ 
កូន្ព្សីមលាកមេធាវ ី ព្បាក់ ភិន្ បាន្សខេតងនូ្វកតីរ ាំមភីបរកីរាយចាំមពាះទឹកចិត្តរបស់ឯកឧត្តេ
ព្បធាន្ ព្រេទាំងព្កុេការងារគណៈមេធាវ ី ខដេបាន្គិត្គូរដេ់មេធាវខីដេាន្វយ័ចាស់ 
ដូចឪរុករបស់មលាកព្សី។ 
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កូន្ព្សីមលាកមេធាវ ីព្បាក់ ភិន្ បាន្មផញីជូន្នូ្វមសចកតីខងែងអាំណរគុណយ៉ែ ងព្ជាេមព្ៅ
ជូន្ចាំមពាះ ឯកឧត្តេព្បធាន្ និ្ងព្កុេការងារទាំងអស់ សូេបាន្ព្បកបនឹ្ងរុទធររទាំង ៤ព្បការ
គឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ រេៈ កុាំបីម្ែៀងឃ្លែ ត្ម យី។ 
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៧.មរណៈភាព 
ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់មលាក

មេធាវ ីខកវ មរជ្ជន្ៈ  សមាជិ្កព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវ ីអម ជ្ ីញចូេរេួរិធី្បុណយគព្េប់ខួប ៧នងៃ 
របស់ឧបាសក អាំង គឹេព្ជាន់្ (មៅ នខ ផេ)  ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី នខ សេផសស។ 

នារមសៀេ នងៃមៅរ ៍ ៦មកីត្ ខខអសសុជ្ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី១  
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ មលាកមេធាវ ី ខកវ មរជ្ជន្: សមាជ្ិកព្កុេព្បឹកាគណៈមេធាវ ី
ត្ាំណាងដ៏ខពង់ខពស់ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា  ព្បធាន្គណ:មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ដឹកនាាំព្កុេព្បឹកាគណ:មេធាវ ី ន្ិងព្បតិ្ភូមេធាវ ីមៅចូេរេួរិធ្ីបុណយគព្េប់ខួប ៧នងៃ របស់
ឧបាសក អាំង គឹេព្ជាន់្ (មៅ នខ ផេ)  ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកតី្របស់មលាកមេធាវ ី នខ សេផសស។          

កនុងឱកាសមនាះក៏បាន្នាាំយកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ ន្ិងងវកិាេួយចាំន្ួន្ចូេ
បចច័យកនុងរិធ្ីបុណយខដេព្បាររធមធ្ាីមៅសាលាបុណយវត្តេង្កក  រាជ្ធាន្ីភនាំមរញ។ សមនាះក៏បាន្នាាំ
យកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ ន្ិងងវកិាេួយចាំន្ួន្ចូេបចច័យកនុងរិធ្ីបុណយខដេព្បាររធមធ្ាីមៅ
សាលាបុណយវត្តេង្កក  រាជ្ធាន្ីភនាំមរញ។ 
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ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់មលាក
មេធាវ ីងន្ បូរុ ី ព្បត្ិភូគណ:មេធាវពី្បចាាំមខត្តមោធ្ិ៍សាត់្ អម ញ្ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្ត
របស់ឧបាសិកា ម ៉ៅ   សូវ  ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី សុខ  វណណ: ។ 

នាយប់នងៃចន្ទ ១៥មកីត្ ខខអសសុជ្ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូ្វន្ឹងនងៃទី១០  
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចាត្់មលាកមេធាវ ី ងន្ បូរុ ី  ព្បត្ិភូគណ:មេធាវពី្បចាាំមខត្តមោធ្ិ៍សាត្់ ដឹកនាាំសមាជ្ិកព្បតិ្ភូ  
អម ញ្ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្តរបស់ឧបាសកិា ម ៉ៅ  សូវ ព្ត្ូវជាមាត យបមងកតី្របស់មលាកមេធាវ ី
សុខ  វណណ:។ កនុងឱកាសមនាះកប៏ាន្នាាំយកសារេិខតិ្រ ាំខេកេរណទុកខ ន្ងិងវកិាេួយចាំន្នួ្ចូេបចចយ័
កនុងរិធ្បុីណយខដេព្បាររធមធ្ាីមៅភូេិខព្រកសត ីឃុាំេេកសរ ព្សុកសាំមៅមាស  មខត្តមោធ្ិ៍សាត្់។ 
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ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត់្ 
ឯកឧត្តេ េីវ សុវណាណ  អគគមេខាធិ្ការគណ:មេធាវ ី អម ជ្ ីញដឹកនាាំព្បតិ្ភូគណ:មេធាវមីៅដាក់
កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្ធសរមលាកមេធាវ ី ជ្ួន្ មត្ជ្ ន្ងិព្បគេ់ត្វវកាេិកសព្មាប់មេធាវទីទួេ
េរណភារ ជូ្ន្ភរយិារបស់មលាកមេធាវ ី ជួ្ន្ មត្ជ្ ព្សបត្វេមសចកតីសមព្េចមេខ 
៥៥៧/សសគេ/២២ ចុះនងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ សតីរីសុខុមាេភារមេធាវ។ី 

នាយប់នងៃរុធ្ ៩មរាច ខខអសសុជ្ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹ្ងនងៃទី១៩ 
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េីវ សុវណាណ  អគគមេខាធ្ិការគណ:មេធាវ ី ត្ាំណាងដ៏ខពង់ខពស់ 
ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា អម ជ្ ីញដឹកនាាំព្បត្ិភូ
គណ:មេធាវ ីមៅដាកក់ព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្ធសរមលាកមេធាវ ីជួ្ន្ មត្ជ្ អត្តមេខ ១០៥៨។ 

