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សាររីព្បធានគណៈមេធាវ ី
គណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្ស
ក្សេពុជាមាៃក្សិតតិយស សូេមបាះរុេព
បៃតៃូវ ព្រឹតតបិព្តមេធាវមីលខ ២២  
សព្មាបព់្តីមាសទ្ី ៣ ដខក្សក្សកោ-
ក្សញ្ញ ឆ្ន ២ំ០១៩។ព្រតឹតិបព្តមេធាវ ី
មៃះ បាៃសមព្េចម ើងមោយ ការ
ព្បឹងដព្បង លះបងម់រលមវោែម៏ាៃ
តនេលរបស់អ្នក្សៃិរៃធ ៃីេយួ  ៗមែើេបី
ដចក្សរដំលក្សចំមណះែឹង ៃងិបទ្
រមិស្ថធៃរ៍បស់ោត។់ តាងនាេឱ្យ
គណៈមេធាវ ី  ខ្ុ ំសូេដងលងអ្ណំរ
គុណែល់អ្នក្សៃិរៃធ ដែលបាៃរេួ
ចំដណក្ស វភិាគទាៃអ្តថបទ្របស់ 

ខលួៃ។ ខ្ុ ំក្សសូ៏េដងលងអ្ណំរគុណ្ងដែរ ែល់មោក្សអ្គគមលខាធិការ មោក្សអ្គគមលខាធិការរង 
ព្បធាៃ បុគគលិក្ស ៃងិអ្នក្សសម័ព្គចិតតនៃនាយក្សោឋ ៃព្ស្ថវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង្សរវ្ាយនៃគណៈ
មេធាវដីែលបាៃខិតខំមរៀបចរំិៃិតយ ៃិងសព្េួលអ្តថបទ្ ៃងិការមបាះរុេពព្រឹតតិបព្តមលខមៃះ។ 

ព្រឹតតិបព្តមលខមៃះព្បេូល្តុ ំៃូវអ្តថបទ្មៅក្សនុងវស័ិយនានា ែូចជា ព្រ មទ្ណឌ  ៃិងចាប់
ធនាោរ ជាមែើេ។ បដៃថេមលើការ្ាយៃូវអ្តថបទ្ចាប ់ ព្រឹតតិបព្តមេធាវបីាៃ្តល់រត័ម៌ាៃសតីរ ី
សក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី មែើេបឲី្យស ភាតាជាមេធាវបីាៃព្ជាបរីក្សចិចែំមណើ រ ការនៃគណៈ
មេធាវ។ី គណៈមេធាវៃីឹងសវះដសវងទាក្សទ់្ងមេធាវ ី ៃងិអ្នក្សចាបែ់នទ្មទ្ៀត មែើេបរីព្ងីក្សការ
ដចក្សរដំលក្សៃូវចំមណះែងឹមៅក្សនុងវស័ិយែនទ្មទ្ៀត មៅក្សនុងការ្ាយមលើក្សមព្កាយៗ។ 

ការមបាះរុេព្ាយព្រឹតតបិព្តមេធាវមីៃះជាការម្លើយតបមៅៃឹងទ្សិមៅទ្ ី២ “រព្ងងឹ ៃងិ
ការពារវជិាជ ជវីៈ” នៃដ្ៃការសក្សេមភារនៃគណៈមេធាវ ី ដែលបាៃអ្ៃុេត័មោយព្ក្សរេព្បឹក្សា-      
គណៈមេធាវ។ី  

ខ្ុ ំសមងកតម ើញថា មៅក្សនុងស គេៃអ៍្នក្សចាបម់ៅក្សនុងព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាមយើង 
មាៃអ្នក្សជំនាញខាងចាបជ់ាមព្ចើៃ ដែលបាៃសរមសរ្សរវ្ាយមសៀវមៅសិក្សា មែើេបបីមព្េើ    
មសចក្សតីព្តូវការនៃអ្នក្សសិក្សាចាប។់ មទាះបីេៃិដេៃជាអ្នក្សជំនាញក្សម៏ោយ ខ្ុ ំសូេមលើក្សទ្ឹក្សចិតត



 
 

IV 

 

ែល់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្សសិក្សាទូ្មៅចូលរេួវភិាគទាៃអ្តថបទ្ មែើេបចុីះ្ាយក្សនុងព្រឹតតបិព្តមេធាវ។ី   
គណៈមេធាវសី្ថវ គេៃជ៍ាៃិចចែល់ការចូលរេួដចក្សរដំលក្សអ្តថបទ្របស់ខលួៃមៅក្សនុងព្រឹតតបិព្តមៃះ។ 
ចំមពាះអ្នក្សដែលមាៃបំណិៃខាងសរមសរមាៃក្សព្េិត គណៈមេធាវមីាៃព្ក្សរេបណាា ធិការេួយ
ដែលៃឹងជួយ ្ តល់ការដណនាែំល់អ្នក្សចូលរេួ ៃងិជួយ ដក្សសព្េួលអ្តថបទ្។ មោលមៅនៃការ
បមងកើតព្រឹតតិបព្តមៃះ េៃិព្តឹេដត្សរវ្ាយអ្តថបទ្នៃអ្នក្សៃរិៃធមជើងចាស់ដតប ុមណាា ះមទ្ ប ុដៃតដងេ
ទាងំជួយ មលើក្សសាួយបណិំៃខាងសរមសរែល់អ្នក្សៃិរៃធជនំាៃម់ព្កាយ្ងដែរ។ 

ខ្ុ ំយល់ម ើញថា ងវីមបើព្ក្សរេបណាា ធិការបាៃ្ចិត ច្ង់ក្សនុងការមធវើឲ្យព្រឹតតិបព្តទ្ទួ្លបាៃ
គុណភារេយួែខ៏ពស់ក្សម៏ោយ ការខវះខាតគងដ់តមជៀសេៃិ្ុត។ មែើេបមីព្ជាេដព្ជងឲ្យព្រឹតតិបព្ត
មៃះមាៃគុណភារកាៃដ់តព្បមសើរ ខ្ុ ំសូេអ្ំពាវនាវែល់អ្នក្សអាៃមេតាត សរមសរតប ៃិងរះិគៃស់្ថថ បនា 
មធវើអ្តាថ ធិបាយ ឬបំមរញបដៃថេមៅមលើអ្តថបទ្ៃីេយួៗដែលបាៃមបាះរុេព្ាយ។ ខ្ុ ំសងឃេឹថា 
ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្សព្សីៃឹងបាៃរកី្សរាយក្សនុងការអាៃ
ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខមៃះ។ 
  ចំមពាះការចូលរួេវភិាគអ្តថបទ្ សូេមធវើការទាក្ស់ទ្ងេក្សការយិាល័យគណៈមេធាវ ី    
មោយផ្ទា ល់តាេរយៈមោក្សមេធាវ ីកុយ នាម តាេអ្ុីដេ ល neam130@bakc.org.kh ៃិង
មោក្សមេធាវ  ីវ ៉ា សំរិត  តាេអ្ុីដេ ល samrit@bakc.org.kh ក្សប៏ាៃ។ 
 ជាទ្បីចចប ់ខ្ុ ំសូេជូៃររែល់ស ភាតា ឯក្សឧតតេ មោក្សជំទាវ ៃិងអ្ស់មោក្ស មោក្ស
ព្សីទាងំអ្ស់ សូេជួបដតមជាគជយ័ព្គបព់្បការ។ 

សូេអ្រគុណ! 
                                           នងៃចៃា ២មក្សើត ដខអ្សសុជ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ 

   រាជធាៃភីនមំរញ នងៃទ្ី៣០  ដខក្សញ្ញ   ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 
      
  

     
                     សនួ វិសាេ 

                                                            ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃ ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា
 

mailto:neam130@bakc.org.kh
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ត្ុលាការព្រហ្មទណឌ អនតរជាត្ិ (ខលឹេសារសមខេប) 
មោយ បណឌិ ត មាស បរូា  

១. មសចក្សតមី្តើេ 
 មៅក្សព្េតិអ្ៃតរជាតិ មាៃយៃតការមោះព្ស្ថយជមមាល ះជាមព្ចើៃ រេួបចចូ ល្ងដែរ តុោការ 
ក្សនុងវស័ិយយុតតិធេព៌្រ មទ្ណឌ  (Criminal Justice)។ តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ (International 
Criminal Court: ICC) ព្តូវបាៃបមងកើតក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៩៨។ មាៃអ្នក្សព្ស្ថវព្ជាវខលះ ព្ច ំសេតថក្សិចច
របស់តុោការមៃះ ៃងឹតុោការយុតតិធេអ៌្ៃតរជាត។ិ អ្តថបទ្សមងេបខលីមៃះ រាយាេព្ស្ថយបំភលឺ
បញ្ា មៃះ ព្រេទាងំបង្ហា ញរបីចចុបបៃនភារខលះៗ ែូចជា បញ្ា ការមសនើសំុែក្សខលួៃរបស់ វីលីរីៃ 
មព្កាយរីព្បធានាធិបតីខលួៃ បាៃជាបប់ណតឹ ងមៅចំមពាះេខុ ICC ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹ ការបង្រ្ង្ហក បជៃ
សងសយ័ព្បព្រឹតតបទ្មលមើសមព្គឿងមញៀៃ។ 

២. សេតថកិ្សចច ៃិងយុតាត ធិការ 
តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ (“តរអ្”) ជាស្ថថ បៃ័អ្ចិនង្រ្ៃតយ1៍ ដតេៃិដេៃជាស្ថថ ប័

ៃរបស់ អ្ងគការស ព្បជាជាតិមទ្។2 វាជាស្ថថ បៃ័ បមងកើតតាេសៃធិសញ្ញ រ  េូ មព្កាេការព្គបព់្គង
ចាតដ់ចង របស់សៃនិសីទ្របស់រែឋភាគី (Conference of State Parties)។3 “តរអ្” មាៃសេតថ
ក្សិចច មលើបទ្មលមើសមព្កាេចាបអ់្ៃតរជាតិមាៃ បទ្ព្បល័យរូជស្ថសៃ ៍ បទ្ឧព្ក្សិែឋក្សេមព្បឆ្ងំៃឹង
េៃុសសជាតិ បទ្ឧព្ក្សែិឋក្សេមសង្រ្ង្ហគ េ ព្រេទាងំបទ្ឧព្ក្សិែឋឈ្លល ៃពាៃ (Aggression)។4 មទាះបីជា
យា ងមៃះក្សតី បទ្ឧព្ក្សិែឋចុងមព្កាយ មទ្ើបៃឹងអាចព្តូវបាៃយក្សេក្សអ្ៃុវតតក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មព្កាយ
ការមធវើវមិស្ថធៃក្សេមលក្សេៃតិក្សៈ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១០។ មាៃេូលម តុជាមព្ចើៃមៅរីមព្កាយការរៃាមៃះ 
                                                 
 មោក្សមេធាវ ី មាស បូរ៉ា  ជាសមាជិក្សគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាអាជ្ាក្សណាត ល         
េជឈតតក្សរពាណិជជក្សេម ៃិងស្ថង្រ្ស្ថត ចារយចាប។់  

1 ព្បវតតិនៃ ICC, https://www.icc-cpi.int/about (ចូលមេើលក្សនុងនងៃទី្ ២៥ ដខ មេស្ថ ឆ្ន  ំ២០១៩)។ 
2 Courts and Tribunals, https://research.un.org/en/docs/law/courts(ចូលមេើលក្សនុងនងៃទី្ ២៥ ដខ មេស្ថ ឆ្ន  ំ

២០១៩)។ 
3 មាព្តា ១២៣ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, UN General Assembly, Rome Statute of the International Criminal 

Court (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6, available at: https://www.re

fworld.org/docid/3ae6b3a84.html [accessed 12 November 2019](Rome Statute)។ 
4 មាព្តា ១៥ (bis) នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ។ 

https://www.icc-cpi.int/about
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មោយស្ថរ ការ្តល់ៃិយេៃយ័មៅេៃិទាៃម់ាៃការឯក្សភារ។5 ព្បមទ្សេហាអ្ណំាច ដែលមាៃ
លទ្ធភារក្សនុងការឈ្លល ៃពាៃព្បមទ្សែនទ្ េៃិចងឲ់្យមាៃបទ្ឧព្ក្សិែឋព្បមភទ្មៃះ ក្សនុងសេតថក្សិចចរបស់ 
“តរអ្”។6 
 តាេព្ទ្ឹសតីេៃិព្បតិសក្សេមនៃចាប ់ (Non-Retroaction  of Law) “តរអ្” មាៃសេតថ
ក្សិចចចំមពាះបទ្ឧព្ក្សិែឋ ដែលមក្សើតមាៃមព្កាយមរលដែលលក្សេៃតិក្សៈទ្ីព្ក្សរងរ  េូបមងកើត “តរអ្” ចូលជា
ធរមាៃសព្មាបព់្បមទ្សដែលទ្ទ្ួលយក្សសេតថក្សិចចរបស់“តរអ្”7 ៃិងមាៃសេតថក្សិចចមលើជៃមលមើស 
ដែលមាៃអាយុមលើសរី១៨ ឆ្ន ។ំ8  

សូេបញ្ជ ក្សថ់ា “តរអ្” ជាយៃតការោក្សក់ារទ្ទ្ួលខុសព្តូវមលើបុគគល (Individual 
Criminal Liability) េៃិដេៃោក្សក់ារទ្ទ្ួលខុសព្តូវមលើរែឋ មោយស្ថរជាព្ទ្ឹសតី រែឋេៃិអាច
ព្បព្រឹតតបទ្ព្រ មទ្ណឌ មទ្ ម ើយមគរិបាក្សោក្សគុ់ក្សរែឋ្ងដែរ។9 ជាក្សដ់សតង អ្ំមរើឈ្លល ៃពាៃ 
ឧទា រណ៍ សង្រ្ង្ហគ េឈ្លល ៃពាៃ ជាទ្មងវើរបស់រែឋ រីមព្ពាះសភាជាអ្នក្សអ្ៃុេត័ឲ្យមធវើសង្រ្ង្ហគ េ។10 

ក្សនុងមនាះ ព្បេខុរោឋ ភបិាល មេបញ្ជ ការ ដែលចូលរេួក្សនុងការមធវើសង្រ្ង្ហគ េ ៃឹងទ្ទ្លួខុសព្តូវ
សព្មាបអ់្ំមរើមោយដ ក្សរបស់ខលួៃ មៅចំមពាះេុខ “តរអ្”។ មោយដ ក្សព្បមទ្សែនទ្ ដែលរង
មព្ោះមោយស្ថរសង្រ្ង្ហគ េមនាះ អាចោក្សរ់ែឋបងកសង្រ្ង្ហគ េ ទ្ទ្ួលខុសព្តូវ (State Responsibility) 
តាេរយៈការបតឹងមៅយៃតការម្សងែូចជា តុោការយុតតិធេអ៌្ៃតរជាតិ (International Court of 
Justice)។11 មទាះបីជាយា ងមៃះក្សតី វាេៃិដេៃជាការង្ហរង្ហយព្សួលមទ្។12   

                                                 
5 History, https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_of_aggression 
6 ICC crime of aggression comes into effect without key signatures, https://www. the

guardian.com/law/2018/jul/17/icc-crimeof-aggression-comes-into-effect-without-key-signatories-uk-

law-war 
7 មាព្តា ១១ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
8 មាព្តា ២៦ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ , supra note 3។ 
9 “បទ្ឧព្កិ្សែឋព្បឆ្ងំៃឹងចាបអ់្ៃតរជាតិ ព្តូវបាៃព្បព្រឹតតមោយេៃុសស េៃិដេៃមោយអ្ងគភារអ្រូបីយ ម ើយមាៃដត
ការោក្សម់ទាសបុគគលដែលព្បព្រឹតតមទ្ មទ្ើបបទ្បបចញតតិនៃចាបអ់្ៃតរជាតិ ព្តូវបាៃអ្ៃុវតត” បុគគលជាព្បធាៃនៃចាប់
អ្ៃតរជាតិ ក្សនុងយុតតិស្ថង្រ្សតរបស់តុោការយុតតិធេអ៌្ៃតរជាតិ, 2010, p. 5. Alain Pellet, Can a State Commit a 

Crime? Definitely, Yes!, 10(2) European Journal of International Law, 1999, 425-434. 

 
10 មាព្តា ២៤ ងមី, ចាបរ់ែឋធេមៃុចញក្សេពុជា ឆ្ន  ំ១៩៩៣។ 
11 ឧទា រណ៍បណតឹ ងរបស់ព្បមទ្ស យូមហាគ ស្ថល វពី្បឆ្ងំៃឹងបារាងំ មៅតុោការយុតតិធេអ៌្ៃតរជាតិ ពាក្សរ់ៃ័ធការមព្បើ     

កំ្សោំងមោយ ព្បមទ្សមៃះ ក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ  NATO, Legality of Use of Force (Serbia and Montenegro v. 
France)  https://www.icj-cij.org/en/case/112. 

https://www/
https://www.icj-cij.org/en/case/107
https://www.icj-cij.org/en/case/107
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បុគគលព្តូវបាៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវ មលើបទ្ឧព្ក្សិែឋទាងំបៃួខាងមលើ មោយស្ថរបាៃចូលរេួ 
បញ្ជ  ជួយ  ៃិងតាេទ្ព្េងស់ ឧព្ក្សិែឋក្សេមរេួ (Joint Criminal Enterprise: JCE)។ ជាទ្ព្េង់
េយួ ែច៏ព្េូងចព្មាស់ សូេបមីៅេុខ អ្ងគជុំៃុំជព្េះវសិ្ថេចញក្សនុងតុោការក្សេពុជា “អ្វតក្ស”13ដែលនាំ
ឲ្យមាៃការសរមសរយា ងចាស់ក្សនុងលក្សេៃតិក្សៈរ  េូ៖"ក្សនុងេមធាបាយណាេយួចូលរេួក្សនុងការព្បព្រឹតត 
ឬប ុៃប ងព្បព្រឹតត នៃបទ្ឧព្ក្សែិឋ មោយព្ក្សរេេៃុសស មធវើសក្សេមភារ តាេមោលបំណងរេួ...”។14  

មទាះបីបទ្ឧព្ក្សែិឋបាៃមក្សើតម ើង ព្បព្រឹតតិមោយបុគគលអាយុមលើស១៨ឆ្ន កំ្សតី ក្ស ៏ “តរអ្” 
ព្តូវរិចារណាមលើក្សតាត ជាបដៃថេមទ្ៀត ែូចជាបទ្ឧព្ក្សិែឋមក្សើតម ើងក្សនុងដែៃែីរែឋជាភាគី15 ឬព្បព្រតឹត
មោយព្បជារលរែឋនៃរែឋជាភាគី16 ព្រេទាងំការដែលរែឋភាគីេៃិចាតវ់ធិាៃការមសុើបអ្មងកត ឬ
វៃិនិចឆយ័មសចក្សតី មទ្ើប“តរអ្” លូក្សនែចូលតាេមោលការណ៍បំមរញបដៃថេ (Principle of Com-
plementary)។17 

មោលការណ៍មៃះ តព្េូវថាព្បសិៃមបើតុោការរែឋមាៃសេតថភារ ្ៃាះរិតព្បាក្សែ ក្សនុង
ការមសុើបអ្មងកតដសវងរក្សយុតតធិេ ៌ “តរអ្” ៃឹងេៃិមធវើការមសុើបមទ្។ ក្សប៏ ុដៃត ក្សនុងតុោការរែឋមាៃ
ែំមណើ រមសុើបអ្មងកតរចួ ផ្ទា ក្សមៅវញិ ក្សនុងមចតនាោក្សប់ំបាងំការរិត “តរអ្” ៃឹងលូក្សនែយក្សមរឿង
េក្សរិៃតិយវញិ។18 ព្សមែៀងោន មៃះ មៅមរល “តរអ្” ក្សំរុងែមំណើ រក្សតី ម ើយតុោការរែឋអាចមសនើ

                                                                                                                                     
12 តុោការយុតតិធេអ៌្ៃតរជាតិ អាចទ្ទ្លួៃិងរិៃិតយបណតឹ ងរែឋ ព្បឆ្ងំរែឋ ក្សនុងក្សរណីដែលរែឋទាងំរីរទ្ទ្លួស្ថគ ល់

សេតថកិ្សចចរបស់ខលួៃក្សនុងការរិចារណា ៃិងសមព្េចមលើមរឿងក្សតី, មាព្តា ៣៦ នៃលក្សេៃតិក្សៈ ICJ United Nations, 

Statute of the Internatio nal Court of Justice, 18 April 1946, available at: 

https://www.refworld.org/docid/3deb4b9c0.html [accessed 25 April 2019]  
13 សូេមេើលមសចក្សតីសមព្េចរបស់អ្ងគបុមរជំៃុះជព្េះ ស្ថលែីកាមលើបណតឹ ងឧទ្ធរណ៍ព្បឆ្ងំៃឹងែីកាសមព្េចរបស់

ស មៅព្ក្សេមសុើបអ្មងកតចំមពាះការអ្ៃុវតតស ឧព្កិ្សែឋក្សេមរេួ, D97/15/9 (public), ២០ ដខ ឧសភា ឆ្ន  ំ
២០១០។ 

14 In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of 

persons acting with a common purpose, មាព្តា ២៥ (៣. )។ 
15 មាព្តា ១២នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
16 មាព្តា ១២នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
17 បុរវក្សថា ៃិងមាព្តា ២ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ សូេមេើល Linda E. Carter, The Principle of 

Complementarity and the International Criminal Court: The Role of Ne Bis in Idem, 8 Santa Clara J.Int'l L. 