ឯកឧត្តេព្បធាន្គណៈមេធាវ ី មាន្ការមសាកសាត យយា៉ៅ ងខាល ាំង មដាយបាន្ទទួេដាំណឹង
ថាមលាកមេធាវ ីជួ្ន្ មត្ជ្ បាន្ទទួេេរណភារ មៅនងៃអង្កគ រ ៨មរាច ខខអសសុជ្ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី១៨ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ខដេជាការបាត្់បង់នូ្វសហភាត្វរាេចបង
េួយរូបក៏ដូចជាការបាត្់បង់នូ្វសាា េី ឪរុក ន្ិងជ្ីត្វ ដ៏មាន្គុណេិន្អចកាត្់នងលបាន្សព្មាប់
ភរយិា កូន្ៗ ន្ិងមៅៗ។ 

មៅកនុងឱកាសដ៏មសាកសមព្ងងមន្ះ ឯកឧត្តេព្បធាន្គណៈមេធាវបីាន្សខេតងនូ្វការចូេ
រេួរ ាំខេកទុកខមដាយេមនាសម ច្ ត្នាដ៏មព្កៀេព្កាំជាទីបាំផុត្ជាេួយព្កុេព្គួសារនន្សរ ន្ិងបាន្ចាត្់
ត្ាំណាងមៅព្បគេ់ត្វវកាេិកសព្មាប់មេធាវទីទួេេរណភារ ជូ្ន្ភរយិារបស់មលាកមេធាវ ី
ជ្ួន្ មត្ជ្ ព្សបត្វេមសចកតីសមព្េចមេខ៥៥៧/សសគេ/២២ ចុះនងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
សតីរីសុខុមាេភារមេធាវ។ី   

រិធ្ីបុណយសរមលាកមេធាវ ីជួ្ន្ មត្ជ្ ព្បាររធមៅផទះមេខ៣៥៨ ផលូវមេខ២៤៥ សង្កក ត់្
បឹងសាឡាង ខណឌ ទួេមោក រាជ្ធាន្ីភនាំមរញ។ 
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ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់មលាក
មេធាវ ី បា៉ៅ  ងួន្ោ នាយកេជ្ឈេណឌ េបណតុ ះបណាត េវជិាជ ជ្ីវៈមេធាវ ី អម ជ្ ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររ
វញិ្ញញ ណកខន្តរបស់ឧបាសិកា ព្បាក់ េុត្  ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី យនិ្ រ ាំដួេ។ 

នាព្រឹកនងៃព្រហសបត្ិ៍ ៣មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី២៧  
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចាត្់មលាកមេធាវ ីបា៉ៅ  ងួន្ោ នាយកេជ្ឈេណឌ េបណតុ ះបណាត េវជិាជ ជ្ីវៈមេធាវ ីដឹកនាាំព្បត្ិភូ
មេធាវអីម ជ្ ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្តរបស់ឧបាសិកា ព្បាក់ េុត្ ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់
មលាកមេធាវ ីយនិ្ រ ាំដួេ។  

កនុងឱកាសមនាះក៏បាន្នាាំយកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ ន្ិងងវកិាេួយចាំន្ួន្ចូេ
បចច័យកនុងរិធ្ីបុណយខដេព្បាររធមធ្ាីមៅភូេិខពប ឃុាំមកាះឧកញ៉ៅ ត្ី ព្សុកខាច់កណាត េ  
មខត្តកណាត េ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់មលាក
មេធាវ ី ខកវ មរជ្ជន្ៈ សមាជិ្កព្កុេព្បឹកាមេធាវ ី អម ជ្ ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្តរបស់ 
ឧបាសិកា មហង មអង ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ីេី សាំបូរ ន្ិងព្តូ្ជាជី្ដូន្របស់កញ្ញញ
មេធាវ ីឈុាំ េុនី្សុជាត្វ ។ 

នារមសៀេនងៃសុព្ក ៤មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹ្ងនងៃទី២៨  
ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចាត្់មលាកមេធាវ ីខកវ មរជ្ជន្ៈ សមាជ្ិកព្កុេព្បឹកាមេធាវ ីដឹកនាាំព្បតិ្ភូមេធាវ ីអម ជ្ ីញដាក់
កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្តរបស់ឧបាសិកា មហង មអង ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី
េី សាំបូរ ន្ិងព្តូ្ជាជី្ដូន្របស់កញ្ញញ មេធាវ ីឈុាំ េុនី្សុជាត្វ។ 

កនុងឱកាសមនាះក៏បាន្នាាំយកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ ន្ិងងវកិាេួយចាំន្ួន្ចូេ
បចច័យកនុងរិធ្ីបុណយខដេព្បាររធមធ្ាីមៅផទះមេខ ១០មប ផលូវមេខ៣៧១ ភូេិអ័រគីមដ សង្កក ត់្ 
អូរខបកកអេ ខណឌ ខសន្សុខ រាជ្ធាន្ីភនាំមរញ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្ ់
ឯកឧត្តេ សាាំង វណណៈ ព្បធាន្សតីទីគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា អម ជ្ ីញដឹកនាាំព្បត្ិភូ
គណ:មេធាវ ីមៅដាក់កព្េងផ្កក  មោររវញិ្ញញ ណកខន្ធសរឧបាសក ចាន់្ រទិធ ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកីត្របស់
មលាកមេធាវ ី ចាន់្ ឆ្យ ។ 

នារមសៀេនងៃរុធ្ ១៥មរាច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូ្វន្ឹងនងៃទី២៣ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ សាាំង វណណៈ ព្បធាន្សតីទីគណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
ត្ាំណាងដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
អម ជ្ ីញដឹកនាាំព្បតិ្ភូគណ:មេធាវ ី មៅដាក់កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្ធសរឧបាសក ចាន់្ រទិធ 
ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ីចាន់្ ឆ្យ។  

ឯកឧត្តេព្បធាន្គណៈមេធាវ ី មាន្ការមសាកសាត យយា៉ៅ ងខាល ាំង មដាយបាន្ទទួេដាំណឹង
ថាឧបាសក ចាន់្ រទិធ ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី ចាន់្ ឆ្យ បាន្ទទួេេរណភារ មៅ
នងៃ ១៤មរាច ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី២២ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ 
មវលាមមា៉ៅ ង ៥:០០នាទីព្រឹក កនុងជ្នាា យុ ៧៨ឆ្ន ាំ មដាយមរាោោធ្។ 

កនុងឱកាសមនាះក៏បាន្នាាំយកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ ន្ិងងវកិាេួយចាំន្ួន្ចូេ
បចច័យកនុងរិធ្ីបុណយសរឧបាសក ចាន់្ រទិធ ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី ចាន់្ ឆ្យ 
ព្បាររធមៅផទះមេខ ៥១ ផលូវមបតុ្ង ភូេិបុរកីេាករ សង្កក ត្ទ់ឹកថាល  ខណឌ ខសន្សុខ រាជ្ធាន្ីភនាំមរញ។ 

ឯកឧត្តម លី  ចន័្ទតុ្លា ប្រធាន្គណៈមមធាវនីន្ប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា បាន្ចាត្ម់មធាវ ី
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី  ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់
មេធាវខីដេជាសមាជ្ិកព្បត្ិភូគណ:មេធាវពី្បចាាំមខត្តកាំរង់ឆ្ន ាំង  អម ជ្ ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររ
វញិ្ញញ ណកខន្តសរឧបាសិកា នួ្ន្ ជ្ក់ ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី គង់ សាំអុន្ 
ន្ិងព្ត្ូវជាជ្ីដូន្របស់មលាកព្សីមេធាវ ីគង់  សុគន្ធន្ីត្វ។ 

នារមសៀេនងៃចន្ទ ៥មកីត្ ខខេិគសិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី២៨ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចាត្់មេធាវខីដេជាសមាជ្ិកព្បត្ិភូគណ:មេធាវពី្បចាាំមខត្តកាំរង់ឆ្ន ាំង អម ជ្ ីញដាក់កព្េងផ្កក
មោររវញិ្ញញ ណកខន្តសរឧបាសិកា ន្ួន្ ជ្ក់ ព្ត្ូវជាមាត យបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី គង់ សាំអុន្ 
ន្ិងព្ត្ូវជាជ្ីដូន្របស់មលាកព្សីមេធាវ ីគង់  សុគន្ធន្ីត្វ។ 

កនុងឱកាសមនាះក៏បាន្នាាំយកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ និ្ងងវកិាេួយចាំនួ្ន្ចូេបចច័យ
កនុងរិធ្ីបុណយខដេព្បាររធមធ្ាីមៅភូេិអូរសណាត ន្ង់ាី ឃុាំទឹកហូត្ ព្សុករលាមបអៀរ មខត្តកាំរង់ឆ្ន ាំង។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈមេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា បាន្ចាត្់មលាក
មេធាវ ីខកន្ សាន្ ព្បត្ិភូគណ:មេធាវពី្បចាាំមខត្តសាា យមរៀង អម ជ្ ីញដាក់កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណ
កខន្ធសរឧបាសក នាង សាំអត្ ព្ត្ូវជាឪរុកបមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ីនាង បញ្ញញ  សមាជ្ិកព្កុេ
ព្បឹកាគណ:មេធាវ ីនិ្ងព្តូ្វជាឪរុកមកាករបស់មលាកព្សីមេធាវ ីសាត្  ធី្ត្វ ។ 

នារមសៀេនងៃរុធ្ ៧មកីត្ ខខេិគសិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្ត្ូវន្ឹងនងៃទី៣០ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ 
េី ច័ន្ទតុ្លា ព្បធាន្គណៈ
មេធាវនីន្ព្រះរាជាណាចព្កកេពុជា 
បាន្ចាត្់មលាកមេធាវ ី ខកន្- 
សាន្ ព្បត្ិភូគណ:មេធាវ ី ព្បចាាំ
មខត្តសាា យមរៀង អម ជ្ ីញដាក់
កព្េងផ្កក មោររវញិ្ញញ ណកខន្ធសរ
ឧបាសក នាង សាំអត្ ព្តូ្វជាឪរុក
បមងកីត្របស់មលាកមេធាវ ី នាង- 
បញ្ញញ  សមាជ្ិកព្កុេព្បឹកាគណ:
មេធាវ ី ន្ិងព្ត្ូវជាឪរុកមកាករបស ់
មលាកព្សីមេធាវ ីសាត្ ធ្ីត្វ។ 

កនុងឱកាសមនាះ ក៏បាន្នាាំ
យកសារេិខិត្រ ាំខេកេរណទុកខ 
ន្ិងងវកិាេួយចាំន្ួន្ចូេបចច័យ កនុង
រិធ្ីបុណយ ខដេព្បាររធមធ្ាីមៅ
ភូេិរូបមោ សង្កក ត្់នព្រឆ្ល ក់ 
ព្កុងសាា យមរៀង មខត្តសាា យមរៀង។
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

៨.ផ្សេងៗ 
សារេិខិត្អបអរសាទរសមេេចអគ្គេហាមសនាបតី្មត្មោ ហ ុន ខសន នាយករដ្ឋេន្តនតី

ននព្រះរាោណាចព្កកេពុោ ខដ្េទទេួបានយុត្តិធ្េ៌និងភារសាា ត្សាាំរីតុលាការបារា ាំង។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៣ ព្បាររធកេមវធិ្ីចូេកាន់
ត្ាំខណងបនតោព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៤។ 