165 (2010).  
18 មាព្តា ១៧ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
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សំុឲ្យ “តរអ្” បចជូ ៃមរឿងមៅតុោការរែឋវញិ។19 មទាះបីជាយា ងមៃះក្សតីវាទ្ៃំងជាសមុព្គស្ថម ញ 
ម ើយរុំទាៃម់ក្សើតមាៃម ើយក្សៃលងេក្ស។ 

ែំមណើ រការនៃការមសុើបអ្មងកត មោយ “តរអ្” ចាបម់្តើេរកីារ្តួចម្តើេរបស់រែឋអាជ្ាខលួៃ
ឯងផ្ទា ល់ តាេរត័ម៌ាៃដែលបាៃទ្ទ្ួល20 ឬតាេបណតឹ ងរបស់បុគគល អ្ងគការរែឋជាភាគី21 ៃិងជា
ចុងមព្កាយ តាេការបចជូ ៃរីព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខអ្ងគការស ព្បជាជាតិ។22 រែឋអាជ្ាមាៃឯក្ស
រាជយភារ ៃិង្នាា ៃុសិទ្ធ ិ អាព្ស័យម តុមៃះ ោតអ់ាចមធវើការអ្មងកតជាបឋេ (Preliminary 
Investigation) េុៃឈ្លៃមៅ រក្សការមសុើបអ្មងកតជា្លូវការ នាមំៅរក្សការមសនើចាបប់ចជូ ៃខលួៃ ៃិង
 ំុខលួៃជៃសងសយ័ ដែលតព្េូវឲ្យមាៃការឯក្សភារ ឬអ្ៃុញ្ញ តរអី្ងគបុមរជំៃុជំព្េះ (Pre-Trial 
Chamber)។23   

រែឋអាជ្ាៃឹងចាតម់ធវើការមសុើបអ្មងកតតាេបណតឹ ងរបស់រែឋ ៃិងបគុគល សព្មាបដ់តបទ្
មលមើសមក្សើតក្សនុងដែៃែី ឬមោយព្បជារលរែឋរបស់រែឋជាភាគី។ ក្សប៏ ុដៃត ក្សរណីបចជូ ៃមោយព្ក្សរេ
ព្បឹក្សាសៃតិសុខ មធវើម ើងសព្មាបក់្សរណីទាងំអ្ស់មទាះបី បទ្មលមើស មក្សើតម ើងក្សនុងរែឋេៃិដេៃជា
ភាគីនៃលក្សេៃតិក្សៈរ  េូ។ ជាក្សដ់សតង ក្សរណីស្ថថ ៃភារក្សនុងព្បមទ្សស ូែង ់ដែលព្បមទ្សមៃះ េៃិដេៃ
ជាភាគីនៃ លក្សេៃតិក្សៈ ទ្ីព្ក្សរងរ  េូ។24 ក្សរណីមៃះ ក្សម៏ក្សើតមាៃមោយក្សព្េដែរ មោយស្ថរវាតព្េូវឲ្យមាៃ 
ការឯក្សភាររបស់សមាជិក្សអ្ចិនង្រ្ៃតយរ៍បស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតសុិខ។25 ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ ក្សអ៏ាច
ផ្ទា ក្សៃីតិវធិីមៃះម ើងវញិដែរ ព្បសិៃមបើគិតថា វានាឲំ្យមាៃបញ្ា សៃតិភារ ដែលជាសេតថក្សិចច
របស់ខលួៃ។26 មៃះនាឲំ្យមាៃការរះិគៃអ់្ំរីក្សងវះឯក្សរាជយភាររបស់ “តរអ្” មោយស្ថរការអ្ៃតរា-
គេរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ ដែលមគអ្ះអាងថា ជាអ្ណំាចៃីតិព្បតិបតតិ ជារោឋ ភបិាលនៃ  
រិភរមោក្ស។27 

                                                 
19 International Criminal Court , Questions and Answers on the International Criminal Court, 

http://www.iccnow.org/documents/FS_ICC_QA.pdfp.4. 
20 មាព្តា ១៥ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
21 មាព្តា ១៤ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
22 មាព្តា ១៣ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
23 មាព្តា ១៥ (៣)នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
24 Situation in Darfur, Sudan, ICC-02/05, https://www.icc-cpi.int/darfur 
25 មាព្តា ១៦នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
26 មាព្តា ១៦នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
27 Hemi Mistry, the UN Security Council and the International Criminal Court, 2012, p.3. 
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រែឋអាជ្ាមាៃសិទ្ធិ ៃិងអ្ណំាចមសនើសំុឲ្យរែឋជាភាគីស ការចាបប់ចជូ ៃជៃសងសយ័េក្ស 
“តរអ្”។28 ែំមណើ រកាតវ់ៃិិចឆយ័មសចក្សតីចំណាយមរលមវោមព្ចើៃ មោយស្ថរបញ្ា ៃីតិវធិតីាេ្លូវ
ចាប់តព្េូវ ែូចជាការធានាៃូវសិទ្ធិមសរភីាររបស់ជៃសងស័យ29 រេួទាងំសិទ្ធិបតឹងឧទ្ធរណ៍មៅ  
អ្ងគជំៃុជំព្េះជាៃខ់ពស់ (Appellate Chamber)។30 “តរអ្” មព្បើព្បាស់ៃីតិវធិីចព្េរះ ក្សេំៃិ  
ៃិង សីុវលិ ។31 មៅមរលដែលជៃសងសយ័ព្តូវបាៃរក្សម ើញថា មាៃរិរទុ្ធភារ រិរទុ្ធជៃព្តូវ
បាៃោក្សរ់ៃធនាោរមៅក្សនុងព្បមទ្សជាភាគី ដែលព្រេទ្ទ្លួតាេការព្រេមព្រៀងរវាង រែឋមនាះ 
ៃិង   “តរអ្”។32 

៣. បញ្ា ព្បឈេ 
មាៃបញ្ា  ៃិងឧបសគគជាមព្ចើៃ ដែល “តរអ្” បាៃព្បឈេ។ អ្វចីេបង គឺការខវះការស 

ការរីរែឋជាភាគី។ “តរអ្” េៃិមាៃេង្រ្ៃតីៃគរបាលយុតតិធេស៌ព្មាបអ់្ៃុវតតែីកាមទ្។ អ្វីៗព្តូវការ
ស ការរីរែឋជាភាគី ក្សនុងទ្ព្េងជ់ាការអ្ៃុវតតកាតរវក្សិចច។33 “តរអ្” េៃិមាៃវធិាៃការមាៃ
ព្បសិទ្ធភារ ក្សនុងការបងេឲំ្យរែឋភាគអី្ៃុវតតតាេកាតរវក្សិចចដែរ។ ជាក្សដ់សតង ព្បមទ្សអាង្រ្ វិក្សខាង
តបូង ដែលជាភាគីខក្សខាៃេៃិបាៃឃាត ់ ៃិងចាបខ់លួៃ អ្តីតព្បធានាធិបតីស ូែងខ់ាងតបូង 
Omar al-Bashir េក្ស “តរអ្” មទ្ មៅមរលព្បធានាធិបតរីបូមៃះ មាៃវតតមាៃមលើដែៃែខីលួៃ។34 

                                                 
28 ដ ន្ក្សទី្ ៩ សតីរី ជំៃយួដ ន្ក្សតុោការ ៃិង ស ព្បតិបតតិការអ្ៃតរជាតិ លក្សេៃតិកក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3.។ 
29 មាព្តា ៦៧ ៃិង៦៨ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
30 មាព្តា ៣៩ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3។ 
31 Gilbert Bitti, Two Bones of Contention Between Civil and Common Law: the Record of the 

Proceedings and the Treatment of a Concursus Delictorum, p. 288, https://www.legal-
tools.org/doc/b7b81a/ 

32 មាព្តា ១០៣ នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, supra note 3.។ ឧទា រណ៍ ICC បាៃចុះកិ្សចចព្រេមព្រៀងជាេយួព្បមទ្ស 
ហាវ ងំ ង,់ Agreement between the International Criminal Court and the Government of the 
Republic of Finland on the Enforcement of Sentences of the International Criminal Court, ICC-
PRES/07-01-11, entry into Force 24 April 2011. 

33 Judge Sang-Hyun Song, Past Achievements and Future Challenges of the ICC, Keynote speech 
for the 20th Anniversary of the Rome Statute, p.2 

34 មៃះនាឲំ្យ អ្ងគបុមរជំៃំុជព្េះ ២ មចញមសចក្សតីសមព្េចេយួ អ្ះអាងថា អាង្រ្ វិក្សខាងតបូងខក្សខាៃក្សនុងការស ការ ក្ស៏
ប ុដៃតេៃិសមព្េចបចជូ ៃមរឿងមៃះមៅ កិ្សចចព្បជំុរបស់រែឋជាភាគីនៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេមទ្, Pre-Trial Chamber II, 
Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by South Africa with 
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ស្ថថ ៃភារព្បមទ្សស ូែង ់ ព្តវូបាៃបចជូ ៃមោយព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ។ តាេខលេឹស្ថរនៃ
ចាបធ់េមៃុចញមាព្តា១០៣ ៃិងជំរូក្ស៧35 រែឋទាងំអ្ស់ព្តូវដតអ្ៃុវតតតាេមសចក្សតសីមព្េចរបស់
ព្ក្សរេព្បឹក្សាសៃតិសុខ មាៃៃយ័ថា មាៃកាតរវក្សចិចចាបប់ចជូ ៃ មោក្ស Omar al-Bashir ដតជាក្ស់
ដសតង មោក្ស Omar al-Bashir មៅដតមាៃមសរភីារមែើរម ើរ ជារិមសសក្សនុងតំបៃទ់្វីបអាង្រ្ វិក្ស។ 

មគអាចអ្ះអាងថា មោយស្ថរដត មោក្ស Omar al-Bashir មាៃអ្ភយ័ឯក្សសិទ្ធិព្បេុខរែឋ។ 
មៃះេៃិព្តឹេព្តូវមទ្ រីមព្ពាះមាព្តានៃលក្សេៃតិក្សៈទ្ីព្ក្សរងរ  េូ បាៃៃិយាយចាស់ថា អ្ភយ័ឯក្សសិទ្ធិ
េៃិព្តូវជារបានៃការមចាទ្ព្បកាៃម់ទ្។36 បដៃថេរីមលើមៃះ លក្សេៃតិក្សៈទ្ីព្ក្សរងរ  េូ េៃិអ្ៃុញ្ញ តឲ្យ
មាៃការចុះខរក្សាសិទ្ធិមទ្។ ែូចមៃះ ព្បសិៃមបើ រែឋចូលជាភាគី រែឋព្តូវអ្ៃុវតតតាេកាតរវក្សិចចទាងំ
អ្ស់មាៃដចងក្សនុងលក្សេៃតិក្សៈមៃះ។37អ្ភយ័ឯក្សសិទ្ធិេៃិអាចរារាងំការមចាទ្ព្បកាៃប់ទ្ឧព្ក្សែិឋក្សេម
មព្កាេចាបអ់្ៃតរជាតមិទ្។ “អ្វតក្ស” បាៃបញ្ជ ក្សច់ាស់ ្ងដែរមលើបញ្ា មៃះ។38  

បញ្ា អ្ភយ័ឯក្សសិទ្ធិ ជាឧបសគគ ព្បសិៃមបើមយាងែល់មាព្តា៩៨។39 “តរអ្” ជាស្ថថ បៃ័  
អ្ៃតរជាតិ ដែលព្តូវដតមោររ្ងដែរៃូវវធិាៃចាបអ់្ៃតរជាតិ សព្មាបជ់ាគំរែូល់ស្ថថ បៃ័ែនទ្។ 
តាេមាព្តាមៃះ “តរអ្” េៃិអាចបងេំឲ្យរែឋេៃិដេៃជាភាគ ីចាបប់ចជូ ៃជៃសងសយ័ដែលសថិតក្សនុង
ដែៃែរីបស់ខលួៃ េក្ស “តរអ្” មទ្ មោយស្ថរ រែឋេៃិដេៃជាភាគី េៃិមាៃកាតរវក្សិចច ៃិងរែឋមៃះ
ព្តូវមោររកាតរវក្សចិច ្តល់អ្ភយ័ឯក្សសិទ្ធិែល់មេែឹក្សនា(ំជៃសងសយ័) តាេសៃធិសញ្ញ ម្សងមទ្ៀត។40 

                                                                                                                                     

the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir, No.: ICC-02/05-01/09, 
6 July 2017, p.53. 

35 ក្សនុងមរលមាៃទំ្នាស់រវាងកាតរវកិ្សចចរបស់សមាជិក្សអ្ងគការស ព្បជាជាតិមព្កាេធេមៃុចញ មៃះ ជាេយួៃឹងកាតរវកិ្សចច
មព្កាេកិ្សចចព្រេមព្រៀងអ្ៃតរជាតិែនទ្មទ្ៀត កាតរវកិ្សចចមព្កាេធេមៃុចញ  ៃឹងមាៃឧតតមាៃុភារ. Also, see articles 43 

and 38, see United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, available at: 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html [accessed 25 April 2019 
36 Robert Uerpmann, Immunities before International Criminal Courts, in Bartlomiej Krzan (ed.), 

Prosecuting International Crime, 2016, p.2. 
37 េិៃមាៃខរក្សាសិទ្ធិេិៃអ្ៃុវតត ព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តម ើយែល់លក្សេៃតិក្សៈមៃះ មាព្តា ១២០នៃលក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេ, 

supra note 3. 
38 អ្ងគជំៃំុជព្េះ មសចក្សតីសមព្េចមលើអ្ចញ ព្តក្សេមរបស់ មអ្ៀង ស្ថរ ីតាេវធិាៃ ៨៩ នៃវធិាៃន ា្ក្សនុង (មោលការណ៍ោម ៃ

ការកាតម់ទាសរីរែងចំមពាះបទ្មលមើសដតេយួ ៃិងការមលើក្សដលងមទាស ៃិងការអ្ៃុមព្ោះមទាស), E51/15, ៣ 
ដខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១១ (ឯក្សស្ថរស្ថធារណៈ), ក្សថាខណ័ឌ  ៤៣។ 

39 សូេមេើល មលខមយាងទី្៤១ ខាងមព្កាេ។ 
40 United Nations, Vienna Convention on Consular Relations, 24 April 1963, available at: 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3648.html [accessed 25 April 2019] 
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ដ្ាក្សមលើមាព្តា៩៨41 មៃះម ើយ ស រែឋអាមេរកិ្ស មទាះបីេៃិដេៃជាភាគី នៃលក្សេៃិតក្សៈរ  េូ
ក្សតី រែឋមៃះបាៃចុះក្សចិចព្រេមព្រៀងមទ្វភាគីជាេយួរែឋេយួចៃំៃួ ក្សនុងមនាះមាៃក្សេពុជា ឡាវ  វីលីរីៃ 
ទ្ីេរ័ខាងមក្សើត សិងាបុរ ី នង ្ងដែរ បមងកើតជា កាតរវក្សិចច មៅវញិមៅេក្ស (Reciprocal 
Obligation) េៃិបចជូ ៃជៃសងសយ័មៅ “តរអ្”។42 

ជាចុងមព្កាយ មាៃការរះិគៃថ់ា “តរអ្” មរ ើសមអ្ើងកាតម់ទាសដតមេែឹក្សនានំៃព្បមទ្សព្ក្សី
ព្ក្ស ជារិមសសមេែឹក្សនាដំសបក្សមមម  នៃទ្វីបអាង្រ្ វិក្ស។43 អ្នក្សៃរិៃធរបូមៃះ េៃិហា ៃអ្ះអាងថាខុស 
ឬព្តូវមទ្ ក្សប៏ ុដៃតសូេមធវើការក្សតស់មាគ ល់ខលះៗ។ តាេព្ទ្ឹសតីចាបអ់្ៃតរជាតិ កាតរវក្សចិចក្សនុងសៃធ-ិ
សញ្ញ ជាទូ្មៅចងចំណងែល់រែឋណាដែល ចូលជាភាគ។ី44 ការចូលជាភាគីមៃះ មោយសម័ព្គ
ចិតត ោម ៃការបងេំ។45 ព្បមទ្សេហាអ្ំណាច ព្បមទ្សអ្នក្សមាៃ រិចារណា ៃងិសមព្េចេៃិចូលជា
ភាគីជាការសមព្េចចិតត។ រែឋមៅព្បមទ្សអាង្រ្ វិក្ស បាៃសមព្េចចូលជាភាគី ែូចមៃះ “តរអ្” 
មាៃសេតថក្សចិចមលើរែឋទាងំមនាះ។ ជាចុងមព្កាយ ស្ថថ ៃភារនៃសិទ្ធិេៃុសស ៃិងការព្គបព់្គងរែឋនៃ     
បណាត ព្បមទ្សទាងំមនាះ េៃិបាៃព្តឹេព្តូវ ដែលនាឲំ្យមាៃបណតឹ ងមៅ “តរអ្”។ 

                                                 
41 ១. តុោការេៃិអាចមធវើសំមណើ ឲ្យបចជូ ៃ ឬ សំុជំៃយួ ដែលៃឹងទាេទាររែឋព្តូវបាៃមសនើ (Requested State) អ្ៃុ

វតតេៃិព្សបៃឹងកាតរវកិ្សចចមព្កាេចាបអ់្ៃតរជាតិ ទាក្សទ់្ងៃឹងរែឋ ឬអ្ភយ័ឯក្សសិទ្ធិការទូ្តរបស់បុគគល ឬព្ទ្រយ
សេបតតិរបស់រែឋទី្បី លុះព្តាដតតុោការ ទ្ទ្លួបាៃកិ្សចចស ព្បតិបតតិការជាែំបូងរីរែឋទី្បីមនាះ មបាះបងៃូ់វអ្ភយ័
ឯក្សសិទ្ធ។ ២. តុោការេៃិអាចមធវើសំមណើ ឲ្យបចជូ ៃ ដែលៃឹងទាេទារឲ្យរែឋព្តូវបាៃមសនើ អ្ៃុវតត ា្ុយៃឹងកាតរវកិ្សចច
មព្កាេកិ្សចចព្រេមព្រៀង អ្ៃតរជាតិ ដែលតាេកិ្សចចព្រេមព្រៀងមនាះ ការយល់ព្រេរបស់រែឋបចជូ ៃ (Sending State) 
ព្តូវបាៃទាេទារ ក្សនុងការបចជូ ៃ ព្បជារលរែឋនៃរែឋមនាះ មៅតុោការ លុះព្តាដតតុោការទ្ទ្លួការស ការជា
ែំបូងរីរែឋបចជូ ៃ សព្មាបក់ារព្រេមព្រៀងបចជូ ៃ, see the Rome Statute, , supra note 3។ 

42 ព្បជារលរែឋនៃភាគីេយួ (ភាគីទី្១) ក្សនុងដែៃែីនៃភាគីេយួមទ្ៀត មោយោម ៃការព្រេមព្រៀងជាក្សច់ាស់រីភាគីទី្១ 
ៃឹងេៃិព្តូវបាៃបចជូ ៃ ឬម ា្រតាេេមធាបាយណាេយួ មៅតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ មែើេបមីោលបំណងណា
េយួម ើយ..., see Agreement between the Royal Government of Cambodia and the Government of the 

United States of America regarding the Non-Surrender of Persons to the International Criminal Court, 

available at  http://guides.ll.georgetown.edu/c.php?g=363527&p=2456099 
43 Crime of Aggression Activated at the ICC: Does it Matter?, https://www.justsecurity.org/49859/crime-

aggression-activated-icc-matter/ 
44 Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 

331, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html [accessed 25 April 2019], Article 

2(b). 
45 មាត្រា ៥១ និង ៥២, United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 196 9,  United Nations, Treaty 

Series, vol. 1155, p. 331, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a 10.html [accessed 12 

November 2019]  
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មោយស្ថរការេៃិទុ្ក្សចតិត រេួ្សៃំិងការបារេភ រែឋេយួចៃំួៃមាៃ ព្បមទ្សអាង្រ្ វិក្សខាង
តបូង  វីលីរីៃ ក្សនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ដខកុ្សេភៈ បាៃព្បកាសែក្សខលួៃរី “តរអ្”។46 មោក្សព្បធានាធិបតី 
Duterte នៃព្បមទ្ស វីលីរីៃ មាៃមឈ្លម ះក្សនុងបណតឹ ងរចួម ើយ មៅ “តរអ្” ពាក្សរ់ៃ័ធការសមាល ប់
ក្សនុងព្ក្សបខណ័ឌ នៃបង្រ្ង្ហក បអ្ំមរើជួញែូរមព្គឿងមញៀៃ។47 េៃិមាៃបទ្បបចញតតិណាហាេឃាត ់ការែក្ស
ខលួៃមទ្។48 ការចូលជាភាគី ឬែក្សខលួៃដលងជាភាគី ជាក្សចិចអ្ធិបមតយយភារ ែូចមៃះ េៃិមាៃ
ឧបសគគ្លូវចាបម់ទ្។49 ការចុះជាភាគីព្បមទ្សខលះព្តូវឲ្យមាៃការ្តល់សចាច បៃ័មោយសភា។ វា
េៃិមាៃភារចាស់ោស់ តាេវធិាៃអ្ៃតរជាតិ ដែលថា ការែក្សខលួៃ ព្តូវមាៃការយល់ព្រេរបស់
សភា។ តាេអ្នក្សៃិរៃធ វាគួរដតមាៃការ ឯក្សភារឲ្យែក្សរសីភា្ងដែរ។ មៃះមែើេបរីក្សាឲ្យបាៃៃូវ
សមាសភាររែឋជាភាគីឲ្យបាៃមព្ចើៃ តាេរយៈៃូវការេៃិង្ហយអ្ៃុញ្ញ តយរែឋែក្សខលួៃព្សួលៗមរក្ស។ 
ស្ថថ បៃ័ អ្ៃតរជាតិ ព្ោៃដ់តទ្ទ្ួលៃូវការជូៃែំណឹងជា្លូវការរី វីលីរីៃ។ វាទ្ំៃងជាដ្ាក្សតាេ 
ការអ្ៃុវតតក្សនុងព្សរក្ស។ ក្សរណី  វីលីរីៃ មាៃបណតឹ ងមៅតុោការក្សំរូល ព្បឆ្ងំមរឿងមៃះ។50 
មទាះបីជាយា ងមៃះក្សត ីការែក្សខលួៃ ៃងឹយឺតមរល ព្បសិៃែំមណើ រការមសុើបអ្មងកតជា្លូវការ មោយ 
“តរអ្” មក្សើតមាៃរចួម ើយ។ មៃះក្សរណី Burundi ដែលជារែឋែំបូងែក្សខលួៃបនាា បរ់មីាៃការ
មសុើបអ្មងកតជា្លូវការមោយ “តរអ្” រចួម ើយ។51  
                                                 
46 ICC Statement on The Philippines’ notice of withdrawal: State participation in Rome Statute system 

essential to international rule of law, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx Name= pr1371  
47 Id., 