នាព្រឹកនងៃព្រហសបត្ិ៍ ១០មរាច ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី
២០ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ គ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ បានមរៀបចាំរិធ្ីចូេកាន់
ត្ាំខណងរបស់ព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តទី១៤ មព្កាេអធ្ិបត្ីភារដ្៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តេ 
េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ និងមលាកជាំទាវ ឈវី ភិរេយ មោយ
មានការចូេរេួរីសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគ្ណៈមេធាវ,ី អគ្គមេខាធ្ិការគ្ណៈមេធាវ,ី អគ្គ
មេខាធ្ិការរង, ព្បធាន-អនុព្បធាននាយកោឋ នននគ្ណៈមេធាវ,ី នាយកេជឈេណឌ េបណតុ ះប
ណាត េវោិា ជីវៈមេធាវ,ី សមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈមេធាវ ី បុគ្គេិកគ្ណៈមេធាវ ី និងសិសសមេធាវ ី
ជាំនាន់ទី១៨ ផងខដ្រ។ 

កនុងឱកាសមនាះ ក៏មានការមធ្ាីមសចកតីរាយការណ៍អាំរីការទទួេដ្ឹងឮ និងការជូនដ្ាំណឹង
អាំរីេទធផេននការមបាះមឆ្ន ត្មព្ជីសត្វាំងព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៤ មោយឯកឧត្តេ េីវ 
សុវណាា  អគ្គមេខាធ្ិការគ្ណៈមេធាវ។ី 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវ ីបានខងែងថា េទធផេននការមបាះមឆ្ន ត្គាំព្ទ
រូបមលាកដ្៏មព្ចីនមសទីរ១០០% មនះបានបង្ហា ញឱយម ញីថា សហភាត្វមេធាវ ីបានផតេ់នូវការមជឿ
ោក់ និងទុកចិត្តមេីការដឹ្កនាាំគ្ណៈមេធាវកីនុងអាណត្តិទី១ របស់ឯកឧត្តេ និងសាេគ្គីភារនិង
ឯកភារនផទកនុងរបស់មេធាវ។ី សព្មាប់អាណត្តិទី២ របស់ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈ
មេធាវ ី មដ្ីេបបីនតនិរនតរភារននវឌ្ឍនភារការង្ហររបស់គ្ណៈមេធាវឱីយកាន់ខត្ព្បមសីរ និងបនតមេីក
កេពស់ឧត្តេភារនិងកិត្ានុភារននវោិា ជីវៈមេធាវ ី ឯកឧត្តេព្បធាន បានោក់មចញនូវទិសមៅ
ការង្ហរអាទិភារេួយចាំនួន ១៣ចាំណុច ដូ្ចត្មៅ៖ 

១-បនតអនុវត្តត្វេមគេនមោបាយដឹ្កនាាំ និងមបសកកេមរបស់គ្ណៈមេធាវខីដ្េបាន
ោក់មចញមដ្ីេបសីមព្េចបានចកខុវសិ័យ “រេួគន មដ្ីេបឧីត្តេភារនិងកិត្ានុភារននវោិា ជីវៈមេធាវ”ី ។ 

២-បនតរេួចាំខណកោេួយ នងឹរាជរោឋ ភបិាេកនុងកាំខណទព្េង់ព្បរ័នធយុត្តិធ្េ៌   និងតុ្លាការ។ 

៣-បនតរព្ងឹងការអនុវត្តចាប់សតីរីេកខនតិកៈមេធាវ ី ព្កេសីេធ្េ៌ បទបញ្ជា នផទកនុង 
និងមសចកតីសមព្េចនានារបស់គ្ណៈមេធាវឱីយមានព្បសិទធភារខពស់។ 

៤-បនតរិនិត្យនិងរិភាកាមេីចាប់សតីរីេកខនតិកៈមេធាវ ី មដ្ីេបមីធ្ាីវមិសាធ្នកេមឱយព្សប
ត្វេបចចុបបននភារននសងគេនិងផេព្បមោជន៍ននវោិា ជីវៈមេធាវ។ី 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

៨.ផ្សេងៗ 
សារេិខិត្អបអរសាទរសមេេចអគ្គេហាមសនាបតី្មត្មោ ហ ុន ខសន នាយករដ្ឋេន្តនតី

ននព្រះរាោណាចព្កកេពុោ ខដ្េទទេួបានយុត្តិធ្េ៌និងភារសាា ត្សាាំរីតុលាការបារា ាំង។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៣ ព្បាររធកេមវធិ្ីចូេកាន់
ត្ាំខណងបនតោព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៤។ 

នាព្រឹកនងៃព្រហសបត្ិ៍ ១០មរាច ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី
២០ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០២២ គ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ បានមរៀបចាំរិធ្ីចូេកាន់
ត្ាំខណងរបស់ព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តទី១៤ មព្កាេអធ្ិបត្ីភារដ្៏ខពង់ខពស់ ឯកឧត្តេ 
េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ និងមលាកជាំទាវ ឈវី ភិរេយ មោយ
មានការចូេរេួរីសមាជិក-សមាជិកាព្កុេព្បឹកាគ្ណៈមេធាវ,ី អគ្គមេខាធ្ិការគ្ណៈមេធាវ,ី អគ្គ
មេខាធ្ិការរង, ព្បធាន-អនុព្បធាននាយកោឋ នននគ្ណៈមេធាវ,ី នាយកេជឈេណឌ េបណតុ ះប
ណាត េវោិា ជីវៈមេធាវ,ី សមាជិក-សមាជិកាគ្ណៈមេធាវ ី បុគ្គេិកគ្ណៈមេធាវ ី និងសិសសមេធាវ ី
ជាំនាន់ទី១៨ ផងខដ្រ។ 

កនុងឱកាសមនាះ ក៏មានការមធ្ាីមសចកតីរាយការណ៍អាំរីការទទួេដឹ្ងឮ និងការជូនដ្ាំណឹង
អាំរីេទធផេននការមបាះមឆ្ន ត្មព្ជីសត្វាំងព្បធានគ្ណៈមេធាវអីាណត្តិទី១៤ មោយឯកឧត្តេ េីវ 
សុវណាា  អគ្គមេខាធ្ិការគ្ណៈមេធាវ។ី 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវ ីបានខងែងថា េទធផេននការមបាះមឆ្ន ត្គាំព្ទ
រូបមលាកដ្៏មព្ចីនមសទីរ១០០% មនះបានបង្ហា ញឱយម ញីថា សហភាត្វមេធាវ ីបានផតេ់នូវការមជឿ
ោក់ និងទុកចិត្តមេីការដឹ្កនាាំគ្ណៈមេធាវកីនុងអាណត្តិទី១ របស់ឯកឧត្តេ និងសាេគ្គីភារនិង
ឯកភារនផទកនុងរបស់មេធាវ។ី សព្មាប់អាណត្តិទី២ របស់ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈ
មេធាវ ី មដ្ីេបបីនតនិរនតរភារននវឌ្ឍនភារការង្ហររបស់គ្ណៈមេធាវឱីយកាន់ខត្ព្បមសីរ និងបនតមេីក
កេពស់ឧត្តេភារនិងកិត្ានុភារននវោិា ជីវៈមេធាវ ី ឯកឧត្តេព្បធាន បានោក់មចញនូវទិសមៅ
ការង្ហរអាទិភារេួយចាំនួន ១៣ចាំណុច ដូ្ចត្មៅ៖ 

១-បនតអនុវត្តត្វេមគេនមោបាយដឹ្កនាាំ និងមបសកកេមរបស់គ្ណៈមេធាវខីដ្េបាន
ោក់មចញមដ្ីេបសីមព្េចបានចកខុវសិ័យ “រេួគន មដ្ីេបឧីត្តេភារនិងកិត្ានុភារននវោិា ជីវៈមេធាវ”ី ។ 

២-បនតរេួចាំខណកោេួយ នងឹរាជរោឋ ភបិាេកនុងកាំខណទព្េង់ព្បរ័នធយុត្តិធ្េ៌   និងតុ្លាការ។ 

៣-បនតរព្ងឹងការអនុវត្តចាប់សតីរីេកខនតិកៈមេធាវ ី ព្កេសីេធ្េ៌ បទបញ្ជា នផទកនុង 
និងមសចកតីសមព្េចនានារបស់គ្ណៈមេធាវឱីយមានព្បសិទធភារខពស់។ 

៤-បនតរិនិត្យនិងរិភាកាមេីចាប់សតីរីេកខនតិកៈមេធាវ ី មដ្ីេបមីធ្ាីវមិសាធ្នកេមឱយព្សប
ត្វេបចចុបបននភារននសងគេនិងផេព្បមោជន៍ននវោិា ជីវៈមេធាវ។ី 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

៥-បនតរិនិត្យនិងការពារមេធាវ ីមៅកនុងការព្បកបវោិា ជីវៈព្សបត្វេចាប់ោធ្រមាន។ 

៦-បនតរិនិត្យ ត្វេោន និងមានវធិានការេុ៉ឺងមា៉ា ត្់ចាំមពាះមេធាវកីនុងការអនុវត្តវោិា ជីវៈ 
ខដ្េេិនមគររត្វេចាប់និងវធិានរបស់គ្ណៈមេធាវ ី និងសិកាម ងីវញិអាំរីយនតការោក់
ទណឌ កេមវនិ័យរបស់ព្កុេព្បឹកាគ្ណៈមេធាវ។ី 

៧-បនតកិចចរិភាកានិងមោះព្សាយបញ្ជា ននការអនុវត្តសិទធិរបស់មេធាវ ី មៅដ្ាំណាក់កាេ
នគ្របាេយុត្តិធ្េ៌។ 

៨-បនតចាត្់វធិានការត្វេផែូវចាប់ ចាំមពាះជនខដ្េព្បកបវោិា ជីវៈមេធាវខុីសចាប។់ 

៩-បនតរិនិត្យសមព្េច និងមរៀបចាំយនតការ មដី្េបអីនុវត្តមសចកតីសមព្េចសតីរីមព្គ្ឿង
កិត្តិយសគ្ណៈមេធាវ ី ននព្រះរាោណាចព្កកេពុោ សព្មាប់ផតេ់ជូនមេធាវខីដ្េមានសាន នដ្មេច
មធាែ  មៅកនុងការជួយដ្េ់គ្ណៈមេធាវ ីវោិា ជីវៈមេធាវ ីនិងកិចចការយុត្តិធ្េ៌សងគេ។ 

១០-បនតរព្ងឹងកិចចការពារកតីជូនជនព្កីព្ក និងការង្ហរព្បត្ិភូគ្ណៈមេធាវមីៅទូទាាំង
ព្បមទស និងអនុវត្តមគេនមោបាយមេខ០៩៨/សសគ្េ/២១ ចុះនងៃទី៥ ខខកុេភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 
សតីរីការរិមព្គះមោបេ់និងការពារកតីជូនជនព្កីព្កមោយឥត្គិ្ត្កនព្េ។ 

១១-បនតផសរាផាយនិងបន្តញ្ជា បការយេ់ដឹ្ង និងការទទួេសាគ េ់ត្ួនាទីរបស់មេធាវ ី
កនុងសងគេទាាំងមេីឆ្កោត្ិនិងអនតរោត្ិ រេួទាាំងការអនុវត្តគ្មព្មាងមេធាវចុីះដ្េ់េូេោឋ ន។ 