48 ១.តាេរយៈការជូៃែំណឹងជាោយលក្សេណ៍អ្ក្សសរមៅមោក្សអ្គគមលខាធិការអ្ងគការស ព្បជាជាតិ រែឋភាគី អាច
ែក្សខលួៃមចញរីលក្សេៃតិក្សៈមៃះ។ ការែក្សខលួៃ ៃឹងមាៃសុរលភារេយួឆ្ន បំនាា បរី់នងៃជូៃែំណឹង មលើក្សដលងការជូៃ
ែំណឹងកំ្សណតរ់យៈមរលយូរជាងមៃះ។ ២. រែឋៃឹងេៃិព្តូវរចួរីកាតរវកិ្សចច មោយស្ថរេូលម តុនៃការែក្សខលួៃរី
កាតរវកិ្សចច ដែលមក្សើតមាៃក្សនុងអំ្ ុងមរលខលួៃមៅជាភាគី រាបប់ចចូ លកាតរវកិ្សចចដ ន្ក្ស ិរចញ វតថុដែលមាៃ។ ការែក្សខលួៃ
មៃះ ៃឹងេៃិប ះពាល់ែល់កិ្សចចស ការណាេយួជាៃឹងតុោការ ពាក្សរ់ៃ័ធៃឹងការមសុើបអ្មងកត ៃិងែំមណើ រការៃីតិវធីិ
ទាក្សទ់្ង ដែលរែឋភាគីមាៃកាតរវកិ្សចច ស ការចាបម់ ត្ើេេុៃនងៃែក្សខលួៃបាៃចូលជាធរមាៃ ៃិងេៃិប ះពាល់ែល់ការ
រិចារណាមលើក្សតីកាត  ំ ដែលតុោការកំ្សរុងរិចារណា េុៃនងៃនៃការែក្សខលួៃមាៃសុរលភារ, Article 127 of the Rome 

Statute 
48 ICC Statement on The Philippines’ notice of withdrawal, supra note 46 
49 ICC Statement on The Philippines’ notice of withdrawal, supra note 46.   
50 Philippines Officially Leaves the International Criminal Court, https://www.nytimes. com/ 2019/03/ 

17/world/asia/philippines-international-criminal-court.html 
51 Burundi បាៃតេកល់ឯក្សស្ថរ ត្ល់សចាច បៃ័ែល់លក្សេៃតិក្សៈទី្ព្ក្សរងរ  ូេក្សនុងនងៃទី្ ២១ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ២០០៤។ រែឋមៃះបាៃ

ែក្សខលួៃរីលក្សេៃតិក្សៈ ម ើយមាៃអាៃុភារក្សនុងនងៃទី្ ២៧ ដខតុោ ឆ្ន  ំ២០១៧។ តុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាតិ អ្ៃុ
វតតយុតាត ធិការរបស់ខលួៃ មលើបទ្ឧព្កិ្សែឋ ក្សនុងដែៃែីរបស់ Burundi   ឬព្បព្រឹតត មោយជៃជាតិរបស់ខលួៃ រីនងៃទី្ ១ ដខ
ធនូ ឆ្ន  ំ២០០៤ ែល់ ២៦ ដខតុោ ឆ្ន  ំ២០១៧, see https://www.icc-cpi.int/burundi 127. 
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៤. សមងេប 
 តុោការមៃះ បាៃជួបបញ្ា ព្បឈេេយួចំៃៃួក្សតី ក្សប៏ ុដៃតមាៃចំណុចវជិជមាៃជាមព្ចើៃ្ង
ដែរ។ តុោការ មាៃលក្សេណៈអ្ចិនង្រ្ៃតយ ៍សព្មាបវ់ៃិនិចឆយ័មសចក្សតីអ្ំមរើឧព្ក្សិែឋមក្សើតម ើងមៅទូ្ទាងំ
រិភរមោក្ស។ យៃតការមៃះ ៃឹងនាឲំ្យមាៃការងេងយៃូវអ្ំមរើ ិងា ដែលក្សំរុងមក្សើតមាៃម ើង 
មោយស្ថរការសមព្េចចិតតមសុើបអ្មងកតមលើមេែឹក្សនា ំដែលក្សំរុងចូលរេួក្សនុងសង្រ្ង្ហគ េ។  
 “តរអ្” បំមរញបដៃថេ មលើតុោការព្រ មទ្ណឌ អ្ៃតរជាត ិ ដែលមាៃព្ស្ថប ់ ម ើយក្ស៏
បំមរញបដៃថេ មលើយៃតការតុោការជាត ិ កាតម់ទាសបទ្ឧព្ក្សិែឋមព្កាេចាបអ់្ៃតរជាត ិ រព្ងឹង
សេតថភារតុោការជាតិ តាេរយៈការស ការ។ ICC មទ្ើបដតមាៃែំមណើ រការ ម ើយដែល
មាៃការង្ហរជាមព្ចើៃព្តូវមធវើ។ អាព្ស័យម តុមៃះ ការវាយតនេលមលើសេទិ្ធ្លជាក្សោ់ក្សណ់ាេយួ 
ព្តូវរងចាមំរលមវោ។



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ច្បាប់ធនាគារ
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ត្ួនាទី នខិការទទេួខុសព្ត្ូវរបសអ់ភិបាេននព្គឹឹះសាា ន
ធនាគារ និខហ្រិញ្ាវត្ា ុ

(មព្កាេព្កបខណឌ ច្បាប់ពាណិជ្ជកេម និខច្បាប់ព្គប់ព្គខព្គឹឹះសាា ន
ធនាគារ និខហ្រិញ្ាវត្ាុននព្រឹះរាជាណាច្បព្កកេពុជា) 

មោក្ស អ្ ុក្ស កុ្សសល* 
១. មសចក្សតមី្តើេ 

ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជាព្តូវបាៃបមងកើតម ើងវញិមៅនងៃទ្ី១០ ដខតុោ ឆ្ន ១ំ៩៧៩ បនាា ប់
រីរបបដខមរព្ក្ស េព្តូវបាៃ្តួលរលំំនានងៃទ្ី០៧ ដខេក្សរា ឆ្ន ១ំ៩៧៩។52 រយៈមរលព្បដ លជាង
េយួទ្សវតសមព្កាយេក្សគឺក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៩១ មគម ើញមាៃវតតមាៃធនាោរពាណិជជែំបូងមគមៅក្សនុង
ព្បមទ្សក្សេពុជា ដែលមាៃមឈ្លម ះថា ធនាោរពាណិជជក្សេពុជា (Cambodia Commercial 
Bank) ដែលព្តូវបាៃបមងកើតម ើងមព្កាេទ្ព្េងជ់ាធនាោរវៃិិមយាគរេួោន របស់រែឋ មែើេបទីាក្ស់
ទាញអ្នក្សវៃិិមយាគ ៃិងបមព្េើឲ្យសក្សេមភារអាជ្ាធរអ្ ុៃតាក្សព់្បចាមំៅក្សេពុជា។53 ព្បរៃ័ធធនាោរ
មៅក្សេពុជា មាៃការរកី្សចមព្េើៃគួឲ្យក្សត់សមាគ ល់ ចាប់តាងំរីពាក្សក់្សណាត លទ្សវតសឆ្ន ១ំ៩៩០ 
បនាា ប់រីមាៃការោក្ស់ឲ្យអ្ៃុវតតៃូវចាប់សតីរីការមរៀបចំ ៃិងការព្បព្រឹតតមៅនៃធនាោរជាតិនៃ  
ក្សេពុជា ចាបស់តីរីព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ៃិងចាបៃ់ិងបទ្បបចញតតិនានា ក្សែូ៏ចជាការមធវើ
ក្សំដណទ្ព្េងវ់ស័ិយធនាោរក្សនុងឆ្ន ១ំ៩៩៨ ៃងិឆ្ន ២ំ០០១ ដែលមាៃជាអាងែូ៌ចខាងមព្កាេ54៖ 
 ក្ស.   ការលុបបំបាតៃូ់វលក្សេខណឌ តព្េូវឲ្យមាៃភាគ  ុៃចំៃួៃ ១៥% (ែបព់្បាភំាគរយ) 

របស់ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា មៅក្សនុងធនាោរឯក្សជៃទាងំអ្ស់។ 
 ខ.  ការចាតថ់ាន ក្សព់្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុជាបីព្បមភទ្គឺ ធនាោរពាណិជជ 

ធនាោរឯក្សមទ្ស ៃិងព្គះឹស្ថថ ៃេពី្ក្សូ ិរចញ វតថុ។ ៃងិ 

                                                 

* មោក្ស អ្ ុក្ស កុ្សសល គឺជានាយក្សដ ន្ក្សចាបន់ៃព្ក្សរេ  ុៃឯក្សជៃេយួ។ រាល់េតិមយាបល់ដែលមលើក្សម ើងមៅក្សនុងអ្តថ
បទ្មៃះ គឺជាទ្សសៃៈផ្ទា ល់ខលួៃរបស់អ្នក្សៃិរៃធ មោយេៃិបាៃ ល្ុះបញ្ច ំង ឬបង្ហា ញរីទ្សសៃៈរបស់ស្ថថ បៃ័ដែល
អ្នក្សៃិរៃធមធវើការម ើយ។ 

52 https://www.nbc.org.kh/about_the_bank/history_of_nbc.php, visited on 22 May 2019 
53 Ibid. 
54 Jan Putnis, The Banking Regulation Review, Ninth Edition 2018, p 73 
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 គ.  ការបមងកើៃមែើេទុ្ៃចុះបចជ ីអ្បបបរមារបស់ធនាោរពាណិជជរី USD៥.០០០.០០០ 
(ព្បាោំៃែុោល រអាមេរកិ្ស ែល់ USD១២.៥០០.០០០ (ែបរ់ីរោៃព្បារំយ
ពាៃែុ់ោល រអាមេរកិ្ស) ដែលបាៃមធវើឲ្យធនាោរេយួចំៃួៃព្តូវបិទ្ទាវ រ។ 

ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា ក្ស៏បាៃមធវើការបមងកើៃមែើេទុ្ៃចុះបចជ ីអ្បបបរមារបស់ព្គះឹស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុជាបៃតបនាា ប។់ គិតព្តឹេចុងឆ្ន ២ំ០១៨ ព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
ក្សនុងព្បមទ្សក្សេពុជារេួមាៃ ធនាោរពាណិជជចំៃៃួ ៤៣ (ធនាោរក្សនុងព្សរក្សចំៃួៃ ១៥ បុព្តសេពៃ័ធ
ធនាោរបរមទ្សចំៃួៃ ១៥ ៃិងស្ថខាធនាោរបរមទ្សចៃំួៃ ១៣) ធនាោរឯក្សមទ្សចំៃួៃ ១៤ 
(ធនាោររែឋចំៃៃួ ១ ៃងិធនាោរឯក្សជៃចៃំួៃ ១៣) ព្គឹះស្ថថ ៃេពី្ក្សូ ិរចញ វតថុទ្ទ្ួលព្បាក្សប់មចញ ើរី
ស្ថធារណជៃចំៃៃួ ៧ ព្គះឹស្ថថ ៃេពី្ក្សូ ិរចញ វតថុចំៃួៃ ៧៣ ព្គឹះស្ថថ ៃឥណទាៃជៃបទ្ចំៃៃួ 
២៧៣ ព្ក្សរេ  ុៃភតិសៃា ិរចញ វតថុចំៃួៃ ១៥ អ្នក្សែំមណើ រការតតិយភាគីចំៃួៃ ៥ ព្គឹះស្ថថ ៃ   
្តល់មសវាទូ្ទាតស់ងព្បាក្សច់ៃំួៃ ១៤ ព្ក្សរេ  ុៃមព្ក្សឌ្ីតបយួរ  កូ្សេពុជាចំៃួៃ ១ ការយិាល័យតំណាង
ធនាោរបរមទ្សចំៃួៃ៥ ៃិងអាជីវក្សេមបតូរព្បាក្សច់ំៃៃួ ២.៧៣៧។55 

មែើេបមី្លើយតបៃឹងភាររកី្សចមព្េើៃ ៃិងមែើេបរីព្ងងឹអ្ភបិាលក្សិចចមៅក្សនុងវស័ិយធនាោរ 
ៃិង ិរចញ វតថុ ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា ក្សនុងនាេជាអាជ្ាធរទ្ទ្ួលបៃាុក្សព្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ 
ៃិង ិរចញ វតថុ បាៃោក្សឲ់្យអ្ៃុវតតព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលក្សចិចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ 
ៃិងព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆ័យព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សបសព្មាប់បុគគលោក្ស់ពាក្សយមសនើសំុ ៃិង
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា  ក្សនុងមោលបំណងមរៀបចំឲ្យមាៃរចនាសេពៃ័ធ
គណៈព្គបព់្គងព្គបជ់ាៃថ់ាន ក្ស ់ ៃិងក្សណំតអ់្ំរីគុណវឌុ្ឍ ិ ៃិងតួនាទ្ីរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ្ងដែរ។ ចំដណក្សឯការទ្ទ្ួលខុសព្តូវទាងំដ្នក្សវៃិយ័ ៃិងដ្នក្សព្រ មទ្ណឌ
របស់អ្ភបិាលនៃព្គះឹស្ថថ ៃ មាៃដចងមៅក្សនុងចាប ់ ៃិងបទ្បបចញ តតិជាធរមាៃែូចជាចាប់សតីរី
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ ៃងិចាបស់តីការព្បឆ្ងំការសមាា តព្បាក្ស ់ៃងិ ិរចញបបទាៃមភរវក្សេម
ជាមែើេ។ 

បចញតតិសតីរីគុណវឌុ្ឍ ិ តួនាទ្ ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ 
ៃិង រចិញ វតថុក្ស៏មាៃដចងមៅក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាប់ពាណិជជក្សេម្ងដែរ មោយម តុថាព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុព្តូវសថិតមៅមព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេម្ង ៃិងមៅមព្កាេព្ក្សបខណឌ
ចាបព់្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ្ង។ 

                                                 
55 របាយការណ៍ព្បចាឆំ្ន  ំ២០១៨ របស់ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា ទំ្ររ័ ៤១។ 
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អ្តថបទ្មៃះ ព្តូវបាៃដបងដចក្សជារីរដ្នក្ស មោយមធវើការរិភាក្សាមលើៃិយេៃយ័ ៃិងគុណ-
វឌុ្ឍរិបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រចិញ វតថុ (ដ្នក្សទ្ី១) ៃិងតួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុស
ព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ (ដ្នក្សទ្២ី) មព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេម 
ៃិងព្ក្សបខណឌ ចាបព់្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ។ 

 
២. ៃិយេៃយ័ ៃិងគុណវុឌ្ឍរិបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 

២.១. ៃិយេៃយ័  
ៃិយេៃយ័នៃពាក្សយ “អ្ភបិាល” មាៃដចងមៅក្សនុងចាប ់ ៃិងបទ្បបចញតតិជាមព្ចើៃ ដែល

បាៃោក្ស់ឲ្យអ្ៃុវតតមោយព្ក្សសួង ៃិងស្ថថ ប័ៃមាៃសេតថក្សិចចដែលព្គប់ព្គងវស័ិយពាណិជជក្សេម     
វស័ិយធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ក្សែូ៏ចជាវស័ិយេូលបព្ត ម ើយៃិយេៃយ័ទាងំមៃះ ព្តវូបាៃយក្ស
េក្សអ្ៃុវតតក្សនុងវស័ិយៃីេយួៗមរៀងៗខលួៃ។   

មយាងតាេមាព្តា ៨៨ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៥ ពាក្សយថា 
“អ្ភបិាល” មាៃៃយ័ថា សមាជិក្សនៃព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃេយួ។56   

ព្ក្សេរែឋបបវណីឆ្ន  ំ ២០០៧ នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ្តល់ៃិយេៃយ័ដែលមាៃ
លក្សេណៈលេាតិជាងចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម។ ព្ក្សេរែឋបបមវណីឆ្ន  ំ ២០០៧ ពាក្សយថា 
“អ្ភបិាល”  សំមៅមៅមលើអ្នក្សព្គបព់្គង ឬការព្គបព់្គង ឬអ្ងគភារេយួមែើេបអី្ៃុវតតក្សចិចការរបស់
ៃីតិបុគគល។57 

ៃិយេៃ័យមៃះ ព្តូវបាៃបក្សព្ស្ថយកាៃ់ដតលេាិតមៅក្សនុងព្បកាសសតីរីអ្ភិបាលក្សិចច
របស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុចុះនងៃទ្ី២៥ ដខវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០០៨។ មយាងតាេព្បការ ២ 
នៃព្បកាសមៃះ ពាក្សយថា “អ្ភបិាល” ឬ”ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល” មាៃៃយ័ថា គណៈព្គបព់្គងដែលទ្ទ្ួល
ខុសព្តូវក្សនុងការព្តួតរិៃតិយមលើការព្គបព់្គង ៃិងស្ថថ ៃភាររបស់ព្គឹះស្ថថ ៃក្សនុងនាេភាគទុ្ៃិក្ស។58 

                                                 
56 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ៨៨។ 

57 ព្ក្សេរែឋបបមវណីចុះនងៃទី្០៨ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៧ សនាា ៃុព្ក្សេ។ 

58 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ មាព្តា ២។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២.២.គុណវឌុ្ឍរិបស់អ្ភបិាល ៃិងសមាសភារព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ 
ៃិង រិចញ វតថុ 
 ២.២.១.គុណវុឌ្ឍរិបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 

ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ២០០៥ េៃិបាៃក្សព្េតិ ឬក្សំណតគុ់ណវឌុ្ឍ ិ(មព្ៅ
រីលក្សេខណឌ អាយុ) សព្មាបប់គុគលដែលអាចបំមរញតួនាទ្ជីាអ្ភបិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃឯក្សជៃទ្ទ្លួ
ខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិ ឬព្ក្សរេ  ុៃេហាជៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិមទ្ មោយស្ថរដតចាបម់ៃះ គឺ
ជាចាបម់ោលដែលព្គបព់្គងរាល់ព្ក្សរេ  ុៃទាងំឡាយដែលមធវើពាណិជជក្សេមមៅក្សនុងព្រះរាជាណា-
ចព្ក្សក្សេពុជាដែលជាទូ្មៅ គុណវឌុ្ឍលិេាតិរបស់អ្ភបិាលមាៃក្សំណតម់ៅក្សនុងចាប ់ ឬបទ្បបចញតតិ
ដែលព្គបព់្គងវស័ិយជាក្សោ់ក្សៃ់ីេយួៗ។ មាព្តា ១២០ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម
ឆ្ន ២ំ០០៥ ដចងថា របូវៃ័តបគុគលដែលមាៃសេតថភារមាៃអាយុមលើសរី១៨ឆ្ន មំ ើងមៅ អាច
បមព្េើការង្ហរជាអ្ភបិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃបាៃ។ អ្ភបិាលេៃិចាបំាចជ់ាមាច ស់ភាគ  ុៃ ឬេៃិ
ចាបំាចត់ព្េូវឲ្យមាៃមាៃលក្សេណៈសេបតតិណាម្សងមទ្ៀតម ើយ មលើក្សដលងដត លក្សេៃតិក្សៈរបស់
ព្ក្សរេ  ុៃតព្េូវឲ្យមាៃលក្សេណឌ ម្សងរីមៃះ។59 

្ាុយរីព្ក្សរេ  ុៃដែលព្បក្សបពាណិជជក្សេមទូ្មៅ លក្សេខណឌ តព្េូវមែើេបអីាចបមព្េើការង្ហរជា
អ្ភបិាលមៅក្សនុងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុមាៃលក្សេណៈតងឹរងឹ ដែលអ្ភបិាលព្តូវបាៃ
តព្េូវឲ្យមាៃសេតថភារ ៃិងគុណវឌុ្ឍពិ្គបព់្ោៃ។់ បដៃថេរីមលើលក្សេខណឌ ទូ្មៅដែលមាៃក្សំណត់
មៅក្សនុងចាប់សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម អ្ភិបាលដែលអាចបមព្េើការង្ហរមៅក្សនុងព្គះឹស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ ព្តូវមាៃគុណវឌុ្ឍ ិ ៃងិ្លងកាតក់ារព្តួតរៃិិតយយា ង មតច់តម់ោយអាជ្ាធរ 
អាណារាបាល (ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា) ែូចខាងមព្កាេ60៖ 

 ្លងកាតែ់ំមណើ រការលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ែព៏្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សបមោយធនាោរជាតិ
នៃក្សេពុជា 

 យល់រីតួនាទ្ីរបស់ខលួៃ រេួទាងំទ្ព្េងហ់ាៃិភយ័របស់ព្គះឹស្ថថ ៃ 
 មបើចាបំាចព់្តូវទ្ទ្ួលការបណតុ ះបណាត ល មែើេបរីក្សាបាៃជនំាញរេួោន  
 យល់រីភារក្សិចចរបស់ខលួៃចំមពាះភាគទុ្ៃកិ្ស ចំមពាះព្គឹះស្ថថ ៃ ៃិងចំមពាះអ្នក្សដែល

មាៃព្បមយាជៃព៍ាក្សរ់ៃ័ធ 

                                                 
59 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១២០។ 

60 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ មាព្តា ៣។ 



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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 យល់ែឹងរីបរសិ្ថថ ៃចាប ់ៃិងបទ្បបចញតតិទាងំេូល មែើេបយីល់ចាស់អ្ំរបីញ្ា ដែល
អាចមក្សើតមាៃម ើង 

 តាេោៃស្ថថ ៃភារទ្ី្ ារបចចុបបៃន ៃិងយល់ែងឹអ្ំរបីរសិ្ថថ ៃព្បក្សួតព្បដជងនៃអាជីវ
ក្សេមរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃ 

 មាៃមរលមវោ ៃិងថាេរលដែលអាចបំមរញការង្ហរព្បក្សបមោយព្បសិទ្ធភារ។ 
គុណវឌុ្ឍរិបស់អ្ភបិាលនៃព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ ព្តូវបាៃបក្សព្ស្ថយកាៃដ់ត

លេាតិដងេមទ្ៀត មៅក្សនុងព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សបសព្មាបប់ុគគល
ោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរៃិង ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា ។ មយាងតាេព្បការ ៩ 
នៃព្បកាសមៃះ មែើេបអីាចក្សណំតថ់ាបគុគលណាេយួមាៃលក្សេខណឌ ព្តេឹព្តូវ ៃិងសេព្សបព្គប់
ព្ោៃស់ព្មាបប់មព្េើការង្ហរជាអ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ បគុគលមនាះព្តូវបាៃ
វាយតនេលមោយដ្ាក្សមលើគុណវឌុ្ឍ ិៃិងលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ែូចខាងមព្កាេ61៖ 
  ក្ស. ភារមស្ថម ះព្តង ់ភារសុចរតិ ក្សិតតិនាេ ៃងិភារព្តឹេព្តូវ 
  ខ. ការសិក្សា ចំមណះែឹង ៃិងសេតថភារ  
  គ. ស្ថថ ៃភារ ិរចញ វតថុរងឹមា។ំ 