១២-បនតរព្ងឹងគុ្ណភារ សេត្ថភារ និងជាំនាញដ្េ់មេធាវ ីត្វេរយៈការបណតុ ះបណាត
េោព្បចាាំ សិកាខ សាលា ទសសនកិចចសិកា ទាាំងកនុងនិងមព្ៅព្បមទស មដ្ីេបមី្ែីយត្បនឹងការ   
វវិឌ្ឍសងគេ មសដ្ឋកិចច និងចរនតននសាកេភាវូបនីយកេម។ 

១៣-បនតរព្ងីកកិចចសហព្បត្ិបត្តិការរវាងសាថ ប័នោត្ិ និងអនតរោត្ិ មដ្ីេបរីព្ងឹងការ 
អនុវត្តចាប់ និងវោិា ជីវៈមេធាវឱីយបានកាន់ខត្ព្បមសីម ងី។ 



119

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មសចកតីសមព្េចសតីរីការខកសព្េេួសមាសភារព្កេុម្ែីយត្បបនាទ ន់ មៅនឹងសាំណូេររចេៃេ ់
ឬសកេមភារមផសងៗរបស់សមាជិកព្កុេមត្ម ព្កាេ “សមាជិកគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្ក
កេពុោ(BAKC)”។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មសចកតីសមព្េចសតីរីការខកសព្េេួសមាសភារព្កេុម្ែីយត្បបនាទ ន់ មៅនឹងសាំណូេររចេៃេ ់
ឬសកេមភារមផសងៗរបស់សមាជិកព្កុេមត្ម ព្កាេ “សមាជិកគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្ក
កេពុោ(BAKC)”។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មសចកតីជូនដ្ាំណឹងសតីរកីារមព្ជសីមរសីឲ្យចូេមរៀនវោិា ជីវៈមេធាវ ីជាំនានទ់ី ១៩ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មសចកតីជូនដ្ាំណឹងសតីរកីារមព្ជសីមរសីឲ្យចូេមរៀនវោិា ជីវៈមេធាវ ីជាំនានទ់ី ១៩ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

គ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ សូេមគររខងែងអាំណរគុ្ណោ៉ា ងព្ោេមព្ៅចាំមពាះ 
ឯកឧត្តេអគ្គបណឌិ ត្សភាចារយ ខដ្េបានព្បគ្េ់ជូនគ្ណៈមេធាវនូីវមសៀវមៅ «ត្នួាទសីាថ ប័ននីត្ិ
បបញ្ញត្តិនងិការោិេ័យងវកិាកនុងព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៖ របកគ្ាំមហញីសព្មាប់កេពុោ» 
ចាំនួន ៣ចាប់ ដ៏្មានសារសាំខានស់ព្មាប់ោជាំនួយសាម រត្កីនុងការព្បកបវោិា ជីវៈរបស់មេធាវកីនុងវសិយ័
ព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងផតេ់ោចាំមណះដ្ឹងោេូេោឋ នដ្េ់អនកសិកាព្សាវព្ោវ។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

គ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ សូេមគររខងែងអាំណរគុ្ណោ៉ា ងព្ោេមព្ៅចាំមពាះ 
ឯកឧត្តេអគ្គបណឌិ ត្សភាចារយ ខដ្េបានព្បគ្េ់ជូនគ្ណៈមេធាវនូីវមសៀវមៅ «ត្នួាទសីាថ ប័ននីត្ិ
បបញ្ញត្តិនងិការោិេ័យងវកិាកនុងព្បរ័នធព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ៖ របកគ្ាំមហញីសព្មាប់កេពុោ» 
ចាំនួន ៣ចាប់ ដ៏្មានសារសាំខានស់ព្មាប់ោជាំនួយសាម រត្កីនុងការព្បកបវោិា ជីវៈរបស់មេធាវកីនុងវសិយ័
ព្គ្ប់ព្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងផតេ់ោចាំមណះដ្ឹងោេូេោឋ នដ្េ់អនកសិកាព្សាវព្ោវ។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ បានដ្កឹនាាំព្កុេ
ព្បឹកាគ្ណៈមេធាវនីងិព្បត្ិភូគ្ណៈមេធាវ ីចូេរេួកនុងរធិ្ីបុណយកឋនិទានរបសអ់ងគភារព្បឆ្ាំងអាំមរី
រុករេួយ។ 

មៅលាៃ ចនងៃរុធ្ ៩មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី២ 
ខខវចិឆិកា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ 
បានដ្ឹកនាាំព្កុេព្បឹកាគ្ណៈមេធាវនីិងព្បត្ិភូគ្ណៈមេធាវ ី ចូេរេួកនុងរិធ្ីបុណយកឋនិទាន 
ខដ្េព្បាររធមធ្ាីម ងីមៅអងគភារព្បឆ្ាំងអាំមរីរុករេួយ អគរមេខ៥៤ េហាវងិីព្រះនមរាត្តេ 
សង្ហា ត់្ផារងមី ៣ ខណឌ ដូ្នមរញ រាជធានីភនាំមរញ។  
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

នាព្រឹកនងៃសុព្ក ១១ មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី៤ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មលាកមេធាវ ី សូ េូមសសនីន ព្បធាននាយកោឋ នព្សាវព្ោវ មបាះរុេព 
និងផសរាផាយ ននគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ បានមរៀបចាំកិចចព្បជុាំរិភាកាោេួយ 
គ្ណៈកេមការនិរនធនាយកព្រឹត្តិបព្ត្គ្ណៈមេធាវ ីមៅអតី្ត្ទីសាន ក់ការគ្ណៈមេធាវ ី(សរានងៃោទី
ត្វាំង សមាគ្េចាប់អាសា ន ALA Cambodia) មានអាសយោឋ នអគរមេខ ១០-១១, Eo E1 
E2, ផែូវមេខ ១៨០ សង្ហា ត្់បឹងរា ាំង ខណឌ ដូ្នមរញ ត្វេរមបៀបវារៈោអាទិ៍៖ 

-ការរិភាកានិងអនុេ័ត្មេី "រព្ង្ហងមគេការណ៍ខណនាាំសតីរីរមបៀបមោងឯកសារ និង
ការផតេ់ឯកសារមោង/គ្នថនិមទទសសព្មាប់ព្រឹត្តិបព្ត្គ្ណៈមេធាវ"ី។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

នាព្រឹកនងៃសុព្ក ១១ មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី៤ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មលាកមេធាវ ីមាស បូរា៉ា  ព្បធានគ្ណៈកេមការកិចចការសិទធិេនុសស និងចាប់
អនតរោត្ិ ននគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោបានព្បគ្េ់មសៀវមៅ “ព្រឹត្តិបព្ត្ចាប់អនតរ
ោត្ិ” ឆ្ន ាំ២០២២ មបាះរុេពផាយមោយ សមាគ្េអនកព្សាវព្ោវចាប់អនតរោត្ិ ជូនគ្ណៈមេធាវ ី។ 

គ្ណៈមេធាវ ីសូេខងែងអាំណរគុ្ណោ៉ា ងព្ោេមព្ៅ ចាំមពាះមលាកមេធាវ ីមាស បូរា៉ា  ក៏ដូ្ច
ោសមាគ្េអនកព្សាវព្ោវចាប់អនតរោតិ្ ខដ្េបានចាំណាយមរេមវលាដ្៏មានត្នេែ សរមសរនិង
ចងព្កងោមសៀវមៅទាាំងមនះ និងបានព្បគ្េ់ជូនគ្ណៈមេធាវោីក់ត្េាេ់មៅបណាា េ័យសព្មាប់
ោព្បមោជន៍ដ្េ់ការសិកាព្សាវព្ោវចាប់ រីសាំណាក់សហភាត្វមេធាវ ី សិសសមេធាវ ី
និងសាធារណជន។ 

គ្ណៈមេធាវ ីសូេគាំព្ទសាន នដ្របស់មលាកមេធាវ ីមាស  បូរា៉ា   និងសមាគ្េអនកព្សាវព្ោវ 
ចាប់អនតរោត្ិ ខដ្េោការចូេរេួ រព្ងឹងនិងរព្ងីកចាំមណះដ្ឹងកនុងវសិ័យចាប់  និងសូេអាំពាវ
នាវដ្េ់ សហភាត្វមេធាវជីួយគាំព្ទមសៀវមៅរបស់មលាកមេធាវផីងខដ្រ  ។   

មយងីរេួគន មដ្ីេបឧីត្តេភារនិងកិត្ានុភារននវោិា ជីវៈមេធាវ។ី
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

នាព្រឹកនងៃសុព្ក ១១ មកីត្ ខខកត្តិក ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី៤ 
ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ មលាកមេធាវ ីមាស បូរា៉ា  ព្បធានគ្ណៈកេមការកិចចការសិទធិេនុសស និងចាប់
អនតរោត្ិ ននគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោបានព្បគ្េ់មសៀវមៅ “ព្រឹត្តិបព្ត្ចាប់អនតរ
ោត្ិ” ឆ្ន ាំ២០២២ មបាះរុេពផាយមោយ សមាគ្េអនកព្សាវព្ោវចាប់អនតរោត្ិ ជូនគ្ណៈមេធាវ ី។ 

គ្ណៈមេធាវ ីសូេខងែងអាំណរគុ្ណោ៉ា ងព្ោេមព្ៅ ចាំមពាះមលាកមេធាវ ីមាស បូរា៉ា  ក៏ដូ្ច
ោសមាគ្េអនកព្សាវព្ោវចាប់អនតរោតិ្ ខដ្េបានចាំណាយមរេមវលាដ្៏មានត្នេែ សរមសរនិង
ចងព្កងោមសៀវមៅទាាំងមនះ និងបានព្បគ្េ់ជូនគ្ណៈមេធាវោីក់ត្េាេ់មៅបណាា េ័យសព្មាប់
ោព្បមោជន៍ដ្េ់ការសិកាព្សាវព្ោវចាប់ រីសាំណាក់សហភាត្វមេធាវ ី សិសសមេធាវ ី
និងសាធារណជន។ 

គ្ណៈមេធាវ ីសូេគាំព្ទសាន នដ្របស់មលាកមេធាវ ីមាស  បូរា៉ា   និងសមាគ្េអនកព្សាវព្ោវ 
ចាប់អនតរោត្ិ ខដ្េោការចូេរេួ រព្ងឹងនិងរព្ងីកចាំមណះដ្ឹងកនុងវសិ័យចាប់  និងសូេអាំពាវ
នាវដ្េ់ សហភាត្វមេធាវជីួយគាំព្ទមសៀវមៅរបស់មលាកមេធាវផីងខដ្រ  ។   

មយងីរេួគន មដ្ីេបឧីត្តេភារនិងកិត្ានុភារននវោិា ជីវៈមេធាវ។ី
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មសចកតសីមព្េចសតីរកីារខត្ងត្វាំងសមាសភារគ្ណៈកេមការនិរនធនាយកព្រឹត្តបិព្ត្គ្ណៈមេធាវ។ី

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មសចកតសីមព្េចសតីរកីារខត្ងត្វាំងសមាសភារគ្ណៈកេមការនិរនធនាយកព្រឹត្តបិព្ត្គ្ណៈមេធាវ។ី

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

េិខិត្ខងែងអាំណរគុ្ណរបស់ឯកឧត្តេបណឌិ ត្សភាចារយ អ ុក រា៉ា ប ុន រដ្ឋេន្តនតីព្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ មគររជូនឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  

 