មែើេបវីាយតនេលរីភារមស្ថម ះព្តង ់ ភារសុចរតិ ៃងិភារព្តឹេព្តូវរបស់អ្ភបិាល ធនាោរ
ជាតិនៃក្សេពុជា ៃឹងមធវើការរិចារណាមលើក្សតាត សេព្សបជាមព្ចើៃែូចជា (i) ការព្តួតរិៃិតយមលើ
លិខិតមថាក លមទាសរបស់អ្ភបិាល មែើេបអីាចែឹងថាមតើបុគគលរបូមៃះមាៃធាល បព់្តូវបាៃ្តនាា មទាស
រីបទ្េជឈេឹ ឬបទ្ឧព្ក្សិែឋណាេយួដែរឬមទ្ (ii) មតើអ្ភបិាលធាល បម់ាៃក្សំ ុសមោយស្ថរការដក្សលង 
ឬ្តល់ៃូវភសតុតាងដក្សលងបៃលំ (iii) មតើអ្ភបិាលព្តូវបាៃទ្ទ្លួទ្ណឌ ក្សេមខាងវៃិយ័ ឬរយួរការង្ហរ
មោយអាជ្ាធរព្តួតរិៃិតយ ឬព្គឹះស្ថថ ៃវជិាជ ជីវៈ ឬតុោការជាស្ថធារណៈ ឬជាឯក្សជៃ (iv) មតើ
អ្ភបិាលធាល បព់្តូវបាៃមគបចឈបរ់ីការង្ហរ ឬបងេំឲ្យោដលងរីតំដណងមោយស្ថរដតពាក្សរ់ៃ័ធមលើ
បញ្ា ភារសុចរតិ ឬភារមស្ថម ះព្តង ់ (v) មតើអ្ភបិាលធាល បជ់ាបព់ាក្សរ់ៃ័ធក្សនុងសក្សេមភារែូចជាការ
សមាា តព្បាក្ស ់ ិរចញបបទាៃមភរវក្សេម ៃិងអ្ំមរើរុក្សរលួយ ៃងិលក្សេខណឌ វៃិិ្ឆយ័ជាមព្ចើៃមទ្ៀត។62 

                                                 
61 ព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សប សព្មាបបុ់គគលោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង

 ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា  ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ៩។ 
62 ព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សប សព្មាបបុ់គគលោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង

 ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា  ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ១០។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ចំដណក្សឯការវាយតនេលមលើការសិក្សា ចំមណះែងឹ ៃងិសេតថភាររបស់អ្ភបិាលវញិ 
ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជាៃងឹរចិារណាមលើក្សតាត ពាក្សរ់ៃ័ធែូចជា (i) ព្បវតតិសិក្សារបស់អ្ភបិាលមោយ
រិៃិតយមេើលមលើសញ្ញ បព្ត ឬវញិ្ញ បៃបព្តម្សងៗ (ii) បទ្រិមស្ថធៃរ៍បស់អ្ភបិាលក្សនុងការ
បំមរញេុខតំដណងរេីុៃេក្ស (iii) ចំមណះែងឹដ្នក្សអាជីវក្សេម ៃិងក្សតាត ម្សងៗមទ្ៀត។63 មៃះគឺជា
លក្សេខណឌ វៃិចិឆយ័ព្គឹះ ៃិងមាៃស្ថរៈសំខាៃម់ព្ពាះថា មែើេបអីាចែឹក្សនា ំ ព្គបព់្គង ៃិងអ្ៃុវតត
ព្បតិបតតិការរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុព្បក្សមោយព្បសិទ្ធភារ សុវតថិភារ ៃងិមាៃភារ
រងឹមា ំអ្ភបិាលដែលជាគណៈព្គបព់្គងជាៃខ់ពស់ព្តូវដតជាបុគគលដែលមាៃការសិក្សា ចំមណះែឹង 
បទ្រិមស្ថធៃ ៍ ៃិងសេតថភារព្គប់ព្ោៃ់មែើេបអីាចដសវងយល់ៃូវតព្េូវការបមចចក្សមទ្សអាជីវក្សេម 
ៃិងហាៃិភយ័ដែលពាក្សរ់ៃ័ធ។ 

លក្សេខណឌ វៃិចិឆយ័ទ្៣ី ដែលធនាោរជាតិនៃក្សេពុជាមធវើការរិៃិតយមលើគឺ ភាររងឹមាដំ្នក្ស
 ិរចញ វតថុរបស់អ្ភបិាល ដែលជាទូ្មៅធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា ៃឹងរិចារណាមលើក្សតាត ពាក្សរ់ៃ័ធែូច
ជា (i) មតើអ្ភបិាលមនាះមាៃសេតុលយឥណទាៃ ួសកាលក្សំណតម់ៅធនាោរម្សង ៃិងេៃិ
ទាៃប់ាៃជព្េះស្ថថ ៃភារមៃះមៅម ើយ (ii) អ្ភបិាលបាៃមធវើការសព្េរះសព្េួល ជាេយួមាច ស់
បំណុល ឬបាៃោក្សព់ាក្សយសំុក្សសយ័ធៃ ៃិងក្សតាត ពាក្សរ់ៃ័ធម្សងៗមទ្ៀត។64 

បុគគលដែលោម ៃគុណវឌុ្ឍ ិ ៃិងេៃិបាៃបំមរញតាេលក្សេខណឌ ែូចបាៃមរៀបរាបខ់ាងមលើ 
េៃិអាចព្តូវបាៃដតងតាងំជាអ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុមទ្ មព្ពាះថារាល់ការ
ដតងតាងំអ្ភិបាលនៃព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវ្លងកាត់ការវាយតនេលយា ង មត់ចត់ 
(មលើគុណវឌុ្ឍ ិ ៃងិលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័) មោយធនាោរជាតនិៃក្សេពុជា។ បដៃថេរីមលើមៃះមៅមទ្ៀត 
រាល់ការដតងតាងំអ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុអាចមធវើមៅបាៃ លុះព្តាដតមាៃការ
យល់ព្រេជាោយលក្សេណ៍អ្ក្សសរជាេុៃរីធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា។65 

                                                 
63 ព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សប សព្មាបបុ់គគលោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង

 ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា  ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ១១។ 
64 ព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សប សព្មាបបុ់គគលោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង

 ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា  ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ១២។ 
65 ព្បកាសសតីរីលក្សេខណឌ វៃិិចឆយ័ព្តឹេព្តូវ ៃិងសេព្សប សព្មាបបុ់គគលោក្សព់ាក្សយមសនើសំុ ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង

 ិរចញ វតថុដែលមាៃអាជ្ាបណ័ា  ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ១៥។  



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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 ២.២.២.សមាសភារព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 
ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ បាៃក្សំណតច់ំៃួៃអ្បបបរមានៃអ្ភបិាល

របស់ព្ក្សរេ  ុៃឯក្សជៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិ ៃិងព្ក្សរេ  ុៃេហាជៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិ។ 
មយាងតាេព្បការ ១១៨ នៃចាប់សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ ព្ក្សរេ  ុៃឯក្សជៃ
ទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិ ព្តូវមាៃអ្ភបិាលមាន ក្ស ់ ឬមព្ចើៃនាក្ស។់ ព្ក្សរេ  ុៃេហាជៃទ្ទ្ួលខុស
ព្តូវមាៃក្សព្េតិព្តូវមាៃអ្ភបិាលយា ងតចិបីនាក្ស។់66 

ចាប់ ៃិងបទ្បបចញតតិព្គប់ព្គងព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុេៃិបាៃក្សំណត់ចំៃួៃ 
អ្បបរមានៃអ្ភិបាលរបស់ព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរពាណិជជមទ្ ក្ស៏ប ុដៃតបាៃក្សំណត់ចំៃួៃអ្បបបរមានៃ
អ្ភបិាលសព្មាបធ់នាោរឯក្សមទ្ស ៃិងព្គះឹស្ថថ ៃ េពី្ក្សូ ិរចញ វតថុ។ មទាះបីជាយា ងណាក្សម៏ោយ 
ចំៃួៃអ្បបបរមានៃអ្ភបិាលសព្មាបព់្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវបាៃក្សំណតម់ោយចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ មោយស្ថរដតព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុព្តូវដត
បមងកើតម ើងមព្កាេទ្ព្េងជ់ាព្ក្សរេ  ុៃេហាជៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិ។ មាព្តា ៨៥ នៃចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ២០០៥ ដចងថា ព្ក្សរេ  ុៃឯក្សជៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិេៃិ
អាចបមងកើតម ើងមព្កាេចាប់មៃះក្សនុងមោលបំណងមធវើអាជីវក្សេមធនាោរ ព្ក្សរេ  ុៃធានារា ប់រង 
ៃិងព្ក្សរេ  ុៃឥណទាៃម ើយ។67 ែូមចនះ ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវដតបមងកើតម ើង
មព្កាេទ្ព្េងជ់ាព្ក្សរេ  ុៃេហាជៃទ្ទ្ួលខុសព្តូវមាៃក្សព្េតិ ៃិងព្តូវមាៃអ្ភបិាលយា ងតិចចំៃួៃ
បីរបូ។ 

ទាងំចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៥ ៃងិចាបៃ់ងិបទ្បបចញតតិព្គបព់្គង
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុេៃិបាៃក្សណំតច់ំៃួៃអ្តិបរមានៃអ្ភបិាលសព្មាបព់្ក្សរេ  ុៃ ឬ
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុមទ្។ ែូមចនះ ព្ក្សរេ  ុៃ ឬព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុអាច
ក្សំណតច់ំៃួៃអ្តិបរមានៃអ្ភបិាលមៅក្សនុងលក្សេៃតិក្សៈរបស់ខលួៃ អាព្ស័យមៅតាេទ្ំ ំ ៃិងតព្េូវ
ការអាជីវក្សេមជាក្សដ់សតង។ 

លក្សេណៈរិមសសរបស់ចាប ់ៃិងបទ្បបចញតតិព្គបព់្គងព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុគឺ
លក្សេខណឌ តព្េូវឲ្យបចចូ លអ្ភិបាលឯក្សរាជយចូលមៅក្សនុងសមាសភារព្ក្សរេព្បឹក្សាភិបាលរបស់
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ។ សព្មាបធ់នាោរពាណិជជ ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាលព្តូវមាៃសមាជិក្ស

                                                 
66 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១១៨។ 
67 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ៨៥។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ឯក្សរាជយយា ងតិចរីររបូ។ សព្មាបធ់នាោរឯក្សមទ្ស ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃេពី្ក្សូ ិរចញ វតថុ ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល
ព្តូវមាៃសមាជិក្សយា ងតិចបីរបូ ដែលក្សនុងមនាះ េយួរបូព្តវូដតជាសមាជិក្សឯក្សរាជយ។ ព្បសិៃមបើ
ព្គឹះស្ថថ ៃមាៃសមាជិក្សមលើសរី៣របូ ព្គឹះស្ថថ ៃព្តូវធានាថាយា ងតចិេយួភាគបី នៃសមាជិក្សព្តូវ
ដតជាសមាជិក្សឯក្សរាជយ។68 ពាក្សយថា អ្ភបិាលឯក្សរាជយ សំមៅមលើអ្ភបិាលដែលមាៃសេតថភារ
វៃិិចឆយ័មោយឯក្សរាជយមលើទ្សសៃៈនៃការព្គបព់្គង្លព្បមយាជៃៃ៍មយាបាយ ឬ្លព្បមយាជៃ៍
ខាងមព្ៅដែលេៃិសេព្សប។69 ៃិយេៃយ័ខាងមលើមៃះ មាៃលក្សេណៈទូ្ោយ ដែលអាចនាឲំ្យ
មាៃការបក្សព្ស្ថយខុសៗោន ។ ដ្ាក្សតាេការបក្សព្ស្ថយនាមរលបចចុបបៃន អ្ភបិាលេៃិឯក្សរាជយ
សំមៅមលើបុគគលដែលមាៃេុខតំដណង ៃងិបមព្េើការង្ហរមៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃបុព្តសេពៃ័ធរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ 
រេួទាងំព្ក្សរេ  ុៃបុព្តសេព័ៃធមៅបរមទ្ស្ងដែរ ដែលមាៃៃយ័ថាបុគគលិក្សរបស់ព្ក្សរេ  ុៃមេ ឬ
ព្ក្សរេ  ុៃបុព្តសេព័ៃធេិៃអាចមធវើជាអ្ភិបាលឯក្សរាជយរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរពាក្ស់រ័ៃធមៅក្សេពុជា
បាៃមទ្។ ក្សប៏ ុដៃត អ្ភបិាលឯក្សរាជយនៃព្ក្សរេ  ុៃមេ ឬព្ក្សរេ  ុៃបុព្តសេពៃ័ធមៅបរមទ្ស ព្តូវបាៃ
អ្ៃុចញ តឲ្យមធវើជាអ្ភបិាលឯក្សរាជយមៅក្សនុងធនាោរពាក្សរ់ៃ័ធមៅក្សេពុជា។70 ដ្ាក្សតាេៃិយេៃ័យ 
ៃិងការបក្សព្ស្ថយខាងមលើ បុគគលិក្សដែលកាៃេ់ុខតំដណងដែលឯក្សរាជយរីព្បតិបតតិការអាជីវក្សេម 
(ឧទា រណ៍ ដ្នក្សសវៃក្សេម ឬដ្នក្សព្បតិបតតិតាេ) មៅក្សនុងព្ក្សរេ  ុៃមេ ឬព្ក្សរេ  ុៃបុព្តសេពៃ័ធមៅ
បរមទ្សគួរដតអាចបំមរញតនួាទ្ីជាអ្ភបិាលឯក្សរាជយមៅក្សនុងធនាោរពាក្សរ់ៃ័ធមៅក្សេពុជា្ងដែរ។ 

 
៣. តនួាទី្ ភារកិ្សចច ៃិងការទ្ទ្លួខុសព្តវូរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 

៣.១ តនួាទី្ ៃិងភារកិ្សចចរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 
សព្មាប់ព្ក្សរេ  ុៃពាណិជជក្សេមទូ្មៅ ការចាត់ដចងសក្សេមភារអាជីវក្សេម ៃិងការង្ហរ

ព្បតិបតតិការរបស់ព្ក្សរេ  ុៃព្តូវបាៃព្បគល់ជូៃព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល។ សិទ្ធិ ៃិងតួនាទ្ីទូ្មៅរបស់
អ្ភបិាលអាចព្តូវបាៃក្សណំតម់ៅក្សនុងលក្សេៃតិក្សៈរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ។  

ចាប់សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ បាៃក្សំណត់សិទ្ធិ ៃិងតួនាទ្ីជាទូ្មៅ
របស់អ្ភបិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹការព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃ។ មយាងតាេមាព្តា ១១៩ នៃ

                                                 
68 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ៦។   
69 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ៦ ក្សថា

ខណឌ  ១។ 
70 Jan Putnis, The Banking Regulation Review, Ninth Edition 2018, p 77 
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ចាប់សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ លក្សេៃតិក្សៈរបស់ព្ក្សរេ  ុៃព្តូវដចងរីសិទ្ធិរបស់
អ្ភបិាលដែលមាៃជាអាងែូ៌ចជា71៖ 

ក្ស. ដតងតាងំ ៃិងែក្ស ូតសិទ្ធអិ្នក្សព្គបព់្គងទាងំអ្ស់ ៃិងក្សណំតៃូ់វសិទ្ធិចាស់ោស់
សព្មាបអ់្នក្សព្គបព់្គងទាងំមនាះ។ 

ខ. ក្សំណតព់្បាក្សម់បៀវតស ៃិងព្បាក្សប់ំណាចម់្សងៗែល់អ្នក្សព្គបព់្គងទាងំមនាះ។ 
គ.  ក្សំណតព់្បាក្សម់បៀវតស ៃិងព្បាក្សប់ំណាចម់្សងៗសព្មាបអ់្ភបិាលទាងំអ្ស់ ម ើយ

ោក្សជូ់ៃមៅមាច ស់ភាគ  ុៃមែើេបសំុីមសចក្សតីសមព្េច។ 
 . មចញបណ័ា ក្សណំតស់ៃា សញ្ញ បណ័ា  ៃិងលិខិតស្ថន េ ដែលបញ្ជ ក្សថ់ាមាៃ

បំណុល ៃិងតឹក្សតាង ម្សងៗនៃបំណុលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងក្សំណតៃូ់វលក្សេណៈ
ោចខ់ាត ៃិងលក្សេណៈមធៀបរបស់លិខិតស្ថន េទាងំឡាយមៃះ។  

ង.  មសនើ សំុមាច ស់  ុៃ មែើេបីមធវើការដក្សដព្បលក្សេៃតិក្សៈ ឬលុបមចាលលក្សេៃតិក្សៈរបស់   
ព្ក្សរេ  ុៃ។ 

ច.  មសនើសំុមាច ស់  ុៃ ៃូវក្សិចចសៃារោំយចូលោន  ឬរេួបចចូ លោន រវាងព្ក្សរេ  ុៃ ៃងិ
បុគគលម្សងណាេយួ។ 

្.  មសនើសំុមាច ស់  ុៃ មែើេបលីក្សព់្ទ្រយសេបតតិព្ក្សរេ  ុៃទាងំអ្ស់ ឬេយួភាគ។ 
ជ.  មសនើសំុមាច ស់  ុៃ មែើេបរីោំយ ឬជព្េះបចជ ីព្ក្សរេ  ុៃ។ 
ឈ. ព្បកាសភាគោភមៅតាេមោលការណ៍គណមៃយយ ៃិងតាេលក្សេណឌ នៃការោក្ស់

ភាគ  ុៃ ព្បមភទ្ៃេីយួៗដែលមាៃសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃភាគោភ។ 
ញ.  មចញបណ័ា ភាគ  ុៃរបស់ព្ក្សរេ  ុៃមៅតាេវសិ្ថលភារ ដែលបាៃដចងមៅក្សនុង

លក្សេៃតិក្សៈនៃព្ក្សរេ  ុៃ។ 
ែ.  ខចីព្បាក្ស។់ 
ឋ.  មបាះមចញ មបាះមចញជាងមី ឬលក្សេ់ូលបព័្តរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ។ 
ឌ្.  ចុះក្សិចចសៃាក្សនុងនាេព្ក្សរេ  ុៃ។ 
ឍ.  មធវើ ីុប ូដតក្ស ចុះក្សិចចសៃាបញ្ច ំ មបើេៃិែូមចនះមទ្បមងកើត្លព្បមយាជៃរ៍េីូលបព្ត

ចំមពាះព្ទ្រយសេបតតិទាងំអ្ស់ ឬព្ទ្រយសេបតតិណាេយួរបស់ព្ក្សរេ  ុៃមែើេបមីធវើការ
ធានាកាតរវក្សិចចណាេយួរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ។ 

                                                 
71 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១១៩។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ណ.  មរៀបចំការបិទ្បចជ ីគណមៃយយនៃកាលបរមិចឆទ្ៃីេួយៗ ជូៃមាច ស់  ុៃ ៃិងមសនើ
ចាតដ់ចងលទ្ធ្ លព្បចាឆំ្ន ជូំៃេហាសៃនិបាតនៃមាច ស់  ុៃ។ 

ដ្ាក្សតាេមាព្តា ១១៩ ខាងមលើ អ្ភបិាល ឬព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាលរបស់ព្ក្សរេ  ុៃមាៃសិទ្ធ ិ
ៃិងតួនាទ្យីា ងទូ្លំទូ្ោយក្សនុងការព្គបព់្គង ៃងិចាតដ់ចងសក្សេមភារអាជីវក្សេម ៃងិព្បតិបតតិការ
របស់ព្ក្សរេ  ុៃ មលើក្សដលងដតក្សិចចការ ឬសក្សេមភារសំខាៃ់ៗ េយួចំៃៃួរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ ដែលេៃិ
ដេៃជាព្បតិបតតិការជាធេមតារបស់ព្ក្សរេ  ុៃ (មាៃជាអាងែូ៌ចជា ការដក្សដព្បលក្សេៃតិក្សៈ ឬការលុប
មចាលលក្សេៃតិក្សៈព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងការលក្ស់ព្ទ្រយសេបតតិរបស់ព្ក្សរេ  ុៃ) ព្តូវមសនើសំុការសមព្េចរី
មាច ស់  ុៃ។ 

មព្ៅរីសិទ្ធិ ៃិងតួនាទ្ីដែលមាៃដចងមៅក្សនុងលក្សៃតិក្សៈ សិទ្ធិ ៃិងតួនាទី្លេាិតរបស់
អ្ភបិាលអាចមាៃដចងមៅក្សនុងខដចង ៃិងលក្សេខណឌ មយាងរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល ឬក្សិចចសៃា
របស់មាច ស់  ុៃ។ ប ុដៃតសិទ្ធិៃិងតួនាទ្ីរបស់អ្ភិបាលដែលមាៃដចងក្សនុងលក្សេៃតិក្សៈព្តូវមាៃ      
សុរលភារអ្ៃុវតត ក្សនុងក្សរណីដែលមាៃភារេៃិព្សបោន រវាងសិទ្ធិ ៃិងតួនាទ្ីរបស់អ្ភិបាល
ដែលមាៃដចងមៅក្សនុងឯក្សស្ថរែូចបាៃមរៀបរាប់ខាងមលើ មព្ពាះថា លក្សេៃតិក្សៈរបស់ព្ក្សរេ  ុៃជា
វធិាៃមោលសព្មាបព់្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃ ៃិងព្តូវបាៃចុះបចជ ី ៃិងទ្ទ្ួលស្ថគ ល់មោយអាជ្ាធរមាៃ
សេតថក្សិចច។ 

ព្សមែៀងោន ៃឹងព្ក្សរេ  ុៃពាណិជជក្សេមទូ្មៅ អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ 
ក្សព៏្តូវទ្ទ្ួលបាៃសិទ្ធិ ៃិងតនួាទ្ី ដែលមាៃដចងមព្កាេមាព្តា ១១៩ នៃចាបស់តីរសី ព្ោស
ពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ ្ងដែរ។ ប ុដៃត បដៃថេរីមលើមៃះ មែើេបមីលើក្សក្សេពស់អ្ភបិាលក្សចិចរបស់
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជាបាៃក្សំណតសិ់ទ្ធិៃិងតួនាទ្ីជាក្សោ់ក្សេ់យួ
ចំៃួៃ ដែលមាៃលក្សេណៈតឹងរងឹ ៃិងលេាតិជាងសិទ្ធិៃិងតួនាទ្ីដែលមាៃដចងក្សនុងចាប់សតីរី
ស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ សព្មាបអ់្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ។ 
មយាងតាេព្បការ ៤ នៃព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលក្សិចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ សមាជិក្ស
ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាលព្តូវសក្សេមការង្ហរ ៃិងព្តូវមាៃសិទ្ធិ ៃិងតួនាទ្ីែូចខាងមព្កាេ72៖ 

ក្ស. អ្ៃុេត័យុទ្ធស្ថង្រ្សត មោលៃមយាបាយហាៃភិយ័ ៃិងៃីតវិធិីព្គបព់្គងហាៃិភយ័
ទាងំមនាះ។ 

ខ. មរៀបចំរចនាសេពៃ័ធរបស់ខលួៃ មែើេបឲី្យការរិភាក្សាមាៃព្បសិទ្ធភារ។ 

                                                 
72 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ៤។ 



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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គ.  មព្ជើសមរ ើស ព្តួតរិៃិតយ ផ្ទល ស់បតូរនាយក្សព្បតិបតតិសំខាៃ់ៗ ។ 
 .  ស្ថក្សសួរអ្នក្សព្គបព់្គងជាៃខ់ពស់។ 
ង. មរៀបចំព្បរៃ័ធរាយការណ៍េយួ ដែលអាចជួយ ឲ្យការអ្ៃុវតតកាតរវក្សចិចរបស់សមាជកិ្ស

ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល ដែលមាៃលក្សេណៈយល់ែងឹបាៃ ៃងិទាៃម់រល។ 
ច.  ជួបជាេយួអ្នក្សព្គបព់្គងជាៃខ់ពស់ ៃិងសវៃក្សរន្ាក្សនុងឲ្យបាៃមទ្ៀងទាត ់
្.  វាយតនេលការព្បតិបតតិរបស់អ្នក្សព្គបព់្គងជាៃខ់ពស់ឲ្យបាៃមទ្ៀងទាត ់
ជ.  វាយតនេលមោលៃមយាបាយរបស់ព្គះឹស្ថថ ៃឲ្យបាៃមទ្ៀងទាត់មលើការអ្ៃុវតត ៃិង 

បញ្ា ជាសកាត ៃុរលដែលអាចសមាគ ល់បាៃ។ 
ឈ. អ្ៃុវតតៃូវការវៃិិចឆយ័សព្មាបអ់្នាគត មែើេបសីមាគ ល់ៃូវបញ្ា ជាសកាត ៃុរលដែល

ព្គឹះស្ថថ ៃព្តូវព្បឈេ ៃិងធានាថាសក្សេមភារដក្សតព្េូវសេព្សបព្តូវបាៃអ្ៃុវតត
ជាបនាា ៃ ់ព្បសិៃមបើចាបំាច។់  

ដ្ាក្សតាេការមរៀបរាបខ់ាងមលើ អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុមាៃតួនាទ្ី
អ្ៃុវតតការង្ហរឲ្យបាៃព្តឹេព្តូវៃិងយា ងសក្សេម មោយមផ្ទត តមលើការរព្ងឹងអ្ភបិាលក្សចិច ៃិងការ
ព្គបព់្គងហាៃិភយ័ (បដៃថេរមីលើការដសវងរក្សព្បាក្សច់ំមណញ) មែើេបកីារពារ្លព្បមយាជៃរ៍បស់
អ្តិងិជៃ ៃិងធានាៃិរៃតរភាររបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ។   

 
៣.២. ការទ្ទ្លួខុសព្តវូរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 
ែូចដែលបាៃមលើក្សម ើងខាងមលើ ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភិបាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃ

ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ  មាៃដចងមៅក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាប់ពាណិជជក្សេម ៃិងព្ក្សបខណឌ ចាប់
ព្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ មោយម តុថាព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវ
សថិតមៅមព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេម្ង ៃងិមៅមព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ្ង។ 

 
៣.២.១. ការទ្ទ្លួខុសព្តវូរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 

មព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេម 
មព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេមដែលព្គបព់្គងសក្សេមភាររបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃ

ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ការខក្សខាៃេៃិបាៃបំមរញតួនាទ្ី ៃិងកាតរវក្សិចចដែលមាៃដចងមៅក្សនុង



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ចាប ់ៃិងបទ្បបចញតតិជាធរមាៃ អ្ភបិាលអាចទ្ទ្ួលរងទ្ណឌ ក្សេមដ្នក្សវៃិយ័ (រិៃយ័ដ្នក្សរែឋបាល) 
ៃិងទ្ណឌ ក្សេមដ្នក្សព្រ មទ្ណឌ  (រិៃយ័ជាព្បាក្ស ់ៃិងមទាសជាបរ់ៃធធនាោរ)។  

អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវបំមរញតួនាទ្ី ៃិងអ្ៃុវតតសិទ្ធិរបស់ខលួៃ
ែូចដែលបាៃមរៀបរាប់ខាងមលើ ពាក្ស់រ័ៃធៃឹងការចាត់ដចងសក្សេមភារអាជីវក្សេមរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ  មោយមធវើសក្សេមភារមស្ថម ះព្តង់ក្សនុងបំណងលា មែើេបឲី្យមាៃ្ល
ព្បមយាជៃខ៍ពស់ែល់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ។ អ្ភបិាលព្តូវអ្ៃុវតតតួនាទ្ីរបស់ខលួៃមោយ
យក្សចិតតទុ្ក្សោក្ស ់រាយាេ ៃងិមព្បើព្បាស់ជំនាញែូចបុគគលដែលមាៃេធយត័ អ្ៃុវតតក្សនុងកាលៈមទ្សៈ
េយួែូចោន  (មយាងតាេមាព្តា ២៨៩ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥)។73 
មយាងតាេមាព្តា ១៣៣ ៃងិមាព្តា ២៩១ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ 
ការអ្ៃុវតតសិទ្ធិ ឬការបំមរញតួនាទ្ី្ាុយរីបចញ តតិនៃមាព្តា ២៨៩ ខាងមលើ អាចបណាត លឲ្យ
អ្ភបិាលទ្ទ្ួលខុសព្តូវមោយផ្ទា ល់ មោយទ្ទួ្លរងការរិៃយ័ជាព្បាក្ស ់ ឬអាចព្តូវបាៃមចាទ្
ព្បកាៃដ់្នក្សព្រ មទ្ណឌ  ព្បសិៃមបើទ្មងវើមនាះជាបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ ។ មាព្តា ១៣៣ នៃចាបស់តី
រីស ព្ោសពាណិជជក្សេមដចងថា ព្ក្សរេ  ុៃអាចមចញសងការចំណាយែល់អ្ភបិាលបចចុបបៃន ឬ
អ្ភបិាលរីេុៃ ដែលការចំណាយមនាះមក្សើតមាៃម ើងរីការបំមរញភារក្សិចចដែលបាៃអ្ៃុវតតមោយ
មស្ថម ះព្តង ់ ៃិងសេម តុសេ្ល។74 តាេអ្តថៃយ័នៃមាព្តា ១៣៣ មៃះ ព្បសិៃមបើអ្ភបិាល
េៃិបាៃបំមរញតួនាទ្ីមោយមស្ថម ះព្តង ់ ឬបំមរញតួនាទ្ីមែើេបពី្បមយាជៃផ៍្ទា ល់ខលួៃ េៃិបមព្េើឲ្យ
ព្បមយាជៃរ៍បស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុដែលខលួៃបមព្េើការង្ហរមទ្ អ្ភបិាលរបូមនាះៃឹង
ព្តូវទ្ទួ្លខុសព្តូវមោយខលួៃឯងផ្ទា ល់ ម ើយព្គឹះស្ថថ ៃៃឹងេៃិទូ្ទាត់សងសំណងចំមពាះ ការ
ទាេទារ បណតឹ ង ការចំណាយ ឬការខូចខាតនានាដែលមក្សើតមាៃមលើអ្ភបិាល បណាត លេក្សរ ី 
ទ្មងវើរបស់ខលួៃម ើយ។ បដៃថេរីមលើមៃះមទ្ៀត មយាងតាេមាព្តា ២៩១ នៃចាបស់តីរីស ព្ោស
ពាណិជជក្សេម ព្បសិៃមបើអ្ភបិាលជាអ្នក្សព្បគល់សិទ្ធិឲ្យបគុគលិក្ស ឬបគុគលណាេយួឲ្យព្បព្រឹតតបទ្
មលមើស ឬអ្ៃុញ្ញ ត ឬបាៃយល់ព្រេឲ្យព្បព្រឹតតបទ្មលមើស អ្ភបិាលរបូមនាះក្សព៏្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវ
មលើបទ្មលមើសមនាះ ៃិងទ្ទួ្លមទាសែូចមាៃដចងមៅក្សនុងចាប់សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ
២០០៥។75 មទាសនៃបទ្មលមើសដែលអ្ភបិាលព្តូវទ្ទ្ួលរងមព្កាេមាព្តា ២៩១ មៃះ ៃឹងព្តូវ
ក្សំណតម់ៅតាេបទ្មលមើសៃីេយួៗដែលបាៃព្បព្រឹតត។ 
                                                 
73 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ២៨៩។ 
74 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១៣៣។ 
75 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ២៩១។ 



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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ការខក្សខាៃេៃិបាៃព្បកាសរីទ្ំនាស់្លព្បមយាជៃព៍្សបតាេព្បការ ១៣៤ នៃចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ២០០៥ ក្សអ៏ាចព្តូវបាៃបក្សព្ស្ថយថា អ្ភបិាលេៃិបាៃបំមរញ
តួនាទ្ីមោយមស្ថម ះព្តង ់ ឬមែើេបី្ លព្បមយាជៃខ៍ពស់បំ្ ុតសព្មាបព់្គឹះស្ថថ ៃមទ្ ដែលអ្ភបិាល
ព្តូវទ្ទួ្លខុសព្តូវទាងំព្សរងមលើទ្មងវើដែលខលួៃបាៃព្បព្រឹតត ក្សនុងក្សរណីដែលព្ក្សរេ  ុៃទ្ទ្ួលរង
ការខូចខាតណាេយួ បណាត លេក្សរីការខក្សខាៃេៃិបាៃព្បកាសមនាះ។  

មទាះបីជាចាប់សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ បាៃព្បគល់សិទ្ធិ ៃិងតួនាទ្ី
យា ងទូ្លំទូ្ោយែល់អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុែូចដែលបាៃមរៀបរាបខ់ាង
មលើក្ស៏មោយ ក្ស៏ចាបម់ៃះបាៃក្សព្េិតសិទ្ធិ ៃិងតួនាទី្េយួចំៃួៃរបស់អ្ភិបាល្ងដែរ មែើេបី
ការពារ្លព្បមយាជៃរ៍បស់មាច ស់  ុៃ។  

ជាក្សដ់សតង មយាងតាេមាព្តា ១៤០ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ 
អ្ភបិាលដែលមបាះមឆ្ន តឲ្យ ឬយល់ព្រេក្សនុងការមធវើមសចក្សតីសមព្េចមលើការអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមចញបណ័ា
ភាគ  ុៃសព្មាបត់នេលសេេលូ ដែលេៃិដេៃជាស្ថចព់្បាក្សម់ទ្ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវរេួោន  ៃិងោច់
មោយដ ក្សរីោន ចំមពាះព្ក្សរេ  ុៃ មៅតាេចំៃួៃតនេលសេេូលដែលបាៃទ្ទួ្ល ដែលតិចជាង
តនេលព្តឹេព្តូវជាស្ថចព់្បាក្ស ់ ដែលព្ក្សរេ  ុៃបាៃទ្ទ្ួល ព្បសិៃមបើបណ័ា ភាគ  ុៃដែលបាៃមបាះ
មចញមនាះ សព្មាបយ់ក្សមៅលក្សយ់ក្សជាព្បាក្សម់ៅកាលបរមិចឆទ្នៃមសចក្សតីសមព្េច។76 ែូចដែល
បាៃបក្សព្ស្ថយខាងមលើ ព្បសិៃមបើអ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុបាៃបំមរញ   
តួនាទ្ីមោយមស្ថម ះព្តង់ រំុមាៃមចតនាទុ្ចចរតិ ៃិងមែើេបពី្បមយាជៃ៍ខពស់បំ្ុតរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុដែលខលួៃបមព្េើការង្ហរ អ្ភបិាលរបូមនាះៃឹងេៃិទ្ទ្ួលខុសព្តូវចំមពាះការ
ខូចខាតដែលមក្សើតមាៃម ើងមទ្។ ទ្មងវើដបបមៃះព្តូវបាៃការពារមោយមាព្តា ១៣៣ ខាងមលើ 
ៃិងមាព្តា ១៤០ ក្សថាខណឌ  ២ ដែលដចងថា អ្ភបិាលេិៃព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវមទ្ ព្បសិៃមបើ
អ្ភិបាលមនាះបង្ហា ញថា េិៃបាៃែឹងថាភាគ  ុៃដែលបាៃមបាះមចញសព្មាប់តនេលសេេូល 
ដែលតិចជាងស្ថចព់្បាក្ស ់ ដែលព្គឹះស្ថថ ៃអាចៃឹងទ្ទ្ួលបាៃ ព្បសិៃមបើបណា ភាគ  ុៃមនាះព្តូវ
បាៃមបាះ្ាយសព្មាបល់ក្សជ់ាស្ថចព់្បាក្ស។់ 

បចញតតិនៃមាព្តា ១៤០ ខាងមលើមៃះ មាៃស្ថរៈសំខាៃណ់ាស់ក្សនុងការធានាឲ្យមាៃការ
អ្ៃុវតតសិទ្ធិ ៃងិកាតរវក្សិចចក្សនុងការក្សំណតត់នេលបណ័ា ភាគ  ុៃ ៃិងតនេលេូលបព័្តដែលបាៃ្តល់
ជូៃអ្ភបិាលរបស់ព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ មព្កាេមាព្តា ១៤៦ នៃចាបស់តីរីស ព្ោស

                                                 
76 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១៤០ ក្សថាខណឌ  ១។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ ។ មយាងតាេមាព្តា ១៤៦ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ
២០០៥ អ្ភបិាលមាៃសិទ្ធកិ្សំណតត់នេលនៃបណ័ា ភាគ  ុៃ ម ើយមាច ស់ភាគ  ុៃដែលជាវបណ័ា
ភាគ  ុៃអាចមធវើការទូ្ទាតជ់ាស្ថចព់្បាក្ស ់ ជាវតថុ ឬជាមសវារីេុៃ។77 ក្សនុងក្សរណីមៃះ មែើេបអីាច
ការពារខលួៃឲ្យរចួ្ុតរីការទ្ទ្លួខុសព្តូវែូចដែលមាៃដចងក្សនុងមាព្តា ១៤០ នៃចាបស់តីរីស 
ព្ោសពាណិជជក្សេម អ្ភបិាលព្តូវមធវើការវាយតនេលមោយព្បរងព្បយត័ន ៃិងក្សណំតត់នេលរបស់វតថុ ឬ
មសវារីេុៃ ដែលព្តូវបាៃមព្បើព្បាស់សព្មាបទូ់្ទាតន់ងលបណ័ា ភាគ  ុៃឲ្យបាៃព្តេឹព្តូវ។ បដៃថេរី
មលើមៃះមៅមទ្ៀត ការទូ្ទាតជ់ាមសវាក្សនុងមរលអ្នាគត (ឧ. មសវាព្គបព់្គង ៃងិែឹក្សនាពំ្ក្សរេ  ុៃ) 
មព្កាយមរលដែលបណ័ា ភាគ  ុៃព្តូវបាៃមបាះមចញ ហាក្សែូ់ចជាេៃិព្តូវបាៃអ្ៃុញ្ញ តម ើយ 
មព្ពាះថាដ្ាក្សតាេបចញតតិនៃមាព្តា ១៤៦ មៃះ ភាគ  ុៃេៃិព្តូវបាៃមបាះមចញមទ្ រ ូតែល់ការ
បងន់ងលសព្មាបភ់ាគ  ុៃព្តូវបាៃមធវើម ើងព្គបច់ំៃៃួ។   

បដៃថេរីមលើមៃះមទ្ៀត មយាងតាេមាព្តា ១៤១ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ
២០០៥ អ្ភបិាលដែលបាៃមបាះមឆ្ន ត ឬយល់ព្រេចំមពាះមសចក្សតីសមព្េចដែលអ្ៃុញ្ញ តឲ្យមាៃ
ការទ្ិញេក្សវញិ ៃូវភាគ  ុៃរបស់ ព្ក្សរេ  ុៃដែលបាៃលក្សក់្សៃលងេក្ស ឬមធវើការបៃថយមែើេទុ្ៃតាេ
វធិីណាេយួ ឬមធវើការដបងដចក្សភាគោភ ដែល្ាុយរីបទ្បបចញតតិដែលមាៃដចងមៅក្សនុងចាបស់តី
រីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ២០០៥ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវរេួោន  ៃងិោចម់ោយដ ក្សរោីន ៃូវរាល់
ចំៃួៃដែលដបងដចក្ស ឬបាៃបងម់ ើយ មែើេបសី្ថត រព្ក្សរេ  ុៃម ើងវញិ។78 ដ្ាក្សតាេមាព្តាមៃះ 
ព្បសិៃមបើមាៃការខាតបងណ់ាេយួចំមពាះព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ មក្សើតមាៃម ើងបណាត ល  
េក្សរីក្សរណីែូចបាៃមរៀបរាបខ់ាងមលើ អ្ភិបាលដែលបាៃចូលរេួសមព្េច ព្តូវទ្ទួ្លខុសព្តូវ
ទូ្ទាត់សំណងជូៃព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុមនាះ មែើេបសី្ថត រស្ថថ ៃភារ ិរចញ វតថុរបស់
ព្គឹះស្ថថ ៃម ើងវញិ។ សក្សេមភារដែលបាៃព្បព្រឹតតមោយអ្ភបិាលក្សនុងក្សរណីមៃះ េៃិអាចព្តូវ
បាៃការពារមោយមាព្តា ១៣៣ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ២០០៥ មទ្ មទាះបីជា
អ្ភិបាលបាៃបំមរញភារក្សិចចមោយមស្ថម ះព្តង់ ៃិងមែើេបពី្បមយាជៃ៍ខពស់បំ្ុតរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុដែលខលួៃបមព្េើការង្ហរក្សម៏ោយ មព្ពាះថាមៃះជាសក្សេមភារដែលបាៃព្បព្រឹតត
្ាុយរីចាប ់ៃិងបទ្បបចញតតជិា ធរមាៃ។ 

មែើេបអីាចរចួ្ុតរីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវក្សនុងក្សរណីខាងមលើមៃះ អ្ភិបាលេៃិព្តូវចូលរេួ
មបាះមឆ្ន ត ឬយល់ព្រេអ្ៃុញ្ញ តឲ្យព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុមធវើសក្សេមភារណាេយួែូច
                                                 
77 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១៤៦។ 
78 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១៤១។ 
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បាៃមរៀបរាបខ់ាងមលើ ដែល្ាុយរីបទ្បបចញតតិនៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ ២០០៥ 
ម ើយ។ មែើេបអីាចបញ្ជ ក្សថ់ា អ្ភិបាលណាេួយេិៃបាៃចូលរេួក្សនុងសក្សេមភារដបបមៃះមទ្ 
អ្ភបិាលរបូមនាះព្តូវមធវើការជទំាស់ ឬម្្ើគៃំិតជំទាស់របស់ខលួៃមលើសក្សេមភារមនាះ មៅមលខាធិការ
របស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្សបតាេៃីតិវធិីដែលមាៃដចងក្សនុងមាព្តា ១៤២ នៃចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន  ំ២០០៥។79 ព្បសិៃមបើេៃិែូមចាន ះមទ្ អ្ភបិាលដែលបាៃចូលរេួ
មៅក្សនុងអ្ងគព្បជុំ ព្តូវចាត់ទុ្ក្សថាបាៃយល់ព្រេៃូវរាល់មសចក្សតីសមព្េចដែលបាៃអ្ៃុេ័ត ឬ
សក្សេមភារដែលបាៃមធវើម ើងមៅក្សនុងអ្ងគព្បជុ។ំ  

មព្ៅរីមៃះ អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ក្សម៏ាៃទ្ំៃួលខុសព្តូវក្សនុងការ
ធានាថា ព្បតិមវទ្ៃព៍្បចាឆំ្ន រំបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុដែលខលួៃបមព្េើការង្ហរ ព្តូវបាៃ
តេកល់ព្សបតាេចាប ់ ៃិងបទ្បបចញតតិជាធរមាៃ។ មយាងតាេព្បការ ១ នៃព្បកាសសតីរីការ
តេកល់ព្បតិមវទ្ៃ៍ព្បចាំឆ្ន តំាេព្បរ័ៃធសវ័យព្បវតតិក្សេម រាល់ព្ក្សរេ  ុៃទាំងអ្ស់ដែលបាៃចុះបចជ ី
ពាណិជជក្សេម មៅព្ក្សសួងពាណិជជក្សេម មាៃកាតរវក្សចិចតេកល់ព្បតិមវទ្ៃព៍្បចាឆំ្ន  ំ ដែលទាក្សទ់្ងៃងឹ
ស្ថថ ៃភារព្ក្សរេ  ុៃ។80 ចំដណក្សឯព្បការ ២ នៃព្បកាសមៃះក្សម៏ាៃដចងថា អ្នក្សព្គបព់្គងព្ក្សរេ  ុៃ
ព្តូវរិៃិតយ ៃិងម្ាៀងផ្ទា តម់លើភារព្តឹេព្តូវ នៃបចចុបបៃនភាររត័ម៌ាៃចុះបចជ ីពាណិជជក្សេម បំមរញ
រត័ម៌ាៃ ៃិងភាជ បឯ់ក្សស្ថរមយាងម្សងៗ តាេទ្ព្េងដ់ែលមាៃព្ស្ថបម់ៅក្សនុងព្បរៃ័ធសវ័យព្បវតតិ   
ក្សេម។81 

ដ្ាក្សតាេបចញតតិនៃព្បការ ១ ៃិងព្បការ ២ ខាងមលើមៃះ  ការតេកល់ ៃិងការរៃិិតយមលើ
ភារព្តឹេព្តូវរបស់ព្បតិមវទ្ៃ៍ព្បចាំឆ្ន ដំែលទាក្ស់ទ្ងៃឹងស្ថថ ៃភាររបស់ព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង
 ិរចញ វតថុ អាចព្តូវបាៃបក្សព្ស្ថយថាជាកាតរវក្សិចច ៃងិការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលរបស់
ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុមនាះ មព្ពាះថាអ្ភបិាលគជឺាអ្នក្សព្គបព់្គងរបស់ព្គះឹស្ថថ ៃ។ ក្សនុង
ក្សរណីដែលអ្ភបិាលមាៃការយឺតយា វេៃិបាៃតេកល់ព្បតិមវទ្ៃព៍្បចាឆំ្ន ឲំ្យបាៃទាៃម់រលមវោ
ក្សំណតម់ទ្ មនាះព្គះឹស្ថថ ៃៃងឹព្តូវទ្ទ្លួរងការផ្ទក្សរិៃយ័ជាទ្ឹក្សព្បាក្សច់ំៃៃួ ១.០០០.០០០ មរៀល។ 
មលើសរីមលើមៃះមៅមទ្ៀត ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ភបិាលខក្សខាៃេៃិបាៃតេកល់ព្បតិមវទ្ៃព៍្បចាឆំ្ន ចំាប់
រីេយួ១ឆ្ន មំ ើងមៅ មនាះព្គឹះស្ថថ ៃព្តូវបងព់្បាក្សរ់ិៃយ័ ព្រេទាងំក្សនព្េមសវាព្បតិមវទ្ៃព៍្បចាឆំ្ន  ំ