នារមសៀេនងៃសុព្ក ៩មកីត្ ខខេិគ្សិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី២ 
ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ មលាកមេធាវ ីសូ េូមសសនីន ព្បធាននាយកោឋ នព្សាវព្ោវ មបាះរុេព និងផសរាផាយ 
ននគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ បានមរៀបចាំកិចចព្បជុាំរិភាកាោេួយ គ្ណៈកេមការ             
និរនធនាយកព្រឹត្តិបព្ត្គ្ណៈមេធាវ ីមៅទីសាន ក់ការគ្ណៈមេធាវ ីមានរមបៀបវារៈោអាទិ៍៖  

-ការរិភាកានិងអនុេ័ត្មេី "រព្ង្ហងមគេការណ៍ខណនាាំសតីរីរមបៀបមោងឯកសារ             
និងការផតេ់ឯកសារមោង/គ្នថនិមទទសសព្មាប់ព្រឹត្តិបព្ត្គ្ណៈមេធាវ"ី។ 
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ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 

េិខិត្ខងែងអាំណរគុ្ណរបស់ឯកឧត្តេបណឌិ ត្សភាចារយ អ ុក រា៉ា ប ុន រដ្ឋេន្តនតីព្កសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ មគររជូនឯកឧត្តេ េី ច័នទតុ្លា ព្បធានគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ។ 

ព្រឹត្តិបព្ត្មេធាវមីេខ ២៧ ខខតុ្លា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២  

 

នារមសៀេនងៃសុព្ក ៩មកីត្ ខខេិគ្សិរ ឆ្ន ាំខាេ ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្ត្ូវនឹងនងៃទី២ 
ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ មលាកមេធាវ ីសូ េូមសសនីន ព្បធាននាយកោឋ នព្សាវព្ោវ មបាះរុេព និងផសរាផាយ 
ននគ្ណៈមេធាវនីនព្រះរាោណាចព្កកេពុោ បានមរៀបចាំកិចចព្បជុាំរិភាកាោេួយ គ្ណៈកេមការ             
និរនធនាយកព្រឹត្តិបព្ត្គ្ណៈមេធាវ ីមៅទីសាន ក់ការគ្ណៈមេធាវ ីមានរមបៀបវារៈោអាទិ៍៖  

-ការរិភាកានិងអនុេ័ត្មេី "រព្ង្ហងមគេការណ៍ខណនាាំសតីរីរមបៀបមោងឯកសារ             
និងការផតេ់ឯកសារមោង/គ្នថនិមទទសសព្មាប់ព្រឹត្តិបព្ត្គ្ណៈមេធាវ"ី។ 
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គណៈកម្មការនិពនធនាយកព្ពឹត្តិបព្ត្ 

គណៈផ្ម្ធាវីននព្ពះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
 
១-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   មាស បូរា៉ា    នាយក 
២-កញ្ញា ផ្ម្ធាវី   ធីម្ សភុាព   អនុព្បធាន 
៣-ផ្ោកផ្ម្ធាវ ី   តត្ ចំណាន   សមាជកិ 
៤-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   សាន់ រា៉ា ដា   សមាជកិ 
៥-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   អុីវ ប៉ាលូ ី   សមាជកិ 
៦-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ឡងំ គីម្ផ្សង  សមាជកិ 
៧-ផ្ោកព្សផី្ម្ធាវី  អាន វីរៈ   សមាជកិ 
៨-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ហ ំភា    សមាជកិ 
៩-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ឡងុ ប៉ា ង   សមាជកិ 
១០-កញ្ញា ផ្ម្ធាវ ី  ដាដី ច័ន្ទនររសមឈីកូរត័្ន សមាជកិ 
១១-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   លមឹ្ ស យុហុង  សមាជកិ 
១២-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ហុ៊ឺប ណារទិ្ធ ិ   សមាជកិ 
១៣-ផ្ោកព្សផី្ម្ធាវ ី  គក បូផ្រ ៉ាន   សមាជកិ 
១៤-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  ភិន សវុត្ត ិ   សមាជកិ 
១៥-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  សរំទិ្ធ មាមំ្ួន   សមាជកិ 
១៦-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  ណុប កញ្ញា រទិ្ធ ិ  សមាជកិ 
១៧-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  សរ សនិិរា៉ា    សមាជកិ 
១៨-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  ទ្ីវ សសុណុណ រា៉ា    សមាជកិ 
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១-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   មាស បូរា៉ា    នាយក 
២-កញ្ញា ផ្ម្ធាវី   ធីម្ សភុាព   អនុព្បធាន 
៣-ផ្ោកផ្ម្ធាវ ី   តត្ ចំណាន   សមាជកិ 
៤-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   សាន់ រា៉ា ដា   សមាជកិ 
៥-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   អុីវ ប៉ាលូ ី   សមាជកិ 
៦-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ឡងំ គីម្ផ្សង  សមាជកិ 
៧-ផ្ោកព្សផី្ម្ធាវី  អាន វីរៈ   សមាជកិ 
៨-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ហ ំភា    សមាជកិ 
៩-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ឡងុ ប៉ា ង   សមាជកិ 
១០-កញ្ញា ផ្ម្ធាវ ី  ដាដី ច័ន្ទនររសមឈីកូរត័្ន សមាជកិ 
១១-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   លមឹ្ ស យុហុង  សមាជកិ 
១២-ផ្ោកផ្ម្ធាវី   ហុ៊ឺប ណារទិ្ធ ិ   សមាជកិ 
១៣-ផ្ោកព្សផី្ម្ធាវ ី  គក បូផ្រ ៉ាន   សមាជកិ 
១៤-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  ភិន សវុត្ត ិ   សមាជកិ 
១៥-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  សរំទិ្ធ មាមំ្ួន   សមាជកិ 
១៦-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  ណុប កញ្ញា រទិ្ធ ិ  សមាជកិ 
១៧-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  សរ សនិិរា៉ា    សមាជកិ 
១៨-ផ្ោកផ្ម្ធាវី  ទ្ីវ សសុណុណ រា៉ា    សមាជកិ 
 
 