                                                 
79 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ១៤២។ 
80 ព្បកាសសតីរីការតេកល់ព្បតិមវទ្ៃត៍ាេព្បរៃ័ធសវ័យព្បវតតិក្សេម ចុះនងៃទី្០៥ ដខមេស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្បការ ១។ 
81 ព្បកាសសតីរីការតេកល់ព្បតិមវទ្ៃត៍ាេព្បរៃ័ធសវ័យព្បវតតិក្សេម ចុះនងៃទី្០៥ ដខមេស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្បការ ២។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

28 

 

មៅតាេចំៃួៃឆ្ន ដំែលខក្សខាៃ។82 ព្បាក្សផ់្ទក្សរិៃយ័មព្កាេមាព្តាមៃះ អាចកាល យជាបៃាុក្ស ឬការ
ទ្ទ្ួលខុសព្តូវផ្ទា ល់ខលួៃរបស់អ្ភបិាល មព្ពាះថាអ្ភបិាលេៃិបាៃអ្ៃុវតតតួនាទ្ីរបស់ខលួៃ មោយ
ព្បរងព្បយត័នព្សបតាេមាព្តា ២៨៩ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៥ ដែលបាៃ
បណាត លឲ្យព្គឹះស្ថថ ៃទ្ទ្ួលរងការខាតបង។់  

បដៃថេរីមលើកាតរវក្សិចចក្សនុងការតេកល់ព្បតិមវទ្ៃព៍្បចាឆំ្ន  ំ អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ 
ៃិង ិរចញ វតថុក្សម៏ាៃតួនាទ្ីរិៃតិយ ៃិងធានារីភារព្តេឹព្តូវនៃរបាយការណ៍ ៃិងឯក្សស្ថរម្សងៗ
ដែលព្តូវបចជូ ៃមៅមាច ស់ភាគ  ុៃ ៃិងព្ក្សសួងពាណិជជក្សេម ព្សបតាេបចញតតិនៃចាបស់តីរីស 
ព្ោសពាណិជជក្សេម។ ការមធវើរបាយការណ៍ ឬឯក្សស្ថរដក្សលងកាល យ ឬការខក្សខាៃេៃិបាៃបចជូ ៃ
របាយការ ឬឯក្សស្ថរមៅមាច ស់ភាគ  ុៃ ព្តូវទ្ទ្ួលរងមទាសរិៃយ័ជាព្បាក្ស ់ ៃិងជារៃធនាោរ
ែូចដែលមាៃដចងក្សនុងមាព្តា២៩០ (ការដក្សលងរបាយការណ៍ ឬឯក្សស្ថរព្តូវទ្ទ្ួលមទាសរិៃយ័ជា
ព្បាក្សរ់ ូតែល់ ១០.០០០.០០០មរៀល ៃិងជាបរ់ៃធនាោររ ូតែល់៦ដខ)83 មាព្តា២៩៤ (ការ
បំពាៃបចញតតិសតី រីការចុះបចជ ីពាណិជជក្សេម ឬការខក្សខាៃេិៃបាៃតេកល់ឯក្សស្ថរទុ្ក្សតាេ
លក្សេខណឌ របស់ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ព្តូវ្តនាា មទាសតាេមាព្តា ៤៣ ៃងិ៤៤ងមី នៃ
ចាបស់តីរីវធិាៃពាណិជជក្សេម ៃិងបចជ ីពាណិជជក្សេម ដែលរងមទាសរិៃយ័ជាព្បាក្សរ់ ូតែល់ែប់
ោៃមរៀល ៃិងជាបរ់ៃធនាោររ ូតែល់ព្បាឆំ្ន )ំ84 មាព្តា២៩៦ (ការខក្សខាៃេៃិបាៃបចជូ ៃ
របាយការណ៍ ិរចញ វតថុមៅមាច ស់ភាគ  ុៃ ព្តូវ្ តនាា មទាសរៃិយ័ជាព្បាក្សរ់ ូតែល់ែបោ់ៃមរៀល)85 
ៃិងមាព្តា២៩៧ (ការខក្សខាៃេិៃបាៃបចជូ ៃរបាយការណ៍ ិរចញ វតថុមៅឲ្យេង្រ្ៃតីព្គប់ព្គងព្ក្សរេ
  ុៃនៃព្ក្សសួងពាណិជជក្សេម ព្តូវ្តនាា មទាសរិៃ័យជាព្បាក្ស់រ ូតែល់ែប់ោៃមរៀល)86នៃចាប់
សតីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេមឆ្ន ២ំ០០៥។ គួរឲ្យក្សតស់មាគ ល់្ងដែរ មាព្តាខាងមលើបាៃក្សំណត់
មទាសរិៃ័យជាព្បាក្ស ់ ឬមទាសជាបរ់ៃធនាោរដែលព្តូវអ្ៃុវតតចំមពាះទាងំ អ្នក្សព្បព្រតឹតបទ្មលមើ
លផ្ទា ល់ ឬអ្នក្សចូលរេួក្សនុងការព្បព្រឹតត ៃិងព្គឹះស្ថថ ៃដែលមាៃអ្ភបិាលជាអ្នក្សទ្ទ្លួខុសព្តូវ 
ព្បសិៃមបើអ្ភបិាលេៃិបាៃបមំរញតួនាទ្ីមោយមស្ថម ះព្តង ់ ៃិងមែើេបពី្បមយាជៃខ៍ពស់បំ្ ុតរបស់
ព្ក្សរេ  ុៃព្សបតាេស្ថម រតីនៃមាព្តា២៨៩ នៃចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម។  

                                                 
82 ព្បកាសសតីរីការតេកល់ព្បតិមវទ្ៃត៍ាេព្បរៃ័ធសវ័យព្បវតតិក្សេម ចុះនងៃទី្០៥ ដខមេស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧ ព្បការ ៥។ 
83 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ២៩០។ 
84 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ២៩៤។ 
85 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ២៩៦។ 
86 ចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ចុះនងៃទី្១៩ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ មាព្តា ២៩៧។ 



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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ចាបស់តីរកី្សសយ័ធៃឆ្ន ២ំ០០៧ ក្សប៏ាៃក្សណំតយ់ា ងចាស់រីកាតរវក្សចិចរបស់អ្ភបិាលនៃ
ព្គឹះស្ថថ ៃក្សនុងការធានាឲ្យមាៃការោក្សប់ណតឹ ងសំុមបើក្សសំណំុមរឿងក្សសយ័ធៃ ក្សនុងនាេព្គះឹស្ថថ ៃ ក្សនុង
ក្សរណីដែលព្គឹះស្ថថ ៃដលងមាៃ លទ្ធភារបំមរញកាតរវក្សិចចបងព់្បាក្សដ់ែលមាៃចៃំួៃមលើសរីព្បាំ
ោៃមរៀល ដែលការោក្សព់ាក្សយបណតឹ ងមៃះ ព្តូវមធវើម ើងក្សនុងរយៈមរល៣០នងៃ គតិចាបរ់ីនងៃកាល
បរមិចឆទ្ព្តូវសង។87 ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ភិបាលេៃិបាៃបំមរញកាតរវក្សិចចធានាឲ្យមាៃការោក្ស់
ពាក្សយបណតឹ ងសំុមបើក្សសំណំុមរឿងក្សសយ័ធៃព្សបតាេមាព្តា៩(២) ខាងមលើ មោយមចតនា ឬមោយ
ការមធវសព្បដ សក្សតី អ្ភបិាលព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវផ្ទា ល់ខលួៃរេួោន  ឬោចម់ោយដ ក្សរោីន ចំមពាះ
មាច ស់បំណុលមាន ក្ស់ ឬមព្ចើៃនាក្ស់របស់កូ្សៃបំណុលមលើការខូចខាតដែលមក្សើតម ើងមោយផ្ទា ល់រី
ការខក្សខាៃមៃះ។ 

មបើព្ក្សមលក្សមៅមេើលមាព្តា ២៨ នៃព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ របស់ព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាវញិ 
អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃក្សអ៏ាចព្តូវបាៃ្តនាា មទាស ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ភបិាលបាៃមព្បើព្បាស់តួនាទ្ី
របស់ខលួៃមែើេបជីំរញុឲ្យបុគគលិក្សព្បព្រឹតតបទ្មលមើសព្រ មទ្ណឌ  (ឧទា រណ៍ បញ្ជ ឲ្យបគុគលិក្សដក្សលង
ឯក្សស្ថរព្ក្សរេ  ុៃម្សងៗ)។88 ក្សនុងក្សរណីមក្សើតមាៃបទ្មលមើសព្បមភទ្មៃះ ទាងំព្គះឹស្ថថ ៃ ៃិង
អ្ភបិាលផ្ទា ល់ព្តូវទ្ទ្ួលរងការ្តនាា មទាសព្សបមៅតាេបចញតតិចាបជ់ាធរមាៃ។ 

 
៣.២.២. ការទ្ទ្លួខុសព្តវូរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរៃិង រិចញ វតថុ

មព្កាេព្ក្សបខណឌ ចាបព់្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង រិចញ វតថុ 
បដៃថេរីមលើការទ្ទ្ួលខុសព្តវូដែលមាៃដចងក្សនុងព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេម ែូចដែល

បាៃបក្សព្ស្ថយខាងមលើ ព្ក្សបខណឌ ចាបអ់្ៃុវតតចំមពាះព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុបាៃដចង
កាៃដ់តលេាតិអ្រំីការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ដែលមាៃ
លក្សេណៈតងឹរងឹ ៃិងោក្សទ់្ណឌ ក្សេមយា ងធៃៃធ់ៃរ ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ភបិាលេៃិបាៃបំមរញតួនាទ្ី
ឲ្យបាៃព្តឹេព្តូវ ៃិងព្បរងព្បយត័នទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ មទាសរិៃយ័ជាព្បាក្ស ់ៃិងមទាសជាបរ់ៃធនាោរ។  

អ្ភបិាលព្តូវទ្ទ្ួលរងទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ ព្បសិៃមបើអ្ភបិាលរបូមនាះេៃិបាៃបំមរញតួនាទ្ី
របស់ខលួៃបាៃព្តឹេព្តូវ ឬអ្វតតមាៃក្សនុងក្សចិចព្បជុំព្ក្សរេព្បកឹ្សាភបិាលជាប់ៗ ោន  មោយោម ៃេលូម តុ
ព្តឹេព្តូវ។ ព្បការ ៤ នៃព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលក្សចិចនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ដចងថា 

                                                 
87 ចាបស់តីរីក្សសយ័ធៃ ចុះនងៃទី្០៩ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៧ មាព្តា ៩។ 
88 ព្ក្សេព្រ មទ្ណឌ  ចុះនងៃទី្២០ ដខវចិឆកិា ឆ្ន ២ំ០០៩ មាព្តា ២៨។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល ព្តូវបាៃែក្សមចញរីតំដណង ក្សនុងក្សរណីដែលបុគគលមនាះ េៃិបាៃ
ចូលរេួក្សិចចព្បជុំរបស់ព្ក្សរេព្បកឹ្សាភបិាលបែីងបៃតបនាា បោ់ន មោយោម ៃេូលម តុព្តឹេព្តូវ។89

បដៃថេរីមលើទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ដែលមាៃដចងក្សនុងព្បកាសខាងមលើ ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
អាចក្សំណតទ់្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ែូចជាការព្រមាៃជាោយលក្សេណ៍អ្ក្សសរ រ ូតែល់ការបមណត ញមចញ
រីតំដណង មៅក្សនុងខដចង ៃិងលក្សេខណឌ មយាងរបស់ព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល។ សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាភបិាល 
ៃីេយួៗ អាចព្តូវបាៃមធវើការវាយតនេលព្បចាឆំ្ន  ំ មោយគណៈក្សេមការដតងតាងំ ៃងិ្តល់តនេលការ 
ដែលែឹក្សនាមំោយអ្ភបិាលឯក្សរាជយ ម ើយទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័អាចព្តូវបាៃោក្សម់ោយដ្ាក្សតាេលទ្ធ
្លនៃការវាយតនេលជាក្សដ់សតង។90  

មលើសរីមៃះមៅមទ្ៀត អ្ភបិាលក្សអ៏ាចទ្ទ្ួលរងទ្ណឌ ក្សេម តាេរយៈទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ដែល
ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជាអ្ៃុវតតចំមពាះព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ ក្សនុងក្សរណីដែលព្គឹះស្ថថ ៃ
មនាះេៃិបាៃព្គបព់្គង ឬអ្ៃុវតតសក្សេមភារអាជីវក្សេម អ្ៃុមោេតាេចាប ់ ៃិងបទ្បបចញតតិជាធរ
មាៃ ៃិងតាេការដណនារំបស់ធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា។ មាព្តា៥២ នៃចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ 
ៃិង ិរចញ វតថុឆ្ន ១ំ៩៩៩ ដចងថា ព្បសិៃមបើព្គឹះស្ថថ ៃព្បតិព្សរតបាៃព្បព្រឹតតមលមើសៃឹងបទ្បបចញតតិ
នៃចាប ់ឬបទ្បញ្ជ សតីរីសក្សេមភាររបស់ខលួៃ ឬព្បសិៃេៃិបាៃមធវើតាេអ្ធបិញ្ជ  អាជ្ាធរអាណា
រាបាលអាចសមព្េចោក្សទ់្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ណាេយួែូចជា ការព្រមាៃ ការសតីបមនាា ស ការរយួរេុខ
ង្ហរបមណាត ះអាសៃន ឬការបចឈបរ់ីការង្ហរចំមពាះអ្នក្សែឹក្សនាមំាន ក្ស ់ឬមព្ចើៃនាក្ស ់ៃងិទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័
ម្សងៗមទ្ៀត។91 ដ្ាក្សតាេមាព្តា ៥២ ខាងមលើមៃះ អ្ភបិាលៃឹងព្តូវបាៃរយួរការង្ហរ ឬព្តូវបាៃ
បចឈបរ់ីការង្ហរមោយធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា ព្បសិៃមបើព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុដែល
ខលួៃបំមរញការង្ហរ បាៃព្បព្រតឹតមលមើសៃឹងចាប ់ៃិងបទ្បបចញតតិជាធរមាៃ។  

អ្ភបិាលដែលព្តូវបាៃបមណត ញមចញរីតំដណង មោយស្ថរដតការបំមរញតួនាទី្េៃិ
បាៃព្តឹេព្តូវ ឬេក្សរីអ្វតតមាៃជាមព្ចើៃែងជាប់ៗ ោន  ឬព្តូវបាៃបចឈបម់ោយអាជ្ាធរអាណា
រាបាល ៃឹងេិៃអាចព្តូវបាៃដតងតាងំជាអ្ភិបាលស្ថរជាងមីសព្មាប់ព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង
 ិរចញ វតថុណាេយួមទ្ មព្ពាះថាព្បវតតិនៃការបមណត ញមចញៃឹងព្តូវបាៃរិៃតិយ ៃិងរិចារណា
មោយធនាោរជាតិនៃក្សេពុជា មៅមរលដែលរិៃិតយពាក្សយមសនើសំុដតងតាងំ។ 

                                                 
89 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ៤។ 
90 ព្បកាសសតីរីអ្ភបិាលកិ្សចចរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ ព្បការ ៩។ 
91 ចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ មាព្តា ៥២។ 



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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មព្ៅរីទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ែូចដែលបាៃបក្សព្ស្ថយខាងមលើ អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ 
ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវទ្ទ្ួលរងទ្ណឌ ក្សេមខាងព្រ មទ្ណឌ  (មទាសរិៃយ័ជាព្បាក្ស ់ ៃិងមទាសជាប់
រៃធនាោរ) ក្សនុងក្សរណីដែលព្គឹះស្ថថ ៃដែលអ្ភបិាលបាៃបមព្េើការង្ហរបាៃព្បព្រឹតត្ាុយៃឹងបចញតតិ
នៃមាព្តា ៩ ៃិងមាព្តា ៤៧ នៃចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ។ 

មយាងតាេមាព្តា ៩ ៃិងមាព្តា១៤ នៃចាបស់តីរីព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ មព្ៅ
រីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃងិ ិរចញ វតថុ ដែលទ្ទ្ួលបាៃអាជ្ាបណ័ា រីអាជ្ាធរអាណារាបាល ៃីត-ិ
បុគគល ឬរូបវៃតបុគគលណាក្សម៏ោយ ព្តូវបាៃហាេឃាតេ់ិៃឲ្យយក្សព្បតិបតតិការធនាោរមធវើជា
អាជីវក្សេមព្បព្ក្សតីមទ្។92 ក្សនុងៃយ័មៃះ ៃីតិបុគគល ឬរបូវៃតបុគគលដែលមធវើព្បតិបតតិការធនាោរ 
មោយោម ៃអាជ្ាបណ័ា រធីនាោរជាតិនៃក្សេពុជា ៃឹងព្តូវ្តនាា មទាសព្សបមៅតាេបចញតតិនៃមាព្តា 
៥៥ នៃចាបស់តីរីព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ។ ក្សនុងក្សរណីមៃះ អ្ភបិាលរបស់ព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ អាចជាបព់ាក្សរ់ៃ័ធ ៃងិទ្ទ្ួលរងមទាសរិៃយ័ជាព្បាក្ស ់ ៃិងមទាសជាប់
រៃធនាោរមោយផ្ទា ល់្ងដែរ មព្ពាះថា ក្សនុងនាេជាគណៈព្គបព់្គងជាៃខ់ពស់របស់ព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្សបតាេចាបស់តីរីស ព្ោសពាណិជជក្សេម ៃងិចាបព់្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ព្តូវទ្ទ្ួលខុសព្តូវធានាឲ្យមាៃក្សនុងការចុះបចជ ី ៃងិមសនើសំុអាជ្ាបណ័ា
ព្បក្សបអាជីវក្សេមរីអាជ្ាធរពាក្សរ់ៃ័ធ ៃងិព្តូវធានារីអ្ៃុមោេភារតាេចាប ់ ៃិងបទ្បបចញតតិជា   
ធរមាៃ។    

ចំដណក្សឯមាព្តា ៤៧ នៃចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុឆ្ន  ំ១៩៩៩ ដចងថា 
ចំមពាះបុគគលដែលចូលរេួ មៅក្សនុងឋាៃៈណាក្សម៏ោយ មៅក្សនុងការអ្ភបិាល ការែកឹ្សនា ំ ការកាៃ់
កាប ់ ការព្តួតរិៃតិយន្ាក្សនុង ឬរីខាងមព្ៅនៃព្គឹះស្ថថ ៃចណុំះចាបម់ៃះ ឬចំមពាះបុគគលឯមទ្ៀត
ដែលមធវើការង្ហរឲ្យព្គឹះស្ថថ ៃចណុំះចាបម់ៃះ េៃិព្តូវបរហិារបមចចញព្បាបែ់ល់ជៃណាក្សម៏ោយ 
ៃូវរត័ម៌ាៃដែលមាៃចរតិសមាៃ តម់លើមសចក្សតីព្បកាស ម តុការណ៍ ស្ថរលិខិត ឬអ្តថៃយ័នៃឯក្ស
ស្ថរគណមៃយយ ឬរែឋបាលដែលខលួៃបាៃែឹងតាេរយៈេុខង្ហររបស់ខលួៃ។93 មយាងតាេមាព្តាមៃះ 
អ្ភបិាលមាៃកាតរវក្សិចចរក្សាការសមាៃ តន់ៃរត័ម៌ាៃម្សងៗ ដែលខលួៃបាៃែឹង ឬទ្ទ្ួលបាៃក្សនុង
មរលបមព្េើការង្ហរជាអ្ភិបាលរបស់ព្គះឹស្ថថ ៃ ជារិមសសរ័ត៌មាៃអ្តិងិជៃ។ ជាទូ្មៅ 

                                                 
92 ចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ មាព្តា ៩។ 
93 ចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ មាព្តា ៤៧។ 



ព្រឹតតិបព្តមេធាវមីលខ២២ ដខក្សក្សកោ-ក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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កាតរវកិ្សចចរក្សាការសមាៃ ត់មៃះ ព្តូវបៃតមាៃសុរលភាររ ូត មទាះបីជាមព្កាយមរលដែល
អ្ភបិាលរបូមនាះបាៃោឈប ់ឬព្តូវបាៃបចឈបរ់ីការង្ហរម ើយក្សម៏ោយ។ 

ការបំពាៃបចញតតិនៃមាព្តា ៩ ៃិងមាព្តា ៤៧ នៃចាបស់តីរពី្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ
វតថុខាងមលើ ទាងំព្គះឹស្ថថ ៃ ឬអ្ភបិាលផ្ទា ល់ព្តូវបាៃ្តនាា មទាសោក្សរ់ៃធនាោររីេយួឆ្ន  ំែល់ព្បាឆំ្ន  ំ
ៃិងរិៃយ័ជាព្បាក្សរ់ីព្បាោំៃមរៀល រ ូតែល់រីររយហាសិបោៃមរៀល ឬទ្ណឌ ក្សេមដតេយួក្សនុង
ចំមណាេទ្ណឌ ក្សេមទាងំរីរ។94 

មព្ៅរីមៃះ អ្ភបិាលក្សព៏្តូវអាចព្តូវបាៃ្តនាា មទាស្ងដែរ ក្សនុងក្សរណីដែលអ្ភបិាលេៃិ
ចូលរេួស ការជាេួយអាជ្ាធរអាណារាបាល ែូចជា េិៃម្លើយតបៃឹងការសំុរ័តម៌ាៃរបស់
អាជ្ាធរអាណារាបាល មាៃមចតនា ្តល់រត័ម៌ាៃដក្សលងកាល យែល់អាជ្ាធរអាណារាបាល ឬ
បងកឧបសគគែល់ការព្តួតរៃិតិយមោយអាជ្ាធរអាណារាបាល ដែលក្សនុងក្សរណីមៃះ អ្ភបិាល
អាចព្តូវជាបរ់ៃធនាោររ ូតែល់ព្បាឆំ្ន  ំ ៃិងរិៃយ័ជាព្បាក្សរ់ ូតែល់ែបោ់ៃមរៀល ឬទ្ទ្ួល
ទ្ណឌ ក្សេមណាេយួក្សនុងចំមណាេទ្ណឌ ក្សេមទាងំរីរ។95 

ពាក្សរ់ៃ័ធៃងឹការព្បឆ្ងំការសមាា តព្បាក្ស ់ៃិង ិរចញបបទាៃមភរវក្សេម អ្ភបិាលមាៃតួនាទ្ី
សំខាៃ ់ ៃិងមាៃការទ្ទ្ួលខុសព្តូវខពស់ក្សនុងការធានាថា ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ មាៃ
មោលៃមយាបាយ ៃិងៃតីិវធិពី្គបព់្ោៃ ់ៃិងមាៃព្បរៃ័ធព្តតួរិៃិតយដែលមាៃព្បសិទ្ធភារ ក្សនុងការ
ការពារេៃិឲ្យឧព្ក្សិែឋជៃមព្បើព្បាស់ព្គឹះស្ថថ ៃសព្មាបោ់ងសមាា តព្បាក្សក់្សខវក្សរ់បស់រួក្សមគ ៃឹងទ្ប់
ស្ថក ត ិ់រចញបបទាៃមភរវក្សេម។  

មយាងតាេមាព្តា ២៩ងម១ី នៃចាបស់តីរីវមិស្ថធៃក្សេមនៃចាបស់តីរីការសមាា តព្បាក្ស ់ៃិង
 ិរចញបបទាៃមភរវក្សេម ការសមាា តព្បាក្សព់្តូវបាៃ្តនាា មទាសោក្សរ់ៃធនាោររ ូតែល់ព្បាឆំ្ន  ំ ៃិង
រិៃ័យជាព្បាក្ស់រ ូតែល់េួយរយោៃមរៀល ឬរ ូតែល់មសមើៃឹងតនេលេូលៃិធិឬព្ទ្រយសេបតតិ
ដែលជាក្សេមវតថុនៃការសមាា តព្បាក្ស។់96 ព្បសិៃមបើអ្ភបិាលចូលរេួព្បព្រឹតត មទាះបីមព្កាេរបូភារ
ណាេយួក្សម៏ោយ (ជួយ សព្េួលែល់អ្តងិិជៃ មោយផ្ទា ល់ក្សនុងការមបើក្សគណៃី ឬម្ារព្បាក្សក់្សនុង
មោលបំណងសមាា តព្បាក្ស ់ ឬបញ្ជ បគុគលិក្សឲ្យជួយ សព្េួលែល់អ្តិងជិៃ) អ្ភបិាលរបូមនាះៃឹង
ព្តូវបាៃ្តនាា មទាសព្សបបចញតតិនៃមាព្តា ២៩ងមី១ ខាងមលើ។  
                                                 
94 ចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ មាព្តា ៥៥ (២)។ 
95 ចាបស់តីរីព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ ចុះនងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ មាព្តា ៥៥(៣)។ 
96 ចាបស់តីរីវមិស្ថធៃក្សេមមាព្តា ៣ មាព្តា ២៩ ៃិងមាព្តា ៣០ នៃចាបស់តីរីការព្បឆ្ងំការសមាា តព្បាក្ស ់ៃិង ិរចញ

បបទាៃមភរវក្សេមចុះនងៃទី្៣០ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣ មាព្តា ២៩ងមី១។ 



តួនាទ្ី ៃិងការទ្ទ្ួលខុសព្តូវរបស់អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ 
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ទ្ណឌ ក្សេមទាក្សទ់្ងៃឹង ិរចញបបទាៃមភវក្សេម មាៃលក្សេណៈធៃៃធ់ៃរជាងបទ្មលមើសសមាា ត
ព្បាក្ស។់ បុគគលណាដែលមាៃមចតនា្តល់ ឬព្បេូលេូលៃិធិ ឬ្តល់លទ្ធភារមព្បើព្បាស់ព្ទ្រយ
សេបតតិ ធៃធាៃ ឬមសវាក្សេមមោយផ្ទា ល់ ឬមោយព្បមយាលែល់មភរវក្សរ ឬអ្ងគការមភរវក្សេមព្តូវ   
្តនាា មទាសោក្សរ់ៃធនាោររីែបឆ់្ន ែំល់នេភឆ្ន ។ំ97 ក្សនុងក្សរណីមៃះ ព្បសិៃមបើ អ្ភបិាលនៃព្គះឹស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ បាៃមព្បើព្បាស់តួនាទ្ីរបស់ខលួៃ្តល់ ិរចញបបទាៃមោយមចតនាែល់      
មភរវក្សរ ឬអ្ងគការមភរវក្សរ អ្ភបិាលរូបមនាះៃឹងព្តូវបាៃ្តនាា មទាសព្សបតាេបចញតតិ នៃមាព្តា២៩ងមី 
មាព្តា៧ នៃចាបស់តីរីវមិស្ថធៃក្សេម នៃចាបស់តីរីការព្បឆ្ងំការសមាា តព្បាក្ស ់ៃិង ិរចញបបទាៃ
មភរវក្សេម។ 

គួរឲ្យក្សតស់មាគ ល់្ងដែរថា អ្ភបិាលនៃព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ អាចព្តូវបាៃ
បក្សព្ស្ថយថាមាៃជាបព់ាក្សរ់ៃ័ធៃឹងបទ្មលមើសមាា តព្បាក្ស ់ ៃិង ិរចញបបទាៃមភរវក្សេម ព្បសិៃមបើ 
អ្ភបិាលបាៃអ្ៃុេត័ ៃិងោក្ស់ឲ្យមព្បើព្បាស់មោយមចតនាៃូវមោលៃមយាបាយដែលមាៃចរតិ
ជួយ សព្េួលែល់ការសមាា តព្បាក្ស ់ៃិង ិរចញបបទាៃមភរវក្សេម។ 

 
៤. មសចក្សតសីៃនោិឋ ៃ 

សរបុមសចក្សតីេក្ស ព្ក្សបខណឌ ចាបព់ាណិជជក្សេម ៃិងព្ក្សបខណឌ ចាបព់្គបព់្គងព្គឹះស្ថថ ៃ
ធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុបាៃ្តល់សិទ្ធិ ៃងិកាតរវក្សិចចយា ងទូ្លំទូ្ោយ ែល់អ្ភបិាលក្សនុងការ
ព្គបព់្គង ៃងិែឹក្សនាពំ្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ។ អ្ភបិាលមាៃតួនាទ្ីសំខាៃ ់ ៃិងការ
ទ្ទ្ួលខុសព្តូវខពស់ក្សនុងការធានាឲ្យមាៃការអ្ៃុវតតតាេចាប ់ៃិងបទ្បបចញតតិជាធរមាៃ ៃិងមលើក្ស
ក្សេពស់អ្ភបិាលក្សិចចលា មែើេបរីព្ងឹងភាររងឹមា ំ ៃិងធានាមសថរភាររបស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង
 ិរចញ វតថុ។  

ែូមចនះ អ្ភបិាលរបស់ព្គះឹស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ គួររាយាេដសវងយល់ ៃងិយល់
ែឹងឲ្យបាៃចាស់រីតួនាទី្ ៃិងការទ្ទួ្លខុសព្តូវរបស់ខលួៃដែលបាៃកំ្សណត់មព្កាេព្ក្សបខណឌ
ចាបព់ាណិជជក្សេម ៃងិព្ក្សបខណឌ ចាបអ់្ៃុវតតចំមពាះព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុ។ អ្ភបិាល
របស់ព្គឹះស្ថថ ៃធនាោរ ៃិង ិរចញ វតថុព្តូវខិតខំបំមរញការង្ហររបស់ខលួៃមោយមស្ថម ះព្តង ់ៃិងព្បរង
ព្បយត័ន ៃិងព្តូវោក្សម់ចញៃូវយុទ្ធស្ថង្រ្សត មោលៃមយាបាយ ៃិងៃតីិវធិីនានា ដែលចាបំាច់

                                                 
97 ចាបស់តីរីវមិស្ថធៃក្សេមមាព្តា ៣ មាព្តា ២៩ ៃិងមាព្តា ៣០ នៃចាបស់តីរីការព្បឆ្ងំការសមាា តព្បាក្ស ់ៃិង ិរចញ

បបទាៃមភរវក្សេមចុះនងៃទី្៣០ ដខេងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៣ មាព្តា ២៩ងមី៧។ 
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សព្មាប់ធានាឲ្យមាៃការអ្ៃុវតតៃូវតួនាទ្ីរបស់ខលួៃព្សបតាេចាប់ ៃិងបទ្បបចញ តតិជាធរមាៃ 
មព្ពាះថាការខក្សខាៃេិៃបាៃបំមរញតួនាទី្ណាេួយរបស់ខលួៃ ឬការអ្ៃុវតតមោយបំពាៃចាប់ 
ៃិងបទ្បបចញតតិណាេយួអាចមធវើឲ្យអ្ភបិាលទ្ទ្ួលរងទ្ណឌ ក្សេមធៃៃធ់ៃរដែលរេួមាៃទ្ណឌ ក្សេមវៃិយ័ 
មទាសរិៃយ័ជាព្បាក្ស ់រ ូតែល់មទាសជាបរ់ៃធនាោរ។   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សកេមភាររបសគ់ណៈមេធាវី
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១.ទាំនាកទ់ាំនខជាត្ិ និខអនតរជាត្ ិ
 ១.១.ទំ្នាក្សទំ់្ៃងជាតិ 

សិកាេ ស្ថោសតីរី េុខង្ហរៃីតិក្សេមៃិងការង្ហរដក្សទ្ព្េងរ់បស់រាជរោឋ ភបិាល 
នាព្រឹក្សនងៃអ្ង្ហគ រ ១៣មក្សើត ដខព្ស្ថរណ៍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី

១៣ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តសុភា សមាជិក្សព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី
នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា អ្េមោយថាន ក្ស់ែឹក្សនាេំង្រ្ៃតីជំនាញ០៥រូបបាៃចូលរេួសិកាេ ស្ថោ
មព្កាេព្បធាៃបទ្សតីរី “េុខង្ហរៃីតិក្សេម ៃិងការង្ហរដក្សទ្ព្េង់របស់រាជរោឋ ភិបាល” ដែលបាៃ
ព្បព្រឹតតមធវើមៅសណាឋ ោរ សុខា រាជធាៃីភនំមរញ។ 
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១.២.ទំ្នាក្សទំ់្ៃងអ្ៃតរជាតិ 
មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា ែឹក្សនាពំ្បតិភូចូលរេួសៃនិសីទ្ព្បចាឆំ្ន រំបស់   

គណៈមេធាវ ី អ្ៃតរជាតិ ដែលព្បព្រឹតតមៅមៅទី្ព្ក្សរង SEOUL (មសអ្ ូល) នៃស្ថធារណ
រែឋកូ្សមរ  ខាងតបងួ 

មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិ្ថល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃែឹក្សនាំ
ព្បតិភូគណៈមេធាវចូីលរេួសៃនិសីទ្ព្បចាឆំ្ន រំបស់គណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិ ដែលព្បព្រឹតតមៅមៅ
ទ្ីព្ក្សរង SEOUL (មសអ្ ូល) នៃស្ថធារណរែឋកូ្សមរ  ខាងតបួង ចាបរ់ីនងៃទ្២ី២ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រ ូតែល់នងៃទ្ី២៧ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ការចូលរេួរបស់គណៈមេធាវកី្សេពុជាក្សនុងសៃនិសីទ្
ព្បចាឆំ្ន រំបស់គណៈមេធាវអី្ៃតរជាតិមៅមរលមៃះ គឺមែើេបបីមងកើៃទ្ំនាក្សទ់្ំៃងជាេយួៃឹងគណៈ
មេធាវអី្ៃតរជាតិែនទ្មទ្ៀត មែើេបមីលើក្សក្សេពស់វជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ៃិងការរិមព្ោះមយាបល់ោន មៅវញិ
មៅេក្ស រេួទាងំការចូលរេួសិក្សាមរៀៃសូព្តការវវិឌ្ឍៃ៍មៅមលើវស័ិយចាប់នានា ដែលកំ្សរុង
មាៃការវវិឌ្ឍៃ៍រកី្សចមព្េើៃ ។ មោយដ ក្ស គណៈព្បតិភូនៃគណៈមេធាវកី្សេពុជាបាៃជួបរិភាក្សា
ជាេួយគណៈមេធាវសី្ថធារណរែឋកូ្សមរ  ខាងតបូង មែើេបផី្ទល ស់បតូ រមយាបល់ ៃិងដសវងរក្សក្សិចចស 
ព្បតិបតតិការមែើេបកីារពារសិទ្ធិរបស់ព្បជារលរែឋក្សេពុជាដែររស់មៅព្បមទ្សកូ្សមរ   ។ គណៈព្បតិភូ
នៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា ក្សប៏ាៃជួបព្បាព្ស័យទាក្សទ់្ង្ងដែរជាេយួ គណៈមេធាវសី រែឋអាមេរកិ្ស 
ៃិងគណៈមេធាវ ុីងកុ្សង រេួទាងំគណៈមេធាវបីណាត លព្បមទ្សេួយចំៃួៃមទ្ៀត មែើេបរីព្ងឹង
ទ្ំនាក្ស់ទ្ំៃងក្សនុងនាេគណៈមេធាវកី្សេពុជាជាេួយ ៃិងគណៈមេធាវបីណាត លព្បមទ្សទាងំមនាះ។ 
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មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិ្ថល ែឹក្សនាគំណៈព្បតិភូគណៈមេធាវគីណៈមេធាវនីៃព្រះ
រាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មធវើទ្សសៃកិ្សចចសិក្សា មែើេបដីសវងយល់រីការោពំ្ទ្ការមព្បើព្បាស់
ស្ថល ក្សសញ្ញ ស្ថា តសាំ ៃិង សុចរតិភារមៅនាយក្សោឋ ៃការពារសិទ្ធិអ្នក្សមព្បើព្បាស់ ៃិងព្បជំុ
រិភាក្សាការង្ហរជាេយួគណៈមេធាវនីង 

មៅនងៃទ្ី ២៦ រ ូតែល់នងៃទ្ី ២៨ ដខសីហា ឆ្ន  ំ២០១៩ មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិ្ថល 
បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភូគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា មៅមធវើទ្សសៃកិ្សចចសិក្សាមែើេបី
ដសវងយល់រីការរីការោពំ្ទ្ ការមព្បើព្បាស់ស្ថល ក្សសញ្ញ ស្ថា តសាំ ៃិង សុចរតិភារមៅនាយក្ស
ោឋ ៃការពារសិទ្ធិអ្នក្សមព្បើព្បាស់ ៃិងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សនង។ 
មោលបំណងនៃទ្សសកិ្សចចសិក្សា ៃិងព្បជំុរិភាក្សាការង្ហរមៃះមាៃ៖ 

-ដសវងយល់រីការោពំ្ទ្ការមព្បើព្បាស់ស្ថល ក្សសញ្ញ ស្ថា តសាំ ៃិង សុចរតិភារ មៅ
នាយក្សោឋ ៃការពារសិទ្ធិអ្នក្សមព្បើព្បាស់។ 
-ដសវងរក្សការស ការជានែគូ រវាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងគ
ណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សនង មលើការ្តល់មសវា្លូវចាប់ែល់ព្បជារលរែឋដខមរ
ដែលរស់មៅព្រះរាជាណាចព្ក្សនង។ 
ក្សនុងែំមណើ រទ្សសៃក្សិចចមៃះ មព្កាេការឧបតថេមោយព្ក្សរេ  ុៃ AIYARA Planet 

មោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវ ី ក្ស៏បាៃែឹក្សនាគំណៈព្បតិភូមៅមធវើទ្សសៃក្សិចចសិក្សាមៅព្ក្សរេ  ុៃ 
AIYARA Planet ដែលជាព្ក្សរេ  ុៃមផ្ទត តសំខាៃ់មៅមលើការោពំ្ទ្ការមព្បើព្បាស់ស្ថល ក្សសញ្ញ
ស្ថា តសាំ ៃិង សុចរតិភាមៃះ្ងដែរ។ 
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គណៈមេធាវកី្សេពុជាបាៃរិភាក្សាជាេយួស រៃ័ធមេធាវជីប ុៃ 
នារមសៀលនងៃសុព្ក្ស ៨មរាធ ដខព្ស្ថរណ៍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវ

ៃឹងនងៃទ្ី២៣ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ មៅទ្ីស្ថន ក្ស់ការគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិ្ថល ព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សេពុជា បាៃជួបជដជក្សរិភាក្សាការង្ហរជាេយួ
សេភាគីស រៃ័ធមេធាវជីប ុៃែឹក្សនាមំោយមោក្ស Naoshi Sato ជាអ្ៃុព្បធាៃគណៈក្សមាម ធិ
ការទ្ំនាក្ស់ទំ្ៃងអ្ៃតរជាតិ។ ក្សិចចរិភាក្សាបាៃមផ្ទត តសំខាៃ់មលើគមព្មាងសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាៃៃូវយុតតិ
ធេ ៌(Access to Justice) ដែលមៅក្សនុងមនាះមផ្ទត តសំខាៃ់មលើ៖ 

- ការ្សរវ្ាយចាបែ់ល់ព្បជារលរែឋតាេេូលោឋ ៃ 
- ការព្ស្ថវព្ជាវ ៃិង្សរវ្ាយអ្តថបទ្ចាប់មៅក្សនុងព្រឹតតិបព្តគណៈមេធាវ ី
- ការដចក្សរដំលក្ស បទ្រិមស្ថធការង្ហររវាងគណៈមេធាវតីំបៃ់រេួមាៃគណៈមេធាវ ី    
មវៀតណាេ ៃិងឡាវ តាេរយៈការមរៀបចំសិកាេ ស្ថោមៅក្សនុងព្បមទ្សៃីេួយៗ។ 
មោក្ស Naoshi Sato បាៃមលើក្សម ើងថា គណៈមេធាវកី្សេពុជាជាស្ថថ បៃ័គំរូេួយដែល

មាៃការយក្សចិតតទុ្ក្សោក្ស់ក្សនុង្សរវ្ាយចាបែ់ល់ព្បជារលរែឋេូលោឋ ៃ ៃិងមាៃព្បតិភូមេធាវ ី
មៅតាេបណាត ស្ថោែំបូងរាជធាៃី មខតត ទូ្ទាងំព្បមទ្សសព្មាបរ់លរែឋទ្ទ្ួលបាៃៃូវមសវា
ក្សេមមេធាវ ី មោយេៃិយក្សក្សនព្េ។ មោក្សក្ស៏បាៃសងកតធ់ៃៃ់្ ងដែរថាគមព្មាងនៃសិទ្ធិទ្ទួ្លបាៃ
យុតតិធេ៌របស់ស រ័ៃធមេធាវជីប ុៃ ៃឹងយក្សគណៈមេធាវកី្សេពុជាជាគំរូក្សនុងការអ្ៃុវតតគមព្មាង 
មៅក្សនុង តំបៃ។់ គមព្មាងមៃះៃឹង រព្ងីមៅតាេបណាត ព្បមទ្សម្សងៗមទ្ៀតក្សនុងតំបៃ់អាស្ថ ៃ។ 
មៅក្សនុងក្សិចចជដជក្សរិភាក្សាមៃះមោក្សព្បធាៃគណៈមេធាវកី្សប៏ាៃបង្ហា ញរីតព្េូវការចាបំាចរ់បស់  
គណៈមេធាវនីាមរលបចចុបបៃន ជារិមសស មសវាយុតតិធេស៌ងគេ ការ្សរវ្ាយចាប ់ៃិងក្សងវះ
ៃូវងវកិាសព្មាប់ជួយ មរឿងក្សតីព្ក្សីព្ក្សដែលមសវាចាបំាច់ែល់ព្បជារលរែឋតាេេូលោឋ ៃ។ 

មោក្ស Naoshi Sato បាៃម្លើយតបថា មោក្សៃឹងយក្សតព្េូវការរបស់គណៈមេធាវ ី
មៅជដជក្ស រិភាក្សាជាេួយភាគីពាក្ស់រៃ័ធរបស់ខលួៃបៃតមទ្ៀត។ 

ក្សិចចព្បជុំបាៃបចចប់មៅ មព្កាេបរយិាកាសមយាគយល់ ៃិងសនិទ្ធស្ថន ល។ 
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២.ការផ្សរវផ្ាយច្បាប់តាេរយៈសកិាេ សាលា 

សិកាេ ស្ថោ " ការអ្ៃុវតតដបបកុ្សមារមេព្តីក្សនុងៃីតិវធីិយុតតិធេម៌ែើេបកីារការពារជៃ
រងមព្ោះ នៃអំ្មរើរមំោភបំពាៃ ៃិងមក្សងព្បវច័ច ្លូវមភទ្" 

មៅនងៃរុធ ១៣ មក្សើត ដខភព្ទ្បទ្ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី
១១ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ មោក្សមេធាវ ីព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវនីៃព្រះ
រាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃម ើងដងលងចំណាប់អារេមណ៍ តំណាងគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណា
ចព្ក្សក្សេពុជា ក្សនុងអ្ងគសិកាេ ស្ថោ សដីរី “ការអ្ៃុវតតដបបកុ្សមារមេព្តីក្សនុងៃីតិវធិីយុតតិធេ៌មែើេបកីារ
ការពារជៃរងមព្ោះ នៃអ្ំមរើរមំោភបំពាៃ ៃិងមក្សងព្បវច័ច ្លូវមភទ្”។ 
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មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវ ី បាៃដងលងថា អ្ងគសិកាេ ស្ថោ
មៃះ រិតជាមាៃស្ថរៈសំខាៃ់ណាស់សព្មាប់មេធាវ ី ៃិងស ភាតា អ្នក្សអ្ៃុវតតចាបព់ាក្ស់រ័ៃធ 
ក្សនុងការបមងកើៃចំមណះែឹងពាក្ស់រៃ័ធ ៃឹងការអ្ៃុវតតវធិាៃព្រ មទ្ណឌ មលើកុ្សមារដែលព្បព្រឹតតមលមើស
ៃឹងចាប់ មោយអ្ៃុវតតៃូវយៃតការកុ្សមារមេព្តី។ 

ក្សនុងចំណាបអ់ារេមណ៍មនាះ្ងដែរ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគ
ណៈមេធាវកី្សេពុជា សងឃេឹ ៃិងមជឿជាក្សថ់ា អ្ងគភារពាក្ស់រៃ័ធ តុោការ ៃគរបាលយុតតិធេ ៌
មេធាវ ីអ្ងគការសងគេសីុវលិ ៃិងព្ក្សសួងស្ថថ បៃ័ពាក្ស់រ័ៃធែនទ្មទ្ៀតៃឹងស ការចាប់នែោន យា ង
សាិតរេូតមធវើក្សិចចការង្ហរមៃះមអាយកាៃ់ដតព្បមសើរជាងេុៃ ក្សនុងបុរវម តុកុ្សមារជាទំ្ពាងំសនងឬ
សស ីកុ្សមារជាសសរព្ទ្ូងនៃព្បមទ្សជាតិ ៃិងកុ្សមារជាចលក្សរនៃការអ្ភិវឌ្ឍជាតិ។ 

គូសបញ្ជ ក្សថ់ា សិកាេ ស្ថោមៃះមាៃមោលបំណង បមងកើៃចំមណះែឹងសតីអំ្រីការអ្ៃុ
វតតដបបកុ្សមារមេព្តីក្សនុងការមធវើការជាេយួកុ្សមារដែលចូលរេួៃីតិវធីិដសវងរក្សយុតតិធេ ៌ ៃិងដសវង
យល់ការអ្ៃុវតតលារីភាគីមធវើការពាក្សរ់័ៃធសំមៅការពារសិទ្ធិ ៃិងឧតតេព្បមយាជៃ៍របស់កុ្សមារជា
ចេបង ដែលសិកាេ ស្ថោមៃះព្បព្រឹតតមធវើម ើងមៅកាបំូឌ្ីយា ណា រាជធាៃីភនំមរញ មព្កាេក្សិចច
ស ការរវាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា ៃិងអ្ងគការ APLE មោយមាៃការចូល
រេួរីមេធាវ ី តំណាងព្ក្សសួងស្ថថ ប័ៃពាក្សរ់័ៃធ តំណាងស្ថោឧទ្ធរណ៍ ៃិងអ្ងគការនានា ព្រេ
ទាងំនែគូស ការម្សងៗ ។ 
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៣.កិច្បចព្បជ្ុាំបុគ្គលកិ 
ព្តួតរិៃិតយការង្ហរ ៃិងលទ្ធភារការង្ហរតាេនាយក្សោឋ ៃ 
នាមសៀល នងៃសងអ្ង្ហក រ ០៤មរាច ដខភព្ទ្បទ្ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹង

នងៃទ្ី១៧ ដខក្សញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ មៅទី្ស្ថន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មព្កាេអ្ធិបតីភារ មោក្សមេធាវ ី
ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការបាៃែឹក្សនាកិំ្សចចព្បជុំបុគគលិក្សមែើេបពី្តួតរិៃិតយការង្ហរ ៃិង
សក្សេមភារការង្ហរតាេនាយក្សោឋ ៃៃីេួយៗសព្មាប់មរៀបចំេហាសៃនិបាតព្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ ។ 

ក្សិចចព្បជុំមៃះមាៃការចូលរេួរ ីអ្គគមលខាងធិការរង ព្បធាៃ ៃិងអ្ៃុព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃ 
ព្បធាៃការយិាល័យ ព្រេទាងំបុគគលិក្សគណៈមេធាវ ី្ ងដែរ។ 
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កិ្សចចព្បជំុបុគគលិក្សគណៈមេធាវពី្បចាដំខ 
ក្សិចចព្បជុំបុគគលិក្សគណៈមេធាវពី្បចាដំខ ៃិងការព្តួតរិៃិតយការង្ហរសព្មាបេ់ហា      

សៃនិបាតរបស់គណៈមេធាវ ីឆ្ន ២ំ០១៩ 
មៅព្រឹក្សនងៃរុធ ០៦មរាច ដខអាស្ថឍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី២២  

ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ មៅទ្ីស្ថន ក្សក់ារគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគ
មលខាធិការ នៃគណៈមេធាវកី្សេពុជាបាៃែឹក្សនាកំ្សិចចព្បជុំបុគគលិក្សមែើេបពី្តួតរិៃិតយការង្ហរព្បចាំ
ដខ ៃិងការព្តួតរិៃិតយការង្ហរសព្មាបេ់ហាសៃនិបាត របស់គណៈមេធាវពី្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ ។ 
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រិធីមបើក្សបរមវសៃកាលវគគសិក្សាសិសសមេធាវជីំនាៃទ់្១ី៧ ឆ្ន សិំក្សា ២០១៩-២០២០ 
នាព្រឹក្សនងៃចៃា ៤មក្សើត ដខភព្ទ្បទ្ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី 

០២ ដខ ក្សចញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ មៅទ្ីស្ថន ក្ស់ការគណៈមេធាវ ីនៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃព្បាររធ
រិធីមបើក្សបរមវសៃកាលវគគសិក្សាសិសសមេធាវជីំនាៃ់ទី្១៧ ឆ្ន សិំក្សា២០១៩-២០២០ មព្កាេ
អ្ធិបតីភារមោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិ្ថល ព្បធាៃគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ ក្សនុង
រិធីមៃះក្ស៏មាៃការចូលរេួរីព្បធាៃេជឈេណឌ លបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈមេធាវ ី ៃិងសមាជិក្ស-
សមាជិកាព្ក្សរេព្បឹក្សាគណៈមេធាវ ី ព្រេទាងំសិសសមេធាវជីំនាៃ់ទ្ី ១៧ មោយក្សនុងមនាះមាៃ
សិសសមេធាវជីាង្រ្សតី ២៨ មលើចំៃួៃសិសសមេធាវសីរុប ៦១ នាក្ស់ ដែលជាការក្សំណត់សមាគ ល់
របស់គណៈមេធាវគីឺមាៃសិសសជាង្រ្សតីមព្ចើៃជាងជំនាៃ់េុៃៗ។ 

ក្សនុងរិធីសំមណះសំណាលមៃះមោក្សព្បធាៃគណៈក្ស៏មាៃេតិផ្ទត មំ្្ើ ៃិងជព្េរញមលើក្ស
ទ្ឹក្សចិតតែល់ សិសសមេធាវទីាងំអ្ស់មអាយខិតខំមរៀៃសូព្ត េក្សមរៀៃមអាយមទ្ៀងទាត ់ ៃិងយក្ស
ចិតតទុ្ក្សោក្ស់ក្សនុងការសិក្សា មែើេបកីាល យជាមេធាវពី្បក្សបមោយវជិាជ ជីវៈ ៃិងមាៃសេតថភារខពស់
នាមរលអ្នាគត។ 
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សិកាេ ស្ថោ " ការតស ូេតិការពារក្សតីព្រ មទ្ណឌ  ៃិងជំនាញដ្នក្សចាប"់ 
មៅនងៃសុព្ក្ស ១១មក្សើត ដខអាស្ថឍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី

១២ ដខក្សក្សកោ ឆ្ន ២ំ០១៩ គណៈមេធាវបីាៃស ការជាេយួៃឹងស្ថព ៃយុតតិធេអ៌្ៃតរជាតិ
(International Bridges to Justice) បាៃមរៀបចំសិកាេ ស្ថោមព្កាេ ព្បធាៃបទ្សតីរី " ការ
តស ូេតិការពារក្សតីព្រ មទ្ណឌ  ៃិងជំនាញដ ន្ក្សចាប"់ មព្កាេអ្ធិបតីភាររបស់មោក្សមេធាវ ី
សួៃ វសិ្ថល ព្បធាៃគណៈមេធាវ ីមៅទ្ីស្ថន ក្សក់ាររបស់គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សិកាេ ស្ថោ “បណាត ញ្សរវ្ ាយព្ក្សេបរសិ្ថថ ៃ 
មៅព្រឹក្សនងៃសុព្ក្ស ៩មក្សើត ដខព្ស្ថរណ៍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី

០៩ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ តំណាងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃចូលរេួសិកាេ
ស្ថោមព្កាេព្បធាៃបទ្ “បណាត ញ្សរវ្ាយព្ក្សេបរសិ្ថថ ៃ” The Environmental Code 
Network's Dissemination ។ មោលបំណងនៃសិកាេ ស្ថោមៃះ គឺមែើេប ី ព្ទ្ព្ទ្ង ់ ការមធវើ
ទ្ំមៃើបក្សេមព្ក្សបខ័ណឌ ចាបប់រសិ្ថថ ៃ ការមលើក្សក្សេពស់ការក្សស្ថងសេតថភារ េង្រ្ៃតីអ្ៃុវតត ទូ្ទាងំ
ព្បមទ្ស មែើេបមីព្តៀេចូលរេួការអ្ៃុវតតព្ក្សេបរសិ្ថថ ៃនាមរល អ្នាគត ៃិងចូលរេួមលើក្សក្សេពស់
ព្បសិទ្ធភារនៃការអ្ភិវឌ្ឍ ចាប់ ៃិងបទ្ោឋ ៃគតិយុតតបរសិ្ថថ ៃ។ សិកាេ ស្ថលមៃះព្បព្រឹតតមៅ
សណាឋ ោរ ឌ្ីកាបំូឌី្យា  រាជធាៃីភនំមរញ មោយមាៃការការចូលរេួរី តំណាង ព្ក្សសួងបរសិ្ថថ ៃ 
តំណាងគណៈមេធាវ ីអ្ងគការ USAID ៃិង UNDP ៃិងនែគូស ការម្សងៗ។ 
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សិកាេ ស្ថោមព្កាេព្បធាៃបទ្ “ការ្តល់មសវាចាបម់ោយេៃិយក្សព្បាក្សក់្សនព្េ 

ៃិងយុទ្ធស្ថង្រ្សតមោះព្ស្ថយមរឿងក្សតីការជញួែូរេៃុសស” 
មៅព្រឹក្សនងៃរុធ ៧មក្សើត ដខព្ស្ថរណ៍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រ.ស ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី០៧ 

ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ គណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជាបាៃស ការជាេយួអ្ងគការ 
PILnet ៃិងអ្ងគការ Liberty Shared បាៃមរៀបចំសិកាេ ស្ថោមព្កាេព្បធាៃបទ្ “ការ្តល់
មសវាចាប់មោយេៃិយក្សព្បាក្ស់ក្សនព្េ ៃិងយុទ្ធស្ថង្រ្សតមោះព្ស្ថយមរឿងក្សតីការជួញែូរេៃុសស”
ដែលបាៃព្បព្រឹតតមធវើមៅសណាឋ ោរ ឌ្ីកាបំូឌី្យា  រាជធាៃីភនំមរញ។  
មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរា អ្គគមលខាធិការគណៈមេធាវកី្សេពុជាបាៃអ្មចជ ើញម ើងដងលង
សុៃារក្សថាមបើក្ស សិកាេ ស្ថោ មោយមាៃការចូលរេួរីមេធាវដីខមរ តំណាងតុោការ អ្ងគការ
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ជាតិ ៃិងអ្ៃតរជាតិ ព្រេទាងំនែគូស ការម្សងៗ។ មោក្សមេធាវ ី ព្រ ម វចិិព្តអ្ក្សេរាបាៃ
សងកត់ធៃៃ់ថា អ្ងគសិកាេ ស្ថោមៃះ រិតជាមាៃស្ថរៈសំខាៃណ់ាស់សព្មាប់មេធាវ ី ៃិងអ្នក្ស 
អ្ៃុវតតចាប់ពាក្ស់រៃ័ធម្សងៗមទ្ៀត ក្សនុងការបមងកើៃចំមណះែឹងពាក្ស់រ័ៃធៃឹងការ ត្ល់មសវាចាប់
មោយេៃិយក្សព្បាក្សក់្សនព្េ ៃិងយុទ្ធស្ថង្រ្សតមោះព្ស្ថយមរឿងក្សតីការជួញែូរេៃុសស។ 

គូសបញ្ជ ក្សថ់ា សិកាេ ស្ថោមៃះមាៃរយៈមរលរីរនងៃគឺនងៃទ្ី៧ រ ូតែល់នងៃទ្ី៨ ដខ
សីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ដែលព្បព្រឹតតមធវើម ើងមៅសណាឋ ោរ ឌី្កាបំូឌី្យា ណា រាជធាៃីភនំមរញ។ 

 
៤.កិច្បចព្បជ្ុាំគ្ណៈកេមការជំនាញ 

កិ្សចចព្បជំុការង្ហរកិ្សចចការរែឋបបមវណីមលើក្សទី្ ៨ 
នានងៃអ្ង្ហគ រ ១២មក្សើត ដខភព្ទ្បទ្ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី

១០ ដខ ក្សញ្ញ  ឆ្ន  ំ២០១៩ មៅទ្ីស្ថន ក្ស់ការគណៈមេធាវ ីគណៈក្សេមការក្សិចចការរែឋបបមវណីមបើក្ស
ក្សិចចព្បជុំការង្ហរកិ្សចចការរែឋបបមវណីមលើក្សទ្ី ៨ ដែលមាៃរមបៀបវរិៈែូចខាងមព្កាេ ៖ 

-េូលម តុនៃក្សរខក្សខាៃកិ្សចចព្បជុំនាមរលក្សៃលងេក្ស 
-រ័តម៌ាៃម្សងៗរីសមាជិក្សព្ក្សរេការង្ហរ 
- ការមរៀបចំដ្ៃការសព្មាបក់ារ្សរវ្ាយចាប់ 
-ការសិក្សាមេមរៀៃសដីរីការព្បាក្សធ់េមតាការព្បាក្ស់សមាសៃិងការព្បាក្ស់យឹតយា វ 
-ការមរៀបចំសិកាេ ស្ថោព្បចាឆំ្ន  ំ



សក្សេមភារគណៈមេធាវពី្បចាពំ្តីមាសទ្ី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

50 

 

ក្សិចចព្បជុំការង្ហរៃិងការរិភាក្សាផ្ទល ស់បដូរមយាបល់មៃះបាៃបចចប់មោយភារសិនទ្ធ
ស្ថន លៃិងភាតរភារ។ 
 

 
 
 
កិ្សចចព្បជំុ ព្បធាៃ អ្ៃុព្បធាៃ គណៈក្សេមការជំនាញទាងំ៥ 
នារមសៀលនងៃរុធ ៦មរាធ ដខព្ស្ថរណ៍ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹង

នងៃទ្ី២១ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ មៅទ្ីស្ថន ក្ស់ការគណៈមេធាវ ី នៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃ
មរៀបចំក្សិចចព្បជុំ ព្បធាៃ អ្ៃុព្បធាៃ គណៈក្សេមការជំនាញទាងំ៥ រេួមាៃ គណៈក្សេមការក្សិចចការ
សិទ្ធិេៃុសស ៃិងចាប់អ្ៃតរជាតិ គណៈក្សេមការកិ្សចចការការង្ហរ គណៈក្សេមការក្សិចចការពាណិជជ
ក្សេម គណៈក្សេមការកិ្សចចការរែឋបបមវណី ៃិងគណៈក្សេមការក្សិចចការព្រ មទ្ណឌ  មលើក្សទ្ី១ មព្កាេ
ការែឹក្សនាពំ្បជុំមោយមោក្សមេធាវ ី គង់ សំអ្ុៃ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃព្ស្ថវព្ជាវ មបាះរុេព ៃិង
្សរវ្ាយ មលើរមបៀបវារៈចំៃួៃ៤៖ (១) ការដណនាពំ្បធាៃនាយក្សោឋ ៃព្ស្ថវព្ជាវ មបាះរុេព 
ៃិង្សរវ្ាយ ដែលព្តូវបាៃដតងតាងំងមី (២) ការ្សរវ្ាយចាបត់ាេវទិ្យុ ៃិងទូ្រទ្សសៃ៍ 
(៣) ការរិភាក្សាមលើព្បធាៃបទ្ ដែលព្តូវ្សរវ្ាយតាេគណៈក្សេមការជំនាញ ៃិងការ
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ព្ស្ថវព្ជាវសព្មាប់ការមបាះរុេព ក្សនុងព្រឹតតិបព្តមេធាវ ី ៃិង(៤) ម្សងៗ មែើេបមីធវើបចចុបបៃនភារ
ការង្ហររបស់គណៈក្សេមការជំនាញៃីេួយៗ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥. ការផ្សរវផ្ាយតាេទូរទសសន ៍
មៅក្សនុងេយួព្តីមាៃមៃះ គណៈមេធាវបីាៃចូលរេួយា ងសក្សេមក្សនុងការ្សរវ្ាយ តាេ    

រយៈវទិ្យុ ៃិងទូ្រទ្សសៃ ៍ ដែលមៅក្សនុងមនាះមាៃវាគមៃិ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិ្ថល ព្បធាៃគណៈ
មេធាវ ី ៃិងមោក្សមេធាវគីង ់ សំអ្ុៃ ព្បធាៃនាយក្សោឋ ៃព្ស្ថវព្ជាវមបាះរុេព ៃិង្សរវ្ ាយ។ 
ព្បធាៃបទ្សំខាៃក់្សិចចរិភាក្សាចាបម់នាះរេួមាៃ តួនាទ្ីមេធាវ ី ៃិងការវភិាគចាបទ់ាក្សទ់្ងៃងឹ
បទ្មលមើសដែលមក្សើតមាៃម ើងមៅក្សនុងសងគេ។  

ព្បធាៃបទ្អ្រីំ តួនាទី្មេធាវ ី 
ការ្ាយរបស់ទូ្រទ្សសៃ ៏BTV Cambodia: ជដជក្សរីចាប ់វគគ១ ៃងិ វគគ២ - តួនាទ្ី

មេធាវ ីៃិងគណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា 
https://www.facebook.com/1426087464349805/posts/2261781214113755?s=

100003743345531&v=e&sfns=xmo 

https://www.facebook.com/1426087464349805/posts/2261781214113755?s=100003743345531&v=e&sfns=xmo
https://www.facebook.com/1426087464349805/posts/2261781214113755?s=100003743345531&v=e&sfns=xmo
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 កិ្សចចជដជក្សចាប ់ៃិងការវភិាគចាបម់លើបទ្មលមើសដែលមក្សើតមាៃមៅក្សនុ ងសងគេ 

ជដជក្សរចីាប ់"ការកាតម់ទាស ១៦៦ឆ្ន មំលើ ជៃជាបម់ចាទ្ មរព្ជ សូដណត " “ជដជក្សរី
ចាប”់ ព្បធាៃបទ្៖“បទ្ឃាតក្សេមៃិងបទ្ឃាតក្សេមគិតទុ្ក្សជាេុៃ” 
"ក្សរណីឃាតក្សេម ព្បព្រឹតតិមោយ មោក្ស ឡាយវណា ៈ អ្តីតអ្ភបិាលមខតតតាដក្សវ ៃិង
បងព្បរស " 
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៦. មផ្សខៗ 
ព្បធាៃគណៈមេធាវអី្ៃុញ្ញ តឲ្យៃិសសតិស្ថក្សលវទិ្ាល័យេក្សរីបណាត មខតតចូល

ជបួមែើេបដីសវងយល់រីគណៈមេធាវ ី
នានងៃសុព្ក្ស ១ មក្សើត ដខភព្ទ្បទ្ ឆ្ន កុំ្សរ ឯក្សស័ក្ស រុទ្ធសក្សរាជ ២៥៦៣ ព្តូវៃឹងនងៃទ្ី

៣០ ដខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ មៅទ្ីស្ថន ក្ស់ការគណៈមេធាវ ី មោក្សមេធាវ ីសួៃ វសិ្ថល ព្បធាៃគ
ណៈមេធាវនីៃព្រះរាជាណាចព្ក្សក្សេពុជា បាៃអ្ៃុញ្ញ តឲ្យ ស្ថង្រ្ស្ថត ចារយ ៃិងសេណៃិសសតិ 
ៃិសសតិរូដក្ស ដ្នក្ស ៃីតិស្ថង្រ្សត េក្សរីស្ថក្សលវទិ្ាល័យព្គបព់្គង ៃិងមសែផកិ្សចច (UME) ៃិសសតិ
ស្ថក្សលវទិ្ាល័យបាតែ់ំបង (UBB) នៃមខតតបាត់ែំបង ៃិងស្ថក្សលវទិ្ាល័យមៅស៍អ្ុីសង៍
មអ្យមសៀ (USEA) មសៀេរាប ចំៃួៃ៣០ រូប មែើេបមីធវើទ្សសៃៈក្សិចចសិក្សាដសវងយល់ ៃិង
ទ្ទ្ួលបាៃបទ្រិមស្ថធៃ៍អ្ំរីតួនាទី្ ៃិងភារៈក្សិចចរបស់គណៈមេធាវ។ី មៅក្សនុងក្សិចចសំមណះ 
សំណាលមៃះ មោក្សមេធាវ ី សួៃ វសិ្ថល ក្ស៏បាៃមធវើបទ្បង្ហា ញអ្ំរីវឌ្ឍៃភារនៃការង្ហររបស់ 
គណៈមេធាវដីែលសមព្េចបាៃ ៃិងបាៃ្តល់ឳកាសសព្មាប់សេៃៃិសសតិ ៃិសសតិសួរសំណួរ
មែើេបជីដជក្សរិភាក្សា្ងដែរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
គណៈកេមការព្រឹត្តិបព្ត្ 

 
១-ឯកឧត្តេ សនួ វិសាេ  ចាខហ្វវ ខការផ្ាយ 
២-មលាកមេធាវី កយុ នាេ  និរនធនាយក 
៣-មលាកមេធាវ ីលវី សវុណ្ណា  មេខាធកិារ 

 
 

នាយកដាា នព្សាវព្ជាវ មបាឹះរេុព នខិផ្សរវផ្ាយ 
 

១-មលាកមេធាវី គខ់ សាំអុន  ព្បធាននាយកដាា ន 

២-មលាកមេធាវី  នេ៉ៃ ច្ប័នទសត្ា  អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៣-មលាក ឃេឹ ច្ប័នទមធឿន  អនុព្បធាននាយកដាា ន 

៤-មលាកមេធាវី វ៉ៃ  សាំរតិ្  ព្បធានការ.ិ ព្រឹត្តិបព្ត្ និខមបាឹះរុេព 

៥-មលាក ខន សមុខខ  ព្បធានការ.ិព្សាវព្ជាវ និខផ្សរវផ្ាយច្បាប់ 

៦-មលាក ថា ប ុននៃ   ព្បធានការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៧- មលាក មព្សខ សហី្ប ុននុត្  ជ្ាំនួយការ ការ.ិរ័ត្៌មានវិទា 

៨- កញ្ញា  តាន់ ច្បរណី   បណាា រកស 
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ឧបត្ាេភការមបាឹះរេុពផ្ាយមដាយ 

 

សមេតច្បវបិេុមសនាភកត ីសាយ ឈុាំ 

មលាកមេធាវី សារនិ មេណូរា៉ៃ  

DFDL  

គណៈមេធាវី ននព្រឹះរាជាណាច្បព្កកេពជុា 

 

 

 

 


